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Resumo: Este trabalho trata do assunto mobilidade urbana, importante e atual assunto que considera o crescimento diário
da população brasileira e com ela, o número de automóveis para suprir o aumento da demanda existente. A mobilidade
urbana visa facilitar o deslocamento da população através dos modos de transporte existentes, sendo um deles o triciclo “tuk
tuk”, uma opção de transporte para pequenas e médias distâncias. O “tuk tuk” (assim conhecido, por causa do barulho do
motor) é um meio de transporte muito utilizado na Índia. É uma opção muito interessante para a população, pois é menor
que o automóvel e comporta mais pessoas do que a moto. Além do fato de ser um meio de transporte utilizado para o
turismo, poderá ser utilizado como modo Táxi, sendo sua implantação muito positiva num país que receberá a Copa do
Mundo.
Palavras-chave: “Tuk Tuk”, Triciclo, Transporte, Mobilidade Urbana.

Abstract: This paper deals with the subject of urban mobility, current and important subject that considers the daily growth
of the Brazilian population and with it, the number of cars to meet the increased demand. Urban mobility aims to facilitate
the displacement of the population through the existing modes of transport, one of them being the tricycle "tuk tuk", a
transport option for small and medium distances. The "tuk tuk" (well known, because of the noise of the engine) is a widely
used means of transport in India. Is a very interesting option for the population, because it is less than the car and holds
more people than the bike. Besides the fact that it is a means of transport used for tourism, can be used as a Taxi, being their
very positive deployment in a country that will host the World Cup.
Key-words: "Tuk Tuk", Tricycle, Transport, Urban Mobility.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, surge um novo meio de transporte muito utilizado nas cidades asiáticas, o
denominado "tuk tuk" ou riquixá. Em algumas cidades brasileiras como São Paulo, Olímpia, Barra
Bonita e Belo Horizonte, por exemplo, estão adotando este triciclo motorizado para transportar turistas.
Trata-se de um transporte semi-público, intermediário entre carro e moto, pois possui uma capacidade
de transporte de passageiros superior à moto e inferior aos automóveis, comportando dois passageiros e
o motorista, podendo ser uma nova opção para o transporte de passageiros.
O modelo é uma estratégia defendida por especialistas em mobilidade urbana, pois o “tuk tuk”
seria um transporte acessível em pequenas e médias distâncias entre os pontos de ônibus e o metrô. No
Brasil podem ser implantados em terminais como um meio de integração física intermodal para facilitar
a vida da população.
A primeira fábrica nacional do veículo fica em Manaus, a MOTOCAR, que conta com uma
linha de produção composta por três modelos diferentes deste veículo.
1.1 Objetivos da pesquisa
O objetivo deste estudo é apresentar os benefícios do “tuk tuk” como um transporte alternativo
para a população. Além disso, discute-se seu surgimento mostrando suas vantagens e desvantagens,
proporcionando rapidez e economia. O estudo visa compreender o papel do “tuk tuk” sendo
implementado nas cidades, e a partir desse ponto mostrar os pontos positivos perante a motocicleta que
também é muito utilizada pela população.
1.2 Método da pesquisa
A análise foi feita em relação ao “tuk tuk” no Brasil e a partir de pesquisas foram analisadas as
vantagens e desvantagens do triciclo. Em relação aos objetivos a pesquisa foi exploratória para
implementação do “tuk tuk” como alternativa de táxi no Brasil, os dados foram coletados através da
internet e livros.
Foi utilizado método descritivo, para estabelecer relação entre o “tuk tuk” e outros modais de
transporte, principalmente a motocicleta, observando a possibilidade de ser um apoio para um
transporte mais sustentável no Brasil.
2 MOBILIDADE URBANA
O transporte é um fato que contribui para o desenvolvimento urbano do país, pois se o número
da frota de veículo aumenta, significa que houve um crescimento na necessidade das pessoas de se
locomoverem de um lugar para outro. Esses deslocamentos diários vão de casa para o trabalho ou local
de estudos, utilizando serviços e equipamentos urbanos. No transporte urbano, a mobilidade facilita a
locomoção de pessoas de um lugar para outro da cidade, utilizando vários tipos de transporte.
A mobilidade urbana tem como objetivo qualificar a circulação e o transporte urbano,
facilitando os deslocamentos diários e assim atendendo às distintas necessidades da população, através
de: redução das distâncias a serem percorridas, dos tempos de viagem, do impacto ambiental, dos
custos operacionais, do consumo energético e das necessidades de deslocamento.
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Para a mobilidade urbana, o maior desafio é a inclusão da população na vida das cidades, ou
seja, promover a inclusão social através do acesso amplo e demográfico ao espaço urbano.
De acordo com Fábio Duarte (2011, p. 13), “a mobilidade urbana é um dos principais fatores do
desenvolvimento e da orientação do crescimento da cidade, e, por conseguinte, da localização dos
assentamentos habitacionais”.
Os meios de transporte urbano são divididos em três grupos: transporte público urbano, privado
e semi-público.


Privado ou individual

São veículos que pertencem aos próprios usuários mesmo que temporariamente (podem ser
emprestados ou não), sendo que estes podem escolher livremente o horário de partida e o percurso. Há
uma total flexibilidade devido o transporte ser realizado de porta a porta, sendo, portanto pequenas as
distâncias a serem percorridas a pé para completar a viagem. A capacidade deste modo é pequena, mas
é seguro por proteger quem está em seu interior, das adversidades climáticas, como por exemplo, o
carro.
Os modos mais comuns são o carro, a pé, bicicleta, moto, veículo com tração animal e montado
em animal.


Público, coletivo ou de massa

Em geral, os veículos pertencem a uma empresa que opera em horários fixos e rotas
predefinidas. O transporte é de grande capacidade, mas não é flexível, ou seja, o usuário não pode
escolher o caminho e nem o horário de partida.
Os modos mais comuns são o ônibus, trem, metrô, bonde, pré-metrô e trem suburbano.


Semi- público

Nesse caso, os veículos podem pertencer a uma empresa ou a um indivíduo. O horário pode ser
estabelecido pelos próprios usuários. Esse modo apresenta características mistas entre os modos
privado e público.
Os modos mais comuns são o táxi, moto-táxi, carona programada, lotação (perua/van ou microônibus), veículo fretado e veículo alugado.
3 SURGIMENTO DO TUK-TUK
Conforme Wikipédia (2012), o “tuk tuk” ou riquixá surgiu com um meio de transporte realizado
por tração humana. O nome riquixá teve origem no continente asiático, onde eram utilizados como
meios de transporte pela elite da época. O riquixá surgiu no Japão por volta de 1868 e seu nome vem
da palavra japonesa jinrikisha que significa veículo de tração humana, que rapidamente em 1872, se
tornou o principal meio de transporte popular.
No ano de 1880, o “tuk tuk” começou a ser utilizado na Índia com a finalidade de transportar
mercadorias e 1914 os chineses conseguiram uma permissão e assim começaram a utilizá-lo para
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transportar passageiros, como ilustra a Figura 1. Logo depois, os riquixás apareceram em muitas das
grandes cidades do sudeste asiático.

Figura 1: Riquixá por tração humana na cidade de Hong Kong

Fonte: Alicia, disponível em <www.http://beijingcream.com>, 2012

No Brasil está sendo utilizado como meio alternativo de transporte de passageiros em cidades
turísticas. Sendo que também faz sucesso em outros lugares do mundo, como nas cidades de: Londres,
Barcelona, Budapeste, Berlim, Edimburgo, Frankfurt, Hamburgo, Amsterdã, Copenhague, Milão e
Roma, por serem atrativos na aparência e no preço, contribuindo assim para a geração da economia.
Nas cidades indianas, o “tuk tuk” não é um meio de transporte exclusivo para turistas, mas sim
um veículo normal que trafega pelas ruas da Índia como táxi. Existem dois tipos de riquixás: o scooter,
com motor de lambreta e a bicicleta, com um banco para passageiros atrás, ambos são utilizados como
táxis. Os pequenos “tuk tuks” de três rodas transportam pessoas e bens de um lugar para outro, andando
em meio ao tráfego ao lado de ônibus, carros, táxis, caminhões e motos em Nova Déli.
Por sua vez, a variável ambiental atualmente em constante discussão, demonstra a necessidade
por uma energia limpa e está pressionando as grandes cidades indianas, bem como no mundo todo, a
diminuírem a poluição oriunda dos veículos de transporte urbano. Em janeiro de 2012, os primeiros
riquixás movidos a hidrogênio do mundo tomaram as ruas internas de Pragati Maidan.
Conforme a mesma fonte, o uso do hidrogênio para transporte está em desenvolvimento, mas
muitos esperam que esses riquixás sejam um passo para a redução da dependência de combustíveis
fósseis nos países em desenvolvimento, onde os veículos motorizados contribuem para a poluição do ar
tornando-os 100% sustentáveis.
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Para ilustrar o assunto, Bibek Bandopadhyaya, conselheiro do Ministério das Energias Novas e
Renováveis indiano, aposta que em 2020, a Índia terá cerca de um milhão de veículos a hidrogênio
circulando pelas ruas.
4 A PRODUÇÃO DO “TUK TUK” NO BRASIL
No Brasil, a Motocar (www.triciclosmotocar.com.br, 2012), é a primeira indústria da Zona de
Franca de Manaus fundada em 2009, especializada na produção de veículos de três rodas, com ilustra a
Figura 2. Com o objetivo de atingir a excelência em funcionalidade e eficiência, a Motocar dedicou
cerca de dois anos em pesquisas para o desenvolvimento de seus veículos, visando disponibilizar ao
mercado brasileiro produtos que beneficiem não apenas o seus clientes, mas sim toda a sociedade.
Desde o início de sua comercialização em 2011, seus produtos têm sido considerados uma
solução para ausência de alternativa ao mercado de transporte de passageiros e cargas de pequeno
porte, na medida em que agregam em um só produto, funcionalidade e baixíssimos custos de
manutenção e consumo de combustível, caracterizando-os como a mais sustentável opção em
transporte urbano no Brasil.
Além do mais, todos os triciclos da marca são manufaturados pela própria empresa em solo
brasileiro, por meio de modernos processos de industrialização, sempre em conformidade com as
normas de segurança e legislação de trânsito, bem como os índices máximos de emissão de gases
poluentes permitidos pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN).
Figura 2: Linha de produção da Motocar na cidade Manaus

Fonte: Triciclos Motocar, 2012.
Sua linha de produção funciona 8 horas por dia, onde são produzidos aproximadamente de 6 a 8
triciclos por dia, empregando 60 funcionários.
Ela fornece ao mercado brasileiro três opções de triciclo, dois para transporte de cargas, um
com baú isotérmico (MCF 150) e outro com caçamba aberta (MCA 150), e um para o transporte de
passageiros (MTX 150).
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O modelo MTX 150 é vendido na concessionária Motocom em Araraquara SP a um preço de
R$12,5 mil reais. A empresa faz uma estimativa para 2013 de fabricar 900 veículos por mês.
Para efeito ilustrativo, conforme a Motocom, os primeiros 200 triciclos da montadora estão
vendidos para concessionárias das cidades de:









Campinas, Araras, Limeira, Araraquara e Barretos no Estado de São Paulo;
Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul;
Curitiba no Estado do Paraná;
Campo Grande no Estado do Mato Grosso do Sul;
Rio Verde no Estado de Goiás;
Recife no Estado do Pernambuco;
Manaus no Estado da Amazônia;
Belém, Santarém e Altamira no Estado do Pará.

O veículo "tuk tuk" é disponibilizado no mercado com as seguintes características e
especificações técnicas:








Banco para dois passageiros mais o motorista e dispensa uso de capacete;
Cobertura feita por lona;
Para-brisa dianteiro;
Janelas de plástico nos dois lados;
Cinto de segurança;
Bancos estofados;
Vidro laminado.












Motor: OHV Monocilíndrico, 4 tempos
Cilindradas: 150 cc.
Transmissão: 5 velocidades;
Partida: Pedal e Elétrica
Dimensões: 2.840 x 1.280 x 1.700 mm
Peso Seco: 240 Kg
Capacidade de Carga: 1 condutor + 2 passageiros + 125 Kg de carga
Consumo: 30 Km/L
Velocidade máxima: 65 Km/h
Garantia de 1 ano.
A figura 3 a seguir demonstra o triciclo produzido no Brasil:
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Figura 3: “Tuk Tuk” brasileiro na cidade de Araraquara

Fonte: As autoras, 2013.
O motor é forçado nas subidas, não tem muita segurança quanto às possíveis colisões pelo fato
de ser um triciclo. A capacidade de transportar passageiros e cargas são baixas, sua velocidade máxima
é de 65 km/h e não está autorizado para circular em rodovias.
4.1 NORMAS DA LEGISLAÇÃO EMPREGADAS AOS TRICICLOS
Para cada modelo exige uma legislação específica, que permitem circular em certos lugares. Os
modelos para carga podem circular por todo Brasil, enquanto o modelo para passageiros tem um uso
mais restrito.
Segundo a Motocar, o modelo atende a resolução Nº 129 de 06 agosto de 2001 do CONTRAN,
que estabelece os requisitos de segurança e dispensa a obrigatoriedade do uso de capacete para o
condutor e passageiros do triciclo automotor com cabine fechada, quando em circulação somente em
vias urbanas.
Art. 1. A circulação do triciclo automotor de cabine fechada está restrita às
vias urbanas, sendo proibida sua circulação em rodovias federais, estaduais e
do distrito; Art. 2. Para circular nas áreas urbanas, sem a obrigatoriedade do
uso de capacete de segurança pelo condutor e passageiros, o triciclo
automotor com cabine fechada deverá estar dotado dos seguintes equipamentos
obrigatórios: freios de estacionamento e de serviço, pisca, cinto de segurança,
para-choque traseiro, buzina, velocímetro, limpador de para-brisa, extintor de
incêndio, faróis, lanternas e iluminação de placa traseira.
O “tuk tuk” para ser utilizado como modo táxi é necessário que o condutor possua uma
liberação municipal. Para esse fim, na cidade de São Paulo é proibido o uso, mas em cidades como:
Olímpia (SP) e Poços de Caldas (MG), o uso do “tuk tuk” como modo táxi é permitido.
O diretor de comunicação da Motocar, Fábio Di Gregório ressalta que "para serem fabricados,
os triciclos precisam seguir as normas do Departamento Nacional de Trânsito, sendo que este veículo já
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está aprovado pelo CONTRAN e DENATRAN, podendo ser emplacado em qualquer cidade do
Brasil".
O IPVA do “tuk tuk” é baseado nos mesmos valores cobrados para as motocicletas por
possuírem características semelhantes e para dirigi-lo é necessária a carteira de habilitação tipo A, a
mesma utilizada para as motocicletas, sendo que nas cidades não é obrigatório o uso do capacete, pois
o veículo possui uma proteção própria.
4.2 O TRICICLO COMO MODO TÁXI NO BRASIL
De acordo com a ONG Sertão Bras, apud Li An (2012), "a implementação deste veículo seria
uma boa solução de transporte para a periferia e para as áreas não atendidas pelo transporte público.
Este modo não seria para competir com o automóvel, mas sim competir com o moto-táxi que não
protege do sol, da chuva e do vento, e também leva poucas pessoas e cargas”.
Nota-se que no Brasil os acidentes envolvendo motos ocorrem frequentemente causando mortes
ou sequelas que, além da gravidade para pessoas, causam prejuízos para o Poder Público e para as
empresas em geral. Portanto, esse seria o principal motivo para inserir o “tuk tuk” no transporte urbano,
devido a sua baixa velocidade, por ser mais seguro e confortável em relação às motocicletas.
Poderia ser implantado em terminais como um meio de integração física intermodal (quando a
transferência de passageiros ocorre entre modos diferentes), surgindo assim uma integração ônibus –
“tuk tuk”, caracterizada pela existência de um estacionamento exclusivo para esse modo junto a uma
estação de ônibus. A cobrança do mesmo poderia ser realizada pelo próprio motorista, em dinheiro ou
pela bilhetagem eletrônica.
Conforme explica Antônio Clóvis (2004, p. 134) o “tuk tuk” seria como uma linha
alimentadora que “opera recolhendo usuários numa determinada região da cidade e deixando-os numa
estação (terminal) de uma linha troncal que opera num corredor onde há grande concentração e
demanda.”Assim, a população que mora nos locais mais distantes, poderá ter acesso à área central, por
meio da integração física.
Em Araraquara SP, a Lei Municipal foi baseada numa Lei Federal, onde só é permitido
motocicletas como moto-táxi. De acordo Mário Yamada (2013) da Secretaria de Trânsito e Transportes
da cidade, já existe um pedido na Prefeitura para o “tuk tuk” circular como táxi, sendo que este pedido
esta em fase de análise pelo Departamento Jurídico.
A Figura 4 mostra o “tuk tuk” estacionado em uma avenida na cidade de Araraquara.
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Figura 4: “Tuk Tuk” na Av Padre Francisco Salles Colturato na cidade de Araraquara

Fonte: As autoras, 2013.
As informações a seguir demonstram os benefícios no uso do Tuk-Tuk:
 O preço de aquisição é acessível, pois se aproxima ao preço de uma moto, possui um tamanho
razoável, podendo assim estacionar facilmente.
 É de fácil locomoção, onde a circulação de caminhões é restrita, ou em regiões remotas e
protege os usuários contra as adversidades climáticas.
 A manutenção é de baixo custo, comparável ao de um automóvel e o custo para mantê-lo é
baixo, pois consome pouco combustível.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para se deslocar, a população utiliza diversos meios de transporte diariamente, como o mototáxi por ser mais rápido, o táxi por seu conforto e também o transporte coletivo por ser mais barato.
Em vista do exposto neste trabalho, o moto-táxi não é um transporte muito seguro e nem
confortável. O táxi muitas vezes não é acessível a algumas classes sociais, devido ao preço do km
rodado e o ônibus muitas vezes não chega a alguns bairros, fazendo com que as pessoas tenham que
percorrer algumas distâncias a pé, até chegar ao seu destino final.
Os aspectos ambientais e de mobilidade, ou seja, mitigar a poluição e permitir o direito de ir e
vir, devido aos grandes congestionamentos, estão cada vez mais sendo clamados pela sociedade, sem
contar o alto custo de locomoção pelo fato da perda de tempo no trânsito.
Com isso, surge a ideia do “tuk tuk” como alternativa de transporte no modo táxi, pois traz
grandes benefícios a população em relação a mobilidade, segurança, economia, e além disso, atinge
áreas não atendidas pelo transporte coletivo, pois é um transporte rápido em pequenos percursos e mais
seguro que o moto-táxi.
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA
ÓTICA DO ATOR SOCIAL: UMA PESQUISA EMPÍRICA EM UM PROJETO SOCIAL NO
CEARÁ
Antonia Márcia Rodrigues Sousa
Faculdade Luciano Feijão
pesquisadoramarciarodrigues@gmail.com

Resumo: Este artigo teve como objetivo geral conhecer as estratégias de educação empreendedora e sustentabilidade
socioambiental implementadas pelo projeto cabra nossa de cada dia, bem como identificar a existência de ações que
promovam desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas. Este Projeto tem cunho social, de iniciativa da igreja
católica, com área de atuação na zona noroeste do estado do Ceará, na cidade de Sobral. A proposta deste estudo coaduna
com o surgimento de projetos sociais, iniciativas populares, modelos de práticas sustentáveis, advindas em sua maioria do
terceiro setor, como meio de desenvolvimento local e sustentável de regiões carentes, especificamente no Nordeste. A
pesquisa é de natureza exploratória-descritiva com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas aplicadas em um universo de doze famílias. Os resultados apontaram que o projeto viabiliza ações que
estão voltadas para o desenvolvimento sustentável, como o acesso a educação, projetos ambientais, qualificação profissional
e educação empreendedora. No contexto geral, percebe-se uma diversidade de mudanças na vida social, ambiental e
econômica da comunidade e, que iniciativas como essas, são essenciais para a formação de uma sociedade mais
desenvolvida, igualitária e sustentável.
Palavras-chave: Educação empreendedora. Sustentabilidade. Comunidade. Ator social.

Abstract: This article aimed to know the strategies of entrepreneurial education and environmental sustainability project
implemented by our goat each day as well as identify the existence of actions that promote sustainable development of the
communities served. This project has a social, an initiative of the Catholic Church, with operating area in the northwestern
state of Ceará, in the city of Sobral. This study is consistent with the emergence of social projects, initiatives popular models
of sustainable practices, arising mostly from the third sector, as a means of local and sustainable development of poor
regions, especially in the Northeast. The research is exploratory and descriptive qualitative approach. Data were collected
through semi-structured interviews applied in a universe twelve families. The results showed that the project makes possible
actions that are focused on sustainable development, such as access to education, environmental projects, vocational
training and entrepreneurial education. In the general context, we find a variety of changes in social, environmental and
economic community, and that initiatives such as these are essential for the formation of a more developed society,
equitable and sustainable.
Key-words: Education empreendedora.Sustentabilidade.Comunidade. Social actor.
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INTRODUÇÃO
As avanços sociais e econômicos vêm contribuindo para fomentar um crescente e significativo
interesse pelo empreendedorismo como uma alternativa para a criação de novas empresas e para a
formação de uma classe empresarial com uma visão orientada para a geração de valor econômico
associada a preservação dos recursos ambientais. Para isso, muitas empresas estão reestruturando suas
estratégias de atuação, como mecanismo de adaptação a essa nova ordem do mercado. No cerne dessas
mudanças, surge no meio acadêmico uma gama de pesquisas relacionando o ato de empreender ao
desenvolvimento econômico e social das regiões.
Para acompanhar essas mudanças impulsionadas pelas ações empreendedoras de atores que
exploram oportunidades e promovem o crescimento do país, surge a necessidade da implantação de
projetos e programas alternativos sustentáveis de forma que possam minimizar as ações provocadas
pelo atual modelo de desenvolvimento econômico, garantindo a melhoria da qualidade de vida de
muitas comunidades locais, tornando possível o surgimento de pólos sustentáveis e gerando uma
economia no formato de redes solidárias.
Nascimento (2008) ressalta que dados científicos apresentados nas últimas décadas com
previsões sobre o futuro da humanidade, apesar das discrepâncias e polêmicas, vem sensibilizando uma
massa da população mundial em relação ao crescimento da população, o esgotamento dos recursos
naturais, a exploração das riquezas e à gravidade de problemas como o aquecimento global que geram
um ambiente instável e imprevisível quanto ao futuro do planeta e das novas gerações.
Com uma proposta de desenvolvimento pautada na preservação dos recursos naturais estão os
empreendedores que questionam, arriscam, buscam algo novo e diferente em resposta às necessidades
percebidas, possibilitando a sociedade a repensar seu modo de conviver com o crescimento e a
eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a eqüidade social, partindo de um
claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre as futuras gerações (DORNELAS, 2001;
BUARQUE, 1999).
Segundo Dornelas (2004), o empreendedor se diferencia nas demais pessoas por criar um
equilíbrio na resolução de problemas, ou seja, tem a capacidade de encontrar uma solução clara e
positiva em um ambiente de caos e turbulência, seja de ordem econômica, social ou ambiental.
Com a disseminação da educação empreendedora imbricada às esferas social e ambiental, o
empreendedor que antes era considerado na visão de Shumpeter (1934) como o indivíduo que destrói a
ordem econômica criando novos modelos de negócios ou explorando campos existentes, vem sendo
reconhecido como uma pessoa inovadora, com exímio capacidade de transformar o ambiente
econômico e social, por meio de ações sustentáveis que possibilitem a preservação dos recursos
naturais contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.
Na visão de Aligleri et.al (2009), a disseminação de ações com posturas socialmente corretas,
ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, vem sendo cada vez mais propagadas por
Instituições com ou sem fins lucrativos que visam por meio de suas práticas, edificar comportamentos
orientados para o crescimento econômico e o gerenciamento dos recursos ambientais. Nesse sentido, o
empreendedor deve implementar estratégias de mercado com base nas dimensões da sustentabilidade
econômica, ambiental como forma de manter o ambiente em equilíbrio para as futuras gerações.
Neste direcionamento, o empreendedor deve integrar em suas práticas empreendedoras
ações que contribui não somente para o desenvolvimento local, mas para a preservação dos recursos
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naturais e da sustentabilidade social. Com a percepção, que a educação empreendedora seja um dos
caminhos introdutórios para o desenvolvimento de comportamentos sociais e ambientais em atores
envolvidos na operacionalização de projetos sociais, esta pesquisa tem como propósito central duas
bases de investigação a saber: quais as ações de educação empreendedora e sustentabilidade
socioambiental são implementadas pelo projeto cabra nossa de cada dia e se estas ações promovem o
desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas? No sentido de elucidar o campo de
investigação da pesquisa, o objetivo geral tem como foco conhecer as estratégias de educação
empreendedora e sustentabilidade socioambiental implementadas pelo projeto cabra nossa de cada dia,
bem como identificar a existência de ações que promovam desenvolvimento sustentável das
comunidades atendidas.
Este Projeto tem cunho social, de iniciativa da igreja católica, com área de atuação na zona
noroeste do estado do Ceará, na cidade de Sobral. A proposta deste estudo coaduna com o surgimento
de projetos sociais, iniciativas populares, modelos de práticas sustentáveis, advindas em sua maioria do
terceiro setor, como meio de desenvolvimento local e sustentável de regiões carentes, especificamente
no Nordeste.
Este artigo apresenta a seguinte estrutura: inicialmente, apresenta-se a plataforma teórica, onde
serão discutidos aspectos relacionados aos construtos que nortearam a pesquisa. Em seguida, expõemse os procedimentos metodológicos adotados. Posteriormente, análise da pesquisa empírica, os
resultados alcançados e as considerações finais sobre o estudo e as referências utilizadas.
EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
A definição do termo empreendedorismo evoluiu no decorrer do tempo, à medida que a
estrutura econômica mundial mudava e tornava-se mais complexa. Desde seu início, na idade média,
quando era usada para se referir a ocupações específicas, a noção de empreendedor foi refinada e
ampliada, passando a incluir conceitos relacionados com a pessoa, em vez de focar apenas na
ocupação. Muito mais do que aumentar a renda nacional por meio da criação de novos empregos, o
empreendedorismo atua como uma força positiva no crescimento econômico ao servir como ponte
entre a inovação e o mercado.
No campo teórico, as definições de empreendedorismo e educação empreendedora vêm
apresentando uma evolução cronológica com diferentes concepções e contextos distintos, porém
associados às correntes dos economistas e comportamentalistas.
Com uma argumentação conjunta, o comportamento do empreendedor é definido como alguém
que identifica uma oportunidade, gera uma ideia inovadora, integrando uma combinação de recursos
com a geração de lucros, sob condições de riscos financeiros e incertezas psicológicas e sociais
(DORNELAS, 2001; DEGEN, 1989; HIRISCH; PETER, 2009).
Conforme Schumpeter (1982), a essência do empreendedorismo está na percepção e no
aprimoramento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, considerando a criação de uma nova
forma de uso dos recursos, em que eles sejam deslocados da forma do emprego tradicional e sujeitos a
novas combinações.
O empreendedor está associado a um indivíduo que toma a iniciativa de reunir os mais variados
recursos com um formato diferente do tradicional, ou é capaz de reorganizar os recursos existentes e,
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de modo inovador, criar uma organização econômica com o propósito de obter lucro ou crescer sob
condições de riscos e incertezas (GARTNER, 1985; SHAPERO,1980).
A dinâmica social e econômica atual direciona o indivíduo a identificar em suas características
pessoais uma intenção à ação empreendedora, seja por influência do círculo de relações, por
necessidades de mudanças, pela falta de postos de trabalho ou pelo instinto nato de desenvolver o
espírito empreendedor (DOLABELA, 1999).
Gibb (1995) caracteriza o empreendedor como um indivíduo que tem uma visão e um senso de
identificação de oportunidades, compromete-se com ela e a conduz, pelo caminho solitário, até que
consiga implementá-la de forma criativa e inovadora, conduzindo ao sucesso.
Mesmo sem um consenso absoluto sobre as diversas definições do construto
empreendedorismo, observa-se que há uma uniformização de conceitos quando se discute o papel do
empreendedor frente às mudanças sociais, por meio da inovação e do fomento ao desenvolvimento
local com a criação de novos negócios e a geração de emprego e renda que impulsiona o
desenvolvimento econômico.
Deste modo, os empreendedores se destacam não apenas como um indivíduo apto a visualizar
oportunidades de negócios que impulsionam a economia, mas como modelos de profissionais que
agregam valor ao país por meio das forças direcionadoras do desenvolvimento econômico e social.
Na compreensão de Clark et al (1984) o estimulo ao desenvolvimento das habilidades
empreendedoras contribui para a criação de novos negócios bem sucedidos.Contudo, é fundamental
levar em consideração uma educação empreendedora que possibilite o empreendedor administrar seu
negócio, de forma que a empresa sobreviva, sobretudo aos primeiros anos, que são um dos períodos
mais críticos da atividade empresarial.
O empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive, fenômeno regional, que
equilibra e destrói a ordem econômica das cidades e regiões por meio da introdução de novos produtos
e serviços ou pela a exploração de novos recursos e materiais (DOLABELA, 1999; SCHUMPETERS,
1934). Assim, desfaz-se a tese de que empreendedorismo é fruto de herança genética, ou seja, é
possível que as pessoas aprendam a ser empreendedoras (BIRLEY; MUSYKA, 2001).
O empreendedorismo pode ser considerado também um fenômeno cultural, ou seja, é fruto de
hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias mais empreendedoras do que outras, assim
como cidades, regiões ou países, o que comprova a teoria de que empreendedores têm maiores chances
de gerar novos empreendedores e que empreendedores de sucesso quase sempre têm um modelo,
alguém a quem admiram e imitam (FILLION, 1991).
De acordo com Kirzner (1973), o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, identifica uma
oportunidade e dissemina uma ideia em um ambiente de caos, ou seja, o empreendedor tem a
sensibilidade individual de perceber o novo no contexto da contradição e confusão, transformando em
algo criativo a partir de muito pouco ou quase nada (Barreto, 1998).
Shane e Venkataraman (2000) corroboram ao enfatizar que o empreendedor, como condutor de
oportunidades inovadoras, deve ser capaz de determinar novas relações entre os meios e fins,
identificando, assim, o potencial comercial do que está concebendo e seus possíveis impactos
econômicos, sociais e ambientais.
As diferentes abordagens sobre a ação empreendedora dos construtores dessa nova economia
mostram um vertiginoso crescimento na economia global, o que configura o ensino do
empreendedorismo como uma possibilidade de desenvolvimento pessoal, intelectual, além de
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oportunizar o crescimento profissional do indivíduo por meio de uma educação empreendedora que
tem sido disseminada nas diversas esferas sociais.
A educação empreendedora está imbricada no comportamento empreendedor e pode se
manifestar através do estilo de vida, visão de mundo, das incertezas, da inovação, da capacidade de
produzir mudanças em si mesmo e no meio ambiente.
Parresh (2008) argumenta que a educação empreendedora vem contribuindo através dos
modelos convencionais de empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável através da geração
de empregos, oportunizando a introdução de inovações sustentáveis que transformam as pessoas,
desenvolvendo-as nas mesmas características e atributos empreendedores sustentáveis que buscam
atingir graus mais elevados de realização pessoal e bem-estar social.
Greatti et. al. (2010) postulam que a formação empreendedora possibilita os jovens, sobretudo,
os que estão em formação de carreira uma construção de habilidades e competências capazes de
estabelecer um vínculo entre as exigências do mercado e a intenção de mudar a relação capital-trabalho
por meio de uma postura empreendedora sustentável.
A educação empreendedora disseminada por meio de empreendedores sociais vem sendo uma
mola propulsora e transformadora da vida de muitos jovens que vivem em pequenas cidades de cada
região do país que sem nenhuma perspectiva econômica, encontra no ato de empreender uma segurança
social sustentável.
SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Nas últimas décadas o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu como um novo
paradigma para o desenvolvimento, combinando os aspectos sociais, econômicos ambientais e políticos
do desenvolvimento. Inicialmente, o debate girava em torno de questões ambientais.
A seguir, questões econômicas foram incluídas nos debates, somente no final dos anos 90, é que as
questões sociais passaram a ser consideradas como parte da agenda da sustentabilidade, especialmente
depois da Agenda 21 (UNCED, 1992), e o encontro do Conselho Europeu in Göteborg em 2001 (EC,
2001). Como resultado, a literatura específica sobre sustentabilidade social, como um estudo
sistemático, ainda é muito restrita (COLANTONIO, 2007).
A sustentabilidade, atualmente, é tema central nas reflexões sobre as dimensões do
desenvolvimento e as possíveis alternativas que possam garantir eqüidade. É na área social onde se
concentra o maior desafio, encontrar formas de articulação entre os diversos interesses dos players
envolvidos.
Na verdade, a solução é encontrar novas formas de equilibrar as três dimensões da
sustentabilidade, contudo, ainda é incipiente diante das necessidades de ações inovadoras que venha
minimizar as agressões ao meio ambiente. É necessário o desenvolvimento de novos instrumentos e
modelos de gestão, que intensifique as práticas socioambiental (BARBIERI, et. al, 2010).
Dentre as inúmeras discussões acerca do desenvolvimento sustentável e sustentabilidade Coral
(2002) apresenta três princípios básicos, equidade social, crescimento econômico e equilíbrio
ambiental. Uma organização torna-se socialmente sustentável quando atende aos critérios de ser
economicamente viável, apresentar vantagem competitiva dentro do segmento de mercado, produzir de
forma que não comprometa os recursos naturais e, que diretamente contribua com ações que fortaleça a
qualidade de vida e o bem estar das atuais e futuras gerações.
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Nesse sentido as organizações que pretendem sobreviver no futuro não poderão levar em conta
somente os fatores econômicos, mas terão que ser visionários quanto ao seu papel junto ao
desenvolvimento sustentável do planeta.
O desenvolvimento sustentável não se restringe a adequações ecológicas de um processo social,
mas sim a um modelo que deve levar em conta tanto uma viabilidade econômica quanto ecológica.
Além disso, esse desenvolvimento deve visar a superação dos déficits sociais e a satisfação das
necessidades básicas além da alteração dos padrões de consumo vigentes, principalmente, nos países
desenvolvidos, com o objetivo de conservar os recursos disponíveis, e, em especial, os energéticos,
minerais, agrícolas, ar e água (JACOBI, 1999).
As abordagens do conceito de sustentabilidade social não foram fundamentadas na teoria, mas
sim sobre uma compreensão prática de plausibilidade e interesses políticos atuais. Além disso, um
estudo recente da OECD (2001) assinala que a sustentabilidade social é atualmente tratada em conexão
com a implicação social da política ambiental e não como um componente igualmente integrante do
desenvolvimento sustentável. Assim, a sustentabilidade social como dimensão independente, ainda não
está bem definida, cada autor ou responsável pela elaboração de políticas públicas tem uma definição
(COLANTONIO, 2007).
Os valores relacionados à sustentabilidade e o respeito às políticas ambientais, têm sido
institucionalizados em vários países, com o apoio da mídia, movimentos sociais e ambientais e pelos
governos, “a adoção desses valores por parte das organizações, pode trazer legitimidade social e
recursos” (BARBIERI et al, 2010, p.149).
Mais especificamente, a sustentabilidade social refere-se ao patrimonio pessoal e social, regras e
processos
que
capacitam
pessoas
e
comunidades
para
participar
da
elaboração e conquista, a longo prazo, de padrões adequados e economicamente viáveis de vida
baseados em suas próprias
necessidades e aspirações dentro dos limites físicos
de seus países ou do planeta como um todo. Em um nível mais prático, sustentabilidade social, decorre
de
melhorias
em
áreas
temáticas
do
domínio
social
dos
indivíduos
e
sociedades, que vão desde a capacitação e desenvolvimento de habilidades até as desigualdades
ambientais e espaciais (COLANTONIO, 2007).
Nota-se que o mercado tem exigido das organizações uma nova postura em relação as ações
socioambientais, e muitas dessas instituições estão relacionando-os suas estratégias competitivas a
novos modelos de produção, que minimiza os impactos gerados ao meio ambiente. Baseado no
exposto, Donaire (1999) afirma que a preocupação ecológica e social vem obtendo um relevante
destaque face a sua influência na qualidade de vida das populações, bem como a responsabilidade e
compromisso social e ambiental com as futuras gerações.
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE
A intervenção do homem na busca de encontrar solução para alinhar desenvolvimento e
sustentabilidade ambiental para gerações futuras, tem provocado alguns questionamentos sobre a
verdadeira intenção desse agir coletivo na busca de mecanismos para prevenção de novos problemas
que afetam a vida do planeta. Ainda, acompanhamos de forma passiva a degradação dos recursos
naturais, o incentivo ao consumo, a extinção das espécies de fauna e flora, uma exploração do ambiente
para atender as necessidades do mercado.
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As formas de exploração da natureza em detrimento aos aspectos de econômicos coloca o
homem na posição de construtor de um desenvolvimento orientado por atividades que fortaleçam as
estruturas sociais e ambientais das atuais e futuras gerações. Com uma percepção contrária dessa
relação harmônica ente homem e natureza, Lovelock (1990, p.90), afirma que “estamos a ponto de ser
devorado, pois é costume de gaia devorar seus filhos”. Este pensamento nos remete as reações em
cadeia apresentada pelas catástrofes ambientais nas últimas décadas, o feito da ação humana no meio
ambiente, como do ambiente no homem (SUÁREZ, 2000).
Sorrentino,(2002) defende que o homem por meio das suas ideias criativas é um ser que
sempre provocou impacto ao meio ambiente; ele é um ser impactante por natureza. A sua atuação,
porém, nem sempre provocou modificações desastrosas nos ambientes naturais. Em corroboração a este
pensamento, Gadotti, (2000, p.31), afirma que o “ potencial destrutivo gerado pelo desenvolvimento
capitalista o colocou numa posição negativa com relação à natureza”.Neste sentido a destruição
ecológica e o esgotamento dos recursos não são problemas gerados por processos naturais, mas
determinados pelas formas sociais e pelos padrões tecnológicos de apropriação e exploração
econômica da natureza (LEFF,2001, p.49),
Capra (2003) nos conduz a uma profunda reflexão sobre a crise multidimensional que vem
provocando uma progressiva degradação mundial, e que historicamente, as questões ambientais
perpassam por uma visão de mundo fragmentada, onde os seres vivos são percebidos como máquinas e
a sociedade está tomada pelo desejo de competir pelo um progresso material infinito.
Na linha do desenvolvimento econômico e tecnológico orientado pelo homem é latente a
necessidade de uma harmonia entre o crescimento a e preservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. O crescimento da população demanda maior intensidade no uso de recursos naturais
finitos, porém, é necessário a criação de critérios por parte do poder público e da coletividade quanto
ao consumo, alocação e distribuição eficiente destes recursos naturais de forma sustentável.
Na visão de Leff (2001) uma gestão ambiental sustentável deve ser pautada “sobretudo num
convite à ação dos cidadãos para participar na produção de suas condições de existência e em seus
projetos de vida”(p.51). Estes comportamentos socialmente correto, ambientalmente sustentável,
apoiados por um equilíbrio de renda e consumo decorre de uma cultura orientada por uma educação
ambiental continua.
O papel da educação ambiental não está voltada apenas para o meio ambiente ou para
a defesa das realidades sociais e ambientais mais saudáveis, mas para o
desenvolvimento de um processo que formule novas leituras do mundo, mediante
compreensão e vivência planetária, com o objetivo da disseminação de uma
consciência em prol do desenvolvimento integral que envolva todas as esferas de vida
(CARIDE e MEIRA, 1998, p.11).

A educação ambiental, vem sendo compreendida como uma área do conhecimento que
instrumentaliza a formação do individuo para promover uma atitude reflexiva em relação o ato de
dominação do homem com a natureza.
Freire (1981, p.31), advoga que “ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa”. Por
isso aprendemos sempre. Neste sentido, os acontecimentos que permeiam a rotina do individuo conduz
uma releitura dos seus modelos mentais proporcionando novos conhecimentos e permitindo promover
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uma mudança de atitude e disposição para romper com antigos paradigmas oportunizando um novo
olhar para uma realidade existente ou para o surgimento do novo.
Portanto, quando se discute educação ambiental, é necessário a implementação de diretrizes que
venha a romper com os conceitos arraigados que formam a cultura da preservação ambiental.Com essa
proposta, a educação ambiental ao romper com o ensino tradicional deve assumir o papel de uma
educação transformadora capaz de modificar ou induzir os indivíduos a criarem novas conduta e
atitudes mediante aos problemas ambientais.

MÉTODO DE PESQUISA
Esta pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem predominantemente qualitativa. Seguindo a
orientação de classificação de pesquisa apresentada por Vergara (2005), classifica-se quantos aos fins
com descritiva e, quanto aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental
e de campo.
Mattar (2001) afirma que a pesquisa com conotação descritiva, é utilizada com o propósito de
descrever características de grupos, estimar a proporção de elementos, numa população especifica, com
semelhanças características ou comportamentos, com o intento de descobrir ou verificar relação entre
as variáveis.
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências
que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador (CAULLEY apud LUDKY, 1986).
Na perspectiva de Cooper e Schindler (2000) e Silva (2010) a pesquisa tem caráter exploratória
pelo uso da abordagem qualitativa, que possui inerentemente uma multiplicidade de métodos (FLICK,
1998, p.229).
Considerando que o estudo tem como objetivo geral conhecer as estratégias de educação
empreendedora e sustentabilidade socioambiental implementadas pelo projeto cabra nossa de cada dia,
bem como identificar a existência de ações que promovam desenvolvimento sustentável das
comunidades atendidas.
Denzin e Lincoln (2000) argumentam que o uso da pesquisa qualitativa para este tipo de
investigação contribui para uma discussão mais aprofundada, com possibilidade de descobertas que
expressam as reais particularidades temporal e local das pessoas em seus contextos.
O método de coleta ocorreu por meio de uma entrevista semi-estruturada e observação direta, as
questões foram divididas nas dimensões empreendedora, ambiental e social para que os atores
respondentes apresentasse com maior clareza seu entendimentos sobre suas ações em relação as três
dimensões que integram o objetivo da pesquisa. Todas as entrevistas foram realizadas na própria
comunidade atendida pelo projeto, utilizando-se a técnica do gravador, auxiliada pelo “diário de
pesquisa”.
O universo constava de 18 famílias, sendo a pesquisa foi realizada em uma amostra de 12
chefes de família que são coordenadores do projeto Cabra Nossa de Cada Dia nas comunidades
assistidas. O Projeto tem uma representação composta por cinco participantes do sexo feminino e sete
do sexo masculino que estão no gerenciamento do projeto há mais três anos, com a faixa de idade entre
30 a 50 anos, grau de escolaridade ensino médio completo, profissão antes exercida de dona de casa e
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agricultor, com renda familiar de até 03 salários mínimos, casados e tem como fonte alternativa de
renda os benefícios oriundos da implantação do projeto.
Para orientar o processo de coleta, tratamento e análise dos dados foi desenvolvido um
protocolo de coleta de dados, com base em indicadores de educação empreendedora sustentabilidade
social e ambiental identificados em pesquisas desenvolvidas por Coral (2002) Hisrich e Peter (2009)
Dornelas (2004), e adaptados à realidade do objeto de estudo.
Com base nas transcrições das entrevistas, no referencial teórico compilado e nos dados da
contextualização do objeto de estudo utilizou-se para qualificar os dados, a análise de discurso que
segundo Orlandi (2001), este tipo de análise visa a compreensão como um objeto simbólico produz
sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. Em complementação o autor
argumenta que, uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e isso tem
resultados cruciais na descrição dos materiais.
PROJETO CABRA NOSSA DE CADA DIA
As “mazelas” presentes em nossa sociedade como fome, analfabetismo, mortalidade infantil, e
conseqüências visíveis como o crescimento da violência, sobretudo, nas grandes cidades, despertaram
os cidadãos, empresários e profissionais dos mais variados segmentos a buscarem alternativas viáveis
para contribuir com ações que viabilizam a formação de uma sociedade mais desenvolvida e igualitária,
na qual seja possível viver melhor, e com mais segurança.
Por essa razão, é importante ressaltar que o interesse de promover a melhoria social e ambiental
do nosso planeta deve ser pautado na ética, de forma a existir um compromisso sério e verdadeiro por
parte das pessoas e das instituições envolvidas, não servindo apenas aos seus interesses meramente
econômicos e financeiros.
O desenvolvimento sustentável apresenta uma visão que compacta os aspectos da
sustentabilidade com uma perspectiva de atuação no curto prazo, sem comprometimento dos recursos
no longo prazo, preservando as condições para as futuras gerações (WCED, 1987).
Com uma proposta de sustentabilidade social, o projeto cabra nossa de cada de cada dia, criado
como uma referência e alusão ao “Pai Nosso” onde se expressa “o pão nosso de cada dia”, que fala
da vida através do leite que mata a fome do sertanejo. Tem em seus primórdios uma história
pautada em um período de grande seca no Nordeste, envolto dos anos de 1989 a 1993, quando a
pobreza e a miséria se alastrou em grande parte da zona norte do Estado do Ceará, especificamente,
no município de Sobral, situada na região noroeste do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza
(VIEIRA, 2009)
A implantação dessa idéia foi sustentada na crença de que o homem na sua capacidade de superar
ou adaptar-se às conseqüências sociais é capaz de buscar por meio de um trabalho sério e
organizado resgatar a dignidade e fomentar ações empreendedoras no meio da caatinga nordestina.
Com características empreendedoras e humanitárias, o pároco padre João Batista Frota, iniciou um
trabalho com representantes de 08 (oito) comunidades, consideradas as mais afetadas pela estiagem,
e sob sua orientação, objetivando encontrar conjuntamente, soluções alternativas para o grave
problema que atingia principalmente as crianças e os idosos, devido à escassez de alimentos, no qual
se encontravam fragilizados e desnutridos, aumentando assustadoramente os índices de mortalidade
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infantil e outras doenças. Implantou-se em 1993 o projeto cabra nossa de cada de dia que por
sugestão da comunidade deu inicio a criação de cabras leiteiras. Este projeto é operacionalizado por
meio de uma avaliação da carência da família pelos coordenadores da comunidade e é repassada a
cada família uma cabra fêmea de preferência prenha. Sendo então assinado um termo de
compromisso pela família com o Projeto. Em um período de dois ou três anos esta família deve
entregar ao Projeto pelo menos duas crias fêmeas para que o mesmo repasse a outra família carente.
Quando o animal é um cabrito macho, automaticamente a família é contemplada com esse animal
que poderá ser utilizado para fins econômicos. Há dezoito anos de sua implantação o Projeto
contempla dezesseis comunidades rurais do município de Sobral, atendendo a uma demanda de
novecentos e trinta quatro crianças de zero a dez anos e quinhentos e oitenta e quatro
famílias(VIEIRA, 2009).
Com um repasse de dois mil e trinta quatro animais, o projeto continua sob a gestão do seu
idealizador padre João Batista Frota, que em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pecuária de
Sobral, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária - EMBRAPA, a Universidade Estadual
Vale do Acaraú-UVA através do curso de zootecnia, oferecem suporte de vermifugação e vacinação
dos animais e orientação técnica, cuidados com o meio ambiente e capacitação profissional as
famílias. Trimestralmente, é feito um exame geral dos animais, troca-se animais de refugo, recebemse os repasses (cabritas) e anotam-se os novos pedidos.
A implementação do projeto tem como objetivos – proporcionar melhor qualidade de vida às
famílias carentes; assegurar alimentação de qualidade para as crianças e idosos; incentivar o
desenvolvimento sócio econômico nas comunidades; desenvolver o espírito comunitário e crítico
através dos cursos, treinamentos e encontros; transformar a mentalidade de uma religião infantil, para
que possa vigorar a fé, a justiça e o amor no ser humano.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dentre os aspectos ambientais de sustentabilidade foram possíveis observar, a implementação
das seguintes ações: trabalho de conscientização gerado pelas famílias em relação ao cuidado com a
natureza, sobretudo na diminuição de queimadas, no zelo com os animais e com o espaço onde são
criados, e o replantio de novas plantas que consequentemente ajudará na alimentação do rebanho e na
melhoria da convivência sustentável com o semiárido.É é evidente a consciência quanto a preservação
dos recursos naturais, biodiversidade, consumo da água, o destino adequado dos resíduos sólidos e a
implantação de um projeto ambiental para preservação e manejo da psicultura, considerando que a área
do projeto também contempla um espaço com um reservatório de água conhecido como o açude
Jaibaras, concluído em 1936 com uma capacidade de 104.430.000 m³ (VIEIRA, 2009).
Para Barbieri et al (2010) as ações relacionada a equidade, a eficiência econômica e a ligação
com os diversos players, percebe-se que grande parte das comunidades, no caso, das 12 comunidades
pesquisadas (Jordão, Santo Antônio, São Francisco, Santo Hilário, Desterro, Baixa Grande, Croatá,
Setor VI, Ipueirinha, Diamantina, Pau D´arco e São Domingos) apresentam parcerias consolidadas
desde instituições públicas, autarquias, movimentos religiosos, sejam eles priorizando ações sociais,
movimentos de participação como os conselhos e a própria melhorias das relações nos grupos. Como
também replantio da flora nativa, leucena, canafistula, para alimentação dos ruminantes, seja o recurso
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a palha do milho ou a rama do feijão, deixando de depender dos recursos naturais, exclusivamente,
onde eles passam a ser agente de produção, em vez de apenas utilizar, sem reposição de recursos
oriundos do meio ambiente.
No que diz respeito às inovações sejam elas ambientais ou de educação empreendedora, são
poucas relacionadas às oportunidades globais, em sua grande maioria mantém apenas visibilidade local,
mesmo não dispondo de muitos recursos, quase todas as comunidades operam o reaproveitamento dos
resíduos (fezes) produzidos pelos animais, os quais são destinados como fonte de adubação para o
cultivo de hortas orgânica e plantações de frutas, que melhoram a alimentação e como percebido,
melhora a alimentação, mais rica em vitaminas e como o consumo de carne e leite, com foco em
proteínas, reduziu-se a desnutrição e mortalidade infantil.
A falta de água ainda reflete na realidade do semi árido, já que na comunidade de Boqueirão
algumas ações não são implementadas pela falta deste recurso natural, o que vem sendo pontuado nos
estudos de Jacobi (1999) sobre o uso inadequado dos recursos naturais.
Em relação os aspectos de sustentabilidade social, pode-se perceber que após a implantação do
Cabra Nossa obtiveram um melhor índice de organização e gerenciamento, o que trouxe abertura para
criação de novos projetos, entre eles: sítios comunitários, criação de peixes, criação de galinha caipira,
apicultura, participação nos programas da agricultura familiar, PRONAF, CONAB, merenda escolar e
compra direta, no que se refere a educação empreendedora e evolução econômica do grupo em estudo,
conforme Van Bellen (2002). Salienta-se a evolução da educação formal e da participação da mulher
como agentes de transformação local.
Um elemento considerado importante no funcionamento do Projeto é a boa relação existente
entre as famílias que tem contribuído para o fortalecimento comunitário das ações desenvolvidas,
sobretudo, no manejo da caprinocultura e na organização interna, elevando a alta estima e o espírito
comunitários das pessoas envolvidas;
O Projeto Cabra Nossa inicialmente teve em sua estrutura de funcionamento a presença de
muitos parceiros, mas atualmente nem sempre a presença tem sido frequente em todas as comunidades.
Algumas outras dispõem de maior acompanhamento dos parceiros. No caso da comunidade São
Domingos, ela se destaca em termos de acompanhamento técnico e gerencial itinerante, encontrando-se
num nível de maior ascensão no desenvolvimento social e econômico.
Observando as entrevistas dos coordenadores locais quanto a importância do idealizador do
projeto o empreendedor social, padre João Batista, percebe-se de forma unânime a gratidão expressa ao
empreendedor do Projeto Cabra Nossa. Sua imagem reflete como “pai” de todas as comunidades,
sobretudo, quando se propõe ajudar as crianças, idosos e famílias carentes, através da criação de cabra
para o consumo do leite e da melhoria da situação econômica, social e ambiental das comunidades
rurais;
No tocante a figura dos coordenadores locais das comunidades, eles exercem um forte
direcionamento na liderança das ações do projeto, e que na ausência dos mesmos, sofreria
enfraquecimento, mas que superariam, devido o nível de formação das famílias e o a organização que
adquiriram durante esses anos;
No caso das comunidades de Pau D’Arco, Ipueirinha e Diamantina observa-se que as mesmas
precisam ser fortalecidas, pois se encontram sem coordenadores, os mesmos se desligaram
recentemente da coordenação local. Para eles, o pequeno número de famílias e a falta de terra para
criação, enfraqueceram a continuação das ações;
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Por fim, analisando os discursos, os aspectos de sustentabilidade econômicos percebidos nas
comunidades, o Projeto Cabra Nossa exerceu e continua exercendo relevante contribuição para a
diminuição dos aspectos de pobreza através da função vital do leite da cabra para erradicação e/ou
diminuição da desnutrição e mortalidade infantil, durante décadas, além do consumo da carne e a venda
para o abate. Identificamos em algumas comunidades a venda de animais que ajudaram na construção
de moradias de famílias (BACKER, 2002, DORNAIRE, 1999).
Um outro elemento notado nesta análise é a falta de produtos oriundos da caprinocultura para
comercialização. Percebe-se que há interesse em comercializar, mas não existem produtos suficientes,
sendo que esse aspecto tem se discutido junto algumas Instituições parceiras um projeto de
fortalecimento da caprinocultura para escoamento comercial.
Os aspectos de melhoria da qualidade de vida das famílias, a partir da implantação do Projeto
Cabra Nossa de Cada Dia, identificados nas comunidades, os mais considerados foram: alimentação,
desenvolvimento rural e condições de saúde. Validando a percepção de Sachs (1986) que defende a
sustentabilidade do a partir de seis variáveis satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as
gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e meio
ambiente; elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras
culturas e programas de educação.
Há necessidade de atuar ainda em comunidades como Cedro, Pedra de Fogo, em aspectos
ambientais como as queimadas, como também focar no avanço da produtividade seis comunidades não
produzem o suficiente para a comercialização, de pouco valendo a capacitação em comercialização.
A sustentabilidade do projeto apresenta uma resposta prática aos princípios desenvolvidos por Sachs
(1986) quando propõe seis variáveis que conduzem aos caminhos do desenvolvimento, assim
caracterizado: Satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras;
participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e meio ambiente; elaboração
de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas
de educação.
Afere-se que diante do exposto por Sachs (1986) no desenvolvimento social o projeto
contribuiu para diminuição das doenças infantis e da mortalidade infantil. Antes da implantação do
projeto em 1993, o índice de mortalidade era muito alto chegando a cerca de 70/100, atualmente Sobral
é referência nacional e está com 13,6/1000 por ano (SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL).
Em complemento cresceu o espírito comunitário, recuperação da auto-estima, capacitação
profissional.
Como forma de reconhecimento por suas contribuições sociais e ambientais, o projeto em foco
foi premiado em 1998 pelo Programa Comunidade Solidária. Em 1999 premiado pelo Comitê de
Entidades no Combate à Fome e pela vida (COEP). Em 2010 recebeu o prêmio Betinho uma Atitude
Cidadã.

CONCLUSÃO
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No contexto geral, a sociedade tem manifestado sua inquietação quanto às questões sociais,
ambientais e econômicas, observa-se uma diversidade de ações em prol da melhoria da qualidade de
vida das pessoas mais carentes e da preservação dos recursos naturais.
Contudo, estas ações estão paulatinamente imbricadas com medidas de sustentabilidade que
visam atender as necessidades das atuais e futuras gerações.
Esta dinâmica contemporânea tem apresentado um comprometimento social por parte das
instituições que deixou de ter uma conotação puramente filantrópica e ganhou dimensão estratégica,
uma espécie de garantia de sucesso econômico ao longo prazo ou de visibilidade social.
Com base nos indicadores sociais, ambientais e de educação empreendedora constatou-se que o
Projeto Cabra Nossa de Cada Dia, implantado em doze das dezoito comunidades no interior do Ceará, é
de extrema relevância para o desenvolvimento social, ambiental e econômico das comunidades, pois
contribui de forma significativa para o aumento da qualidade de vida das pessoas, para ampliação das
condições de trabalho e para a melhoria da renda familiar.
A análise dos resultados evidenciaram ainda que o projeto viabiliza ações que estão voltadas
para o desenvolvimento sustentável, pois cria condições de ganho de qualidade de vida que influenciou
diretamente no aumento da expectativa de vida, contribuindo para elevar a auto-estima, bem como o
acesso a educação, a qualificação profissional e a motivação para trabalhar em busca dos objetivos
comuns.
Quanto à autonomia exercida pelo Projeto Cabra Nossa em relação aos elementos de
sustentabilidade, consideramos um avanço acentuado no aspecto social, destacando-se: a erradicação
ou diminuição da desnutrição e mortalidade infantil no município de Sobral através do consumo do
leite da cabra, o papel fundamental de sustentação que as parcerias representaram e representam para o
funcionamento e manutenção do Projeto, o fortalecimento das lideranças comunitárias, inserindo-os
num processo de organização gerencial e aquisição de novos projetos para as comunidades.
Além desses avanços considerados, não poderíamos deixar de mencionar que as comunidades
apresentaram um cuidado importante com o meio ambiente, onde as práticas comuns de queimadas
passa por uma ótica de conscientização, devendo tão breve ser não mais utilizada. Na criação dos
animais encontrou-se uma atenção especial no replantio de novas plantas que sirvam de forragens, o
que tem se tornado uma prática nas comunidades.
Quanto à educação empreendedora, como expressado inicialmente, o Projeto Cabra Nossa
nasceu para atender uma demanda assistencial, mas ao longo dos dezoitos anos de sua existência
muitos dos atores envolvidos diretamente com o projeto tem apresentado características
empreendedoras por meio de atitude e iniciativa, redes locais para fomento e comercialização,
comportamento empreendedor e proativo, parceria e network com órgãos como: Rotary Club,
EMBRAPA, EMATERCE, DETRAN, DNOCS e a Prefeitura de Sobral.
Entre muitos elementos encontrados nesta pesquisa, alguns apresentaram aspectos relevantes para
manter a sustentabilidade do Projeto, entre os principais destaques está comprometimento exercido
pelas famílias em assumir as ações na comunidade. A relação de harmonia entre as famílias, o cuidado
com os animais, a consciência ambiental, o espírito solidário, valorização da mulher, alimentação
saudável a partir do leite da cabra tem comprovado a eficácia do Projeto e garantido o desenvolvimento
social, ambiental e econômico.
Constatou-se assim, que o Projeto Cabra Nossa de Cada Dia não atua apenas de forma
assistencialista, mas a partir de princípios solidários, que busca acima de tudo obter das famílias
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assistidas um nível alto de responsabilidade, envolvimento, comprometimento e autonomia
organizativa, a fim de contribuir para o surgimento de novos projetos para o desenvolvimento local e
da qualidade de vida das pessoas.
De forma geral, percebeu-se a mudança na vida social, ambiental e econômica da comunidade
e, que iniciativas como essas, são essenciais para a formação de uma sociedade mais desenvolvida,
igualitária e sustentável.
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Resumo: O tratamento filtrante mais utilizado em projetos são processos físicos de adsorção e se utiliza o Carvão Ativado
(CA) como adsorvente. Apesar de sua importância, a extração carvão por meio da mineração causa grandes impactos
ambientais. O Coque Verde de Petróleo (CVP) tem revelado grande eficiência em estudos aplicados nas áreas de filtragem
de efluentes. O CVP é obtido a partir do resíduo de vácuo de petróleo processado na Unidade de Coqueamento Retardado.
Até 1934 era considerado apenas um resíduo, porém, por ser uma rica fonte de carbono e fator energético e conter baixo
teor de cinzas, tornou-se um produto essencial para diversas indústrias como combustível de caldeiras em processos
industriais termodinâmicos. Seu uso como material filtrante resultaria em uma alternativa para dar uma nova dimensão para
o uso. Na amostra de Coque foram realizadas análises granulométricas, índice de iodo e filtragem de soluções de Azul de
metileno. O resultado encontrado na análise do índice de iodo para o CVP foi 748,3mgI 2/g. O CA foi 20% mais eficiente na
redução da cor quando comparado ao CVP. Ressalta-se que o CVP é um resíduo e ao analisar o ganho econômico, fica
aparente a vantagem do CVP. Uma tonelada do Coque custa entre 400 a 600 dólares, enquanto a tonelada de CA chega a
custar 2500 dólares e compensa a necessidade de maior quantidade de massa do CVP.
Palavras-chave: Coque Verde de Petróleo (CVP). Carvão Ativado (CA). Adsorção.

Abstract: The treatment filter designs are used in most physical processes of adsorption using activated carbon (AC) as
adsorbent. Despite its importance, the coal extraction through mining causes major environmental impacts. The Petroleum
Coke (PC) has shown great efficiency in applied studies in the areas of filtration effluent. The PC is obtained from vacuum
residue oil processed in Delayed Coking Unit. Until 1934 was considered as a waste, however, to be a rich source of carbon
and energy factor and its low ash content has become an essential product for various industries as fuel for industrial boilers
in thermodynamic processes. Its use as a filter material would result in an alternative to giving a new dimension to the use.
In sample size analyzes were performed Coke, iodine and filtering solutions Methylene blue. The results found in the
analysis of iodine for the PC was 748.3 mgI2 / g. The CA was 20% more efficient reduction of color when compared to the
PC. Underscoring that the PC is a residue and analyzing economic gain, it is apparent the advantage of the PC. A ton of
coke cost between 400-600 dollars, while a ton of CA can cost $ 2,500, offsetting the need for greater mass of the PC.
Key-words: Petroleum Coke (PC). Actived Carbon (AC). Adsorption.
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1

INTRODUÇÃO
A água é um bem de fundamental importância para a sobrevivência de todas as formas de vida
na Terra. Com décadas de crescimento populacional incessante, a qualidade dos meios hídricos foi se
deteriorando por meio de diversas formas de poluição antrópica, devido a grande penetrabilidade que a
água possui no meio ecossistêmico. Para garantir que um efluente possa ser lançado em um corpo
hídrico, ele precisa passar por um tratamento específico. Esse tratamento, por meio de um processo
purificante, colocará o efluente dentro dos parâmetros admitidos de acordo com a legislação local para
que este esteja apto a se unir ao ciclo hidrológico sem a possibilidade de causar algum impacto
ambiental.
Existem vários processos utilizados no tratamento de efluentes como tratamentos químicos,
físicos e biológicos. O tratamento filtrante mais utilizado em projetos são processos físicos de adsorção
e se utiliza o carvão ativado como adsorvente. Este sistema mostra grande eficiência na remoção de
bactérias, contaminantes orgânicos e hidrocarbonetos derivados de resíduos petroquímicos (ARTEN,
2009).
O carvão para adquirir características específicas de adsorção e se tornar ativado precisa
receber tratamento entre 200 e 10000C para que sua superfície fique extremamente porosa e os milhões
de poros entre seus átomos poderão adsorver por meio da atração química alguns componentes
específicos como pesticidas, solventes, Poli cloretos de Bifenilas (PCB), hidrocarbonetos poli
aromáticos ou cloro. Porém existem elementos químicos que não são adsorvidos pelo carbono como
nitratos, sódio, micróbios e flúor (DOULTON USA, 2010).
Atualmente pesquisas visam descobrir novos elementos filtrantes com o mesmo, ou melhor,
potencial de adsorção do carbono ativado que causem menos impacto no meio ambiente. O Coque
Verde de Petróleo (CVP), um derivado do petróleo, é um material que tem revelado grande eficiência
em estudos aplicados nas áreas de filtragem de efluentes. É obtido a partir do resíduo de vácuo de
petróleo processado na Unidade de Coqueamento Retardado (Figura 1) (PETROBRAS, 2009).

FIGURA 1. REFINO PETROLÍFERO PELO PROCESSO DE COQUEAMENTO.
FONTE: HOW STFF WORKS, (2000).
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O projeto desenvolvido analisou a redução de cor de uma solução de corante de Azul de
Metileno com concentração de 100 mg.L-1 onde o Coque Verde de Petróleo foi utilizado como
adsorvente. O carvão ativado foi usado como recurso comparativo, por ser atualmente o elemento mais
usado em processos de tratamento por adsorção.
2

PETRÓLEO
A história do petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de Olinda assina o
Decreto nº 2.266 e concede a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para
fabricação de querosene, em terrenos situados às margens do Rio Marau, na então província da Bahia.
O primeiro poço brasileiro com o objetivo de encontrar petróleo foi perfurado somente em 1897, no
município de Bofete/SP. Este poço atingiu a profundidade final de 488 metros e, segundo relatos da
época, produziu 0,5m³ de óleo. A partir de 1953, no governo Vargas, foi instituído o monopólio estatal
do petróleo com a criação da Petrobras, que deu partida decisiva nas pesquisas do petróleo brasileiro.
Desde sua criação a Petrobras descobriu petróleo nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, São
Paulo e Santa Catarina. Nos anos 70, 80 e 90, vários campos petrolíferos contendo enormes
quantidades de óleo foram encontrados na plataforma continental do Rio Grande do Norte e do Rio de
Janeiro, como o campo de Ubarana e a Bacia de Campos, respectivamente, e mais a descoberta do PréSal.
A produção de petróleo no Brasil cresceu de 750m³/dia na época da criação da Petrobrás para
mais de 182.000m³/dia no final dos anos 90, graças aos contínuos avanços tecnológicos de perfuração e
produção na plataforma continental (THOMAS, 2004).
2.1

Adsorção
O processo físico de adsorção é um processo que uma substancia fluidizada (adsorvatos) passa
para uma superfície sólida (adsorventes), as forças de Van der Waals responsáveis pelo fenômeno de
adsorção são comparáveis a ligações química que causam pequenas mudanças na reatividade do
material adsorvado, por essas características é bastante utilizado pra tais efluentes (SANTIAGO et al,
2005).
A adsorção pode ocorrer também por um processo químico chamado assim de quimiosorção,
nesta os adsovatos se prende por modo de uma reação química, pode ser ativada e pode ser lenta e
irreversível e ainda causar mudanças na reatividade do adsorvato (ARTEN, 2009).
2.1.1 Carvão Ativado (CA)
O carvão ativado apresenta resultados satisfatórios na remoção de corantes, apesar de não
obter uma eficiência adequada com corantes de caráter catalítico (KUNZ et al, 2000). Este material
requerido no tratamento por meio de adsorção é obtido através da queima de matéria orgânica em altas
temperaturas, desencadeando danos ao meio ambiente pela emissão de gases poluentes como CO2
(UPAN, 2005).
Muhammad e Muhammad (2007) estudaram a adsorção de soluções de corantes industriais
como azul de bromofenol, vermelho alizarina S-, metil-azul, o azul de metileno, negro de eriocromo T,
malaquite vermelho, verde e violeta de metil fenol em carvão ativado. Foi observado que a adsorção de
todos os corantes sobre carvão ativado diminui com aumento do pH e da temperatura. Os valores
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

calculados para o calor de adsorção e a energia livre indicam que a adsorção de corantes é favorecida a
baixas temperaturas e os corantes são quimissorvidos sobre o carvão ativado. Concluíram que o carvão
ativado é eficaz como adsorvente para a remoção de corantes perigosos, a partir das soluções aquosas.
Apesar de sua importância como material filtrante, a extração carvão por meio da mineração
causa grandes impactos ambientais. Minas de carvão tanto subterrâneas quanto a céu aberto causam
diversas modificações aonde são implantadas.
Tais impactos decorrentes de minas de carvão ocorrem na forma de distúrbios na diversidade
da fauna e flora local; poluição dos meios hídricos subterrâneos e superficiais, onde uma das
problemáticas mais sérias é a intensa poluição dos rios e lagos; subsidência do solo no caso de minas
subterrâneas, aonde o carvão retirado deixa um buraco no subsolo, e faz com que a terra afunde;
contaminação do solo e inapropriado uso do solo para atividades como agricultura; poluição
atmosférica, sonora e emissão de metano (WORLD COAL INSTITUTE, 2010).
A lixiviação de ácidos de mina, uma água que contem altas concentrações de ácido sulfúrico e
ferro, decorrente da ação da água da chuva que entra em contato o ar e rochas contendo a pirita, um
mineral que contem enxofre, é considerado um grande passivo ambiental. Este reagente ácido ao
percolar por metais pesados como cobre, chumbo e mercúrio, faz com que estes sejam dissolvidos, e
assim por meio do processo de percolação, são carregados para dentro dos recursos hídricos
subterrâneos e superficiais mais próximos (WORLD COAL INSTITUTE, 2010).
Embora existam algumas práticas de obtenção de carvão por meio de resíduos que possuem
um alto teor de carbono como cascas de coco, ossos ou queima de madeira, ainda sim a desvantagem
apresentada pelo processo de obtenção do carbono ativado é o fato de que para ser produzido, tanto o
carvão extraído pela mineração quanto a matéria orgânica destinada a virar carvão ativado precisa
passar por um processo de queima a altas temperaturas e utiliza enorme quantidade de combustível
usado para garantir que a combustão seja feita entre 200o e 1000oC. Outro impacto ocorre por meio da
poluição atmosférica, aonde as queimas do carvão, a altas temperaturas, produzem massas de fumaça,
ondas de calor, e CO2 liberado no ar (ARTEN, 2009).
2.1.2 Coque Verde de Petróleo (CVP)
O coque verde de petróleo era até 1934 considerado apenas um resíduo e descartado no meio
ambiente. Desde então, por ser uma rica fonte de carbono e de fator energético e por conter baixo teor
de cinzas, tornou-se um produto essencial para diversas indústrias como combustível de caldeiras em
processos industriais termodinâmicos (UNIMETAL, 2007). O CVP é comumente destinado para
geração de energia térmica industrial. Seu uso como material filtrante resultaria em uma alternativa
para dar uma nova dimensão para o uso primário de um material considerado apenas eficiente como
objeto de combustão, consequentemente se agrega novo valor de mercado para o Coque Verde.
Segundo a Nation Master (2010) em 2005 o Brasil encontrava-se como o sexto maior produtor
de CVP com uma produção de 2.730.000 toneladas, com o Estados Unidos da América que lidera o
ranking com uma produção de 56.332.000 toneladas e a China em segundo lugar com uma produção de
8.910.000 toneladas, sendo que o consumo de Carvão para usos que não sejam ligados a consumo de
energia é de 36.203.558 toneladas para os 23 países que ficaram no topo do ranking de consumo para
fins não energéticos com taxas de crescimento que aumentam anualmente. O Coque Verde tem a
chance de se tornar um forte competidor de espaço neste mercado de consumo crescente (NATION
MASTER, 2010).
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Atualmente o CVP tem uma de suas aplicações como combustível para geração de energia, em
processos industriais tais como de: Cal, Grandes Siderúrgicas, Cerâmica vermelha, Pelotização /
Sinterização e Cimento. Seria ideal que o Coque Verde possa ser utilizado em processos de combustão
após exceder seu tempo de vida útil como material filtrante. Um problema específico do carvão ativado
e do coque verde usados em indústrias que lidam com materiais Classe I, é o fato de que se utilizados
para filtrar efluentes que contenham componentes de Classe I, passam a serem classificado como
resíduos classe I, ou seja, resíduos perigosos, e se tornam passivos ambientais que quando descartados
necessitam de um destino específico em um aterro Classe I (NBR 10004/04). A alternativa ideal para
este caso específico seria o destino destes passivos ambientais para processos de combustão industrial
que ocorram entre 850oC e 1200oC que minimizariam ao máximo a formação de dioxinas e furanos
pela combustão do material orgânico contaminado (OMI, 2009).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
Durante a primeira etapa do projeto foi elaborada uma pesquisa bibliográfica sobre o CVP e o
carvão ativado e suas características, além da leitura de artigos publicados com pesquisas nessa área de
utilização de coque de petróleo na descontaminação de efluentes. Foi utilizada uma solução do corante
Azul de Metileno. A redução de cor foi monitorada pela redução da absorbância no comprimento de
onda de 580 mm.
A segunda etapa do projeto consistiu na realização das análises granulométrica, de índice de
iodo das amostras de CVP e de filtragem das amostras de CVP e de CA.
3.1

Teste de Granulometria
Para o teste de granulometria foram utilizados: almofariz com pistilo, agitador de peneiras, e as
peneiras BERTEL de mesh 28, 35 e 65 (Figura 2).

FIGURA 2. PENEIRAS PARA O TESTE GRANULOMETRICO
Fonte: Autor
As massas testadas para o Coque Verde de Petróleo e o Carvão Ativado foram de 15g e 30g
com tempo reacional máximo de 40 min.
Os testes de adsorção foram realizados com 100 mL de Azul de Metileno na concentração de 50
mg.L . De dez em dez minutos foram coletadas amostras para mensurar a absorvância.
-1

3.2

Análise de Índice de Iodo
Foi realizado um teste de análise laboratorial para determinar o Índice de Iodo do CVP de
acordo com a norma da ABNT MB – 3410 de 1991: Carvão Ativado pulverizado - Determinação do
número de iodo.
O teste contou com a preparação de cinco soluções para os reagentes do teste, que foram :
solução de iodo 0,1N, solução indicadora de amido 0,5%, solução de ácido clorídrico 1:5, solução de
tiossulfato de sódio 0,1N e solução de dicromato de potássio 0,1N.
As etapas do procedimento realizado se encontram ilustradas nas Figuras 3.1 à 3.16.
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Figuras em ordem crescente (esquerda para direita): 3.1 – amostra utilizada para moagem; 3.2 – 10
gramas da amostra peneirada; 3.3 – secagem da amostra a 130º C durante 3 horas; 3.4 – amostra no
dessecador para resfriar por 3 horas; 3.5 – pesagem de 1,0 grama da amostra; 3.6 – reagentes
preparados para o procedimento: solução de iodo e ácido clorídrico 1:5; 3.7 – amostra em um frasco de
Erlenmeyer de 250mL umidificada com 10mL de ácido clorídrico; 3.8 – Adição de 100 mL da solução
de iodo após o resfriamento da amostra; 3.9 – Filtragem por gravidade e descarte dos primeiros 20mL a
30mL do filtrado 3.10 – Transferindo com uma pipeta 50mL do filtrado para um frasco de Erlenmeyer
de 250mL; 3.11 – preparo da titulação da amostra com a solução de tiossulfato de sódio; 3.12 –
Solução de tiossulfato de sódio; 3.13 – Início da titulação da amostra; 3.14 – Final da titulação da
amostra; 3.15 – transparência da amostra depois da titulação; 3.16 - Comparação entre o restante do
filtrado e a amostra após a titulação com tiossulfato de sódio.
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Cálculos para obtenção do número de iodo do CVP segundo a norma da ABNT MB – 3410/91
Fator de Correção da solução de tiossulfato
FC = 25 / Va
Onde:
FC = fator de correção da solução de tiossulfato de sódio 0,1N
Va = volume da solução de sódio 0,1N gasto na titulação, em mL
Fator de correção da solução de iodo
FC = (T x F) / 25
Onde:
FC = Fator de Correção da solução de iodo 0,1N
T = Volume total gasto da solução de tiossulfato de sódio 0,1N gasto na titulação, em mL.
F = fator de correção da solução de tiossulfato de sódio 0,1N.
Número de iodo sem correção da normalidade do filtrado residual
X / M = [A (2,2 x B x Va)] / p
Onde:
X/M = número de iodo sem o fator de correção da normalidade do filtrado residual.
A = normalidade da solução de iodo 0,1N multiplicada pelo fator de correção da solução e pó
12693.
B = normalidade da solução de tiossulfato de sódio 0,1N multiplicada pelo fator de correção da
solução e por 126,93.
Va = volume total de tiossulfato de sódio 0,1N gasto na titulação, em mL.
p = massa da amostra de carvão ativado pulverizado, em gramas.
Normalidade do filtrado residual
C = (N2 x Va) / 50
Onde:
C = normalidade do filtrado residual.
N2 = Normalidade da solução de tiossulfato de sódio 0,1N multiplicada pelo fator de correção
da solução.
Va = volume total da solução de tiossulfato de sódio 0,1N gasto na titulação, em mL.
Notas:
a) O valor de “C” deve ser obtido com aproximação de quatro casas decimais.
b) Se a normalidade do filtro residual (C) for inferior a 0,0080N, repetir o ensaio com uma massa de
carvão ativado menor e realizar o procedimento novamente. Se a normalidade do filtro residual (C) for
superior a 0,0335N, repetir o ensaio com uma massa de carvão ativado maior e realizar o procedimento
novamente.
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Número de iodo com a correção da normalidade do filtrado residual
I = (X / M) x D
Onde:
X / M = número de iodo sem o fator de correção da normalidade do filtrado residual.
D = fator de correção da normalidade do filtrado residual. (Anexo da ABNT MB – 3410/91)
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado do número de Iodo do Coque Verde de Petróleo (CVP) está apresentado na Tabela

1.
TABELA 1. CÁLCULO DO NÚMERO DE IODO DO COQUE VERDE DE PETRÓLEO
Cálculo do número de Iodo (I) do CVP Valores obtidos
norma da ABNT MB – 3410/91
Fator de Correção da solução de tiossulfato

Va = 36,6 mL
FC = 0,68

Fator de correção da solução de iodo

F = 0,68
T = 4,9mL
FC = 0,134

Número de iodo sem correção
normalidade do filtrado residual

da A = 863,12
B = 1,70
Va = 20,3 mL
p = 1g
X/M = 787,2mgI2/g

Normalidade do filtrado residual

N2 = 0,068
Va = 20,3
C = 0,0276N

Número de iodo com a correção da X/M = 787,2mgI2/g
normalidade do filtrado residual
D = 0,9506
I = 748,3mgI2/g
O resultado da análise do índice de iodo para o CVP foi 748,3mgI2/g. Ao comparar este
resultado com índices de iodo obtidos por Pawlowosky, Santana (2005) para o carvão ativado (CA) de
950mgI2/g, e o de Kuroda et al. (2005) que obtiveram média de índices após análise de diversos
carvões ativados de 790,8mgI2/g observa-se que o índice de iodo da amostra de CVP está próximo da
média obtida no trabalho de Kuroda.
Na Tabela 2. Mostra os resultados de redução do cor do Azul de Metileno com 15g e 30g de
CVP e CA.
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TABELA 2. ABSORVÂNCIA E REDUÇÃO DE COR PELA ADSORÇÃO DO COQUE VERDE DE PETRÓLEO
(CVP) E CARVÃO ATIVADO (CA)

Controle
ABSORVANCIA (A)

A0 = 0,56
REDUÇÃO DA COR (%)
Tempo reacional

15g

30g

CVP
C.A.
0,57
0,32
0
42,8
40 min

CVP
C.A.
0,32
0,32
42,8
42,8
40 min

Pelos resultados apresentados na redução da cor do corante observa-se maior eficiência do meio
filtrante Carvão Ativado com massa 15g. Com massa de 30g ambos os sistemas apresentaram a mesma
redução de cor (superior a 42%). Ao comparar os processos de obtenção dos adsorventes testados, o
CVP tem origem num processo continuo de coqueamento da indústria petroquímica, o que lhe define
como um residual deste processo.
Apesar de que ter que se utilizar o dobro de massa do CVP para obter a mesma redução de cor,
se observa um ganho econômico para o CVP, pois uma tonelada do Coque, custa no mercado atual
entre 400 a 600 dólares, enquanto a tonelada de Carvão Ativado chega a custar 2500 dólares.
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5

CONCLUSÃO

O Coque Verde de Petróleo (CVP) apresentou menor eficiência na remoção de cor do corante
pelo processo de adsorção quando comparado ao Carvão Ativado (CA). Para o CVP obter a mesma
eficiência é necessário utilizar o dobro da massa de CA. O CVP é um residual do processo de
coqueamento e atualmente é utilizado como combustível para geração de energia, em processos
industriais. Se o Coque Verde não tiver materiais tóxicos adsorvidos poderia ser utilizado em processos
de combustão após exceder seu tempo de vida útil como material filtrante.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos ambientais de produtos verdes a partir da teia de
estratégias de Ecodesign, proposta por Hemel e Brezet (1997) e da Rotulagem Ambiental, regulamentada pela norma ISO
14020. A pesquisa é de natureza exploratória e descritiva, o método utilizado foi o estudo de caso. O caso escolhido foi a
Empresa Greenvana, especializada no varejo virtual de produtos verdes, Quanto aos resultados, dos 715 produtos analisados
o tipo de rotulagem mais utilizado foi a autodeclaração, sendo os mais utilizados: Degradável (53%), Reciclável (40%) e
Vida útil do produto alongada (28%). O uso de selos verdes se deu em apenas 20% dos produtos, sendo os mais utilizados o
FSC e o IBD. Quanto as estratégias de ecodesign, a mais utilizada foi a estratégia 1.Seleção de Materiais de Baixo Impacto,
especificamente, seleção de materiais não agressivos e materiais recicláveis.
Palavras-chave: Ecodesign, rotulagem ambiental, produto verde, sustentabilidade.

Abstract: This study aimed to evaluate the environmental aspects of green products starting from the Ecodesign strategies
proposed by Hemel and Brezet (1997) and from the Environmental Labeling, regulated by ISO 14020. The research is
exploratory and descriptive and the method used was the case study. The case chosen was the Company Greenvana
specializing in virtual retail of green products, As for the results, of the 715 products analyzed the majority type of labeling
used was the self-declaration and the most used was: Degradable (53%), Recyclable (40%) and product Lifecycle elongated
(28%). The use of green stamps occurred in only 20% of the products and the most used were FSC and IBD. As for the
ecodesign strategies, the most used strategy was 1. Selection of Low Impact Material, specifically, a selection of not
aggressive and recyclable materials.
Key-words: Ecodesign, environmental labeling, green product, sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
A busca pelo crescente e/ou manutenção de níveis de desenvolvimento econômico tem se
constituído uma das grandes preocupações dos governantes no contexto atual, sejam estes de países
mais desenvolvidos ou em desenvolvimento. Paralelamente, a essa busca se discute a sustentabilidade
do modelo econômico vigente, uma vez que, em sua essência, este provoca fortes impactos ambientais,
causados por um lado, pelo excessivo consumo de recursos naturais bem acima da capacidade de
recuperação do planeta, e, por outro lado, apresenta uma crescente descarga de resíduos, sólidos,
líquidos e gasosos, que tem provocado fortes implicações socioambientais.
Diante deste contexto, considerando que o estímulo ao crescimento econômico é estratégico para a
sobrevivência e soberania das nações e que o equilíbrio e bem estar socioambiental deve ser
preservado, novas formas atuação são discutidas, construídas e pouco a pouco aplicadas, por diferentes
instituições, governamentais ou não, com ou sem fins lucrativos, em diferentes âmbitos de atuação,
local, regional e internacional, atuando de forma separada ou coletivamente. Partindo do entendimento
de que a responsabilidade pela construção de um desenvolvimento econômico mais sustentável é de
todos, ou seja, dos diferentes atores sociais: governos, organizações e cidadãos.
Tratando-se especificamente das organizações com fins lucrativos estas se constituem como um dos
principais agentes causadores de impactos ambientais. Entretanto, como forma de reverter essa
situação, tem–se iniciado um processo de reestruturação de seus modelos de gestão através
incorporação de aspectos ambientais, seja de forma voluntária, por pressões legais ou por pressões de
mercado.
Porém cabe destacar que a incorporação de tais práticas ambientais ocorre de diferentes formas e
intensidades, uma vez que, as organizações são heterogêneas e atuam em diferentes contextos,
resultando numa diversidade de práticas ou estratégias ambientais que podem se inserir em um
continuum, onde em um extremo apresentam as estratégias puramente reativas, para atender aspectos
legais, e do lado extremo, as estratégias mais proativas, aquelas que vão além do atendimento dos
requisitos legais e são guiadas pela busca de vantagens competitivas.
Considerando a postura mais proativa, tais organizações têm adotado diferentes modelos e
ferramentas de gestão ambiental, tais como, sistema de gestão ambiental certificados, produção mais
limpa, auditoria ambiental, avaliação de impacto ambiental, marketing verde, rotulagem ambiental,
ecodesign, entre outras. Tais ferramentas em linhas gerais buscam melhorar o desempenho ambiental
organizacional através da melhoria de seus processos de trabalho e de seus produtos/serviços,
centrando em aspectos, tais como: menor consumo de recurso e energia; uso de materiais menos
agressivos; redução de resíduos, reuso e reciclagem; ampliação do ciclo de vida do produto e
multifuncionalidade; entre outros.
Neste sentido, uma das práticas que tem sido crescente por parte das organizações é criação de
produtos que contemplem aspectos ambientais, sendo estes denominados na literatura de diferentes
formas: produto verdes, produtos ambientalmente corretos, produtos amigos do ambiente,
ecologicamente corretos, produtos sustentáveis, entre outras. No desenvolvimento de tais produtos, as
organizações dispõem de diferentes ferramentas de gestão ambiental, dentre estas, se destaca o
ecodesign, a qual tem despertado interesse não só das empresas mais também da academia. Ao longo
dos anos foram elaboradas diferentes ferramentas de ecodesign, estando em sua maioria disponíveis
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para uso das organizações. Paralelamente, também se tornou crescente o interesse de pesquisadores
pelo tema de ecodesign, considerando que este, por sua natureza apresenta-se como multidisciplinar.
Segundo Baumann et al (2002) o ecodesign tem sido fortemente estudado pelos campos da engenharia,
negócios e política.
Neste contexto, pode-se destacar a importância do uso de ferramentas de ecodesign quando da
concepção de produtos com atributos ambientais, uma vez que, é na fase de design que serão definidos
os tipos/quantidades de materiais a serem utilizados, os aspectos inerentes ao processo produtivo; a
funcionalidade, uso e vida útil; e o tipo de disposição final, ou seja, a fase de concepção de um produto
implica em todas as fases subsequente do ciclo de vida do mesmo.
Deste modo, a criação de produtos verdes contribui para a redução dos impactos ambientais, para a
melhoria da competitividade das organizações e atendem aos anseios dos consumidores sensíveis às
questões ambientais. Porém, uma vez criados tais produtos, as organizações necessitam de repassar
essa informação aos seus clientes atuais e potenciais, que pode ser feito pelo uso de outra ferramenta de
gestão ambiental conhecida como rotulagem ambiental, que são declarações feitas sobre os aspectos
ambientais de um produto que podem estar explícitas nos rótulos dos mesmos, em folhetos ou em
anúncios.
Por fim, se reconhece as importantes contribuições do uso das ferramentas de ecodesign e da
rotulagem ambiental para a criação e comunicação de produtos verdes. Porém, faz-se necessária uma
reflexão e avaliação mais criteriosa sobre quando de fato um produto pode ser considerado como verde,
uma vez que, por um lado, não há um consenso na literatura sobre o conceito de produto verde, e por
outro, há uma crescente quantidade de produtos lançados no mercado como verdes. Diante deste
contexto se define o seguinte problema da pesquisa:
Até que ponto os produtos concebidos e comunicados como verdes podem ser considerados de fato
como verdes?
Diante do problema de pesquisa acima explicitado, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os
aspectos ambientais dos produtos verdes utilizando-se para isso da teia de estratégias do ecodesign e do
tipo de rotulagem ambiental utilizado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Produtos verdes
Na literatura não há consenso sobre o conceito de produtos verdes, considerando que há uma
diversidade de produtos verdes existentes e expectativas de expansão de criação destes produtos, a
construção de um conceito que venha contemplar uma gama maior de produtos se tornou um grande
desafio, uma vez que, cada produto verde apresenta particularidades e diferentes tipos/possibilidades de
contribuições e impactos ambientais.
Porém já se pode verificar o direcionamento em torno de um consenso sobre as características dos
produtos verdes, sobretudo no que se diz respeito à redução de impactos ambientais causados por tais
produtos comparando com outros convencionais. Tal redução advém de um menor consumo de
recursos/energia ou do consumo de recursos menos agressivos e da redução das consequências na
fabricação, uso e disposição final destes (Reinhardt, 1998; Ottmann, 2006; Luttropp e Lagerstedt,
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2006) ademais de outras características associadas à natureza verde de produtos, conforme explicitas na
figura 1.

Autores

Características associadas à natureza verde de um produto

Elkington e
Hailes (1988)

- não por em perigo a saúde do consumidor ou de outras pessoas;
- não causar nenhum dano significativo ao meio ambiente durante fabricação, uso ou disposição;
- não consumir uma quantidade desproporcional de energia durante fabricação, uso e eliminação;
- não causar desperdícios desnecessários, seja devido ao acondicionamento indevido ou por causa de
uma vida útil curta;
- não utilizar materiais derivados de espécies ameaçadas ou de ambientes ameaçados;
- não envolver o uso desnecessário ou crueldade aos animais;
- não afetar negativamente outros países, particularmente os do terceiro mundo.

Simon (1992)

- matéria-prima reduzida, alto conteúdo reciclado;
- manufatura não poluente/materiais não tóxicos;
- Não usar prova animal desnecessária;
- nenhum impacto sobre as espécies protegidas;
- baixo consumo de energia durante produção, uso e disposição;
- embalagem mínima ou nenhuma;
- reutilização sempre que possível;
- vida útil longa, capacidade de atualização;
- coleta pós-consumo, desmontagem do sistema;
- capacidade de remanufaturamento.
- eliminar ou substituir produtos;
- eliminar ou reduzir ingredientes prejudiciais;
- reduzir o peso ou volume;
- produzir produto concentrado;
- produzir em massa/a granel;
- combinar as funções de mais de um produto;
- produzir menos modelos ou estilos;
- redesenho para uma utilização mais eficiente;
- aumentar a vida útil do produto;
- reduzir o desperdício de embalagem;
- melhorar a reparabilidade;
- redesenho para reutilização do consumidor;
- remanufaturar o produto.

Schmidheiny
(1992)

Robert (1995)

- minimizar o uso de materiais não renováveis;
- evitar o uso de materiais tóxicos;
- usar recursos renováveis de acordo com sua a taxa de reposição.

Shrivastava e
Hart (1995)

- baixo impacto ambiental durante o uso;
- fácil compostagem,
- reutilizados ou reciclados ao término da vida útil.

Roy et al
(1996)

- capaz de reduzir os problemas ambientais globais;
- eficiente em energia;
- facilmente reparável;
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- projetado para durar ou para ser reutilizado, recondicionado ou reciclado;
- gerar poluição e desperdício mínimos;
- pode ser disposto com segurança;
- uso mínimo de materiais, incluindo a embalagem;
- fabricados a partir de recursos renováveis ou abundantes, ou materiais reciclados;
- fabricados, se possível, a nível local e de materiais obtidos localmente para reduzir as exigências do
transporte;
- informações ambientais sobre o produto disponível para o comprador;
- não prejudicial à saúde humana;
- satisfaz uma necessidade humana genuína.
Luttropp e
Lagerstedt
(2006)

- não usar substâncias tóxicas;
- minimizar o consumo de energia e recurso nas fases de produção e transporte;
- usar características estruturais e materiais de alta qualidade para minimizar o peso;
- minimizar o consumo de energia e recursos na fase de uso;
- promover a reparação e melhorias;
- promover vida longa;
- investir em melhores materiais, tratamentos de superfície ou arranjos estruturais;
- promover a reparação, melhoria e reciclagem;
- usar poucos elementos de ligação quanto possível.

Ljungberg
(2007)

- reduzir os materiais e o uso de energia para um produto;
- reduzir as emissões, dispersão e criação de produtos tóxicos;
- aumentar a quantidade de materiais recicláveis;
- maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis;
- minimizar a intensidade de serviço para produtos e serviços;
- estender a vida útil de um produto;

- avaliar e minimizar o impacto ambiental;
- ter economia funcional;
- usar logísticas reversas;
- aumentar a eficiência na fase de uso.
Figura 1 - Características de produtos verdes
Fonte: Adaptado de Dangelico e Pontrandolfo (2010)

Todas as características acima citadas terminam se relacionando com uma ou mais etapas do ciclo de
vida do produto. O que se percebe é que tais produtos estão inseridos em um continuum, de um lado
extremo, apresentam poucas características ou de baixa significância, do outro lado, muitas
características ou de maior significância.
2.3 Rotulagem Ambiental
A rotulagem ambiental são declarações feitas sobre os aspectos ambientais de um produto que
podem estar explícitas nos rótulos dos mesmos, em folhetos e anúncios. Esta se apresenta como uma
importante ferramenta de gestão ambiental e contribui para melhorar as vantagens competitivas das
organizações, uma vez que informa ao cliente a superioridade ambiental de seus produtos podendo
influenciá-los nas decisões de compra.
Tais declarações são regulamentadas pela Norma ISO 14020 e se apresentam de três tipos, a saber:
Tipo I, II e III. O Tipo I são declarações feitas e atestadas por organizações externas a exemplo dos
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selos verdes, estas são regidas pela Norma ISO 14024. Tais declarações são feitas em vários setores,
para medir aspectos tais como: eficiência energética e hídrica, manejo florestal, produtos orgânicos,
entre outros.
Quanto às declarações do Tipo II, as Autodeclarações, neste tipo a própria empresa elabora e
comunica sem a participação/confirmação de outras empresas, a exemplo de: compostável, degradável,
projetado para desmonte, vida útil do produto alongada, energia recuperada, reciclável, uso reduzido do
recurso, consumo reduzido de água, reutilizável e recarregável, redução de resíduos, de acordo com a
Norma ISO 14021.
Segundo Wells (2006) o uso das Autodeclarações tem resultado numa vasta gama de anúncios
apoiados pelos limites de criatividade das agências de marketing, apelando pela crença na veracidade
das informações por parte do consumidor, o que nem sempre tem acontecido.
Do Tipo III, as fichas técnicas que explicam o impacto ambiental do produto durante todo seu ciclo
de vida, regida pela Norma ISO 14025 que ainda se encontra em fase de elaboração e discussão em
função da complexidade e dificuldade que envolve seu processo de implementação.
Entretanto, segundo a Norma ISO 14020, independente do tipo de rotulagem ambiental utilizado
estas devem seguir alguns princípios, tais como:
 Não devem ser feitas para criarem barreiras comerciais;
 Proibido declarações generalizadas e de difícil comprovação, como as do tipo: o produto
promove o desenvolvimento sustentável;
 As informações sobre os atributos ambientais do produto devem ser dadas aos clientes quando
solicitadas;
 Devem se basear na ciência e não em mitos populares;
 Não podem ser enganosas;
 Precisam ser de fácil verificação.
Cabe ressaltar que há outros tipos de declarações feitas que não se referem aos atributos ambientais
do produto, e, portanto, não podem ser consideradas como rotulagem ambiental, a exemplo das
declarações sobre o tipo de material utilizado (classificação do plástico ou vidro); da qualidade do
produto (selo de qualidade) contribuição da empresa para ONG´s, entre outras.
Deste modo, tem-se observado o aprimoramento e crescimento da utilização da rotulagem ambiental
como resposta a inquietação mundial de proteção do meio ambiente, por parte dos governos, do
mercado e dos cidadãos. Nesse processo, as empresas passaram a identificar as preocupações
ambientais como benefício competitivo e distinção no mercado (Barros e Freitas, 2010).
Por fim, a rotulagem ambiental, além das contribuições ambientais e organizacionais também pode
se constituir um poderoso instrumento de discussão sobre o impacto ambiental causado pelas
diferentes atividades econômicas e seus respectivos produtos/serviços, bem como, para o
desenvolvimento de uma consciência ambiental e mudanças nos hábitos de consumo. Porém, tais
contribuições só poderão ocorrer se a ferramenta for utilizada corretamente, ou seja, se as declarações
forem de fato, verdadeiras, caso contrário, se constituirão instrumentos de enganação ambiental.
2.4 Ecodesign
A incorporação da dimensão ambiental no design de produtos/serviços tem sido cada dia mais
frequente no contexto empresarial, decorrentes de imposição legais e institucionais, ou, por opções
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estratégicas das próprias organizações como novas oportunidades de negócios. Segundo Peneda &
Frazão, (1994) apud Nascimento e Venke (2006) no desenvolvimento de novos produtos além dos
atributos eficiência, qualidade, funcionalidade, estética, custo e ergonomia, também passa-se a incluir
os atributos ambientais.
Neste sentido, a melhoria do desempenho ambiental de um produto precisa ser pensada a partir da
concepção do produto e perpassar todo seu ciclo de vida. Para tanto, há uma diversidade de ferramentas
de ecodesign que podem ser utilizadas pelas organizações, das mais simples como os checklist às mais
sofisticadas apoiadas tecnologias da informação e comunicação.
Partindo da diversidade de ferramentas de ecodesign, Bovea e Perez-Belis (2010) propõem uma
taxonomia de tais ferramentas agrupando-as em três blocos, a saber: a) Métodos para avaliação dos
impactos ambientais, subdividido em técnicas qualitativas (7); semiqualitativas (5) e quantitativas (6).
b) Ferramentas para a integração de aspectos ambientais no processo de design, apresentando 20
ferramentas; e por último, c) Métodos para a integração de requerimentos ambientais com outros
aspectos tradicionais com 7 ferramentas (ver figura 2).
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Figura 2: Taxonomia de ferramentas de ecodesign
Fonte: Bovea e Perez-Belis (2010)

Dentre as ferramentas acima citadas, destaca-se as estratégias de ecodesign (RAILS),
especificamente a proposta de Hemel e Brezet (1997), especificamente, a LiDS Wheel ou Teia de
Estratégia de Ecodesign (TEE), a qual foi utilizada no presente estudo.
Para subsidiar a avaliação do produto, a TEE apresenta oito estratégias genéricas de ecodesign e 33
princípios, classificadas em nível de componentes do produto, nível de estrutura do produto e nível de
sistema do produto, conforme descrito na figura 3.
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Estratégicas Genéricas
0. Desenvolvimento de novo
conceito

-

Nível
componentes
produto

de
do

1. Seleção de materiais de
baixo impacto

2. Redução
materiais

do

uso

de

3. Otimização das técnicas de
produção

Nível de estrutura
do produto

4. Sistema de distribuição
eficiente

5. Redução do impacto
ambiental no nível do usuário

6. Otimização do tempo de
vida do produto
Nível de sistema
do produto
7. Otimização do pós-uso

Princípios
0.1 Desmaterialização
0.2 Uso compartilhado do produto
0.3 Integração de funções
0.4 Otimização funcional do produto ou componente
1.1 Materiais não agressivos
1.2 Materiais renováveis
1.3 Materiais reciclados
1.4 Materiais de baixo conteúdo energético
1.5 Materiais recicláveis
2.1 Redução de peso
2.2 Redução de volume
2.3 Racionalização de transportes
3.1 Técnicas de produção alternativas
3.2 Redução de etapas de processo de produção
3.3 Redução do consumo e uso racional de energia
3.4 Uso de energias mais limpas
3.5 Redução da geração de refugos/resíduos
3.6 Redução e uso racional de insumos de produção.
4.1 Redução e uso racional de embalagens
4.2 Uso de embalagens mais limpas
4.3 Uso de sistemas de transporte eficientes
4.4 Logística eficiente
5.1 Baixo consumo energético
5.2 Uso de fontes de energias mais limpas
5.3 Uso racional e redução de insumos durante a
aplicação
5.4 Uso de insumos limpos
5.5 Prevenção de desperdícios pelo design.
6.1 Confiabilidade e durabilidade
6.2 Fácil manutenção e reparo
6.3 Estrutura modular do produto
6.4 Utilização de design clássico no sentido de estilo
6.5 Zelo do usuário com o produto
7.1 Reutilização do produto
7.2 Recondicionamento e remanufatura
7.3 Reciclagem de materiais
7.4 Incineração limpa
7.5 Reaproveitamento energético

Figura 3 – Estratégias de Ecodesign
Fonte: Adaptado de Hemel e Cramer (2002)

Os resultados obtidos a apartir da avaliação são representados por um gráfico do tipo teia e
representam uma variação de 20 pontos percentuais, que vai de 0% (centro do gráfico) até 100%
(último círculo). O centro da teia representa um desempenho ambiental inadequado e o círculo mais
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externo, um ótimo desempenho. Uma vez identificado os resultados pode-se escolher as estratégias
com baixo desempenho e priorizá-las.
Por fim, considerando os aportes teóricos sobre as ferramentas de rotulagem ambiental e ecodesign,
estas podem contribuir significativamente para avaliar atributos ambientais de produtos denominados
verdes.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa em função de suas características classifica-se como exploratória e descritiva
(VERGARA, 2002). Quanto aos meios, enquadrou-se como sendo um estudo de caso, por ter realizado
uma análise mais apurada acerca de um determinado fenômeno. De acordo com Yin (2001), os estudos
de caso representam a estratégia preferida, quando se detêm pouco controle sobre os acontecimentos e
quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.
O caso escolhido, foi o da empresa Greenvana, criada em 2010 para vendas online exclusivas de
produtos com atributos verdes. A empresa foi considerada uma das maiores e mais influentes neste tipo
de negócio, no Brasil, recebendo destaque como empreendedorismo sustentável no último Guia Exame
de Sustentabilidade edição 2011.
Atualmente, a Greenvana conta com mais de 2.000 produtos,
distribuídos entre os seus dois departamentos: Greenstore e Greenforma. No entanto, para esta
pesquisa, foi considerado o departamento Greenstore, com seus 715 produtos dispostos em 7 categorias
de produtos, a saber: 1.Bebê, 2.Escritório e Papelaria, 3.Pets, 4.Tecnologia e Inovação,5.Casa,
6.Crianças e Adolescentes, 7.Moda, 8.Beleza e Bem-estar (ver figura 4). Para todos os produtos
acompanham descrição de seus respectivos aspectos ambientais. O segundo departamento Greenforma
tem foco no comércio de produtos e sistemas para construção, reforma e eficiência hídrica e energética,
e oferece desde materiais básicos até soluções de energia, como o sistema fotovoltaico.
Categorias

Qtde. de produtos

Tipos de produtos

(repetições inclusas)
1. Bebê

152 produtos

Roupas para bebês (masculinas e femininas), acessórios, mantas e
lençóis, mamadeiras e chupetas.

2. Escritório e
papelaria

40 produtos

Material para escritório (cadernos, lápis, blocos de papel), material
escolar (caderno, estojos, canetas e lápis).

3. Pets

22 produtos

Coleiras, guias (para cães), casas, camas (para cães e gatos), produtos
de higiene e limpeza (para gatos)

4. Tecnologia
e inovação

14 produtos

Produtos movidos a energia solar (carregadores para celular,
luminárias), relógios movidos à água, baterias recarregáveis, garrafa
purificadora de água, folha para quadro branco, etc.

5. Casa

206 produtos

Utensílios para cozinha (bandejas, tigelas, cumbucas, travessas,
faqueiro, saladeiras), artigos de cama, mesa e banho (edredom,
lençol, jogos de cama, toalhas), acessórios e utensílios para banheiro
(lixeira, porta escova, saboneteira), produtos de decoração
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(almofadas, futton, vasos), móveis em papelão (puffs e bancos).
6.Crianças e
adolescentes

136 produtos

Brinquedos (quebra-cabeça, carrinhos, bonecos), roupas e calçados
(femininos e masculinos), acessórios (mochilas, lancheiras), outros
(cadernos).

7. Moda

177 produtos

Roupas e calçados (masculinos e femininos), acessórios (ecobags,
mochilas, bolsas), outros (carteira para documento).

25 produtos

Produtos de tratamento pessoal (fortalecedor de unhas), produtos
para banho (sabonete líquido), acessórios e utensílios de uso diário
(esponjas vegetais, pentes, escova de bambu), outros (colchonete
para yoga, massageadores em madeira).

8. Beleza
bem-estar

e

Figura 4 – Tipos de produtos por categorias
Fonte: Elaboração própria

O período de coleta dos dados foi de outubro de 2012 a junho de 2013. Os dados obtidos foram do
tipo secundário, coletados no próprio site da empresa, onde foram escolhidos os produtos a serem
analisados acompanhados de seus respectivos atributos.
A Análise dos dados foi feita de forma qualitativa e quantitativa, uma vez que a pesquisa envolveu
aspectos objetivos e subjetivos, passíveis ou não de quantificação. O foco da análise foram os atributos
ambientais descritos para cada produto, os quais foram avaliados a partir da Teia de Estratégia de
ecodesign, para identificar quais as estratégias utilizadas, e, os tipos de rotulagem ambiental
identificando o tipo de rotulagem utilizado
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Rotulagem Ambiental
Quanto à Rotulagem Ambiental, constatou-se a utilização de ambos os tipos de rotulagem, a do
Tipo I, referente aos Selos Verdes e do Tipo II relacionada às Autodeclarações. Ainda foram
encontrados casos em que as autodeclarações contidas nos produtos não poderiam ser consideradas
como tais, de acordo com as normas ISO 14024 e 14021, que regulamentam a Rotulagem Ambiental.
Quanto à utilização de Selos Verdes, pode-se verificar que estes foram usados por apenas 20% (143
produtos) de todos os produtos analisados (715 produtos). Desse reduzido número, foi percebido que
quando confrontada a diversidade de selos com a quantidade de produtos, a categoria Crianças e
Adolescentes se evidencia, pois dos 136 produtos apresentados, 60 estavam associados a algum dos 4
selos identificados, representando 44,11% dos produtos (ver figura 5).

Categorias/
Tipos de
rotulagem
1. Bebê
- 95 produtos
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Tipo I
Selos verdes
Selo IBD
Certificação
GOTS

Quant

30
01
01

Tipo II
Autodeclaração
2 - Degradável
4 – Vida útil do produto alongada
7 – Conteúdo reciclável

Quant

Combinadas =
23
Isoladas = 01
11
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Certificação IMO
Selo FSC

T= 32
14

3. Pets
- 22 produtos

Selo FSC
Selo Ecocert

T= 14
01
02

4. Tecnologia
e inovação
- 14 produtos

Selo ROHS

T= 03
02

2. Escritório e
papelaria
- 40 produtos

T= 02
5. Casa
- 206 produtos

6 .Crianças e
adolescentes
- 136 produtos

7. Moda
- 177 produtos

8. Beleza e
bem-estar
- 25 produtos

Certificação SGS
Selo de comércio
justo
Selo IBD
Selo ROHS
Selo FSC
Certificação IMO
Certificação IMO
e Control Union
Selo IBD
Selo IBD
Selo de Comércio
Justo
Certificação IMO
e Control Union
Selo Ecocert
Selo NOP e IBD
Selo FSC

Total de
produtos
Figura 5: Rotulagem Ambiental
Fonte: Elaboração própria

06
02
01
01
T= 10
27
12
12
09
T= 60
01
04
09
T= 14
01
01
06
T= 08
T= 143

9 – Consumo reduzido de água
2 - Degradável
6 - Reciclável

2 - Degradável
3 – Projetado para desmonte
4 – Vida útil do produto alongada
6 - Reciclável
4 – Vida útil do produto alongada
5 – Energia recuperada
6 - Reciclável
10 – Reutilizável e recarregável
2 - Degradável
4 – Vida útil do produto alongada
6 - Reciclável
8 – Uso reduzido do recurso
9 – Consumo reduzido de água
2 – Degradável
4 – Vida útil do produto alongada
6 - Reciclável
9 – Consumo reduzido de água

2 - Degradável
4 – Vida útil do produto alongada
6 - Reciclável
8 – Uso reduzido do recurso
9 – Consumo reduzido de água
10 – Reutilizável e recarregável
2 - Degradável
4 – Vida útil do produto alongada
6 - Reciclável
10 – Reutilizável e recarregável

T= 24
Combinadas =
23
Isoladas = 01
T= 24
Cominadas = 06
Isoladas = 13
T= 19
Combinadas =
07
Isoladas = 04
T= 11
Combinadas =
91
Isoladas = 68

T=159
Combinadas =
11
Isoladas = 45

T= 56
Combinadas =
50
Isoladas = 99

T=149
Combinadas =
12
Isoladas = 05
T= 17
T= 459

Outra categoria que também usou 4 tipos de Selos Verdes foi a categoria Casa, no entanto,
comparado ao montante de produtos dispostos, a ocorrência de Selos Verdes foi ínfima, uma vez que
das 206 produtos comercializados na categoria, somente 10 deles possuíam algum dos 4 selos
identificados. Desse cenário, se entende que de tudo o que foi apresentado pela categoria Casa, os Selos
Verdes se resumiam a uma parcela de 4,85%.
Em contrapartida, a categoria Tecnologia e Inovação com 14 produtos foi a que menos selos
utilizou, contando apenas com um único Selo Verde, o qual se encontrava em 2 produtos dos 14
existentes. A figura 6 delineia melhor as categorias de produtos analisados, uma vez que quantifica
cada uma com os seus respectivos valores percentuais, relacionando o total de selos verdes
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identificados à totalidade de produtos que os utilizaram e como isto se reflete no montante de produtos
presentes em cada categoria.
Categoria

1. Bebê
2. Escritório e papelaria
3. Pets
4. Tecnologia e inovação
5. Casa
6.Crianças e adolescentes
7. Moda
8. Beleza e bem-estar

Diversidade
de Selos
Verdes
3
1

Total de
produtos
95
40

Total de
produtos com
Selos Verdes
32
14

% de produtos que
utilizaram Selos
Verdes
33,68%
35%

2
1
4
4
4
4

22
14
206
136
177
25

03
02
10
60
14
08

13,63%
14,28%
4,85%
44,11%
7,91%
32%

Figura 6: Uso de Selos Verdes
Fonte: Elaboração própria

No que tange às Autodeclarações, constatou-se a predominância destas em muitos produtos, dos
715 produtos analisados, 459 possuíam algum tipo de Autodeclaração, o que representa 64,20% do
total de produtos.
As Autodeclarações mais utilizadas foram: Degradável, Vida útil do Produto Alongada e
Reciclável. Estas estiveram presentes nas sete categorias de produtos, das oito analisadas no estudo. A
Autodeclaração Degradável esteve presente em 244 produtos, seguida da Reciclável, observada em
182 produtos e por fim, a Autodeclaração Vida útil do produto alongada, contando com um total de
129 produtos. Dos 459 produtos que apresentavam algum tipo de Autodeclaração, as quantidades a
seguir representam a participação de cada uma diante deste total: aproximadamente 53,16% para
Degradável; 39,65% para Reciclável e 28,10% para Vida Útil do Produto Alongada.
Destas autodeclarações, cabe destacar as contribuições da degradabilidade e do prolongamento de
vida útil, sobretudo em suas implicações sobre a disposição final do produto, que garantem um menor
impacto ao meio ambiente. Quanto à característica de ser reciclável percebe-se que esta é importante,
porém, seus efeitos poderão não se efetivar, uma vez que não existem garantias de que os produtos
serão reciclados ou mesmo as suas matérias-primas, principalmente pela estrutura vigente para a
realização de coleta de resíduos sólidos.
Em todas as categorias de produtos foram utilizados mais
de um tipo de Autodeclaração, atendendo pela denominação de Autodeclarações Combinadas (ver
figura 5). A Autodeclaração com menor utilização por produtos e categorias foi a Projetado para
Desmonte, uma vez que apenas 2 produtos se utilizavam desta e tais produtos se encontravam
dispostos na mesma categoria, o que representou um número inexpressivo, diante das declarações
Degradável, Reciclável e Vida útil do Produto Alongada, já detalhadas.
Não obstante, foram constatados produtos em que as autodeclarações apresentadas não podiam ser
consideradas como tais, segundo as normas ISO 14021 que regulamentam o uso de Rotulagens
Ambientais. Essas autodeclações foram utilizadas em 113 produtos, o que representa 15,8% dos
produtos analisados, a exemplo das autodeclarações: “não utiliza trabalho infantil” e “certificação ISO
14001”, ambas se referem à empresa e não ao produto, sendo que esta última faz referência ao sistema
de gestão ambiental da empresa e não especificamente aos produtos da empresa, portanto, não se
enquadra como rotulagem ambiental. Tal constatação é preocupante, principalmente por se tratar de
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uma empresa que foi criada para vender apenas “produtos verdes”, o que mostra a fragilidade na
análise e seleção dos produtos que vão ser vendidos sob o rótulo de “verde”. Daí a necessidade da
empresa possuir um maior conhecimento acerca da rotulagem ambiental e maior rigor quanto à
escolha dos produtos, a fim de que a autodeclaração não se caracterize como uma forma de ecoenganação.
Quanto ao uso de Selos Verdes pode-se verificar que apenas 20% dos produtos (143 produtos)
utilizaram esse tipo de rotulagem ambiental. Foram identificados 10 tipos diferentes de Selos Verdes,
são eles:
 IBD (Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento);
 GOTS (Global Organic Textile Standard);
 IMO (Instituto de Mercado Ecológico);
 ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances/Restrição de Certas Substâncias Perigosas);
 ECOCERT (Certificação Orgânica);
 SGS (Société Générale de Surveillance/Companhia de Verificação Geral);
 COMÉRCIO JUSTO (Fair Trade);
 Control Union (União de Controle);
 FSC (Forest Stewardship Council/Conselho de Manejo Florestal);
 NOP (National Organic Program/Programa Nacional Orgânico).
Porém, cabe destacar que os tipos mais utilizados foram o FSC para 48 produtos e o IBD para 42
produtos, ambos representam 63% dos produtos com esse tipo de certificação.
Ao se analisar o uso de Selos Verdes por categorias de produtos, tais selos foram mais utilizados
pelas categorias: Crianças e Adolescentes, Bebê e Beleza e Bem-estar, em torno de 44 e 43% de seus
produtos, respectivamente (ver figura 5). Isto poderá se dar em virtude da localização das certificadoras
no Brasil o que facilita o acesso, bem como, da amplitude de produtos que tais selos abarcam, a
exemplo do selo FSC que comporta um conjunto de produtos cuja matéria-prima principal advém de
madeira manejada de forma ecologicamente correta, podendo estar presente em acessórios como
escovas de pentear, brinquedos infantis, lápis de colorir e folhas de papel, entre outros.
4.2 Estratégias de Ecodesign
Quanto às Estratégias de ecodesign, percebe-se a predominância da estratégia 1. Seleção de
Materiais de baixo impacto em todas as categorias de produtos analisadas, mais especificamente do
princípio 1.1 Materiais não agressivos, que sozinho, abarcou 529 produtos, dos 715 analisados,
representando 74% dos produtos. Os demais princípios desta estratégia ocorriam em menor número, a
exemplo do 1.3 Materiais reciclados que estava presente em 227 produtos e o 1.5 Materiais
recicláveis, identificado em 195 produtos (ver figura 7).
O uso deste tipo de estratégia traz importantes contribuições, principalmente ao se reduzir o nível de
agressividade dos materiais utilizados, diminuindo os impactos diante do meio ambiente e à saúde
humana. Também se ressalta as contribuições do uso de materiais reciclados, que reduzem o uso de
recursos naturais e a disposição final de produtos. Além disso, o uso de materiais recicláveis, também
contribui para a sustentabilidade, no entanto, tal contribuição é relativamente menor, pois nada garante
que de fato, tais materiais serão reciclados justamente devido ao processo de reciclagem abarcar
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atividades que estão fora do domínio e controle das organizações responsáveis pela confecção dos
produtos.
A segunda estratégia mais presente foi a estratégia 7. Otimização do pós-uso, englobando um total
de 169 produtos. Os princípios identificados nesta estratégia foram os princípios 7.1 Reutilização do
produto e o 7.3 Reciclagem de Materiais. A reutilização do produto traz importantes contribuições
por permitir explorar melhor a vida útil do produto, reduzindo o consumo de novos materiais e
retardando o início de um novo processo produtivo. Enquanto que a reciclagem do produto apresenta
contribuição menor, como já comentado anteriormente.
A terceira estratégia que se fez presente em seis das oito categorias de produtos analisados foi a
estratégia 6. Otimização do tempo de vida do produto, porém, foi verificada apenas a utilização do
princípio 6.1 Confiabilidade e durabilidade resultando em um total de 154 produtos, ou seja,
21,54%, do total de produtos estudados. A confiabilidade e durabilidade traz importantes contribuições,
sobretudo no que se diz respeito a durabilidade, que permite o prolongamento da vida útil do produto,
estendendo o tempo que este possui para ser descartado, ajudando para que menos recursos sejam
consumidos em um espaço de tempo maior.
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Categorias/
Estratégias
1. Bebê

0

1

2

1.1

2. Escritório
e papelaria

3

4

6

1.1
1.3
1.5
1.1
1.3
1.5

0.3
0.4

4.
Tecnologia
e inovação
5. Casa

0.3
0.4

1.1
1.5

0.4

3.1

4.2

6 .Crianças
e
adolescentes

0.4

1.1
1.2
1.3
1.5
1.1
1.2
1.3
1.5

3.1
3.2
3.3
3.6

4.2

7. Moda

0.4

1.1
1.3
1.5

3.1
3.2
3.3
3.5
3.6

1.1
1.2
1.3
1.5

Observações:

7

3.1

3. Pets

8. Beleza e
bem-estar

5

6.1

7.1
7.3

6.1

7.3

5.2
5.3
5.4
5.1
5.2
5.4

6.1

7.1
7.3

6.1

7.1
7.3

5.4

6.1

7.1
7.3

6.1

7.1
7.3

7.3

Total de produtos = 95
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 41
Nº de estratégias Combinadas = 54
Total de produtos = 40
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 31
Nº de estratégias Combinadas = 9
Total de produtos = 22
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 02
Nº de estratégias 1.3 Isoladas = 05
Nº de estratégias Combinadas = 15
Total de produtos = 14
Nº de estratégias 6.1 Isoladas = 02
Nº de estratégias Combinadas = 12
Total de produtos = 206
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 26
Nº de estratégias 1.3 Isoladas = 08
Nº de estratégias Combinadas = 172
Total de produtos = 136
Nº de estratégias 0.4 Isoladas = 05
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 51
Nº de estratégias 1.5 Isoladas = 01
Nº de estratégias Combinadas = 79
Total de produtos = 177
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 52
Nº de estratégias 1.3 Isoladas = 02
Nº de estratégias 1.5 Isoladas = 01
Nº de estratégias 6.1 Isoladas = 02
Nº de estratégias Combinadas = 120
Total de produtos = 25
Nº de estratégias 1.1 Isoladas = 12
Nº de estratégias Combinadas = 13

Figura 7: Estratégias de ecodesign
Fonte: Elaboração própria
Legenda: As oito estratégias de ecodesign
0. Desenvolvimento de novo conceito
0.3 Integração de funções
0.4 Otimização funcional do produto ou componente

4. Sistema de distribuição eficiente
4.2 Uso de embalagens mais limpas

1. Seleção de materiais de baixo impacto
1.1 Materiais não agressivos
1.2 Materiais renováveis
1.3 Materiais reciclados
1.4 Materiais de baixo conteúdo energético
1.5 Materiais recicláveis

5. Redução do impacto ambiental no nível do usuário
5.1 Baixo consumo energético
5.2 Uso de fontes de energias mais limpas
5.3 Uso racional e redução de insumos durante a aplicação
5.4 Uso de insumos limpos

2. Redução do uso de materiais
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3. Otimização das técnicas de produção

7. Otimização do pós-uso

3.1 Técnicas de produção alternativas
3.2 Redução de etapas de processo de produção
3.3 Redução do consumo e uso racional de energia
3.5 Redução da geração de refugos/resíduos
3.6 Redução e uso racional de insumos de produção

7.1 Reutilização do produto
7.3 Reciclagem de materiais

No tocante a estratégia menos utilizada, pode-se destacar a estratégia 0. Desenvolvimento de
Novo Conceito, que ocorreu em apenas 20 produtos, contemplando apenas os princípios 0.3
Integração de funções e 0.4 Otimização funcional do produto ou componente significa que de
todos os produtos pesquisados, os que possuíam a estratégia 0 se resumiam a apenas 2,80% desse total.
Tal estratégia, apesar de pouco utilizada, apresenta contribuições importantes principalmente por
interferir nas demais estratégias. Porém, no momento de concepção dos produtos, faz-se necessário
pensar e contemplar todas as etapas do ciclo de vida do produto, tal fato requer profissionais de design
capacitados e sensíveis às questões ambientais que possuam visão e competências de trabalho
interdisciplinares. Certamente, devido a estes aspectos é que se observa a dificuldade desta estratégia
ser aplicada pelas empresas.
A única estratégia não utilizada foi a 2. Redução do Uso de Materiais, o que demonstra a
despreocupação das organizações com a finitude dos recursos naturais, considerando estes como sendo
abundantes e inesgotáveis.
Por fim, cabe destacar que quase todas as estratégias de ecodesign foram utilizadas, no entanto,
estas contemplaram o uso de poucos princípios, os quais se encontravam entre aqueles mais fáceis de
serem aplicados e de fácil visualização por parte dos clientes, a exemplo da seleção de materiais de
baixo impacto. Portanto, pode-se inferir que o viés econômico fortemente presente resulta na limitação
de opções no que se diz respeito à concepção, desenvolvimento e aprimoramento de produtos com
atributos verdes.
5. CONCLUSÃO
O tipo de rotulagem mais utilizado nos produtos analisados foi a autodeclaração, sendo Degradável
(53%), Reciclável (40%) e Vida útil do produto alongada (28%). O uso de selos verdes se deu em
apenas 20% dos produtos, os quais apresentavam principalmente os selos FSC e IBD.
Tais resultados mostram claramente a opção e preferências das organizações pelas autodeclarações
que podem advir de aspectos como: não há necessidade do envolvimento de terceiros (empresas
certificadoras) para que esse tipo de rotulagem seja utilizado, o que reduz significativamente os custos
com rotulagem; o tempo de operacionalização também se torna bastante reduzido; a forma de
comunicação do atributo é mais direta, simples, objetiva e de fácil entendimento pela população em
geral. Por outro lado, há poucos tipos de selos verdes, bem como, as fortes exigências dos critérios
impostos por tais selos, muitas vezes de difícil cumprimento por parte das pequenas e médias empresas,
entre outros.
Não obstante, as facilidades de utilização das autodeclarações poderão levar a práticas de enganação
por parte das empresas, uma vez que estas de antemão não precisam ser comprovadas apenas se
solicitado. Também poderá supervalorizar um tipo de atributo que tem pouca ou nenhuma contribuição
ambiental imediata em detrimento de outros tipos, a exemplo de “reciclável”, que trata de uma
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possibilidade futura de ganho ambiental que poderá tornar-se ou não realidade e o “consumo reduzido
de água/energia”; “não contém substâncias tóxicas”, em que os ganhos ambientais são imediatos.
Quanto às estratégias de ecodesign, faz-se necessário pensar em quais etapas do ciclo de vida do
produto podem causar mais impactos ambientais e, a partir da concepção do produto definir os
atributos ambientais a serem incorporados em cada etapa. No caso estudado, das oito estratégias de
ecodesign, as mais utilizadas se referem à estratégia 1.Seleção de Materiais de Baixo Impacto
(materiais não agressivos) e a estratégia 7. Otimização do pós-uso (reutilizável e reciclável). O que
revela a pouca preocupação em está contemplando às outras etapas do ciclo de vida dos produtos, uma
vez que em cada etapa geram impactos ambientais.
Por fim, cabe destacar as particularidades dos diversos produtos e setores onde refletem condições
diferentes para a criação de produtos verdes que envolvem aspectos relacionados à oferta, como
condições internas organizacionais (recursos financeiros, insumos, tecnologia, conhecimento, entre
outros) e as condições de mercado (demanda por produtos verdes, nível de conscientização da
sociedade e dos clientes, concorrência, pressões governamentais, entre outros). Ambas condições
podem apresentar-se mais ou menos favoráveis à criação de produtos verdes.
No que se refere às contribuições da pesquisa destacam-se a ampliação do debate acerca dos
produtos verdes, seus atributos e suas diferentes formas de avaliação, sobretudo ao utilizar-se
conjuntamente duas importantes ferramentas de gestão ambiental: Ecodesign e Rotulagem Ambiental.
Quanto às limitações, devido quantidade de produtos analisados (715), e a utilização de apenas dados
secundários não foi possível cruzar informações advindas de clientes, fornecedores, empresas
produtoras, entre outras. Como sugestões para futuras pesquisas, estas devem ser ampliadas para outras
empresas que possuem linhas de produtos verdes, tanto para o fabricante como em empresas
especializadas na comercialização de tais produtos.
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Resumo:
A reciclagem de óleo de cozinha vem ganhando importância à medida que a sociedade começa a perceber os benefícios
ambientais, econômicos e sociais desta atividade. O seu reaproveitamento tem evitado o descarte inadequado e fomentado
ganhos econômicos e sociais tanto pela valorização do resíduo como matéria-prima, quanto pela possibilidade de geração de
emprego e renda. Este estudo tem como objetivo analisar como são formadas as redes de reciclagem de óleo de cozinha, de
forma a identificar algumas iniciativas de coleta e reutilização, além de entender o processo de formação e ampliação das
redes. Atualmente algumas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações não
Governamentais (ONGs) estão disseminando essa ideia e formando redes de reciclagem entre fornecedores de óleo usado
(consumidor final), pontos de coleta, beneficiadores (empresas que coletam, filtram e vendem o produto) e empresas que o
utilizam como matéria-prima para vários fins. Este estudo analisou duas dessas organizações (uma OSCIP e uma ONG)
com a perspectiva de elaborar um panorama das iniciativas de coleta e reaproveitamento de óleo residual de cozinha no
Brasil, das redes que estão se formando em torno dessas iniciativas, de suas dinâmicas e perspectivas de expansão.
Palavras-chave: Reciclagem de óleo de cozinha; Redes de reciclagem; Logística reversa; Organizações não
governamentais.
Abstract: Recycling of used cooking oil is gaining importance as society begins to realize the environmental, economic and
social benefits of this activity. Its reuse has not only prevented inappropriate disposal, but it has also fostered economic and
social gains via the valuation of this cooking oil waste as a raw material, and the possibility of generating employment and
income. This study aims to analyze how the recycling networks of cooking oil are formed in order to identify some ongoing
initiatives of collection and reuse, as well as to understand the process of both formation and expansion of these networks.
Currently some Civil Society Organizations of Public Interest (CSOPIs) and nongovernmental organizations (NGOs) are
spreading this idea and forming networks among suppliers of recycling used oil (final consumers), collection points,
processors (companies that collect, filter and sell the product) and companies that use it as raw material. This study
examined two of these organizations (one CSOPI and an NGO) in order to have a preliminary overview as it regards to
some existing initiatives for the collection and recycling of cooking oil in Brazil, and also the networks that are being
formed around these initiatives, including their dynamics and expansion perspectives.
Key-words: Cooking oil waste; Recycling networks; Reverse logistics; Non-governmental organizations.
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INTRODUÇÃO
A responsabilidade compartilhada pelos resíduos gerados ao longo do ciclo de vida dos produtos e
a necessidade de implantação de sistemas de logística reversa em determinados setores tem sido motivo
para intensa movimentação dos atores sociais envolvidos, como fica evidenciado pela sanção da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, regulamentada
pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010, onde as pessoas físicas e jurídicas passaram a ser
responsáveis pela geração e gerenciamento dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).
Entre os diversos materiais que podem ser reciclados como plástico, papel, papelão, vidro,
alumínio, isopor, pneu, madeira, entre outros, está o óleo de cozinha usado. Quando descartado de
forma correta, o óleo de cozinha usado pode ser reaproveitado para diversos fins como, por exemplo,
na produção de resinas para tintas e vernizes, detergentes, sabões, amaciantes de roupa, sabonete,
rações para animal, glicerina, lubrificantes para motores e o biodiesel (VELOSO et al., 2012).
Por outro lado, quando é descartado de forma inadequada e jogado nos ralos, o óleo juntamente
com restos de lixo formam uma barreira rígida de sujeira, provocando entupimento nas instalações
internas e na rede de esgoto, além de contaminar rios e lençóis freáticos, colocando em risco a vida
aquática e comprometendo a alimentação humana. Apenas um litro de óleo é capaz de contaminar em
torno de 25 mil litros de água (SABESP, 2012). Somente o Brasil produz 3 bilhões de litros de óleo
comestível por ano, tendo um consumo per capita em torno de 20 litros/ano, sendo que cerca de 200
milhões de litros de óleo usado são descartados de forma inadequada por mês no Brasil (ECÓLEO,
2013).
Tendo em vista que grande parte da população ainda não efetua a reciclagem do óleo usado, e
considerando que isso representa um alto potencial, a questão de pesquisa norteadora deste trabalho é a
seguinte: Como as iniciativas de coleta e reutilização de óleo de cozinha na Grande São Paulo estão
resultando na formação de redes de reciclagem?
Para responder à questão problema buscou-se objetivamente entender como são formadas as redes
de reciclagem de óleo de cozinha usado, identificar iniciativas de coleta e reutilização, incluindo
OSCIPs e ONGs1 na Região Metropolitana de São Paulo, além de entender o processo de formação e
ampliação das redes de coleta, os elos existentes entre a população, os pontos de coleta, os recicladores,
e as diferenças e similaridades entre os agentes envolvidos no processo.
O artigo está estruturado em quatro partes principais: revisão da literatura sobre o tema,
procedimentos metodológicos, análise e discussão dos resultados e, as considerações finais.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica divide-se em quatro eixos principais: formação de redes, reciclagem de
óleo de cozinha, legislação pertinente à reciclagem de resíduos e à logística reversa. Tal escolha se
deve à intersecção dos temas na análise das redes de reciclagem, que contempla aspectos técnicos e
tecnológicos, bem como critérios econômico-financeiros e questões sociais, comportando-se os
participantes ora como agentes econômicos ora como atores sociais.

1

A diferença entre ONG e OSCIP é que a segunda é regida nos termos da lei, onde, para qualificar-se como OSCIP é
necessário que a pessoa jurídica atenda aos objetivos sociais e as normas estatutárias, que são instituídos pela Lei 9.790/99.
Já a ONG é uma designação usada para Organizações Não Governamentais, não tendo lei que a rege (SEBRAE, 2012).
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2.1 Formação de redes
A teoria de redes, segundo Ferreira e Torrino Filho (2010), pode ser compreendida a partir da
análise de como os diversos atores nela envolvidos (pessoas, organizações, meio ambiente) interagem
entre si, pelo interesse de troca de bens e materiais (tangíveis) ou ideias e valores (intangíveis).
De acordo com Hanneman e Riddle (2005) a diferença na forma como os indivíduos estão
conectados pode influenciar seus comportamentos, pois quanto mais conexões, mais esses indivíduos
estão expostos a uma maior e mais diversificada quantidade de informações.
A partir da perspectiva sociológica, Castells (2003) se refere à rede como um conjunto de nós
interconectados, destacando que sua utilização é uma prática muito antiga e que, com o advento da
internet, elas ganharam vida nova e transformaram-se em redes de informação. Com isso, o acesso à
informação ficou muito mais rápido e a comunicação entre pessoas e empresas cada vez mais fácil.
Para Carpes (2011), a internet criou um espaço virtual, interconectando o mundo e proporcionando
o compartilhamento de informações ilimitadas que se dá pela formação dessas redes, entre elas a
formação das redes sociais.
As redes sociais que surgiram no meio virtual, tais como Facebook, Orkut, Linkedin, entre outras,
também tem papel fundamental para interligar indivíduos, pois essas redes possibilitam ações sociais,
unindo forças de forma rápida e eficiente, democratizando a informação e propiciando inclusão social
(CARPES, 2010). Essas redes sociais têm um alcance de indivíduos e grupos muito maior e mais veloz
pela facilidade de comunicação que ocorre pelo uso da internet.
Além das redes sociais, outro tipo de rede que pode ser citado é a rede de cooperativas. Um
exemplo desse tipo de rede é o do Programa de Reaproveitamento do Óleo Vegetal (PROVE), que foi
criado no início de 2007, com a iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O programa consiste em coletar o óleo cozinha usado por meio de cooperativas populares, e realizar
a venda deste óleo para a Refinaria de Manguinhos, onde ele é transformado em biodiesel. As
cooperativas foram organizadas em rede e trabalham em conjunto para a coleta e venda do óleo usado.
Esta parceria eliminou a disputa pelo óleo que tinha implicações negativas no preço da venda
(MAMARI e MOSQUEIRA, 2008).
Este caso de formação de rede de coleta de reciclável tem se revelado exemplar, mostrando ser uma
alternativa viável para o fortalecimento das cooperativas, uma vez que permite a negociação de
melhores preços na venda do produto.
2.2 Legislação relativa à reciclagem
O óleo residual é um dos maiores causadores de degradação das águas, sendo este o recurso
natural mais prejudicado devido ao descarte incorreto desse resíduo. A água é um bem de domínio
público e um recurso natural limitado, que deve ser preservado e consumido de forma consciente, ou
seja, sem desperdícios.
Para a proteção das águas foi criada a Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997 que institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH), e tem entre seus objetivos: “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” (BRASIL, 1997).
Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no seu capítulo II, artigo 3º, parágrafo VII,
destaca que a destinação final ambientalmente adequada de resíduos é aquela que:

XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

( )... inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS e do
Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e
à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010).

No Parágrafo XVII da PNRS, que trata da responsabilidade compartilhada (BRASIL, 2010),
não há possibilidade de identificar os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e
consumidores do óleo vegetal, como está citado no referido parágrafo. Da mesma forma, não há
especificação na PNRS sobre formas de tratamento e destinação do óleo de cozinha usado, o que
dificulta as medidas para minimizar seu impacto ao meio ambiente.
Antes da PNRS, o estado de São Paulo promulgou a Lei nº 12.047, de 21 de setembro de 2005,
que institui o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal
ou Animal e Uso Culinário, com a finalidade de evitar prejuízos à rede de esgotos; não causar poluição
aos mananciais; informar a população sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto e os
múltiplos benefícios da reciclagem; incentivar a prática de coleta e reciclagem de óleos e gorduras e
favorecer a exploração econômica da reciclagem de óleos e gorduras de maneira a gerar empregos e
renda a pequenas empresas (SÃO PAULO, 2005).
De acordo com a Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
que “Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução
nº 357, de 17 de março de 2005”, os óleos vegetais e gorduras animais não podem ser lançados nas
águas em concentração superior a 50 mg/L (BRASIL, 2011).
No município de São Paulo, a Lei 14.487 de 19 de julho de 2007, introduziu o Programa de
Conscientização sobre a Reciclagem de Óleos e Gorduras de Uso Culinário (SÃO PAULO, 2007) e foi
regulamentada pelo Decreto 50.284, de 1º de dezembro de 2008 (SÃO PAULO, 2008).
Os objetivos principais dessa Lei são conscientizar, informar e esclarecer a população, assim
como os proprietários e funcionários de estabelecimentos que preparam refeições e alimentos
utilizando óleos e gorduras, além disso, visa também estimular, promover e incentivar ações educativas
e de correto descarte do óleo residual.
Esse mesmo Decreto (nº 50.284) também regulamentou a Lei nº 14.698, de 12 de fevereiro de
2008, “que dispõe sobre a proibição de destinar óleo comestível servido no meio ambiente” (SÃO
PAULO, 2008).
Conforme observado, existem diversas leis e decretos regulamentadores, em nível federal e
estadual, para que a sociedade destine corretamente o óleo vegetal usado. No entanto, como o potencial
de coleta existente no país é enorme, dado pelo volume que ainda é descartado indevidamente (200
milhões de litros/mês), vislumbra-se que mais incentivos e elaboração de programas de melhorias com
o intuito de criar alternativas serão necessários, tendo em vista buscar sempre os melhores caminhos, e
estimular todos os envolvidos a participarem continuamente na separação e destinação correta deste
resíduo.
2.3 Logística reversa
Logística reversa é a área da logística que planeja, opera e controla o fluxo do retorno dos bens
ou materiais de pós-venda e pós-consumo ao seu ciclo ou cadeia produtiva, ou seja, é uma atividade
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responsável pelo retorno de materiais, embalagens ou produtos, para que sejam reciclados ou
reaproveitados (LEITE, 2010).
Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (2010), reciclagem é o canal
reverso de revalorização, em que os materiais constituintes dos produtos descartados são extraídos
industrialmente, transformando-se novamente em matérias-primas (chamadas de secundárias) que serão
reincorporadas à fabricação de novos produtos.
Na PNRS, no capítulo II, art. 3º, XII, logística reversa é definida como:
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

A PNRS instituiu a logística reversa como um instrumento de articulação do fluxo de retorno de
vários resíduos pós-consumo aos fabricantes (LIMA, 2008), porém, não está incluído neste elenco o
óleo de cozinha usado. Apesar disso, é imprescindível pensar em medidas viáveis para o retorno desse
resíduo, em função de todos os problemas que o descarte inadequado pode causar ao meio ambiente.
2.4 Reciclagem de óleo de cozinha
O óleo residual pode ser utilizado para diversos fins, como: fabricação de ração animal, sabões,
biodiesel, tintas e vernizes (ECÓLEO, 2012). Os usos e benefícios desta reciclagem ao meio ambiente
são relatados brevemente a seguir.
As energias geradas a partir de combustíveis fósseis (óleo diesel e gasolina, oriundos do
petróleo) geram problemas ambientais, e contribuem principalmente com a poluição do ar, gerando
material particulado (MP), óxido de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx),
monóxido de carbono (CO), entre outros, causando problemas tanto ao meio ambiente quanto a saúde
humana (CETESB, 2012). Devido aos problemas que a utilização de combustíveis fósseis pode gerar,
afetando a qualidade do ar e a qualidade de vida dos habitantes, é necessário buscar alternativas para
geração de energia de forma mais limpa e renovável.
Entre as diversas alternativas de energia renovável existentes está o biodiesel, que pode ser
produzido a partir de óleos vegetais, gordura animal, óleos e gorduras residuais (LIMA, 2004).
Uma das questões que se coloca na produção de biodiesel é a substituição de áreas cultiváveis
de agricultura para fim alimentar para produção de combustíveis. No caso do óleo de cozinha residual,
esse já cumpriu sua meta alimentar, portanto seria um biodiesel, teoricamente, mais sustentável que
aquele feito a partir de óleo vegetal virgem.
Produzir biodiesel a partir do óleo de cozinha é um dos caminhos para melhorar a qualidade do
ar, desviar esse resíduo de ser dispensado de forma inadequada, poluindo solos e rios, além de gerar
oportunidade de emprego e renda na sua coleta.
A produção de biodiesel poderá ser melhor aproveitada se a própria empresa que produz o óleo
de cozinha usado, utilizar esse biodiesel, fechando o círculo dentro do escopo da empresa.
De acordo com o Projeto de Lei 295/2007, que promulgou a Lei 14.487/2007, biodiesel é “o
biocombustível cuja fonte seja renovável como matriz em sua cadeia de produção para uso em motores
a combustão interna com ignição por compressão” (SÃO PAULO, 2007).
Para viabilizar a produção de biodiesel pelo óleo de cozinha usado, é necessária a realização de
trabalhos de conscientização ambiental para aqueles que estarão envolvidos no processo.
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A produção de biodiesel é altamente sustentável, pois contribui de forma favorável áreas
ambiental, econômica e social, conforme apresentado no Quadro 1.
Ambiental

Econômica



Destinação adequada e não geração de
resíduos e efluentes nos solos e na água,
poupando-os de contaminação;



Menos poluente que os combustíveis
fósseis, melhorando a qualidade do ar e
da saúde da população;



Não ocupa área de plantio porque já é um
produto a ser descartado.
Poupa custos com limpeza de rios e
manutenção em redes de esgoto;





Nenhum custo (ou custo baixo) na
compra da matéria-prima.
Social
 Geração de emprego e renda com a
coleta, beneficiamento e produção do
biodiesel.
Quadro 1: Contribuições da produção do biodiesel às áreas ambiental, econômica e social
Fonte: elaborado pelos autores

Além dos aspectos elencados no Quadro 1, outra possibilidade de utilização do óleo de cozinha
usado é a produção de sabão, mas para isso, é necessário que haja um químico responsável pelo
procedimento, para que o uso de substâncias químicas seja feito dentro das dosagens permitidas e que
esta entidade esteja formalmente legalizada e com todas as licenças ambientais. O processo de
fabricação do sabão feito com o óleo residual segue os passos apresentados no Quadro 2:
Etapa
1. Filtragem, Decantação e
Armazenamento:

Descrição
Quando o óleo chega à usina, ocorre a
primeira filtragem, feita com uma peneira.
Posteriormente, o óleo passa por um
processo de decantação – processo no qual
o óleo é deixado em tanques para que haja
a separação de qualquer sujeira que possa
existir. Após a decantação, o óleo já livre
de impurezas, fica
armazenado em
reservatórios.

2. Mistura /Aquecimento:

Depois de armazenado no reservatório, o
passo seguinte é transferir este óleo para
um tacho, no qual é aquecido a 60° C.
Após ser aquecido, o óleo passa por
processos até formar a pasta base do
sabão.
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3. Secagem:

A pasta preparada no processo anterior
fica reservada para secar.

Após seca, a pasta é filetada para ganhar a
forma e tamanho de pedras de sabão.
Para finalizar o processo, as pedras são
5. Embalagem / Estoque:
embaladas e ficam no estoque, aguardando
sua correta destinação
Quadro 2: Etapas de fabricação de sabão a partir do óleo residual
Fonte: adaptado de Instituto Triângulo (2013)
4. Corte /Frisagem:

A despeito da complexidade do processo apresentado no Quadro 2, existem pessoas que
fabricam o sabão de forma caseira, uma prática não recomendada, pois envolve uso de soda cáustica,
material corrosivo cujo uso indiscriminado e sem a utilização de equipamento de proteção individual
(EPI’s) como luvas, óculos especiais, avental, é prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a consecução do objetivo deste estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa sobre a coleta e o
reaproveitamento do óleo de cozinha e o processo de formação de redes entre os atores envolvidos
neste processo.
Por envolver diversos métodos de pesquisa, o presente estudo insere-se no contexto dos métodos
mistos que, segundo Creswell e Clark (2007) “se concentra em coletar, analisar e misturar dados
quantitativos e qualitativos em um único estudo ou uma série de estudos”. Os métodos mistos são
adequados aos problemas de pesquisa em que uma única fonte de dados é insuficiente e os resultados
precisam de um segundo método para melhor explicar um método primário que foi aplicado
(CRESWELL e CLARK, 2013).
As atividades desenvolvidas envolveram revisão bibliográfica e documental que, seguindo o
preconizado por Fink (1998), foi desenvolvida de forma sistemática para identificação, avaliação e
interpretação do corpus teórico produzido por pesquisadores, acadêmicos e profissionais de mercado, a
partir de palavras-chave pré-definidas e utilizando bases de dados eletrônicas, leis e regulamentações,
além de teses e dissertações e pesquisa-participante por meio de vivência de um dos pesquisadores
como Agente Ambiental junto ao Instituto Triângulo (IT), OSCIP de Santo André, que atua na coleta e
encaminhamento de óleo usado de cozinha para reciclagem.
Durante o período da pesquisa foram aplicados questionários e conduzidas entrevistas com as
pessoas que entregavam o óleo usado nos pontos de troca do supermercado Coop do Parque das
Nações, em Santo André, e do atacadista Makro de São Bernardo do Campo. Os dados coletados por
esses instrumentos de pesquisa foram tabulados e para análise foi utilizado o software SPSS (Statistical
Package for Social Sciences).
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Algumas OSCIPs e ONGs identificadas durante a fase exploratória da pesquisa já realizam a
coleta e reciclagem do óleo usado, formando uma rede de reciclagem com seus parceiros e associados,
aumentando, desta forma, o número de pessoas envolvidas e a quantidade de óleo coletado. Segue
descrição das atividades desenvolvidas por uma OSCIP (IT) e uma ONG (Ecóleo), abordando como se
envolveram inicialmente com coleta e reutilização de óleo de cozinha, como atuam, como estão se
desenvolvendo, e como se dá a interligação em rede delas com os demais atores sociais envolvidos em
seus projetos.
4.1 Instituto Triângulo (IT)
Esta OSCIP iniciou suas atividades em 2002, em Santo André, no ABC paulista, como uma
ONG denominada Ação Triângulo. Seu objetivo inicial era disseminar atitudes sustentáveis e mobilizar
a sociedade para o enfrentamento dos impactos ambientais negativos do descarte incorreto do óleo de
cozinha.
Como esta ação teve boa aceitação entre os moradores da cidade, a Ação Triângulo ganhou
reconhecimento público na região e se tornou uma OSCIP em 2004, quando recebeu a denominação de
Instituto Triângulo.
Em janeiro de 2012, o IT lançou a campanha Junte Óleo, baseada na construção de redes
sustentáveis, que se dá por meio de locais chamados Pontos de Troca que funcionam como “nós”
dessas redes. Geralmente são escolas, comércios em geral, condomínios, igrejas, associações de
moradores, clubes, empresas, entre outros. Nesses locais as pessoas podem trocar o óleo usado por
sabão produzido a partir do próprio óleo.
A troca do óleo usado pelo sabão é uma forma de conectar as pessoas à rede de reciclagem
estimulando-as a separarem esse resíduo para ser reutilizado, e assim poupar a rede de drenagem de sua
contaminação.
Além das ações de coleta e encaminhamento do óleo para reutilização, o IT desenvolve ações de
comunicação ambiental junto à população com vistas a ampliar os seus pontos de coleta e, portanto, a
sua rede de conexões voltada à reciclagem. Na realização desta última atividade, os seus agentes
ambientais dialogam com os responsáveis pelo local onde se pretende implantar o ponto de coleta,
esclarecem como as atividades do IT são conduzidas, procurando sempre convencê-los sobre a
importância de se tornarem novos elos na rede sustentável de reciclagem de óleo de cozinha, sendo que
o IT tem uma sistemática de coleta de óleo em rede que se estrutura conforme a Figura 1.

XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Instituto
Triângulo
Pontos de
Coleta

Fornecedores de
óleo usado

Figura 1: Fluxo de coleta de óleo do IT
Fonte: elaborado pelos autores

Ao se analisar a Figura 1 percebe-se que o IT está no núcleo da rede, tendo os pontos de coleta
como intermediários entre os fornecedores de óleo usado e esta organização. Esses pontos de coleta são
peças fundamentais na facilitação tanto da entrega do óleo usado pelo consumidor, como para a coleta
desse resíduo pelo IT, além de auxiliar na divulgação do projeto desta OSCIP, podendo com isso
aumentar o número de fornecedores e a quantidade de óleo arrecadado.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos de um dos pesquisadores como Agente Ambiental do IT,
foram realizadas diversas ações com o intuito de informar a população sobre a campanha Junte Óleo,
os pontos de troca mais próximos e os malefícios que o descarte incorreto do óleo causa ao meio
ambiente. Essas ações envolveram a distribuição de panfletos em feiras livres e também em alguns
supermercados e atacadistas, com destaque para dois deles: a Coop, que é uma rede de supermercados
com forte atuação principalmente na região do Grande ABC, e o atacadista Makro, com lojas
espalhadas por todo o Brasil, mas com maioria em São Paulo.
Em pesquisa realizada, através de envio de e-mail para 260 pontos de troca do IT, 104
representantes responderam a uma questão sobre o motivo pelo qual a organização (empresa, escola,
outra) optou pela entrega do seu óleo usado no IT. As respostas estão apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1: Frequência das respostas à motivação para entrega do óleo para reciclagem
Motivação para a entrega do óleo para reciclagem

Concordância Neutralidade Discordância

Para colaborar com o meio ambiente

98,0%

0,0%

2,0%

Para colaborar com o Instituto Triângulo

56,7%

26,0%

17,3%

Para atrair público / clientes para o ponto de troca

16,4%

9,6%

74,0%

Para divulgação de boa imagem do ponto de troca

64,4%

18,3%

17,3%

Para receber as barras de sabão
Fonte: elaborado pelos autores

13,5%

16,3%

70,2%

A análise da Tabela 1 aponta que os motivos de maior concordância em entregar o óleo usado
no IT foram, respectivamente: a) colaborar com o meio ambiente (98,0% dos respondentes); b) ser
visto como uma instituição amiga do meio ambiente (64,4% dos respondentes); e c) colaborar com o IT
(56,7% dos respondentes).
As 104 pessoas dos pontos de troca que entregam óleo para o IT também responderam outra
pergunta sobre o motivo pelo qual, eventualmente, trocariam de parceiro na hora da entrega, mudando
do IT para alguma outra organização. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Frequência das respostas à motivação para mudança de ponto de troca
Motivação para mudança de ponto de troca

Concordância Neutralidade Discordância

Se o Instituto Triângulo não fornecesse mais sabão

16,3%

18,3%

65,4%

Se outra instituição pagasse em dinheiro

9,6%

10,6%

79,8%

46,2%

28,8%

25.0%

18,3%

19,2%

62,5%

Se outra instituição tivesse projetos sociais
Se outra instituição fornecesse outros produtos de
limpeza
Fonte: elaborado pelos autores

Como se observa ao analisar os dados da Tabela 2, os itens apontados como os que mais
motivariam os pontos de coleta a trocarem de parceiro na entrega do óleo, do IT para outra OSCIP ou
ONG foram, respectivamente: a) se a outra instituição tivesse projetos na área social (46,2%); e b) se
outra instituição fornecesse outros produtos de limpeza (18,6%);
Durante as campanhas de coleta de óleo usado do IT na Coop, na unidade Suíça, e no Makro de
São Bernardo do Campo, foram entrevistadas um total de 198 pessoas. Na Coop foram entrevistadas 23
pessoas no mês de dezembro de 2012 e, no Makro, 175 pessoas entre os meses de janeiro a março de
2013. A quantidade de entrevistas na Coop foi pequena pelo fato de apenas duas campanhas terem
ocorrido naquela loja. O objetivo dessas entrevistas foi identificar os fatores que mobilizam as pessoas
a reciclarem óleo residual junto à rede do Instituto Triângulo.
Desta forma, optou-se por questionar os motivos que levaram a entregar o óleo usado nos
pontos de coleta do Instituto Triângulo e o resultado encontra-se na Figura 2.
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Figura 2: Fatores motivadores à entrega de óleo
Fonte: elaborado pelos autores

Como apresentado na Figura 2, a maioria das pessoas entrevistadas (63%) encaminha o óleo
usado para os pontos de coleta para colaborar com o meio ambiente. 22% das 198 pessoas mostrou
interesse pela troca pelo sabão. Esses resultados corroboram com o observado nos resultados da
pesquisa nos pontos de troca já consolidados do IT de que já existe certo nível de consciência
socioambiental mesmo junto às pessoas mais simples.
4.2 Ecóleo
Em março de 2001 a Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira César
(SAMORCC) iniciou suas atividades na cidade de São Paulo, que tinha como objetivo melhorar a
qualidade de vida da população da região pela adoção de atitudes sustentáveis.
Em janeiro de 2007, a SAMORCC lançou a campanha de coleta de óleo residual de cozinha,
feita de porta em porta, nos bairros Jardins e Consolação. A divulgação desse trabalho foi feita por
meio de cartazes e houve adesão de mais de 1.000 condomínios, nos quais foram instalados containers
para a coleta do óleo.
Para ampliar a adesão, a direção da SAMORCC fez parceria com a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, que apoiou treinamentos dos leitores das contas de água
para deixaram, juntamente com a conta de água, folders e cartazes nas casas e condomínios, alertando
os moradores sobre o correto descarte do óleo.
Em março de 2009, em função do êxito da campanha, com crescente interesse de instituições na
coleta do óleo residual, e com a adesão dos moradores, foi fundada a Ecóleo, uma ONG sem fins
lucrativos, na modalidade de Associação, que congrega coletadores, beneficiadores e recicladores do
resíduo de óleo comestível, de forma a ordenar o mercado. Por meio de campanhas locais, esta ONG
passou a sensibilizar a população a destinar o óleo usado para reciclagem, gerando, com isso, trabalho e
renda. Desde aquela data, essa ação da Ecóleo vem se ampliando, criando uma rede de conexão entre
associados, pontos de coleta e fornecedores, que nos dias atuais já ultrapassou as fronteiras do estado
de São Paulo e se estende para todos os estados brasileiros. A Figura 3 apresenta uma representação
esquemática da rede de reciclagem nucleada pela Ecóleo.
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Figura 3: Fluxo de coleta de óleo da Ecóleo
Fonte: elaborado pelos autores

Como apresentado na figura 3, a Ecóleo compõe o nó central da rede, que é formada por
diversos outros nós que interligam os associados a esta ONG, os pontos de coleta destes associados e os
fornecedores do óleo usado que são as pessoas que levam o óleo para os pontos de coleta. Atualmente a
Ecóleo conta com 25 empresas associadas, legalmente constituídas e com as devidas licenças
ambientais, que coletam e beneficiam o óleo em mais de 60 municípios de São Paulo, gerando 1.200
postos de trabalho direto e cerca de 800 indiretos (ECÓLEO, 2013).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que as redes de reciclagem de óleo residual de cozinha ainda estão em formação e não
estão completamente consolidadas. Isso fica evidente no caso do IT em que esta OSCIP precisa se
preocupar constantemente com a fidelização dos pontos de coletas mais tradicionais e com ampliação
do número destes via realização de campanhas de sensibilização e conscientização. Daí a sua
preocupação em manter agentes ambientais em seu quadro de funcionários.
A Ecóleo com sede em São Paulo e em funcionamento desde 2009 é a organização mais bem
estruturada e que tem a função de “ponto focal” ou nucleadora da maior rede de reciclagem de óleo de
cozinha no Brasil, já tendo iniciado articulações no exterior (principalmente no Canadá e Argentina).
A Ecóleo defende que quem queira doar o seu óleo, façam-no às pessoas carentes ou às
cooperativas, e que esse óleo seja vendido ou doado aos beneficiadores ou coletadores. Dessa forma, há
geração de renda entre os menos favorecidos e não só no final da cadeia logística onde estão as
organizações maiores. Também há estímulo na criação de Ecopontos de maior capacidade (diferente de
um Ponto de Entrega Voluntária - PEV), e criam-se oportunidades para que os mais empreendedores
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desenvolvam sua própria empresa de beneficiamento de óleo, podendo vendê-lo por um preço melhor.
Além disso, atividades de sensibilização e conscientização junto a população também são incentivadas
pela Ecóleo aos seus parceiros.
O IT é o “núcleo nodal” de uma rede de caráter mais regional, no ABC paulista, que pela ação de
agentes ambientais, efetua campanhas sobre a importância da reciclagem de óleo residual de cozinha
em várias localidades (condomínios, restaurantes, bares, empresas, escolas e do público usuário em
geral) e encaminha esse resíduo para reutilização para diversos fins, principalmente para a fabricação
de sabão e biodiesel.
Na prática, a fidelização dos pontos de coleta para o IT é sempre um desafio, de modo que a sua
rede de coleta e reutilização mostra-se flexível, com frequentes desconexões de alguns pontos. Esta
situação tem se mostrado mais frequente nos últimos anos, devido ao aumento da demanda do óleo
residual para a fabricação de biodiesel, uma vez que o público entregador tem conseguido obter
pagamento em espécie pelo seu produto, ao invés de simplesmente entregá-lo ou trocá-lo por sabão nos
pontos de coleta.
Os resultados das pesquisas feitas em campanhas na Coop e no Makro dão indícios de que a
população está se conscientizando dos problemas ambientais decorrentes da disposição do óleo residual
na rede de esgoto. Desta forma, estratégias bem elaboradas de conscientização e sensibilização podem
gerar resultados positivos para a ampliação de pontos de coleta e de público entregador.
Apesar de suas fragilidades, a formação em rede de coletadores e recicladores de óleo dá indicações
de que este modelo de estruturação da atividade tende a fortalecer os laços entre os atores sociais
participantes, porém, sempre demandando ações de suporte e apoio em comunicação ambiental das
organizações que integram seus “pontos focais”.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.
__________ Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
____________ Resolução nº 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
CARPES, G. As redes: evolução, tipos e papel na sociedade contemporânea. Revista ACB, v. v. 16, n.
n. 1, 2010.
___________. As redes: evolução, tipos e papel na sociedade contemporânea. Revista ACB:
Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.16, n.1, p. 199-216, jan./jun., 2011.
CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. 1.
ed. Jorge Zahar, 2003. 243 p.

XV ENGEMA 2013

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Emissão veicular. Disponível em:
http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/Emiss%C3%A3o-Ve%C3%ADcular/9-Introdu%C3%A7%C3%A3o.
Acesso em: 31 ago. 2012.
COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS. Council of Supply Chain
Management Professionals. 2010. Disponível em: <http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp>.
Acesso em 19 mai. 2013.
CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. Designing and conducting mixed methods research.
California: Sage Publications, 265 p., 2007.
CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. Pesquisa de métodos mistos. 2ª ed. Editora Artmed.
2013.288 p.
ECÓLEO. Home Page. Disponível em: http://www.ecoleo.org.br/. Acesso em: 09 jan. 2013.
FERREIRA, T.; VITORINO FILHO, V.A. Teoria de redes: uma abordagem social. Revista Conteúdo,
Capivari. v. I, n.3. Jan./Jul. 2010 - ISSN 1807-9539
FINK, Arlene. Conducting research literature reviews: from paper to the Internet. Thousand Oaks,
CA: SAGE Publications, 1998.
HANNEMAN, R. A.; RIDDLE, M. Introduction to Social Network Methods. 2005. Disponível em:
http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/. Acesso em: 11 jul. 2013.
INSTITUTO TRIÂNGULO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Home Page. Disponível
em: http://www.triangulo.org.br/#. Acesso em: 09 set. 2012.
LEITE, P. R. Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade. 2. ed. Pearson, 2009. 256 p.
LIMA, M. C. F. A logística reversa como instrumento da gestão de resíduos pós-consumo: uma
análise do setor de telefonia móvel. São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2008.
MAMARI, F. G. C. D.; MOSQUEIRA, F. D. C. Redes de Cooperação: Um estudo de caso sobre o
programa de reaproveitamento do óleo vegetal do Estado do Rio de Janeiro – PROVE. V Encontro de
Pesquisadores Latino-americanos de Cooperativismo, Ribeirão Preto/SP, 06-08 Agosto 2008.
SÃO PAULO, Lei 12.047 de 21 de setembro de 2005. Institui Programa Estadual de Tratamento e
Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal e Uso Culinário.
__________, Lei 14.487 de 19 de julho de 2007. Introduz o (VETADO) Programa de Conscientização
sobre a Reciclagem de Óleos e Gorduras de Uso Culinário no Município de São Paulo.
__________, Lei 14.698 de 12 de fevereiro de 2008. Dispõe sobre a proibição de destinar óleo
comestível servido no meio ambiente.

XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

__________, Decreto 50.284 de 01 de dezembro de 2008. Regulamenta a Lei nº 14.487, de 19 de julho
de 2007, que introduz o Programa de Conscientização sobre a Reciclagem de Óleos e Gorduras de Uso
Culinário no Município de São Paulo, bem como a Lei nº 14.698, de 12 de fevereiro de 2008, que
dispõe sobre a proibição de destinar óleo comestível servido no meio ambiente.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Na hora de contribuir com o
social,
o
que
abrir:
uma
ONF
ou
uma
OSCIP?
Disponível
em:
http://www.sebrae.com.br/uf/amapa/abra-seu-negocio/uma-ong-ou-uma-oscip#.UfCaoNLOths. Acesso
em: 24 set. 2012.
VELOSO, Y. M. S.; FREITAS, L. F. L.; AMARAL FILHO, J. H. B.; SANTOS, I. T.; LEITE, M. S.;
ARAUJO, P. J. L. Rotas para Reutilização de Óleos Residuais de Fritura. Cadernos de Graduação Ciências Exatas e Tecnológicas. Sergipe, v. 1, n.15, p. 11-18 out. 2012.

XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
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Resumo: O marco regulatório ambiental tem por objetivo disciplinar o uso dos recursos naturais para orientar os
municípios, as empresas e a sociedade. O setor público municipal está próximo dos problemas ambientais que impactam as
cidades que carecem de políticas públicas sobre o controle ambiental. A gestão ambiental inclui elementos da estrutura
organizacional, divisão de responsabilidades, planejamento e práticas para orientar políticas públicas ambientais. O objetivo
deste artigo foi mapear e levantar a legislação do marco regulatório ambiental das políticas públicas dos municípios no
Estado do Paraná com mais de 106 mil habitantes. A pesquisa caracteriza-se como: documental, bibliográfica, exploratória e
descritiva. Quanto às técnicas adotadas, utilizou-se a busca em websites dos dados e informações disponibilizadas pelos
municípios pesquisados. Os resultados da análise dos dados e informações demonstrados nos websites, dos dezesseis
municípios estudados, sete possuem políticas de controle ambiental e todos possuem coleta seletiva de lixo. Existem
municípios que não possuem políticas de controle ambiental. Quanto à elaboração de políticas públicas ambientais pelas
secretarias responsáveis na área, existem municípios que não tem legislação para disciplinar o marco regulatório ambiental.
Portanto, recomenda-se que as administrações municipais formalizem legislações para implantar, acompanhar, controlar e
avaliar as políticas públicas para o controle ambiental.
Palavras-chave: Municípios, Marco Regulatório, Controle Ambiental, Políticas Públicas.
Abstract: The regulatory environment aims to regulate the use of natural resources to guide municipalities, businesses and
society. The municipal public sector is close to the environmental problems that impact cities, which lack public policies on
environmental control. Environmental management includes elements of organizational structure, division of
responsibilities, planning and practices to guide environmental public policies. The purpose of this article was to map and
raise the environmental legislation of the regulatory framework of public policies of municipalities in Paraná with more than
106.000 inhabitants. The research is characterized as: documentary, bibliographical, exploratory and descriptive. As the
adopted techniques used to search the websites of data and information provided by the municipalities surveyed. The results
of the data analysis and information shown on the websites, the sixteen municipalities studied, seven have environmental
control policies and all have garbage collection. There are municipalities that do not have environmental control policies.
Regarding the development of public policies for environmental departments responsible in the area, there are
municipalities that do not have legislation to regulate the environmental regulatory framework. Therefore, it is
recommended that local governments formalize laws to deploy, monitor, control and evaluate public policies for
environmental control.
Key-words: Municipalities, Regulatory, Environmental Control, Public Policy.
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1. INTRODUÇÃO
O marco regulatório ambiental tem por objetivo disciplinar o uso dos recursos naturais para
orientar os municípios, as empresas e a sociedade. O setor público municipal está próximo dos
problemas ambientais que impactam as cidades, que carecem de políticas públicas sobre o saneamento
básico, controle ambiental e outras ações de interesse da sociedade. Os problemas ambientais estão se
tornando cada vez mais complexos e não se limitam a redução da poluição atmosférica de uma
atividade por parte das empresas e setores públicos, mas abrangem vários outros aspectos ambientais
(WELP, KASEMIR, JAEGER, 2008), sendo indispensável criar políticas públicas ambientais para
controlar, monitorar e adequar de forma eficiente com medidas legais pelos poderes constituídos.
A preservação e a recuperação do meio ambiente, tornou-se uma preocupação no Brasil de
forma institucionalizada, a partir da Constituição Federal de 1988, definida no artigo 23, que “É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI – proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. Verifica-se que é nos municípios que
acontecem as agressões no meio ambiente. Os municípios são espaços geográficos em que existe maior
concentração de pessoas e próximas dos problemas ambientais pela falta da aplicação de políticas
públicas para o controle ambiental. O crescimento desordenado das cidades pelo aumento da população
leva a concentração e geração de demandas pelas necessidades humanas. O desenvolvimento
econômico pelo consumo de recursos e a poluição gerada pelo processo produtivo, aumentam a cada
dia a necessidade dos municípios para darem respostas às demandas pela infraestrutura. As políticas
para manter a preservação da natureza e a qualidade de vida dos munícipes, com a utilização de
ferramentas adequadas para o controle ambiental são essenciais para definir os planos de infraestrutura
local.
Neste sentido, é preciso refletir sobre a seguinte questão: como validar as políticas públicas de
controle ambiental nos municípios para manter os espaços geográficos preservados necessários à
qualidade de vida dos cidadãos? Neste sentido, o objetivo deste artigo foi mapear e levantar a
legislação do marco regulatório ambiental das políticas públicas dos municípios no Estado do Paraná
com mais de 106 mil habitantes. Assim, com o mapeamento das informações disponíveis será possível
verificar a real situação dos municípios pesquisados, quanto ao controle da existência de políticas
públicas ambientais. O presente artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: fundamentação
teórica e legislação aplicada, procedimentos metodológicos, análise dos resultados e conclusões.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LEGISLAÇÃO APLICADA
2.1. Gestão ambiental
A política de gestão ambiental tem adotado historicamente a regulamentação de comando e
controle, decorrentes de princípios gerais e objetivos introduzidos em nível internacional, que foram
ratificados por meio de tratados ou convenções internacionais (BRADY, 2005). Durante as últimas
décadas as deficiências da legislação levaram a um maior desenvolvimento e difusão da gestão
ambiental, por meio de organizações privadas ou governamentais, incentivando as empresas a
cumprirem a legislação (DELMAS e TOFFEL, 2008). Houve um desenvolvimento considerável nos
modelos voluntários de gestão ambiental, que vão além das exigências legislativas e a pressão para
realizar a sua implantação (DELMAS e MONTIEL, 2008).
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Para Harrington e Knight (2001, p.34), a gestão ambiental é “parte do sistema global de gestão
que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, adquirir, analisar e manter a
política ambiental da organização”. A gestão ambiental voluntária para os reguladores, que procuram
reduzir os encargos administrativos, custos e os atrasos inerentes a processo de regulamentação para as
organizações reduzirem despesas e aumentarem a eficiência, por meio de soluções inovadoras com o
uso de tecnologias mais limpas (KHANNA e BROUHL, 2009). As várias teorias demonstram que a
regulamentação prevê incentivos e oportunidades para alcançar os objetivos por meio da gestão
ambiental, dependendo da fase e do processo de regulamentação do desenvolvimento. Os marcos
regulatórios são aprovadas para as organizações anteciparem ou influenciarem futuros impactos e
ganharem vantagem competitiva, diante da concorrência de preços para aumentar o lucro(LYON e
MAXWELL, 2004).
2.2. Sistema de gestão ambiental
O sistema de gestão ambiental tem acrescentado benefícios em diversos setores, com aplicação
para validar a política de qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores (MARIMON
et al., 2009, 2012,2011; FRANCESCHINI, et al., 2006, 2012, 2011). Os requisitos básicos do sistema
de gestão ambiental estão divididos em cinco itens, segundo Sell (2006): (1) avaliação dos efeitos
ambientais das atividades da organização; (2) identificação da legislação ambiental (marcos
regulatórios - leis, normas, resoluções, regulamentos, da União, de estados e municípios), além dos
contratos governamentais e acordos com órgãos ambientais para emissão de licenças para instalação e
operação; (3) definição dos objetivos ambientais com ações e programas ambientais continuados,
sobretudo, para prevenir a poluição; (4) condições organizacionais, de recursos e de pessoal adequadas
para alcançar os objetivos definidos; e (5) auditorias periódicas e avaliação pela alta administração para
validar o sistema de gestão ambiental (SGA).
Os efeitos ou impactos ambientais de uma organização podem ser avaliados se existir a
identificação dos aspectos ambientais e um levantamento qualitativo e quantitativo. A partir daí, podese inferir possíveis impactos e identificar os aspectos mais críticos e estabelecer prioridades.
Acrescentam Harrington e Knight (2001, p. 79), que a gestão ambiental sustenta-se no espiral de
melhoria contínua, que contém cinco aspectos: política ambiental, planejamento, implementação,
operação, verificação e a ação corretiva. A gestão ambiental, para Moreira (2001, p. 157) “é definida
com o desdobramento das metas em um plano de ação detalhado, no qual ficam determinados os meios
(recursos) para alcançar metas pelos responsáveis pelas ações e prazos”. Acrescenta Moreira (2001),
que a gestão ambiental eficaz, destaca que a administração deve fornecer recursos necessários
(humanos, financeiros, tecnologia adequada, etc.) para a implementação e o controle. Para Sell (2006)
o treinamento, a conscientização e a comunicação dos aspectos ambientais devem ser divulgados em
todos os setores, áreas da organização e as partes externas interessadas.
A documentação do sistema de gestão ambiental, denominado “Manual do Sistema” para
(Moreira, 2001, p. 181), contém a descrição de maneira genérica do funcionamento de todos os
elementos do SGA, indicado na documentação em controles específicos. De acordo com Sell (2006),
todos os documentos exigidos pelo sistema de gestão ambiental e pela norma devem ter controle, em
que a organização precisa planejar as operações pertinentes aos aspectos ambientais significativos,
identificando-os de acordo com a política, objetivos e metas ambientais. Acrescenta Sell (2006), que a
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preparação do atendimento para verificar situações de emergenciais e deliberar sobre as formas para
minimizar os impactos ambientais, fornecendo recursos e treinamento periódico para a brigada de
emergência (MOREIRA, 2001). Deve-se: (1) identificar e corrigir não-conformidade(s); (2) executar
ações para mitigar seus impactos ambientais; (3) determinar sua(s) causa(s); (4) executar ações para
evitar sua repetição; (5) avaliar a necessidade de ação(ões) para prevenir não-conformidade; (6)
registrar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s); (7) analisar a eficácia
da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s). Além, do controle dos registros para demonstrar a
conformidade dos requisitos do sistema da gestão ambiental e os resultados obtidos (SELL, 2006).
Para Peixe et al., (2011) reforçam que o SGA é baseado no ciclo PDCA definido no(a): (1)
política ambiental, (2) planejamento, (3) implementação e operação, (4) verificação e ação corretiva,
(5) análise crítica pela administração. A implementação de um sistema de gestão ambiental implica
melhoria contínua do desempenho ambiental da atividade, identificando pontos de risco e
oportunidades de melhoria. O SGA passa por cinco pontos: (1) um sistema coerente com a política
ambiental; (2) planos de ação que atendam a política ambiental; (3) implementação de ferramentas
necessárias à sustentabilidade do sistema; (4) avaliação periódica da conformidade do sistema; e (5)
análise crítica visando à melhoria contínua (DUTRA e OLIVEIRA, 2006).
2.3 Principais normas identificadas
Destaca-se o marco regulatório definidos nas leis, decretos, resoluções e portarias na esfera
Federal, Estadual e Municipal, que dispõem sobre as questões ambientais.
2.3.1 Marco regulatório federal para o meio ambiente
Órgão
Lei 001/86
Res. 05/88
CF.Art.225/88
Lei . 433/97
Lei 9.795/99
Lei 9.984/00
Lei 10.165/00
Dec.127/01
Lei 11.284/06

Lei 12.305/12
Dec. 7.404/12

Finalidade
Define as atividades que dependerão da elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
ambiental (RIMA).
Regulamenta o licenciamento de obras de saneamento básico.
Dispõe sobre os princípios que norteiam a base da política ambiental no Brasil.
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, altera o
art.1º da Lei 8.001, de 13/03/90, que modificou a Lei 7.990, de 28/12/89.
Lei de Educação Ambiental - Institui a Política Nacional e da outras providências.
Criação da Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Institui o Centro de Licenciamento Ambiental Federal, c/atuação em todo território nacional.
Institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal; altera as Leis nos 10.683, de 28/05/03, 5.868, de 12/12/72, 9.605, de 12/02/98, 4.771, de
15/09/65, 6.938, de 31/08/81, e 6.015, de 31/12/73.
Política Nacional de Resíduos Sólido que regulamenta e Institui; altera a Lei no 9.605, de
12/02/98; e dá outras providências.
Regulamenta a Lei 12.305, de 02/08/2012, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa e dá outras providências.

Quadro 1 – Marco regulatório federal sobre o meio ambiente
Fonte: Elaborado pelos autores

2.3.2 Marco regulatório estadual para o meio ambiente
Norma
Nº. 12.945/00

Finalidade
Institui o FEMA - Fundo Estadual do Meio Ambiente define finalidades, origens dos recursos, sua administração,
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Nº. 11.054/95
Nº. 7.109/79
Lei 14781/05

Lei 13448/02
Lei 15802/08

aplicações dos recursos, e adota outras providências.
Dispõe sobre a lei Florestal do Estado.
Institui o Sistema de proteção do Meio Ambiente e adota outras providências.
Obriga as empresas que, para funcionamento, necessitam de Licença Ambiental, apresentem junto à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, o Passivo Ambiental, sem o que não será concedido o Certificado de Encerramento das
Atividades.
Dispõe sobre Auditoria Ambiental Compulsória e adota outras providências.
Institui o Programa Paraná Limpo, conforme especifica.

Quadro 2 – Marco regulatório estadual sobre o meio ambiente
Fonte: Elaborado pelos autores

2.3.3 Marco regulatório municipal para o meio ambiente.

Araucári
a

Pinhais

Colombo

Curitiba

Município

Norma

Finalidade

Dec. Lei
1.153/04
Dec. 983/04
Lei 7.833/91
Lei 9.806/00
Dec. Leg.73/98

Regulamenta o Art.7º e 9º, da Lei nº. 7.833/1991, que institui o Sistema de Licenciamento Ambiental no
Município e dá outras providências.
Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos.
Sobre política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras providências.
Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras providências.
Referenda os convênios e termos de ajustes firmados entre o Município de Colombo e o FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação sob o nº. 5.707/97; e o Ministério do Meio Ambiente dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA sob o nº. 97CV00042; e a Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental.
Dispõe sobre a proibição do plantio e comercialização de organismos geneticamente modificados – OGM,
no Município de Colombo e dá outras providências.
Institui a Comissão Técnica de Urbanismo e Meio Ambiente.
Dispõe acerca da criação, organização, atribuições da Comissão Técnica de Urbanismo e Meio Ambiente.
Dispõe sobre o recolhimento, armazenagem, aproveitamento e comercialização de lixo em escolas da rede
municipal de ensino e dá outras providências.
Dispõe sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente.
Estabelece normas para a implantação do programa municipal de esgotamento sanitário.
Reformula o Conselho Municipal de Defesa do Meio ambiente, e dá outras providências.
Dispõe sobre o Regulamento Sanitário e Ambiental do município de Araucária, e dá outras providências.
Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa de coleta de lixo doméstico reciclável no quadro urbano
do município.
Dispõe sobre as ações de saneamento e vigilância sanitária, estabelecendo as sanções respectivas e da outras
providências.
Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e cria o Conselho
Municipal e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências.
Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente.
Dispõe sobre os agentes de proteção do meio ambiente e dá outras providências.
Institui normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico e dá
outras providências.
Institui o licenciamento ambiental no âmbito do Município de Cascavel e dá outras providências.
Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM
Dispõe sobre recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente.
Altera a redação do § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 15.406, de 24 de outubro de 2003, que dispõe sobre a
criação no âmbito do município de Foz do Iguaçu do "programa da agenda 21 local" e dá outras
providências.
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de resíduos de sólidos potencialmente perigosos que
menciona, e adota outras providências.
Dispõe sobre a separação e coleta seletiva dos resíduos sólidos no município de Foz do Iguaçu e dá outras
providências.
Institui a Agência Reguladora de Saneamento de Foz do Iguaçu - ARESFI.
Cria no âmbito do Município "O Programa da Agenda 21 Local" e dá outras providências.

Lei 838/02
Dec. 177/09:
Dec. 712/04:
Lei 563/03
Lei 562/03
Dec. 1.304/94
Lei 996/95
Lei 1.010/95
Lei 1.256/01

Foz do Iguaçu

Cascavel

Campo
Largo

Lei 897/90
Lei 1149/95
Lei 1.814/05
Lei 1.921/06
Lei 5.359/09
Lei 3.305/01
Lei 3.238/01
Lei 3.218/01
Dec.17.204/06

Lei. 2.702/02
Lei 2.356/00
Dec. 14.649/02
Dec.15.406/03
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Toledo
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Lei Comp.
20/93
Lei 1.788/96
Lei 1.881/04
Lei 75/05

Maringá

Arapon
-gas

Londrina

Apucarana

Lei 13/04

Lei 104/05
Lei 155/05
Lei 8.054/00
Lei 8.490/01
Lei 8.838/02
Dec. 416/09
Dec. 768/09
Dec.769/09
Dec. 770/09
Lei 3.066/03
Lei 2.797/01
Lei 2.948/91
Lei Comp.
9/93
Lei 193/97
Lei Comp.
393/01
Lei 5.547/01
Dec. 209/03

Lei 6.428/03
Lei 7.055/05

Ponta Grossa

Lei 7.268/06:
Lei 10.012/09
Lei 9866/09
Dec. 3255/09
Dec. 3007/ 09
Lei 9643/08
Lei 9371/08
Dec. 1640/07
Lei 8473/06
Lei 8428/06
Dec. 1111/06
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Dispõe sobre a política de preservação, proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, revoga a Lei
nº 1.708/92, e dá outras providências.
Dispõe sobre a política de proteção ambiental do Município de Toledo.
Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a concessão dos serviços de abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgotos
sanitários à Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).
Dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do Município de Apucarana, cria o Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Apucarana e dá
outras providências.
Autoriza o Executivo Municipal, a outorgar concessão do serviço de coleta do lixo, com recuperação
ambiental através da operação do manejo do aterro sanitário, e dá outras providências.
Autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão à SANEPAR, do serviço de operação do manejo do
aterro sanitário, revoga a Lei 104/05 de 25/11/05 e dá outras providências.
Cria o Programa Municipal de Reflorestamento.
Implanta a Agenda 21 do Município de Londrina e dá outras providências.
Institui o Programa Especial de Plantio de Árvores nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
Regulamenta os procedimentos para autorização e abate de árvores, sua publicação e controle social, e
instituir o cadastro voluntário de prestadores de serviço.
Estabelece as diretrizes para o controle dos resíduos da construção civil em Londrina.
Regula o gerenciamento dos resíduos orgânicos e rejeitos no Município de Londrina.
Cria o cadastro municipal de prestação de serviços na área de resíduos.
Dispõe sobre a alteração na Lei 2.797, de 25 de maio de 2001, que criou o Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências.
Instituí o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Dispõe sobre a Política de proteção, controle, conservação e recuperação do Meio Ambiente no Município
de Maringá.
Define áreas de preservação ambiental e dá outras providências.
Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 9/93, que dispõe sobre a Política de proteção, controle,
conservação e recuperação do meio ambiente no Município de Maringá.
Dispõe sobre a criação de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Vegetais e dá outras providências.
Regulamenta o Plano de Controle Ambiental, em conformidade com a Lei Complementar 09/93, que dispõe
sobre a política de proteção, controle, conservação, e recuperação do meio ambiente no Município de
Maringá.
Autoriza o poder executivo a instituir a Agência Reguladora de Saneamento de Maringá e dá outras
providências.
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que
menciona e adota outras providências.
Dispõe sobre o Plano de Controle Ambiental e dá outras providências.
Altera a Lei nº 7.636, de 04/06/2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Dispõe sobre a coleta seletiva de lixo nos shoppings centers do município.
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, para o biênio 20092011, conforme especifica.
Regulamenta a lei 8.308/2005 - proibição de queima da vegetação no município.
Dispõe sobre medidas de prevenção contra a contaminação do lençol freático para os sepultamentos
realizados nos cemitérios do município de Ponta Grossa
Dispõe sobre a concessão dos serviços públicos de limpeza pública, tratamento e destinação final dos
resíduos do município.
Aprova o programa municipal de coleta seletiva do município de Ponta Grossa.
Cria a Área de Proteção Ambiental da floresta de araucária do município– APA, regulamenta o uso,
ocupação do solo e o exercício de atividades pelos setores público e privado no local.
Cria a Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do município - ARAS.
Aprova o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil do município.
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Guarapuava

Lei 08/81
Lei 198/91
Lei 781/98
Lei 782/98
Lei 1.780/08

Paranaguá

Lei 3.049/09
Lei 3.021/09
Lei 3.000/09

Lei 95/08

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências.
Cria o Parque Municipal das Araucárias, declarando-o área de proteção ambiental e de relevante interesse
ecológico.
Cria o Parque Municipal Lagoa Dourada declarando-o área de proteção ambiental e de relevante interesse
ecológico.
Cria o Parque Municipal Toca da Onça declarando-o área de proteção ambiental e de relevante interesse
ecológico.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, e dá outras providências.
Institui o programa de gerenciamento de óleos e gorduras residuais de origem animal ou vegetal e dispõe
sobre a implantação da separação, coleta seletiva correta destinação final no município.
Institui a obrigatoriedade da separação e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de
Paranaguá e dá outras providências.
Disciplina que as empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam no atacado e no varejo, disquetes,
CDs e, DVDs, localizadas no município de Paranaguá, informem da necessidade do descarte deste material,
em local apropriado.
Dispõe sobre o Código Ambiental do município de Paranaguá.

Quadro 3 – Marco regulatório municipal sobre o meio ambiente
Fonte: Elaborado pelos autores

2.3.4 Controle ambiental externo pelo marco regulatório
No quadro 4 - mostra os órgãos responsáveis pelo controle ambiental externo e suas respectivas
funções.
Órgão
Ministério Público Estadual –
MPE
Secretaria de Estado do Meio
ambiente e Recursos Hídricos –
SEMA
Instituto Ambiental do Paraná –
IAP
Superintendência de
Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos e Saneamento
Ambiental – SUDERHSA

Função
Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Foi criada pela Lei Estadual nº. 10.066/92, sendo um órgão normativo da administração direta
do Governo do Estado do Paraná. Têm como órgãos vinculados o IAP – Instituto Ambiental do
Paraná, SUDERHSA – Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental, entre outros.
Cumprir da legislação ambiental, exercendo, o poder de polícia administrativa, controle,
licenciamento e fiscalização (www.iap.pr.gov.br).
Responsável pela realização de obras de saneamento e serviços técnicos de engenharia para o
controle da erosão e recuperação de áreas degradadas, pelo desenvolvimento e execução de
projetos de aterros sanitários, programas de coleta seletiva de lixo urbano e de embalagens de
agrotóxicos, assim como o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do
Estado.
Promove o Licenciamento ambiental, o controle da qualidade ambiental, autorização de uso
dos recursos naturais e fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
Quadro 4 – Descrição dos órgãos responsáveis pelo marco regulatório do controle ambiental
Fonte: Elaborado pelos autores

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em relação à abordagem técnica e procedimentos a pesquisa, classifica-se como bibliográfica e
documental pelo levantamento da legislação do Marco Regulatório ambiental nas esferas municipal,
estadual e federal. Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica e documental é desenvolvida por meio
de material já elaborado e disponibilizado, quer seja por documentos, livros e artigos científicos.
Quanto ao tipo de pesquisa é exploratória e descritiva, uma vez que busca conhecer o Marco
Regulatório da política ambiental nos municípios. Segundo Santos (2004), a pesquisa exploratória é
XV ENGEMA 2013
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sempre feita na forma de levantamento de bibliografias e documentos, entrevistas com profissionais
que estudam/atuam na área e neste caso por meio de visitas aos websites. Quanto à natureza da
pesquisa, é classificada como básica, pois objetiva organizar conhecimentos úteis para a melhoria da
ciência (GIL, 2010).
A delimitação do universo da pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2007) consiste na
especificação das pessoas ou coisas que serão estudadas. Por fim esta pesquisa aborda os municípios do
Paraná, com população acima de 106 mil habitantes. Foram pesquisados os municípios: Curitiba, São
José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Araucária, Campo Largo, Apucarana, Londrina, Arapongas,
Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá. A coleta dos dados
e informações foi realizada por meio da busca nos websites dos órgãos responsáveis pelo marco
regulatório, quanto à existência de políticas de controle ambiental.
A análise e discussão dos dados e informações coletadas foram por meio da confrontação da
legislação do marco regulatório ambiental nos municípios com mais de 106 mil habitantes do estado do
Paraná.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Municípios selecionados

População/12
em 1000(*)
1.776
273.
217
119

Área
territorial
km2 (*)
946
198
61

Pinhais

Colombo

São José
dos Pinhais

435

Curitiba

Município

O quadro 5 - apresenta as características dos municípios selecionados como, área territorial,
número de habitantes, projetos ambientais desenvolvidos e a secretaria responsável pelas atividades de
controle, preservação ambientais, abastecimento de água e esgoto. Com exceção do município de
Paranaguá tiveram abastecimento de água tratada disponível a 106% da população urbana. Esta
pesquisa foi realizada no ano de 2012 para verificar o marco regulatório ambiental das políticas
públicas.
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Abastecimento
de água (*)
atendidos em
unidades de
estabelecimento

Atendimento de
esgoto (*)
atendidos em
unidades de
estabelecimento

702.709

635.579

85.739

50.360

SMMA- Política de coleta seletiva de lixo e materiais recicláveis

69.664

31.872

SMMA- Planejamento e execução da política de preservação
ambiental; política de limpeza urbana, gerenciamento e
fiscalização da coleta, reciclagem e disposição do lixo.

41.193

31.726

Programas ambientais – Secretarias responsáveis pelas
informações dos websites dos municípios

SMMA- Política pública de separação domiciliar e coleta seletiva
de lixo reciclável; cambio verde; Olho d’água; executa o controle
ambiental, pelo licenciamento e fiscalização (atmosférica,
hídrica, sonora, do solo e residual) para a proteção das árvores e
áreas verdes, públicas ou privadas.
SMMA, Programa de Controle Ambiental para monitoramento;
caracterização e recuperação ambiental e paisagística da Bacia do
Rio Iguaçu, coleta seletiva de lixo orgânico e reciclável.

8

122
115
122
515
106
292
255

381
2.106
617
1.197
488

122

469
1.249
558
1.651

Londrina
Arapongas
Cascavel
Foz do
Iguaçu
Toledo
Maringá

SMMA- Execução a política de programação, coordenação de
meio ambiente, do fórum permanente da Agenda 21 –
Construindo a Araucária do Futuro, pesquisas referentes à fauna,
flora, qualidade do ar, da água, do solo, de educação ambiental e
outros aspectos da gestão ambiental local, fiscalização da coleta
de resíduos domiciliares e recicláveis.
SMMA- Autorizar a implantação do sistema de limpeza pública e
gerenciamento de resíduos, fiscalização ambiental, educação
ambiental e a produção de árvores nativas.
SMMA- Orienta, promove e coordena ações de proteção e
conservação dos recursos naturais, os serviços de destinação de
resíduos, vistorias e educação ambiental;
turismo sustentável,
projetos de educação ambiental “tempo de reciclar, fazendinha
ecológica; Programa Sacola Verde; a Blitz Ecológica; o Lixo
Verde; Programa de Reciclagem de Óleo Vegetal (PROVE) e;
Resíduos de construção civil.
SMMA- Responsável pela: fiscalização do meio ambiente,
controle de pragas e doenças nas áreas verdes, administração de
parques municipais, Conselho Municipal de Meio Ambiente-,
responsável pela elaboração das ações para implantação da
Agenda 21, cidade sustentável; tecnologia a serviço do
desenvolvimento sustentável e gestão de recursos naturais.
SMMA- Serviços públicos e meio ambiente, desenvolver e
coordenar programas de proteção ao meio ambiente, de acordo
com a legislação ambiental, estabelecer, implantar e administrar a
política ambiental, regulamentar medidas de preservação,
recuperação e exploração dos recursos naturais.
SMMA- Responsável pela proteção do sistema natural e pelo
controle de qualidade ambiental na área urbana do município;
fiscalização da poluição do solo, da água e do ar, poluição
visual, exploração de veículos de divulgação, poluição sonora,
fiscalização da poluição industrial; gerenciamento de resíduos
sólidos, nas atividades poda, corte de árvores e arborização
urbana do município; coleta seletiva de lixo.
SMMA- Zelar pelos recursos naturais da região. Não tem
informação sobre as atividades da secretaria.

SMMA- Fiscalização ambiental para atender as denúncias da
população, referentes à poluição e degradação ambiental.
Programa Cidadão Ambiental, arborização, ajardinamento,
viveiro, Programa de Coleta Lixo Útil,educação ambiental e
florir; plano de gestão de resíduos.
SMMA- Não apresenta informações sobre suas funções.

367

Araucária
Apucarana

Campo
Largo
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39.101

14.676

34.696

14.628

44.635

22.105

210.640

180.819

40.797

19.981

101.968

75.811

93.188

64.420

44.969

33.325

146.342

133.530

116.520

98.530

55.704

35.743

317
169

2.068
3.177

Guarapuava

Ponta
Grossa

SMMA - Não apresenta informações sobre suas funções.
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SMMA- Desenvolve o Projeto Jornada Ambiental com
desenvolvimento de atividades com a comunidade. Projetos de
Educação Ambiental, tendo por finalidade à preservação e à
conservação do patrimônio ambiental.

9

142

827

Paranaguá
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SMMA- Responsável pelo planejamento, formulação, execução e
o controle da Política de Preservação e Proteção Ambiental;
definir a política de limpeza urbana, gerenciando e fiscalizando a
coleta, reciclagem e disposição do lixo ou por meio de terceiros.

Não apresenta
informação

Não apresenta
informação

Quadro 5 – Características dos municípios selecionados
Fonte: Elaborado pelos autores dados do IPARDES, 2012(*)

4.2 Mapeamento dos sistemas implantados nos municípios com mais de 106 mil habitantes
A tabela 1, apresenta um comparativo entre o abastecimento de água e de esgoto dos
municípios da região metropolitana de Curitiba para atender o marco regulatório ambiental das
políticas públicas.
Tabela 1 – Comparativo do abastecimento de água e esgoto dos Municípios
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Informações/Municípios
Abastecimento de Água

Curitiba
702.709

São J. Pinhais
85.739

Colombo
69.664

Pinhais
41.193

Araucária
39.101

Campo Largo
30.213

Atendimento de Esgoto

635.579

50.360

31.872

31.726

14.676

14.628

Percentual (%)

90

59

46

77

38

48

Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (IPARDES-2012) pelos autores.

Observa-se que nos Municípios da região metropolitana, unidades com os maiores percentuais
de abastecimento de água e em relação ao atendimento de esgoto são Curitiba (90%) e Pinhais (77%).
Os demais municípios apresentam os menores percentuais de abastecimento de água e em relação ao
atendimento de esgoto são José dos Pinhais (59%), Campo Largo (48%) e Colombo (46%), o
município com o percentual mais baixo é Araucária (38%).
A tabela 2 - mostra o comparativo entre o abastecimento de água e esgoto das cidades da região
Norte e Região Oeste do estado do Paraná para atender o marco regulatório ambiental das políticas
públicas.
Tabela 2 – Comparativo do abastecimento de água e esgoto dos Municípios
REGIÃO NORTE
Informações/Municípios

REGIÃO OESTE

Apucarana

Londrina

Arapongas

Cascavel

Foz do Iguaçu

Toledo

Abastecimento de Água
Atendimento de Esgoto

44.635
22.105

210.640
180.819

40.797
19.981

101.968
75.811

93.188
64.420

44.969
33.325

Percentual (%)

50

86

49

74

69

74

Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (IPARDES-2012) pelos autores.

Verifica-se na tabela 2, com relação à região Norte, que o município de Londrina (86%) é o que
apresenta o maior atendimento de esgoto em relação ao abastecimento de água. Enquanto que o
município de Arapongas apresentou (49%) menor atendimento de esgoto em relação ao abastecimento
de água das regiões Norte e Oeste.
A tabela 3, apresenta o comparativo entre o abastecimento de água e atendimento de esgoto das
regiões Noroeste, Campos Gerais, Central e Litoral, com seus respectivos municípios para atender o
marco regulatório ambiental das políticas públicas.
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Tabela 3 – Comparativo do abastecimento de água e esgoto dos Municípios
Informações/Municípios

REGIÃO
NOROESTE

REGIÃO CAMPOS
GERAIS
REGIÃO CENTRAL REGIÃO LITORAL

Abastecimento de Água

Maringá
146.342

Ponta Grossa
116.520

Guarapuava
55.704

Paranaguá
não divulgado

Atendimento de Esgoto

133.530

98.530

35.743

não divulgado

Percentual

91

85

64

-

Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (IPARDES-2012) pelos autores.

Na região Noroeste, representado pelo município de Maringá (91%) recebe atendimento de
esgoto e em relação ao abastecimento de água, destacando-se como o município com maior percentual
de todos os analisados. O município de Ponta Grossa (85%) apresenta um ótimo atendimento
comparado a todos os demais municípios analisados. Em relação à Região do Litoral o município de
Paranaguá não divulga os seus dados. A figura 1, mostra a proporção de unidades atendidas com
abastecimento de água e em relação ao esgoto para atender o marco regulatório ambiental das políticas
públicas.

Figura 1: Proporção de unidades com atendimento de esgoto em relação às que possuem abastecimento de água
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (IPARDES-2012) pelos autores.

Na análise realizada dos dezesseis municípios, sete possuem atendimento de esgoto com
percentual acima de (70%) e cinco com percentual abaixo de (70%), sendo o município de Araucária
(38%) que apresenta o menor percentual de atendimento de esgoto em relação ao abastecimento de
água para atender o marco regulatório ambiental das políticas públicas. No quadro 6, apresentam a
estrutura e políticas do marco regulatório sobre o meio ambiente.
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Responsável / Projetos
Secretaria do Meio Ambiente

Curitiba
X

São J. Pinhais
X

Projeto de Controle Ambiental

X

Reservas Ecológicas

X

Projetos Ambientais

X

X

Coleta de Lixo e Reciclagem

X

X

Colombo
X

Pinhais
X

Araucária
X

X

X

Campo Largo
X

X
X

X

X

X

X

X

Quadro 6 - Estrutura e políticas do marco regulatório sobre o meio ambiente.
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (websites das Prefeituras) peles autores.
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Quanto às medidas adotadas visando proteger o meio ambiente, em Curitiba as políticas são
executadas por meio do desenvolvimento de controle ambiental, pela Secretaria do Meio Ambiente.
Curitiba possui várias reservas ecológicas, com os melhores índices de área verde do país e desenvolve
projetos ambientais. Dos municípios da região metropolitana, apenas Araucária adota as mesmas
medidas. Já os municípios de São José dos Pinhais, Campo Largo e Colombo, não divulgaram se
adotam projetos de controle ambiental. Os municípios de São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e
Campo Largo, não têm reservas ecológicas e projetos ambientais. Colombo e Pinhais não foram
identificados projetos ambientais. A coleta de lixo e reciclagem está presente em todos os municípios
da região metropolitana de Curitiba. O quadro 7, demonstra a estrutura e políticas do marco regulatório
sobre o meio ambiente dos municípios das regiões norte e oeste.
REGIÃO NORTE

REGIÃO OESTE

Responsável / Projetos
Secretaria do Meio Ambiente

Apucarana

Londrina

Arapongas

Cascavel

Foz do Iguaçu

Toledo

X

X

X

X

X

X

X

X

Políticas de Controle Ambiental

X

Reservas Ecológicas

X

X

X

Projetos Ambientais

X

X
X

X

X

X

X

Coleta Seletiva de Lixo

X

X

X

X

X

X

Quadro 7 - Estrutura e políticas do marco regulatório sobre o meio ambiente
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (website das Prefeituras) pelos autores.

Quanto às medidas adotadas visando proteger o meio ambiente, em Londrina, Cascavel e Foz
do Iguaçu, as políticas de controle ambiental são executadas por meio da Secretaria do Meio Ambiente.
Os municípios que possuem reservas ecológicas são: Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.
Todos os municípios desenvolvem projetos ambientais e coleta seletiva de lixo das regiões Norte e
Oeste, para atender o marco regulatório ambiental das políticas públicas.
O quadro 8, apresenta a estrutura e políticas do marco regulatório sobre o meio ambiente dos
municípios das regiões Noroeste, Campos Gerais, região Central e no Litoral.
Responsável / Projetos
Secretaria do Meio Ambiente

REGIÃO
NOROESTE

CAMPOS
GERAIS

REGIÃO
CENTRAL

LITORAL

Maringá

Ponta Grossa

Guarapuava

Paranaguá

X

X

X

X

Políticas de Controle Ambiental

X

Reservas Ecológicas

X

Projetos Ambientais
Coleta Seletiva de Lixo

X

X

X

X

X

X

Quadro 8 - Estrutura e políticas do marco regulatório sobre o meio ambiente
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (site das Prefeituras) pelos autores.

Observa-se no quadro 8, que o município de Maringá, apresenta apenas a Secretaria do Meio
Ambiente e coleta seletiva de lixo, mesmas medidas adotadas na região dos Campos Gerais, mais
precisamente, Ponta Grossa. Na região Central, a cidade de Guarapuava, apresenta três medidas, sendo
elas, a Secretaria do Meio Ambiente, projetos ambientais e coleta seletiva de lixo. Quanto à região do
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litoral, sendo Paranaguá o município objeto de estudo, este apresenta as cinco medidas.
Observa-se que dos dezesseis municípios, todos tem coleta seletiva de lixo, ou seja, 100% dos
municípios estudados. Quanto aos projetos ambientais, 12(doze) municípios realizam, e apenas 7(sete)
municípios desenvolvem políticas de controle ambiental. Sendo o mesmo número para os que possuem
reservas ecológicas. Todos os municípios apresentam Secretaria do Meio Ambiente, conforme
informações divulgadas nos websites. Dessa forma, 6(seis) dos municípios apresentam todas as cinco
medidas do marco regulatório dos 16(dezesseis) analisadas, sendo estes, Curitiba, Araucária, Londrina,
Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Os municípios que possuem duas medidas adotadas são:
Colombo, Maringá, Ponta Grossa e Guarapuava.
O quadro 9, apresenta as políticas públicas do marco regulatório sobre o meio ambiente dos
municípios, conforme a legislações.
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Marco
Regulatório

Curitiba

São J. Pinhais

Colombo

Pinhais

Araucária

Campo Largo

(a)

Dec. Lei 1.153/04

-

-

-

-

(b)

Dec. 983/04

Lei 745/05; 809/05

-

Lei 562/03;
563/03

Lei 1.256/01

-

(c)

Lei 7.833/91

-

Lei 838/02

-

-

(d)

Lei 9.806/00

-

-

-

(e)

-

Lei 705/05; 106/96

Dec. 73/98

Dec.177/09;
712/04

Lei 1.149/95;
1.814/05; 1.921/06
-

Lei 996/95

Lei 1.149/95

(f)

-

-

-

-

(g)

-

-

-

-

Dec. 11.304/94;
1.010/95
-

Lei 897/90
-

Quadro 9 – Legislações do marco regulatório sobre o meio ambiente
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (website das Prefeituras) pelos autores.

Quanto ao sistema de licenciamento ambiental e código florestal do município e/ou Ambiental,
apenas Curitiba possui regulamentação específica na região metropolitana, conforme informações
divulgadas nos Websites das Prefeituras. E agenda 21 todos os municípios da região metropolitana de
Curitiba não possuem ou não divulgam nos Websites. O quadro 10, apresenta o marco regulatório sobre
o meio ambiente dos municípios.
Marco
Regulatório

Apucarana

Londrina

Arapongas

Cascavel

Foz do Iguaçu

(a)

-

-

Lei 3.305/01
Lei 5.359/09;
3.288/01; 3.218/01

Lei 2.702/02;
2.356/00

-

-

-

Lei 20/93

Lei 1.788/96

-

-

-

-

-

Lei 1.881/04

-

Lei 75/05

-

Dec. 14.649/02
Dec. 17.204/06;
15.406/03

REGIÃO NORTE

REGIÃO OESTE

(b)

Lei 104/05

(c)

Lei 13/04

(d)

-

Dec. 768/09; 769/09;
770/09
Lei 8.054/00,
8.838/02;
Dec. 416/09
-

(e)

Lei 13/04

-

(f)

Lei 13/04

-

Lei 2.797/01;
3.066/03
-

(g)

-

Lei 8.490/01

-

-

Toledo
-

-

Quadro 10 – Legislações do marco regulatório sobre o meio ambiente
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (website das Prefeituras) pelos autores.
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Conforme as legislações relacionadas das regiões Norte e Oeste do Estado do Paraná para
atender o marco regulatório ambiental das políticas públicas, foi convencionado: (a) sistema de
licenciamento ambiental; (b) coleta, tratamento e gerenciamento de resíduos; (c) proteção, conservação
e recuperação do meio ambiente; (d) código florestal do município e/ou ambiental; (e) conselho
municipal ou comissão técnica de meio ambiente; (f) saneamento básico; e (g) agenda 21.
Quanto ao sistema de licenciamento ambiental, apenas Cascavel possui regulamentação
específica das regiões Norte e Oeste, conforme informações divulgadas nos Websites das Prefeituras. E
código florestal do município e/ou ambiental todos os municípios das regiões Norte e Oeste não
possuem ou não divulgam nos Websites.
O quadro 11, apresenta as políticas públicas do marco regulatório com a legislação, sobre o
meio ambiente dos municípios, conforme a legislações relacionadas ao meio ambiente das regiões
Noroeste, Campos Gerais, Central e Litoral do Paraná.
Marco
Regulatório

REGIÃO NOROESTE

CAMPOS GERAIS

REGIÃO CENTRAL

LITORAL

Maringá

Ponta Grossa

Guarapuava

Paranaguá

(a)

-

-

(b)

Lei 5.574/01 e 7055/05

Lei 9.866/09, 9.371/08, Dec.
1.540/07 e 1.111/06
Dec.3.007/09, Lei 9.632/08 e
8473/06
Lei 7.636/04, 10612/09 e
Dec.3.255/09
Lei 8.428/06
-

Lei 3.049/09, 3021/09 e
3.000/09

(d)

Leis 09/93, 193/97; 393/01;
Dec. 209/03; Lei 7268/06
-

(e)

Lei 2.948/91

(f)
(g)

Lei 6.428/03
-

(c)

Lei 198/91, 781/98 e 782/98

-

-

Lei 95/08

Lei 08/81

-

Lei 1.780/08
-

-

Quadro 11 – Legislações do marco regulatório sobre o meio ambiente
Fonte: Dados trabalhados com informações consolidadas (website das Prefeituras) pelos autores.

Quanto ao sistema de licenciamento ambiental e a agenda 21, não está regulamentado no marco
regulatório dos municípios das regiões Noroeste, Central, Litoral do Paraná e Campos Gerais.
Conforme regulamentação específica e informações divulgadas nos Websites das Prefeituras. Dos que
apresentam normatização, o município de Ponta Grossa é o que possui o maior número Decretos e Leis.
Em relação às informações consolidadas pelo número de municípios e legislações sobre marco
regulatório de políticas públicas: sistema de licenciamento ambiental – 2(dois) Municípios; coleta,
tratamento e gerenciamento de resíduos - 11(onze) Municípios; proteção, conservação e recuperação do
meio ambiente - 10(dez) Municípios; código florestal do município e/ou ambiental - 2(dois)
Municípios; conselho municipal ou comissão técnica de meio ambiente - 11(onze) Municípios;
saneamento básico - 9(nove) Municípios; e agenda 21 - 2(dois) Municípios.
Quanto aos aspectos da gestão ambiental, como políticas públicas do marco regulatório
destacam-se os requisitos: (1) avaliação dos efeitos ambientais - por meio do levantamento das
atividades empresarias desenvolvida no município, quanto aos impactos ambientais que podem causar;
(2) levantamento das legislações estaduais e federais - para dessa forma, serem tomadas medidas
reguladoras para as empresas instaladas no município e da observância das leis; (3) definição de
objetivos e metas ambientais – conforme se verifica na análise, nem todos os municípios apresentam
políticas de controle ambiental ou mesmo reservas ecológicas; (4) condições organizacionais - que,
neste caso, seria apenas o melhoramento do que já existe em cada município e a criação de leis
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municipais para regulamentar o que falta; (5) avaliação e revisão periódicas - que correspondem as
fiscalizações nos estabelecimentos; (6) avaliação pela alta administração - que nos municípios
corresponde à pessoa do prefeito, secretários e outras pessoas que fazem parte do staff da administração
municipal.
Outro aspecto importante é a política pública ambiental, que os municípios já possuem, porém,
seria interessante observar os requisitos da política de GA para a sua elaboração, implantação e
avaliação. Definir metas e objetivos em relação à política ambiental e estrutura para adoção das práticas
ambientais. Os municípios devem verificar a agenda de planejamento para acompanhar, monitorar e
avaliar, se estão realizando ações, dentro dos prazos planejados. Além dos aspectos relevantes que
precisam ser monitorados, quanto aos planos de emergência para acidentes ambientais. Portanto, o
envolvimento de todas as Secretarias Municipais, onde cada uma pode desenvolver projetos
relacionados ao meio ambiente, dentro da sua abrangência e se estarão de acordo com o marco
regulatório da política pública ambiental do município.
5. CONCLUSÕES
Este artigo teve por objetivo mapear e levantar a legislação do marco regulatório ambiental das
políticas públicas dos municípios no Estado do Paraná com mais de 106 mil habitantes. Apresentou-se
a fundamentação teórica, sobre área da Gestão Ambiental, suas características, objetivos, vantagens e
requisitos. O levantamento sobre a legislação específica do marco regulatório para o controle
ambiental, no âmbito federal, estadual e municipal. No Brasil, essa preocupação está explícita na
Constituição Federal/88, a qual estabelece que compete à todos zelar pelo meio ambiente, ou seja, os
poderes públicos e coletividade. Os entes públicos que estão mais próximos dos problemas ambientais
nos municípios, a preservação do ambiente está na pauta da agenda municipal, como a utilização do
solo e da água, pela população, órgãos públicos e atividades das empresas.
O levantamento das legislações municipais que regulamentam as questões ambientais foram
realizadas por meio de busca, nos websites das prefeituras, sobre as medidas adotadas quanto à
preservação e proteção ao meio ambiente. Contudo, neste levantamento, não foi possível verificar com
maior profundidade nos municípios, como a política de controle ambiental é realizada, pois nos
websites não havia informação completa, necessitando de coleta direta. Observou-se que as legislações
dos municipais sobre o marco regulatório das políticas públicas para o controle ambiental, são
utilizadas pelas informações divulgadas.
Desse modo, recomenda-se que a administração municipal passe a utilizar os aspectos da gestão
ambiental, como os requisitos para elaborar as políticas ambientais por meio das Secretarias de Meio
Ambiente. Quanto ao ajuste da gestão ambiental para os municípios, recomenda-se o treinamento de
todos colaboradores e dos Secretários Municipais de Meio Ambiente para alinhar às políticas publicas
para o controle ambiental. Ademias é necessário à integração de todas as secretarias dos municípios, no
desenvolvimento de projetos alinhados, para cumprirem os objetivos e metas das políticas públicas para
o controle ambiental.
Este trabalho não se esgota neste estudo, diante de sua relevância pela abordagem de aspectos
do marco regulatório sobre o controle ambiental nos municípios. Portanto, o contínuo estudo para
preservar e recuperar o meio ambiente por meio das políticas públicas é importante para alcançar os
objetivos e metas ambientais da agenda dos municípios.
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Resumo
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/ 2010, determinou que os municípios elaborassem e
entregassem seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos até 2012, impondo a erradicação dos
“chamados” lixões até o ano de 2014. A referida lei estabelece responsabilidade compartilhada durante o ciclo de vida do
produto, desde sua produção, comercialização, consumo e destino das embalagens. O Censo do IBGE 2011 e pesquisas
posteriores, embora fragmentadas, mostraram uma situação complexa e com baixa probabilidade de cumprimento no prazo
estabelecido. Observa-se no cenário nacional a existência de alguns programas iniciados e interrompidos devido à falta de
educação ambiental, à ineficiência das campanhas de conscientização, à dificuldade de aceitação da norma pela
comunidade; ou ainda, tendo sido implantada a coleta seletiva, faltaram locais apropriados para triagem e estocagem. Este
artigo, a partir de pesquisas exploratória, bibliográfica e documental analisou o quadro atual dos municípios brasileiros e,
em especial, as políticas adotadas no Estado de São Paulo, com recorte em três municípios da região do Grande ABC.
Constatou-se pelos dados apresentados uma grande distância ainda a ser percorrida para o atendimento dos principais
quesitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS.
Palavras-chave: PNRS.Gestão. Meio Ambiente. Sustentabilidade.
Abstract
The National Policy of Solid Waste, PNRS, established by Law No. 12.305/2010, determined that, municipalities should
draw up and submitted their Plans until 2012, demanding the eradication of "called" landfills by the year 2014. The law
establishes the co-responsibility during the life cycle of the product, from its production/consumption till the final packages’
destination. The IBGE Census 2011, and subsequent researches, although fragmented, showed a complex situation with low
probability to accomplish it till the established deadline. It is possible to observed in the national scenario that some
programs have been started and interrupted due to lack of environmental education or awareness campaigns’ inefficiency,
as well as difficulty of program’s acceptance by local community or, even when them have been implemented, a lack of
space for collecting and storing appropriately. This study, starting from the exploratory research, literature and documents,
analyzes the municipalities' national current situation and, in particular, the policies adopted in the State of São Paulo,
bringing also a cutout in three municipalities of the ABC Region. It was found from the data here presented, that a great
space need to be traversed
in order to attend the main points established in the National Solid Waste Policy.
Key Words: PNRS. Management. Environment. Sustainability.
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1.

INTRODUÇÃO

A Lei 12.305, promulgada em 2 de agosto de 2010, “dispõe sobre os princípios, objetivos e
instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos
sólidos”. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é uma proposta atual, abrangente e
complexa, composta por 57 artigos. O presente estudo analisa, em recorte, a responsabilidade atribuída
ao estado e à municipalidade pelo destino final dos resíduos.
A atualidade do tema impede que se busquem referências para um problema que assola o
mundo nos últimos sessenta anos. Há uma referência em Malthus, que deixou um alerta em An Essay
on the Principle of Population, obra publicada em 1798, sobre projeções do crescimento populacional e
da pobreza, em virtude da incapacidade de se extraírem insumos à vida humana pelos recursos naturais
por um longo prazo. Em seus cálculos, o crescimento populacional avançava em escala geométrica,
enquanto a produção de alimentos, em escala aritmética. Sua advertência foi vista com alguma
descrença pelos estudiosos de seu tempo (MALTHUS,1976;ABBAGNANO, 2000; HUISMAN, 2002).
Revisitando Malthus, observa-se que, embora não houvesse aceitação unânime de suas
proposições, o economista inglês vislumbrou pontos importantes relativos ao estrangulamento da
cadeia alimentar na manutenção da vida. Parte do problema – escassez de alimento e crescimento
populacional – foi minimizada pelos avanços tecnológicos, mas à custa da exagerada exploração de
recursos naturais e devastação do meio ambiente. Um ponto de acerto nas projeções do economista foi
a demanda consumista em excesso das populações mais abastadas, que levaria ao esbanjamento. O que
lhe faltou – e isso não seria possível prever no final do século XVIII – foi compreender o fato de que
tanto essa demanda como o esbanjamento se estenderiam às demais classes sociais. O problema se
agravou e o que era apenas uma conjectura transformou-se em um tema de constante preocupação
mundial a partir dos anos 1960 (FISHER, 2011).
O descarte dos resíduos sólidos é um dos extremos de uma extensa cadeia. Começa com a
exploração dos recursos naturais, passa pela indústria de transformação, e termina na manufatura de
bens de consumo. O processo é estimulado por um sistema sofisticado de marketing e propaganda para
garantir a permanência e o crescimento do sistema produtivo. O descarte, ponto último dessa sequência,
não é mero acidente, mas é previsto desde seu início, uma vez que a obsolescência dos produtos é
estrategicamente programada pela indústria.
Os lixões têm prazo de término, previsto em lei para o ano de 2014. Entretanto, antes de abordar
diretamente o problema em seus aspectos legais, cabe retomar a questão malthusiana não em sua
concepção básica, mas naquilo que ela menciona como excesso de consumo e esbanjamento.
O primeiro tema a ser tratado, portanto, é o do consumismo e a degradação do meio ambiente,
ponto de partida do aumento dos resíduos sólidos. Autores como Daly (1999), Polzin (2001), Branco
(2002), e Brown (2002) examinam o modelo econômico, avaliando o impacto do crescimento das
cidades, consumo e descarte, e a degradação ambiental daí decorrente. A relação entre meio ambiente e
sustentabilidade; a banalização deste último termo, antes mesmo que passasse eficientemente do
conceito à realidade; as implicações políticas do problema; a dissociação entre melhoria da qualidade
de vida e consumo, ou entre felicidade e determinados padrões consumistas tais como compreendidos
modernamente; todas estas são questões observadas na consulta aos autores Baudrillard (2000),
Portilho (2005), Milaré (2007) e mesmo à AGENDA 21.
As questões legais vinculadas ao tema decorrem do exame da AGENDA 21, documento de
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abrangência internacional, proposto na Rio 92, em que cada país delimitou propostas de ações em prol
da sustentabilidade socioambiental. O Brasil já acolhera tal princípio no artigo 225 de sua Constituição
Federal, o qual estabelece, como direito de todos, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O
tratamento dos resíduos é imposição legal para o município; para um determinado setor é fonte
alternativa de renda, transformando o que era descarte em matéria-prima.
Contudo, há certo atraso, por parte dos municípios brasileiros, no acatamento da lei, quer por
falta de recursos financeiros, quer por desconhecimento dos seus benefícios, conforme poderá ser
observado no decorrer deste estudo. Para o ano de 2013, os estados e municípios devem apresentar os
projetos integrados determinados pela PNRS. Para 2014, está prevista a conclusão total desses planos.
Desse modo, esta pesquisa encaminha-se para um levantamento da situação dos municípios
brasileiros, nos âmbitos nacional, estadual e regional. As fontes relativas ao assunto se apresentam ora
em forma fragmentária, ora sem ordem cronológica comum, e com informações dispostas de maneira
desigual. Os dados oficiais necessários foram encontrados apenas no IBGE, censo 2011, sob a
denominação Perfil dos Municípios Brasileiros, documento elaborado pela Diretoria de Pesquisas,
Coordenação de População e Indicadores Sociais. Essa escolha do censo do IBGE também se justifica
por captar o momento da gestão municipal brasileira relativamente à destinação dos resíduos sólidos
municipais, logo após a promulgação da lei.
Assim, este trabalho se propôs a analisar, a partir de dados divulgados pelo IBGE/MUNIC, 2011, o
quadro geral dos municípios brasileiros no tocante à sua gestão dos resíduos sólidos, especialmente a
partir da promulgação da PNRS, de acordo com a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. No âmbito
estadual, verificou-se a situação dos municípios paulistas, a partir do Inventário Estadual de Resíduos
Sólidos Urbanos (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/CETESB/2012), e em particular o ABC.
2.

REVISÃO TEÓRICA
Em seus distintos extratos, os aglomerados populacionais têm algo em comum: consumismo,
dirigido pelo modelo econômico e pelos valores culturais vigentes, geradores de necessidades
simbólicas (BRANCO, 2002). O lixo associado à degradação ambiental já ocorria no final do século
XVIII, fenômeno decorrente da Revolução Industrial. Entretanto, como a população naquela época era
muito menor do que a atual, esse impacto passou despercebido. O círculo que se estabeleceu – entre o
crescimento populacional, industrial e urbano, e aumento do consumo, do descarte e da poluição – foi
difícil de ser previsto em toda a sua dimensão no século XVIII; pois o consumo era parcialmente
restrito e boa parte dos resíduos produzidos, de fácil degradação.
O volume de resíduos produzido nas cidades é a manifestação da evolução da economia mundial
do descarte. O problema é substituir a economia do descarte pela economia da redução, da reutilização
e da reciclagem (BROWN, 2002), embora mudanças culturais possam ser incentivadas. Desde a
atividade biológica até a ação antrópica, a produção de rejeitos é constante (POLZIN, 2001). Nos
ecossistemas, os rejeitos de um organismo são os alimentos de outros, numa cadeia e círculo perfeitos.
A capacidade do meio ambiente equilibrado de suprir a cadeia da vida é proporcionalmente
inversa à capacidade de absorção dos resíduos decorrentes da ação antrópica. Nesse cenário, a
economia aparece como um subsistema do meio ambiente, fonte de matérias primas ou de depósito de
resíduos (DALY, 1999). A economia, portanto, deveria ser um campo de inserção socioambiental, da
qual faz parte, como tantas outras disciplinas, e não regente ou condicionante das demais.
Lélé (1991) chama a atenção para as contradições e trivialidades sobre os debates em torno da
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sustentabilidade do ecossistema: ocorre o desenvolvimento da sustentabilidade ou ocorre a
sustentabilidade do desenvolvimento? Além de criticar a banalização do jargão “desenvolvimento
sustentável”, o autor enfatiza a percepção parcial da miríade dos problemas acarretados pela pobreza e
pela degradação ambiental. O que acontece em verdade é uma confusão entre o papel do crescimento
da economia e os conceitos de sustentabilidade da vida. Não obstante, Lélé (1991) comenta os dilemas
das agendas públicas no tratamento do problema: a necessidade de se tomar uma posição firme sobre o
assunto ou ganhar a aceitação política mais ampla. A questão se dá por falta de uma compreensão
maior, por falta de firmeza na condução dos negócios públicos, e aceitação política. São fatos que não
divergem entre si, mas, colocados em uma abordagem e agenda corretas, trariam maior flexibilidade e
diversidade na formulação de estratégias mais condizentes com a sustentabilidade ecológica e social.
Assim, “como fazer essa relação entre população e impacto ambiental sem resgatar o paradigma
malthusiano?” (HOGAN et al., 2010, p. 39). Como resposta, os pesquisadores apontam a necessidade
de se conhecer a relação população-consumo como condição para avaliar o impacto que cada pessoa
exerce no meio ambiente. Os estudos acerca dos impactos dos resíduos sólidos decorrentes do
consumismo são vastos, mas a apreensão desse conceito ainda está em fase de maturação econômica e
social. Trata-se de um fenômeno complexo, uma vez que o modelo econômico se assenta em níveis
cada vez mais elevados de consumo e, em consequência, de descartes. Assim, o primeiro passo de uma
atitude pró-ambiente é atribuir à cadeia produtiva a responsabilidade pelo recolhimento dos resíduos
gerados por seus produtos, o que se denomina de responsabilidade pós-consumo. Quando se leva em
conta que medidas efetivas os governos tomaram para tratar a questão, o documento mais abrangente é
a Agenda 21, que destaca em seu capítulo 4:
A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estritamente relacionadas. Enquanto a pobreza
tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais causas da deterioração
ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões insustentáveis de consumo e produção,
especialmente dos países industrializados. Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo
provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios.

O reconhecimento do equívoco – melhoria da qualidade de vida associada ao ato de consumir –
está na base do desenvolvimento econômico. As necessidades humanas, na ótica da sociedade de
consumo, são ilimitadas, enquanto que os recursos naturais, restritos. Sobre o assunto, Baudrillard
afirma que todo discurso sobre as necessidades assenta numa antropologia ingênua: a propensão natural
para a felicidade. A Felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se
como o equivalente autêntico da salvação (2000, p. 47).
Na AGENDA 21 e nas observações de Baudrillard, observa-se que um novo paradigma precisa
ser instalado, abandonando a régua de medição de desempenho das empresas de sucesso, fundamentada
na cartilha que associa o máximo consumo (produção e vendas) à percepção de felicidade e ao bemestar. As raízes da crise ambiental assentam-se nos atuais padrões de consumo: uso excessivo dos
recursos naturais e, consequentemente, aumento do descarte. Uma política de sustentabilidade
pressupõe a transformação na estrutura e nos padrões definidores de produção e consumo, avaliando
em primeiro plano a capacidade de sustentação e impacto no equilíbrio ambiental (PORTILHO, 2005).
A PNRS reconhece o princípio do poluidor-pagador, introduzido pela OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), responsável pelos fundamentos dos aspectos
econômicos das políticas ambientais. Impõe às pessoas naturais ou jurídicas, regidas pelo direito
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público ou privado, o pagamento dos custos das medidas destinadas a eliminar a contaminação
provocada, ou reduzi-la ao limite fixado pelos padrões que assegurem a qualidade de vida (ANTUNES,
2010). Esse princípio surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em 1981, Lei 6.938 (Política Nacional
de Meio Ambiente, artigo 4, inciso VII), e posteriormente ratificado pela Constituição Federal de 1988,
estabelecendo a tutela ambiental, consagrando nova dimensão para o Estado Democrático de Direito,
no qual o mesmo deve estar submetido aos princípios ecológicos. Também estabelece como direito de
todos “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e impõe aos Governos a obrigatoriedade da
execução de políticas voltadas para esse fim.
O Art. 30 estabelece como sendo de competência do município: “I - legislar sobre assuntos de
interesse local; (...)V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
A limpeza urbana, compreendida como logística de gestão dos resíduos sólidos (coleta,
transporte, acondicionamento e destinação final), figura como um serviço que se enquadra nas
determinações constitucionais. Compete ao município organizar e prestar os serviços públicos de
interesse local, como coleta e destino adequado de todo lixo gerado.
Quanto aos indicadores que compõem o Barômetro da Sustentabilidade (AGENDA 21), é
recomendável considerá-los em conjunto. Porém, dado ao limite do presente estudo, um recorte se fez
necessário, tomando-os separadamente, mesmo correndo-se o risco de que a análise reduzisse a
dimensão do problema.
3.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A gestão dos resíduos sólidos constitui-se num problema emergente da sociedade moderna. As
ações antrópicas, qualquer que seja sua ordem, via de regra produzem algum tipo de resíduo. Como
agravante, há de se enfatizar que o acúmulo contínuo dos resíduos sólidos no decorrer do tempo
aumenta seu volume, a que se acresce a forma inadequada de disposição final.
Atualmente, mais 80% da população mundial residem em cidades. As projeções indicam que
em 2050 o número de pessoas vivendo em ambientes urbanos será extremamente elevado, o que
tornará ainda mais complexos os desafios relativos à disposição dos resíduos. Para Mavropoulos
(2010), grande parte do aumento populacional deverá ocorrer nos países em desenvolvimento. Não
seria exagero afirmar que resíduos sólidos podem ser considerados uma questão eminentemente urbana
(HOORNWEG e BHADA-TATA, 2012).
A crescente preocupação com o meio ambiente em geral e com a questão da saúde pública, em
particular, relacionada a resíduos sólidos, indica que políticas sociais com a finalidade de tratar desses
temas tendem a ser cada vez mais demandadas. Além disso, sabe-se que a mudança para uma sociedade
mais sustentável exige, necessariamente, maior sofisticação na gestão dos resíduos (SEADON, 2010).
Visto por esta perspectiva, a gestão dos resíduos nas cidades de um modo geral assume escala de um
desafio social e ambiental (EZEAH e ROBERTS, 2012).
Com vistas a atender a essas demandas, a PNRS reuniu um conjunto de princípios, diretrizes,
objetivos, instrumentos, metas e ações a serem adotadas pela União, isoladamente ou em parceria com
os estados, o Distrito Federal, os municípios, e os entes privados. Seu objetivo foi o de construir uma
gestão integrada dos resíduos sólidos, ambientalmente adequada.
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O conteúdo da referida lei considera essas práticas relacionadas com a gestão dos resíduos
sólidos: sua não geração; sua redução; sua separação das frações e processamento em usinas de
reciclagem; adoção de ações para recuperar a energia neles contida; e, quando a reciclagem não for
possível, seu tratamento e disposição com tecnologia e com custos acessíveis. A PNRS traz alguns
conceitos que até então careciam de uma definição mais clara, como, por exemplo, sustentabilidade
operacional e financeira, logística reversa, acordo setorial, integração de catadores, padrões
sustentáveis de produção e consumo, que visa, entre outros aspectos, à proteção da saúde pública e da
qualidade ambiental e à disposição final ambientalmente adequada. O artigo 3º da PNRS define
resíduos sólidos como:
XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semi sólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, Lei nº 12.305/10, inciso XVI, art. 3º).

Considerada um marco histórico na gestão ambiental no Brasil, a PNRS apresenta uma visão
moderna no combate a um dos maiores problemas do planeta: o lixo urbano. Tendo como um dos
princípios a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população, a nova legislação
impulsiona o retorno dos materiais descartados às indústrias após o consumo, por meio da Logística
Reversa, além de obrigar o poder público municipal a elaborar, implementar e executar planos para o
gerenciamento desses resíduos.
A PNRS define três áreas básicas a serem abordadas: 1) a elaboração de planos de tratamento
resíduos sólidos; 2) o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre
governo, empresas e consumidores; 3) a participação dos catadores de recicláveis e de materiais
reutilizáveis no sistema de logística reversa. Assim, a lei possui duas grandes dimensões de
abrangência: a gestão dos resíduos industriais, que deverá ser articulada entre as câmaras setoriais,
através de regulamentações específicas, e a gestão municipal de resíduos sólidos, com a elaboração dos
planos integrados de gerenciamento dos mesmos. Esta pesquisa analisa essa segunda dimensão.
Compete aos municípios a gestão dos resíduos sólidos neles gerados. Assim, a PNRS determina
o estabelecimento de planos de gestão desses resíduos pelo município, os PMGIRS – Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – nos quais deverá estar contemplado o conteúdo mínimo
descrito na PNRS. As providências tomadas pelos municípios devem fazer parte do conceito de
gerenciamento integrado dos resíduos, o que envolve diferentes abordagens e soluções. Elas incluem
desde a reciclagem até a disposição dos rejeitos em aterros sanitários, sempre de acordo com os
critérios legais.
A Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA) define Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (GIRS) como um programa abrangente de prevenção, reciclagem, compostagem e eliminação
de resíduos. Um sistema eficaz de GIRS indica como evitar, reciclar e gerenciar os resíduos de forma a
proteger a saúde humana e o meio ambiente. A GIRS deve observar as necessidades e condições locais
para, em seguida, selecionar e combinar as atividades de gestão mais adequadas e aplicáveis (EPA,
2002).
A gestão de resíduos é fundamental na agenda da administração do município, inclusive para
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preservar a saúde pública. Além disso, o setor absorve parte considerável dos recursos do orçamento do
município, sendo, ainda, um importante fornecedor de emprego no setor público (KLUNDERT e
ANSCHÜTZ, 2001). O Banco Mundial estima que, em países em desenvolvimento, de 20% a 50%
dos orçamentos municipais sejam utilizados no gerenciamento de resíduos sólidos; que entre 30% e
50% dos resíduos sólidos urbanos não sejam coletados; e que menos de 50% da população seja
favorecida (UNEP, 2009).
Figura 1: Linha do tempo com os principais marcos legais

Fonte:
PwC Brasil; Selur; ABPL (2011).

Pela nova lei, os governos municipais deveriam elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos até 02 de agosto de 2012. Esse instrumento deve ser compatível com a realidade local, com um
diagnóstico da situação dos resíduos, metas para redução, reciclagem e fim dos lixões a céu aberto, e a
busca de soluções consorciadas com outros municípios.
4.

PANORAMA GERAL SOBRE A GESTÃO DE RSU NO BRASIL
Esta seção apresenta brevemente uma visão geral sobre os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no
Brasil, sobretudo dos anos 2010 e 2011. A Figura 2 apresenta informações relativas à geração de RSU
no Brasil (t/ano) e per capita (kg/hab./ano) desse período.
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Figura 2: Geração geral e per capita de RSU no Brasil para os anos de 2010 e 2011
Fonte: ABRELPE, 2013.

A geração de resíduos sólidos é o indicador mais importante para dimensionar a escala que
terão os diferentes serviços de sua gestão, além de prever as dificuldades a serem encontradas nos
processos. Serve como parâmetro para a tomada de decisões no que se refere ao planejamento dos
sistemas de coleta e disposição final (ESPINOZA et. al., 2011).
O aumento de 1,8% na quantidade de resíduos gerados do ano de 2010 para o ano de 2011
representa mais de um milhão de toneladas, o que pode ser bastante significativo considerando-se o
curto prazo de um ano. A Figura 3 mostra dados relacionados com a coleta geral e per capita de RSU
no Brasil para os anos de 2010 e 2011.

Figura 3: Coleta global e per capita de RSU no Brasil, para os anos de 2010 e 2011
Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013.

Observa-se um importante aumento na coleta de resíduos do ano de 2010 para o ano de 2011,
com percentual mais elevado que o da geração de resíduos (Figura 2). Todavia, não se pode omitir que
mais de seis milhões de toneladas de resíduos deixaram de ser coletados no período. Seria exagero
postular que, talvez, parte ou todo desse volume não coletado regularmente estaria abastecendo os
lixões a céu aberto ainda existentes no país?
A Figura 4 apresenta dados referentes à disposição final de RSU. Observa-se um aumento que
ultrapassa a casa de um milhão de tonelada de resíduos dispostos adequadamente do ano 2010 para o
ano de 2011. Contudo, o aumento ficou em 0,5 ponto percentual do total de disposição de resíduos.
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Figura 4: Disposição final de resíduos sólidos coletados no Brasil
Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013.

Embora tenha havido uma pequena redução percentual no volume de resíduos sólidos
inadequadamente dispostos, na ordem de 0,5 pontos percentuais, o volume, em toneladas aumentou em
mais de 330.000 no período. Destaca-se a necessidade de ações imediatas em virtude dos seguintes
fatos: 1) Apesar do progresso alcançado com relação à disposição adequada de RSU, fica evidente que
ainda há muito a ser feito para eliminar a ameaça sanitária e ambiental dos lixões a céu aberto, e que a
disposição em geral é inadequada; 2) Necessidade de aprimoramento do sistema de coleta,
considerando que no ano de 2011 6,4 milhões de toneladas de resíduos deixaram de ser recolhidas. A
coleta seletiva e reciclagem são elementos básicos e indispensáveis de todo sistema de gerenciamento
de resíduos sólidos. A coleta é considerada na PNRS como um dos instrumentos (Art. 8º, inciso III), ao
passo que a reciclagem constitui-se em um dos objetivos da referida lei (Art. 7º, inciso II). De acordo
com dados do IBGE/MUNIC, em 2011, dos 5.565 municípios brasileiros, somente 854 informaram a
existência de iniciativas em coleta seletiva.
Tabela 1: Municípios com programa ou projeto ou ação de coleta seletiva de lixo por região e no Brasil em 2011
Porcentagem (%) de
Municípios com
Número Total de
Municípios com
Regiões
Iniciativa de Coleta
Municípios
Iniciativa de Coleta
Seletiva
Seletiva
5565
854
15,35
BRASIL
449
23
0,41
Norte
1794
107
1,92
Nordeste
466
32
0,57
Centro-Oeste
1668
348
6,25
Sudeste
1188
344
6,18
Sul
Fonte: IBGE/MUNIC, 2011.

Os dados da Tabela 1 evidenciam o quanto ainda está por fazer com respeito às iniciativas de
coleta seletiva nos municípios. Pouco mais de 15% dos municípios brasileiros possuem algum tipo de
ação nesse sentido. Em termos percentuais, a região Norte é a que apresenta menor quantidade de
iniciativas de coleta seletiva, ao passo que as regiões Sudeste e Sul lideram com um patamar pouco
superior a 6%. A PNRS, através de seus instrumentos e objetivos, estimula a adoção de medidas de
gestão que redundem em práticas efetivas no intuito de avançar na ampliação desse importante
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instrumento.
5.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada neste estudo foi a pesquisa exploratória, por proporcionar maior
familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito (GIL, 2010). Pode ser também classificada
como descritiva, uma vez que, expõe características de determinada população ou de determinado
fenômeno (VERGARA, 2010). As informações foram coletadas e sistematizadas diretamente do banco
de dados disponibilizados pelo IBGE/MUNIC/2011; CEMPRE, 2012 e Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo/CETESB/2012. Pesquisas primárias foram realizadas junto às Secretarias de
Comunicação e Meio Ambiente dos Municípios do ABC.
6.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os municípios brasileiros terão até 2014 o prazo para encerrar a disposição dos seus resíduos
em lixões (Figura 1), conforme determina a PNRS. Entretanto, ainda há 2.906 lixões a serem
erradicados no Brasil, distribuídos em 2.810 municípios. A Tabela 2 apresenta a questão no Brasil e nas
macrorregiões.
Tabela 2: Número de Municípios que possuem lixões no Brasil por Grandes Regiões.
País/Região

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Fonte: IPEA (2012).

Nº municípios

População urbana

5565
449
1794
1668
1188
466

160.008.433
11.133.820
38.826.036
74.531.947
23.355.240
12.161.390

Municípios com presença de lixões
Quantidade
%

2.810
380
1598
311
182
339

50,5
84,6
89,1
18,4
15,3
72,7

Conforme a Tabela 2, metade dos municípios brasileiros deverá adotar medidas para dispor de
forma ambientalmente correta seus resíduos até 2014. Nas grandes regiões, há uma situação de maior
complexidade. Três das cinco regiões possuem quantidade expressiva de lixões em seus municípios:
Nordeste, Norte e Centro Oeste.
A Tabela 3 apresenta os programas e projetos de gestão de resíduos sólidos referente ao Brasil e
às regiões brasileiras. Aproximadamente 26% dos municípios brasileiros (consideradas a área de
abrangência de todo o município e de toda área urbana) possuem projetos e programas de coleta
seletiva, ao passo que, em todo o Brasil, 2.376 municípios, cerca de 43%, não apresentam nenhuma
ação ou projeto de coleta. Em 2012, dentre os 5.565 municípios brasileiros, apenas 766 (13,76%)
possuíam sistemas de coleta seletiva geridas por prefeituras (CEMPRE, 2012).

Tabela 3: Regiões Brasileiras: Programas e Projetos de Gestão de Resíduos Sólidos
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Participação
informal

Município não
participa

823

162

125

74

2376

1070

15

55

25

43

824

620

197

NO

449

12

37

5

8

3

282

355

0

2

3

2

29

39

18

NE

1794

51

145

32

17

20

1118

317

1

7

1

8

92

144

76

SE

1668

226

294

92

53

28

528

79

7

12

9

18

390

234

54

SUL

1188

302

283

27

34

17

252

191

6

26

7

9

270

140

34

CO

466

21

64

6

13

6

196

128

1

8

3

6

43

63

15

Com
participação
do Município
Outros

612

Falta/Ineficiên
cia das campanhas de Conscientização
Sem local
apropriado
para

Em Bairros
Selecionados

5565

estocagem
aceitação
Má
Comunidade

Em alguns
bairros

Municípios SEM programa,
MAS com projeto em
elaboração.

Em toda área
urbana

BRASIL

Abrangência da Coleta

Municípios SEM ação ou
projeto de coleta seletiva de
resíduos
Outros

Em todo o
município

Prefeituras CIENTES da
existência de Cooperativas/Associações de Catadores Mat..Recicláveis

Total de municípios

Municípios com programas ou
projetos INTERROMPIDOS
pelos
MOTIVOS:

Pais/Grandes Regiões

Municípios com programas e
projetos em ATIVIDADE.

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir de IBGE/MUNIC (2011).

Em termos percentuais, a região brasileira que se destaca é a região Sul, com 49,24% de
municípios com projetos e programas de coleta seletiva, seguida da região Sudeste com 31,17%. Vale
ressaltar a utilização do mesmo critério adotado para calcular a porcentagem dos dados do país. A
coleta seletiva é considerada na nova política de resíduos (PNRS) como um dos instrumentos (Art. 8º,
inciso III), vista como um dos elementos básicos e indispensáveis de todo sistema de gerenciamento de
resíduos sólidos. Há um longo caminho a ser percorrido no sentido de implementar programas e
projetos que levem a ações efetivas de ampliação da coleta, condição necessária para realização da
reciclagem, um dos importantes objetivos previstos na PNRS (Art. 7º, inciso II).
Não obstante o baixo índice de programas ou projetos municipais de coleta seletiva, alguns
municípios tiveram ações interrompidas por má aceitação da comunidade. O segundo motivo mais
apontado para isso é a falta de local apropriado para a triagem, seguido da ineficiência das campanhas
públicas. Esses fatos impedem avanços importantes nessa questão. As campanhas de conscientização
precisam ser revistas, entendidas, implementadas como uma importante estratégia de planejamento,
sem a qual os esforços seguintes podem não apresentar os resultados almejados.
Como início de todo processo, está a formação, organização e funcionamento dos Conselhos
Municipais de Meio Ambiente, espaço que aglutina representantes das várias instâncias de poder, além
da participação da sociedade civil organizada. A elaboração de um plano de gestão participativa
possibilita a construção de políticas de duração mais longa, com grande alcance social. Todavia, menos
de 35% dos municípios brasileiros possuem Conselhos de Meio Ambiente.
A Tabela 4 apresenta um panorama por regiões com Conselhos de Meio Ambiente formalizados
e em funcionamento.
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Tabela 4: Municípios com Conselhos de Meio Ambiente
País / Regiões
Total de Municípios

Municípios com Conselhos
Quantidade
Percentual
Brasil
5565
1917
34,45
449
125
27,84
Norte
1794
420
23,41
Nordeste
1668
684
41,00
Sudeste
1188
532
44,78
Sul
466
156
33,48
Centro Oeste
Fonte: Elaborado pelos autores com base em IBGE/MUNIC (2011).

Embora o percentual de municípios que contenham Conselhos de Meio Ambiente no Brasil
possa ser considerada baixa, observa-se que três regiões brasileiras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste)
apresentam valores ainda menores que o aferido para todo território nacional. Importa retomar a
assertiva de Lélé (1991) quanto à necessidade do poder público tomar uma posição firme sobre o
assunto. Há, de fato, um dilema na agenda pública nessa questão.
Conforme disposto na Lei 12.305/2010, o Estado de São Paulo passou a monitorar a eficácia
das políticas públicas no atendimento da legislação utilizando o IQR, Índice de Qualidade dos
Resíduos Sólidos, que permite aferir o resultado das ações de controle da poluição ambiental. No ano
de 2011, 492 municípios paulistas (65,4%) de um total de 645 estavam operando em situações
adequadas, segundo informações da CETESB. No ano de 2012, especificamente no mês de Fevereiro,
foi emitido o Decreto Estadual 57.817 e Resolução 38 que instituíram o Projeto de Implementação de
Resíduos Sólidos, em apoio à gestão municipal. No mesmo ano houve uma significativa evolução
passando para 590 Municípios com operações consideradas adequadas e 54 inadequadas (8,4%).
Tabela 5: Municípios paulistas em condições consideradas inadequadas.
IQR
IQR
Município
Município
2011
2012
Apiaí
7,5
5,6
Miguelópolis
Arandu
3,4
2,2
Mirandópolis
Auriflama
5,1
5,5
Mirante do Paranapanema
Bananal
3,5
Nova Aliança
Barra Bonita
3,7
4,0
Osvaldo Cruz
Bauru
5,9
3,0
Paraguaçu Paulista
Bernardino de Campos
4,3
5,4
Paulo de Faria
Buritama
3,0
3,4
Pedro de Toledo
Cabreúva
6,2
6,2
Peruíbe
Capela do Alto
7,1
4,5
Piedade
Cassia dos Coqueiros
7,8
6,8
Pirajú
Coroados
6,6
3,4
Pirapozinho
Eldorado
7,6
4,2
Presid. Epitácio
Florínea
5,8
6,4
Presid. Prudente
Getulina
8,2
7,0
Presid. Venceslau
Herculândia
5,3
5,7
Registro
Igaraçu do Tietê
6,0
3,8
Riversul
Indiana
7,0
6,2
Sandovalina
Iporanga
8,6
6,3
S. Sebastião da Grama
Itapetininga
3,1
5,7
Serra Azul
Itapeva
6,4
5,6
Santa Mercedes
Itapirapuã Paulista
6,2
4,7
Tabapuã
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IQR
2011
2,9
6,5
6,8
3,8
5,2
5,1
9,0
8,2
1,7
5,9
4,9
5,3
5,9
3,8
6,2
5,4
7,2
6,9
4,5
7,3
6,9
8,0

IQR 2012
2,7
4,5
6,7
2,6
4,2
4,8
5,3
6,9
2,5
4,4
6,8
4,2
2,9
2,7
6,1
6,3
4,5
6,9
5,3
4,4
6,7
6,3
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Itápolis
Itararé
Itariri
José Bonifácio
Juquiá
Fonte: CETESB (2012).

5,4
4,5
3,6
4,8
3,2

6,7
5,2
3,6
2,6
5,5

Taciba
Tarumã
Ubarana
Uchoa
Valentim Gentil

7,2
6,2
2,9
7,1
8,4

6,7
6,0
2,6
4,5
5,0

Na Tabela 5 é demonstrada a relação dos municípios cujos Índices de Qualidades dos Resíduos
(IQR) estão inadequados, considerando a variação do ano de 2011 para 2012. Os municípios de Arandu
(2,2), Peruibe (2,5), Ubarama (2,6), José Bonifácio (2,6), Miguelópolis (2,7), Nova Aliança (2,6),
Presidente Epitácio (2,9) e Presidente Prudente (2,7) apresentaram IQR abaixo de 3,0, sendo
considerados, portanto, os de piores condições. Embora continuem com seus IQRs abaixo do ideal,
aproximadamente 26% dos municípios apresentaram pequena elevação no seu índice do ano de 2011
para 2012, o que pode sinalizar que algumas possíveis ações de melhoria estejam sendo
implementadas. Os municípios de Cabreúva, Itariri e Sandovalina mantiveram seus respectivos IQRs
inalterados, ou seja, não houve variação do ano de 2011 para 2012. O município de Bananal apresenta
uma situação atípica: “exporta” seus resíduos para o município de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro.
6.1 Região do ABC: Consórcio Intermunicipal
Na região do Grande ABC os municípios estão organizados em Consórcio, onde também são
tratados as Políticas de Resíduos Sólidos. A última Conferência ocorreu no primeiro semestre de 2013,
onde foram tratados:
1.
2.
3.
4.

A Política Nacional e sua Implementação;
Como incentivar parcerias entre governo e iniciativa privada e sociedade civil;
Como superar os desafios para a implementação da gestão dos resíduos sólidos;
Difundir práticas exitosas que contribuem com as políticas locais/regionais.

A Conferência foi estruturada em 4 eixos temáticos: Produção e Consumo Sustentáveis;
Redução dos Impactos Ambientais; Geração de Emprego, Trabalho e Renda e, educação ambiental. Foi
definido como de competência da Coordenação Executiva Regional, composta por representantes do
Grupo de Trabalho, Meio Ambiente, a função de assessoria técnica e de apoio à execução das
atividades. Foi proposta a criação de um Fórum Permanente para o acompanhamento dos resultados.
O Município que apresenta um estágio mais avançado é Santo André, cujo plano já foi
elaborado e entregue. A coleta de Resíduos Sólidos Perigosos foi implantado desde Março de 2007 e
recebe resíduos através de 16 estações espalhadas pelo Município. A Coleta Seletiva de Resíduos
Sólidos existe desde o ano de 1998. Parte do destino final desse lixo vai para o Aterro Sanitário de
Mauá. Está previsto e em processo de licenciamento a ampliação do atual Aterro Sanitário para 2014,
quando passará a receber todo lixo gerado e coletado no Município.
A Tabela 6 apresenta dados sobre a situação de três municípios do ABC, Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Tabela 6: Situação dos municípios do Grande ABC em relação ao Plano Municipal de GRS
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Santo André
1 .O Plano Municipal foi elaborado/entregue?
2. Existe coleta seletiva regular?

S B Campo

S Caetano Sul

Sim

Em elaboração

Sim

Sim
1 vez por
semana. Todo
Município

Sim
1 vez por
semana.
Em eco pontos

Sim
1 vez por semana
Em todos os
bairros

3. Destinação final do lixo (aterro em processo de construção)

Sim. Em fase
de ampliação

Projeto
Concluído

Não

4. Previsão de construção de Aterro Sanitário

2014

2015

Não

5. Existem cooperativas ou associações de catadores de
materiais recicláveis?
6. O Município participa dessa iniciativa?

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

7. Existem Projetos Educativos ou de Conscientização da
comunidade?
8. Existem outros projetos sobre o assunto?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não Informou

3. Qual frequência e abrangência da coleta seletiva?

Fonte: Dados da Pesquisa.

Pelo exposto na Tabela 6, os municípios pesquisados elaboraram e entregaram seus respectivos
PMGIRS, bem como procederam à implantação do processo de coleta seletiva, embora com estruturas
diferenciadas.
O município de Santo André, que já possui aterro sanitário, prevê a conclusão de suas
ampliações para o ano de 2014, ao passo que o município de São Bernardo do Campo se encontra em
fase de licenciamento do projeto (geração ou co-geração de energia a partir de incineração).
O município de São Caetano do Sul, por sua vez, não possui em seu território área útil que
possa ser destinada à construção de aterro. Dessa forma, desenvolve parceria com municípios vizinhos
para a destinação adequada dos seus resíduos. Importante destacar o fato de que todos os municípios
pesquisados possuem projetos de educação/conscientização da comunidade com relação à geração,
segregação e destinação correta dos resíduos. Somente o município de São Caetano do Sul declarou
não possuir cooperativa ou associação de catadores de material reciclável. Complementando a
informação transmitida pelos gestores locais, existem cooperativas na região, que atuam em mais de
uma cidade envolvidas no Projeto da COOPCENT, região do ABC.
7.

CONCLUSÃO
A contribuição deste trabalho foi mapear a situação dos municípios brasileiros e conferir a
lacuna existente entre a emissão do diploma legal – resultante das políticas públicas que visam a alinhar
o Brasil aos acordos internacionais do qual ele foi estimulador e partícipe – e o atendimento dessa
norma por parte das localidades. O Estado de São Paulo encontra-se em fase bastante adiantada em
relação aos demais Estados da Federação, mas esse progresso não se traduz para todo seu território,
conforme pode ser observado na lista de 35 Municípios em condições desfavoráveis. Quanto ao recorte
regional, o ABC, o município de Santo André está na frente dos demais pesquisados. Os demais que
ainda não cumpriram totalmente as determinações legais há evidências de que esse prazo poderá ser
dilatado (para 2015).
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O caminho percorrido neste estudo permite algumas constatações: o descolamento das políticas
nacionais das realidades locais e regionais. Falta de uma política consistente de conscientização da
população para com cuidados e preservação do meio ambiente, que não ocorre por decreto ou
campanhas genéricas e pontuais, mas por educação continuada. Para atingir as metas propostas a curto
prazo não se faz sem a destinação e liberação de recursos públicos e mobilização da sociedade. No
quesito apontado, foi perceptível o descompasso entre prazos de cumprimento das ações propostas e
liberação de verbas. Já se observa movimentações de prefeituras no sentido de solicitar prorrogação
deste prazo. No entender dos pesquisadores, tal pleito deverá ser aceito uma vez que as ações públicas
que visam ao cumprimento da Lei ainda estão em fase de assimilação social.
Finalmente, pode-se inferir que é preciso maior compreensão e firmeza na condução dos
negócios públicos, condição indispensável para o sucesso de um empreendimento de interesse social,
como o expresso no PNRS. No caso estudado, a região do ABC, verificou-se que os municípios
pertencentes poderão ter atrasos na implementação plena do PNRS. Esta é uma bússola que permite
fazer comparações com as demais regiões do país em seus distintos extratos de desenvolvimento.
8.
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico da geração de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
nos municípios brasileiros, como forma de gerar um banco de dados que forneça informações básicas sobre a geração de
RCD no país. A metodologia empregada consistiu em duas etapas: na primeira etapa foi feito um levantamento
bibliográfico da geração de RCD nos municípios brasileiros a partir de artigos científicos, monografias, dissertações e
teses, com o propósito de criar um banco de dados; na segunda foram feitas análises estatísticas, onde os dados foram
agrupados em tabelas no MS Excel® e Minitab®, para serem analisados por processo de técnica estatística. Foram
escolhidos 112 municípios para a realização da análise estatística, onde a média de geração per capita foi de 1,33
kg/hab/dia ou 485 kg/hab/ano. Após a realização da projeção da população para o ano de 2013, obteve-se uma média da
geração diária de RCD de 250,5 t/dia. Dessa forma, a geração de RCD para o Brasil no ano de 2013 será aproximadamente
de 92 milhões de t/ano. Os resultados demostraram também que o tamanho populacional tem relação direta com a geração
de RCD, com 95,4% de representação dos dados.
Palavras-chave: Resíduos da Construção e Demolição, Análise estatística, Geração atual.
Abstract: The aim of this paper was to make a diagnosis of the Construction and Demolition Waste (CDW) generation on
Brazilian municipalities, as a way of make a database that provides basic information about the CDW generation on Brazil.
The methodology consisted of statistical analyses, where the data were grouped and analyzed on MS Excel® e Minitab®
tables, to be analyzed with processes of technique of statistical analysis. From the bibliographic research, was chose 112
municipalities to realize the statistical analysis. After the projection of the population to 2013, was obtained an average daily
of CDW of 495.5 t per day. Therefore, the CDW generation in Brazil will be around 92 million t per year. The research also
showed that the population size is directly related to the CDW generation, with 95.4% of the data representation.
Key-words: Construction and Demolition Wastes, statistical analysis, municipalities.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil é responsável por cerca de 14% do PIB brasileiro e pelo consumo
de cerca de 20% a 50% do total dos recursos naturais consumidos pela sociedade (MESQUITA, 2012).
Como resultado da rápida urbanização nos últimos anos, tem-se presenciado a geração de uma
quantidade significativa de resíduos de construção e demolição (RCD). A maior parte desses resíduos
(59%), é gerada em reformas, ampliações e demolições, seguindo-se das obras de construção de
edificações novas acima de 300 m2 (21%), e residências unifamiliares novas (20%) (PINTO E
GONZÁLEZ, 2005).
Pinto (2005) apontou que em alguns municípios brasileiros, cerca de 75% dos resíduos da 25%
são oriundas de obras formais (licenciadas pelo poder público).
Dessa forma, o objetivo deste artigo é realizar um estimativa da geração de RCD nos municípios
brasileiros, como forma de gerar um banco de dados que forneça informações sobre a geração de RCD
no país.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A geração de sobras de RCD é consequência natural das ações humanas na terra. Porém, a
quantidade de construções e manufaturas advindas da maior parte da existência humana, permitia que
os resíduos fossem gerenciados sem maiores problemas (JÚNIOR, 2010).
Para Santos (2007), apesar de a indústria da construção civil ser considerada uma atividade antiga,
ainda guarda características bastante artesanais, o que colabora para que haja uma elevada geração de
resíduos. A geração de RCD está ligada aos modos como se constroem as obras e como se controlam as
construções. Existem três fases nas quais os RCD são gerados: fase de construção, fase de reforma e
fase de demolição.
A grande quantidade de RCD gerados em um canteiro de obras é proveniente de perdas de
materiais de construção nos canteiros de obras, advindos dos materiais desperdiçados durante o
processo de execução de um serviço.
Para Gusmão (2008), apesar dos índices alarmantes de desperdício não serem exclusivos da
indústria da construção civil, esta atividade se destaca pelo consumo desnecessário de material, que
resulta em uma alta produção de resíduos, ocasionando diversos transtornos às cidades, reduzindo a
disponibilidade de matéria-prima e energia, e provoca uma demanda desnecessária no sistema de
transporte. Chen et al. (2002) mostra que dos materiais utilizados em uma obra, em torno de 10 a 30%
se tornam resíduos, conforme apresentado na Tabela 1.
Estima-se que mundialmente são gerados de dois a três bilhões de toneladas de resíduos de
construção e demolição (RCD) por ano, sendo 500 milhões só na União Europeia (MÁLIA, 2013), com
uma média de geração acima de 480 kg/hab/ano. No Brasil, as estimativas pontuais levam a uma
geração anual entre 220 a 670 kg/hab (NICOLAU, 2008). Em Hong Kong a quantidade de resíduos de
construção gerados no ano e 2004 chegou a 20 milhões de toneladas e chega aos aterros da cidade um
volume de aproximadamente 3.500 m3 por dia.
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Tabela 1. Taxa média de desperdício de materiais de construção em obras.
Desperdício médio (%)
Material
USA
UK
Mainland (China)
Brasil
Tijolos/blocos
3,5
4,5
2,0
17,5
Concreto
7,5
2,5
2,5
7,0
Drywall
7,5
5,0
Fôrmas
10,0
7,5
Vidro
0,8
Argamassa
3,5
5,0
46,0
Prego
5,0
Vergalhões
5,0
3,0
21,0
Telha
6,5
5,0
8,0
Papel de parede
10,0
Madeira
16,5
6,0
32,0
Fonte: Chen et al. (2002)

Seoul
3,0
1,5
16,7
6,0
0,3
0
2,5
11,0
13,0

Hong Kong
-6,7
9,0
4,6
2,3
3,2
8,0
6,3
45,0

Vários pesquisadores têm buscado estimar a quantidade de RCD em seus países. A Tabela 2
apresenta as estimativas de geração anual de RCD em alguns países.
Tabela 2. Geração de RCD em alguns países.
País

Geração de RCD
(106 x ton/ano)

Fonte

Espanha

40

SÁEZ et al. (2011)

Tailândia

1,1

Turquia

38

KOFOWOROLA e
GHEEWALA (2009)
ESIN e COSGUN (2007)

Portugal

2,1

MÁLIA (2013)

Fonte: O autor

A quantidade de RCD gerados nas cidades brasileiras, de acordo com Mesquita (2012), é muito
significativa, variando de 41% a 70% da massa total de resíduos sólidos urbanos. Tal valor sugere um
índice preocupante de perda de materiais. Essa geração é diretamente proporcional ao crescimento e ao
desenvolvimento econômico de uma sociedade cada vez mais urbanizada (TESSARO et al., 2012).
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (ABRELPE, 2012), mostram
que os RCD coletados por serviços de limpeza pública dos municípios tiveram um aumento de 5,3% de
2011 para 2012, totalizando em valores absolutos de 96 mil toneladas de RCD recolhidos diariamente
apenas de logradouros públicos (Figura 1).
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Figura 1. Coleta total de RCD no Brasil por região (t/dia)

Fonte: ABRELPE, 2012

Método de Pesquisa
A metodologia utilizada nesta pesquisa seguiu duas etapas, descrita abaixo.
a) Levantamento bibliográfico da geração de RCD nos municípios
A coleta de dados foi realizada através de periódicos, dissertações, teses e monografias com o
propósito de criar um banco de dados de geração de RCD em alguns municípios brasileiros. Foram
utilizados dados de geração de resíduos de 112 municípios, e realizadas projeções populacionais para a
estimativa atual da geração de RCD no Brasil.
A metodologia adotada seguiu as indicações de Rios-Neto e Riani (2004), que consiste em
estimar a taxa média de crescimento (r) da população entre dois pontos conhecidos. Esta taxa de
crescimento entre as duas datas de referência pode ser calculada por aproximação geométrica ou
exponencial, representadas nas fórmulas 1 e 2, respectivamente.
Eq 1.

Eq.2

onde:
rg= taxa de crescimento geométrico;
re= taxa de crescimento exponencial;
t= tempo transcorrido entre as duas datas de referência dos censos;
pinicial= população no início do período e
Pfinal= população no fim do período.
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A partir das fórmulas 1 e 2 deduz-se as Fórmulas 3 e 4 para a estimativa de uma população em
um tempo t qualquer:
Eq 3.
Eq 4.
onde:
Pt = população em um momento t.
b) Análises estatísticas
A tabulação dos dados para análise estatística, sobre a estimativa nacional de geração de RCD,
foi realizada na forma de planilha eletrônica, onde os dados foram agrupados em tabelas no MS Excel®
e Minitab®, para serem analisados estatisticamente. Sua categoria pode ser mista ou cruzada
(MARCONI & LAKATOS, 1996), e segundo MATTAR (1996), a tabulação pode ser manual,
mecânica, eletrônica ou parcialmente, manual e eletrônica. As seguintes medidas estatísticas de
tendência central e de variabilidade foram realizadas: média, mediana, moda, desvio padrão, variância
e análise de regressão, servindo assim, de suporte para a elaboração de índices e cálculos estatísticos.
Análise e Discussão dos Resultados
Entre os anos de 2003 e 2012, foram escolhidos 112 municípios para a realização da análise
estatística (Tabela 3) em anexo. A média de geração per capita obtida foi de 1,33 kg/hab/dia, ou 485
kg/hab/ano (Figura 2), ficando este valor dentro da faixa encontrada por Vieira (2003) que foi de 220 a
670 kg/hab e muito próximo ao valor obtido por Angulo (2005) que foi da ordem de 500 kg/hab/ano.
Figura 2. Geração per capita dos municípios levantados na pesquisa.
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Após a realização da projeção da população para o ano de 2013, obteve-se uma média da geração
diária de RCD de 250,5 t/dia. A geração atual de RCD (t/dia) dos municípios em função da população
é apresentada na Figura 3. As medidas estatísticas obtidas no Minitab® estão apresentadas da Tabela 4.
Figura 3. Geração de RCD (t/dia) x população.

Tabela 4. Medidas estatísticas dos dados de geração de RCD (t/dia) estimados para o ano de 2013
Medidas estatísticas

Valor

Média aritmética
Mediana
1º Quartil
3º Quartil
Desvio-padrão

250,5
28
8,96
288
440

Com o objetivo de avaliar o grau correlação entre a população e a geração de RCD, realizou-se
uma análise de regressão, considerando a população como variável independente e a geração de RCD
como variável dependente. O resultado obtido foi de 95,4% de correlação, considerado satisfatório
(Figura 4).
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Figura 4. Análise de regressão linear entre a população e geração de RCD (t/dia)

Para estimar a geração de RCD para todos os municípios brasileiros, os mesmos foram divididos
em classes, de acordo com a quantidade de habitantes (Tabela 5).
Tabela 5. Estimativa da geração total de RCD para os municípios brasileiros.

37

Geração
média de
RCD(t/dia)
1345,3

Geração
per capita
(t/dia)
1,2

Geração
per capita
(t/ano)
449,7

Geração
total de
RCD (t/dia)
49776.5

Geração
total de
RCD (t/ano)
18.168.411

De 201 a 500 mil

91

461,5

1,4

514,3

41998.6

15.329.494

de 71 a 200 mil

275

94,8

0,8

301,1

26060,9

9.512.223

De 21 a 70 mil

1128

80,7

0,9

312,7

91048,3

3.323.611

Até 20 mil

4034

10,7

1,7

546,4

43070,8

15.720.847

TOTAL

5565

-

-

-

251.955,0

91.963.587

População

nº de
municípios

Acima de 500 mil

A geração de RCD para o Brasil em 2013 será em torno de 92 milhões de toneladas por ano.
Para Angulo (2005), obteve 68,5 milhões de toneladas por ano, evidenciando que houve um aumento
de aproximadamente 34% da geração anual de resíduos entre o período de 2005 para 2013, o que já era
esperado devido ao grande crescimento da construção civil.
O fato mais preocupante é que 90% dos municípios brasileiros possuem menos de 20.000
habitantes (IBGE, 2010), nos quais uma grande parcela de RCD não está sendo devidamente
gerenciada dentro do que preconiza a resolução CONAMA nº 307/2002.
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Conclusões
Os resultados evidenciaram que a estimativa se mostrou bem adequada à realidade no Brasil,
com uma geração anual de RCD de 92 milhões de toneladas.
O tamanho populacional tem relação direta com a geração de RCD, com 95,4% de representação
dos dados. Outras variáveis também podem ser utilizadas, como o Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH.
Espera-se que novos trabalhos de diagnóstico de geração de RCD nos municípios sejam
realizados, e assim colaborar com uma gestão municipal mais eficiente.
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Tabela 3. Banco de dados criado através do levantamento bibliográfico.
nº

Município

População

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Vitória Brasil/SP
Aspásia/SP
Mesópolis/SP
Turmalina/SP
Guarani D’Oeste/SP
Paris/SP
Santa Clara D’Oeste/SP
Dolcinópolis/SP
Embaúba/SP
Santa Rita D’Oeste/SP
Pedranópolis/SP
Pontes Gestal/SP
Cândido Rodrigues/SP
Mira Estrela/SP
Macedônia/SP
Álvares Florence/SP
Meridiano/SP
Indiaporã/SP
Paranapuã/SP
Onda Verde/SP
Populina/SP
MIrassolândia/SP
Ipiguá/SP
Novais/SP
Taiúva/SP
Fernando Prestes/SP
Américo de Campos/SP
Santa Albertina/SP
Taiaçu/SP
Paraíso/SP
Orindiúva/SP
Cosmorama/SP
Catiguá/SP
Vista Alegre do Alto/SP
Estrela D’Oeste
Cedral/SP
Bálsamo/SP
Paulo de Faria/SP
Urânia/SP
Ariranha/SP
Ouroeste/SP
Uchôa/SP
Cajobi/SP
Pirangi/SP
Riolândia/SP
Tabapuã/SP
Palestina/SP
Palmares Paulista/SP
Cardoso/SP
Valentim Gentil/SP
Santa Adélia/SP
Pindorama/SP
Severínia/SP
Monte Azul Paulista/SP
Guapiaçu/SP
Nova Granada/SP
Tanabi/SP
Tremembé/SP
Monte Alto/SP
Fernandópolis/SP

1647
1758
1953
2080
2102
2129
2108
2198
2520
2479
2740
2661
2849
2643
4000
4059
4214
3892
3616
3871
4359
4115
4436
3686
5569
5738
5648
5442
6048
5810
5082
7184
6921
6244
8631
7734
7884
9000
9091
8421
7370
9407
9506
10320
9748
11421
10708
10763
11562
10424
14231
14667
15739
20351
16955
18399
23667
34823
46763
65000
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Geração
de RCD
(t/dia)
1,71
2,18
3,55
1,7
2,3
5,14
2,8
2,49
1,89
1,89
2,74
5,14
5,47
6,31
6.0
5,5
5,7
7,5
6,94
5
8,4
9,47
8,52
6,31
10,7
11,0
10,3
6,0
3,3
9,4
5,1
14,4
7,9
9,8
21,7
15,4
11,5
17,0
9,6
8,0
5,3
18,1
15,8
14,2
8,5
19,7
9,9
23,2
10,3
7,9
19,7
26,2
34,1
19,9
32,6
23,3
23,3
9.0
60,8
82.0

Geração
de RCD
(t/ano)
624,2
795,7
1295,8
620,5
839,5
1876,1
1022,0
908,9
689,9
689,9
1000,1
1876,1
1996,6
2303,2
2190.0
2014,8
2073,2
2726,6
2533,1
1825,0
3055,1
3456,6
3109,8
2303,2
3901,9
4022,3
3752,2
2190,0
1208,2
3420,1
1876,1
5270,6
2879,9
3584,3
7920,5
5617,4
4201,2
6205,0
3504,0
2920,0
1945,5
6591,9
5759,7
5183,0
3109,8
7201,5
3613,5
8449,8
3755,9
2879,9
7201,5
9574,0
12442,9
7256,2
11880,8
8493,6
8489,9
3285.0
22173,8
29930.0

Geração per
capita
(kg.hab.dia)
1,04
1,24
1,82
0,82
1,09
2,41
1,33
1,13
0,75
0,76
1,00
1,93
1,92
2,39
1.50
1,36
1,35
1,92
1,92
1,29
1,92
2,3
1,92
1,71
1,92
1,92
1,82
1,10
0,55
1,61
1,01
2,01
1,14
1,57
2,51
1,99
1,46
1,89
1,06
0,95
0,72
1,92
1,66
1,38
0,87
1,73
0,92
2,15
0,89
0,76
1,39
1,79
2,16
0,98
1,92
1,27
0,98
0.27
1,30
1,26

Geração per
capita
(kg.hab.ano)
380
453
664
299
398
880
485
485
274
277
365
704
701
872
548
496
493
701
701
471
701
840
701
624
701
701
664
402
201
588
369
734
416
573
916
726
533
689
387
347
263
701
606
504
318
631
336
785
325
277
507
653
788
358
701
464
358
99
475
460

Fonte

MARQUES NETO (2009)
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Ubatuba/SP
40180
Caçapava/SP
41580
Votuporanga /SP
82919
Guaratinguetá/SP
36000
Catanduva/SP
112000
Olímpia/SP
50000
Nova Odessa/SP
47893
Mirassol/SP
53000
Pindamonhangaba/SP
36300
Cosmópolis/SP
57957
Paulínia/SP
82392
Americana/SP
207988
Sumaré/SP
239314
Pontal do Paraná/SP
20839
Matinhos/PR
29172
Lavras/MG
87000
Ituitaba/MG
89000
Batatais/SP
54525
Passo Fundo/RS
185279
Criciúma/SC
192236
Içara/SC
58859
Presidente Prudente/SP
202000
São Leopoldo/RS
213098
Juazeiro do Norte/CE
57023
Fortaleza/CE
2400000
Florianópolis/SC
285281
Campinas/SP
850000
Salvador/BA
2211539
Blumenau/SC
272283
Santos/SP
418000
Pelotas/RS
328275
Aracaju/SE
92
Olinda/PE
391433
São Carlos/SP
197187
Recife/PE
1487000
Santa Maria/RS
242000
Araraquara/SP
182000
Taubaté/SP
230000
Vitória da Conquista/BA
262000
Bauru/SP
310442
Piracicaba/SP
329000
Maringá/PR
288653
Jundiaí/SP
323000
Diadema/SP
357000
São José do Rio Preto/SP
359000
Ribeirão Preto/SP
505000
Uberlândia/MG
501000
São José dos Campos/SP
539000
Santo André/SP
649000
Guarulhos/SP
1073000
Porto Alegre/RS
1360590
Belo Horizonte/MG
720000
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49.0
54.0
115.7
60.0
150.0
76.0
31.1
77.0
66.0
54.5
73.3
166.4
268.0
10,9
26,2
56.0
67.0
64.5
101.9
145.7
40.2
342.0
331.8
100.0
1333.3
636.1
1258.0
1453.0
441.9
434.0
403.3
221.4
380.7
1334.0
125.8
388.0
230.0
310.0
750.0
620.0
423.7
712.0
458.0
687.0
1043.0
958.0
733.0
1013.0
1308.0
1611.1
1200.0

17885.0
0.82
19710.0
0.77
42241.5
1.40
21900.0
0.60
54750.0
1.34
27740.0
1.52
24425.4
0.65
28105.0
1.45
24090.0
0.55
29558.1
0.94
42019.9
0.89
106073.9
0.80
122050.1
1.12
3971,9
0,52
9550,9
0,90
20440.0
0.64
24455.0
0.75
23542.5
1.18
37194.8
0.55
53162.3
0.76
14676.7
0.68
124830.0
1.69
121092.4
1.56
36514.6
0.57
486666.7
0.56
232183.8
2.23
459170.0
1.48
530345.0
0.66
161300.8
1.62
158410.0
1.04
147204.5
1.23
491898
700.8 255787.0
80792.8
0.57
138966.5
1.93
486910.0
0.77
45931.6
0.52
141620.0
1.73
83950.0
1.00
113150.0
1.18
272750.0
2.05
226300.0
1.88
154665.1
1.47
259880.0
2.20
167170.0
1.28
250755.0
1.91
380695.0
2.07
349670.0
1.91
267545.0
1.36
369745.0
1.56
477420.0
1.22
588055.6
1.18
438000.0
0.60

299
281
511
219
489
555
237
530
201
343
325
292
409
191
327
235
275
431
200
277
249
618
569
208
203
814
540
240
591
379
449

MARQUES NETO (2005)

MAGNATERRA E PIMENTEL (2011)

SCHIMTZ (2012)
TROCA (2007)
TAVARES (2007)
FREITAS (2009)
BERNARDES et al. (2009)
CARDOSO (2011)
PINTO (2008)
SILVA (2011)
ELIAS (2008)
XAVIER e ROCHA (2001)

SARDÁ (2003)
CASTRO (2003)
TESSARO et al. (2012)
1.42
520
208
FALCÃO (2011)
704
MARQUES NETO e SCHALCH (2010)
280
CARNEIRO (2005)
190
PIOVEZAN JÚNIOR (2007)
630
365
432
748
686
537
805
468
PINTO E GONZÁLEZ (2005)
698
754
698
496
570
445
432
219
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RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) EM
USINAS DE BENEFICIAMENTO
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Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), Universidade de Pernambuco (UPE)
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é abordar o estado da arte de usinas de reciclagem de Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) no Brasil, destacando aspectos históricos, operacionais e econômicos para sua implantação e operação.
Foi realizado um levantamento de dados da bibliografia nacional acerca das usinas de beneficiamento de RCD e dos
projetos de viabilidade econômica já realizados. Uma central de beneficiamento de RCD fixa pode ser economicamente
viável se tiver uma boa localização, predominantemente urbana, e a sua rentabilidade depende da entrada de consideráveis
fluxos de resíduos. A qualidade dos materiais produzidos pela central vai depender da evolução dos sistemas de separação
dos RCD, sendo, portanto, necessário prever um sistema próprio de separação ou basear o processo numa separação na
origem. Para o sucesso de uma central de tratamento de RCD contribuirão, ainda, outros aspectos como a abertura do
mercado aos agregados reciclados e consideração das vantagens ambientais.
Palavras-chave: Resíduos da Construção e Demolição, Usina de reciclagem, Viabilidade econômica.
Abstract: The objective of this research is to approach the state of the art of the Construction and Demolition Waste
(CDW) recycling plants, highlighting the historics, operationals and economics aspects for implementation and
operation. A survey was conducted on national bibliography about the CDW’s recycling plants and projects of
economic feasibility has performed. A central processing of fixed CDW can be economically feasible if have a good
location, predominantly urban and its profitability depends on the input streams considerable CDW. The quality of the
materials produced by the plant will depend on the evolution of systems of separation of CDW, and, therefore, will be
necessary to provide a proper system or separation process based on source separation. For the success of a treatment
plant contribute also other aspects such as market opening to recycled aggregates and consideration of environmental
advantages.
Key-words: Construction and Demolition Wastes, statistical analysis, municipalities.
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INTRODUÇÃO
Em função da urbanização, nos últimos anos, tem-se presenciado a geração de uma quantidade
significativa de resíduos de construção e demolição (RCD), acompanhada pela precariedade e/ou
indisponibilidade de dados e informações sobre os resíduos gerados nesta atividade. Principalmente por
sua destinação inadequada, os RCD têm causado problemas de ordem econômica, social e ambiental
nas áreas urbanas.
Uma das formas de evitar a disposição irregular de RCD é a partir da reciclagem de resíduos,
classificados segundo a Resolução CONAMA n° 307/2002, como classe A. Algumas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foram criadas para regulamentar os processos de
reaproveitamento de resíduos, tais como as NBR 15.112/2004, NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004.
Conforme a definição da ABNT NBR 15.114 (2004), as áreas de reciclagem de RCD são “áreas
destinadas ao recebimento e transformação de resíduos da construção civil classe A, já triados, para
produção de agregados reciclados”. O espaço físico constitui-se de pátios para estocagem, recebimento,
manuseio e armazenamento dos materiais produzidos, de acessos para manobras de veículos e de área
para administração.
As usinas de beneficiamento têm sido implantadas no país nos últimos anos, objetivando otimizar
o processo de reutilização dos resíduos da construção civil, reduzindo a necessidade de criação de novos
aterros sanitários e, por conseguinte, reduzindo também o impacto ambiental (MIRANDA et al., 2009).
Desta forma, o objetivo desta pesquisa é abordar o estado da arte de algumas usinas de
beneficiamento de RCD do Brasil, destacando aspectos históricos, operacionais e econômicos.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A norma da ABNT, NBR 15.114, em 2004 foi pioneira em todo o hemisfério sul, pois foi a
primeira norma técnica a tratar das diretrizes, implantação e operacionalização de usinas de reciclagem
de RCD (SOBRAL, 2012).
Anteriormente à esta norma, existiam no Brasil algumas poucas usinas de reciclagem de RCD. A
primeira usina instalada no Brasil foi no município de São Paulo, construída no ano de 1991,
denominada de Usina de Reciclagem de Itatinga, situada no Bairro de Santo Amaro na zona sul de São
Paulo.
Pinto (1999) afirmou que esta usina representou o primeiro marco do Hemisfério Sul, que
realizava reciclagem de RCD com equipamentos de maior porte, a qual foi projetada para processar
1.000 t/dia. Porém, seu funcionamento era precário, pela distância dos pontos geradores de RCD, o que
levou ao encerramento das suas atividades em pouco tempo, sendo posteriormente instalada em outra
área, mais próxima do centro produtivo de resíduos.
Posteriormente, outras duas usinas foram implantadas, sendo uma em Londrina/PR, no ano de
1993 e em Belo Horizonte-MG, em 1994. A partir do ano 2000, já existiam pelo menos três usinas de
reciclagem privadas de pequeno porte instaladas, localizadas em São Paulo/SP (área de transbordo e
triagem ATT Base), Socorro/SP (Irmãos Preto Ltda.), e Fortaleza/CE (USIFORT) (MIRANDA et
al.,2009).
O Brasil possui atualmente uma taxa de instalação de nove usinas por ano, devido à implantação
da Resolução CONAMA n° 307/2002, somada a exemplos de gestão bem sucedidos no país. Pode-se
observar pela Tabela 1, que a partir de 2004, ano do prazo estipulado pela Resolução CONAMA nº
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307/2002 para que os municípios implantassem seus Planos Integrados de Gerenciamento de RCD – o
número de usinas instaladas aumentou (Figura 1) (CÓRDOBA, 2010).
Tabela 1 - Usinas de reciclagem de RCD instaladas em alguns municípios do Brasil.
Municípios1
Propriedade
Início
da Capacidade (t/h)
Atividade
Prefeitura
1991
100
São Paulo – SP
Prefeitura
1993
20
Londrina – PR
Prefeitura
1994
30
Belo Horizonte – MG (Estoril)
1996
20
Belo
Horizonte
–
MG Prefeitura
(Pampulha)
Prefeitura
1996
30
Ribeirão Preto – SP
Autarquia/Emdhap
1996
15
Piracicaba-SP
Prefeitura
1997
30
São José dos Campos – SP
Prefeitura
1997
8
Muriaé – MG
ATT base
1998
15
São Paulo – SP
Prefeitura
1998
8
Macaé - RJ
Adm. Regional
1999
5
São Sebastião – DF
Irmãos Preto
2000
3
Socorro – SP
Prefeitura/Proguaru
2000
15
Guarulhos – SP
Prefeitura
2000
15
Vinhedo – SP
Caenge
2001
30
Brasília – DF
Usifort
2002
60
Fortaleza – CE
Prefeitura
2003
15
Ribeirão Pires – SP
Prefeitura
2003
15
Ciríaco – SP
Prefeitura
2004
35
São Gonçalo – RJ
SMR
2004
20
Jundiaí – SP
Prefeitura
2004
70
Campinas – SP
Urbem
2005
50
São Bernardo do Campo - SP
Ecoforte
2005
70
São Bernardo do Campo – SP
Prefeitura
2005
30
São José do Rio Preto – SP
Autarquia/PROHAB
2005
20
São Carlos – SP
Prefeitura
2006
40
Belo Horizonte – MG (BR-040)
P. Grossa Amb.
2006
20
Ponta Grossa – PR
Estação Ecologia
2006
20
Taboão da Serra – SP
Prefeitura/Emlur
2007
25
João Pessoa – PB
JC
2007
15
Caraguatuba – SP
Soliforte
2007
40
Colombo – PR
RL Reciclagem
2007
35
Limeira – SP
Cemara
2007
25
Americana – SP
Autarquia/Semae
2007
20
Piracicaba – SP
GR2
2007
15
Santa Maria – RS
Inst. Nova Angra
2007
25
Osasco – SP
Prefeitura
2007
20
Rio das ostras – RJ
CAENGE
2008
30
Brasília – DF
Kurica Ambiental
2008
40
Londrina – PR
Limpel
2008
40
São Luís – MA
RCC Ambiental
2008
70
São José dos Campos – SP
Estre Ambiental
2008
100
Paulínia – SP
Henfer
2008
30
Guarulhos – SP
Prefeitura
2008
25
Barretos – SP
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São José dos Campos – SP
Petrolina – PE
Itaquaquecetuba = SP

Julix – Enterpa
Prefeitura
Entrec Ambiental

2008
2008
2008

25
25
40

1

Há também usinas em Canoas, Caxias do Sul, Charqueadas e São Leopoldo no Estado do RS, porém estas não
foram contabilizadas pelos autores em função da falta de informações mais detalhadas.

Fonte: MIRANDA; ANGULO; CARELI (2009) apud CÓRDOBA (2010)
Figura 1 - Usinas de reciclagem de RCD classe A inauguradas ao longo dos anos.

Fonte: Miranda et al. (2009)

Cunha e Miceli (2013) apresentam dados acerca da quantidade de usinas de reciclagem de RCD
existentes no Brasil (Tabela 2).
Considerando a geração média de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e a capacidade
média de uma usina reciclar 60.000 toneladas por ano, estima-se que um número mínimo de usinas no
país deveria ser na ordem de 1.300. Segundo a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da
Construção Civil e Demolição (ABRECON), em 2013, estima-se que só haja 200 usinas no país
(CUNHA e MICELI, 2013).
No atual cenário, há mais de 60 municípios brasileiros com gestão de RCD implantada e, uma
pequena parcela deles, operam usinas de reciclagem produzindo agregado reciclado. Porém, o número
de municípios que faz a gestão de RCD é irrisório, um pouco mais de 1% do total, se comparado aos
5565 municípios brasileiros, mesmo que aqueles de maior número de habitantes façam parte desta
relação (REGGIO e OHASHI, 2008).
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Tabela 2 - Dados históricos da oferta de agregados reciclados no Brasil.
Ano
Número aproximado de Usinas de
Capacidade (105 t/ano)
reciclagem
11
6,6
2002
15
9,0
2003
25
15,0
2004
30
18,0
2005
35
21,0
2006
40
24,0
2007
45
27,0
2008
50
30,0
2009
80
48,0
2010
130
78,0
2011
180
108,0
2012
Fonte: Cunha e Miceli (2013)

Admitindo que todas as usinas de reciclagem brasileiras em operação ou em fase de instalação
reciclam os RCD em sua capacidade nominal, a estimativa de produção de reciclados é de somente
3,6% dos RCD produzidos no país. Esse percentual pouco significativo demonstra claramente a
necessidade de implantação de novas usinas para que a reciclagem no Brasil se torne expressiva
(MIRANDA et al, 2009)
No Brasil podem ser contadas, pelo menos, 47 usinas de reciclagem (23 privadas e 24 públicas)
das quais pelo menos dez estão situadas em cidades que possuem plano de gerenciamento de resíduos.
Em Minas Gerais, a experiência mais expressiva é a da Prefeitura de Belo Horizonte, que dispõe de
três usinas de reciclagem de entulho em um programa iniciado em 1993 (FEAM, 2008).
Para Morales et al. (2011), por ser uma tecnologia relativamente nova para os padrões
brasileiros, apesar de haver discussões sobre o tema há mais de 25 anos no meio técnico e acadêmico,
a utilização destas usinas apesar de muito benéficos para o meio ambiente, apresenta uma eficiência
limitada. Assim, muitos resíduos deixam de ser aproveitados ou mesmo processados, o que limita a
eficácia destas usinas, sendo necessários certos cuidados no âmbito da indústria da construção civil, no
sentido de se estimular ainda no local aonde os resíduos foram gerados.
Método de Pesquisa
Para a elaboração do presente artigo foram realizadas pesquisas em artigos científicos,
monografias, dissertações e teses através de bibliografia nacional, com o propósito de coletar
informações acerca das usinas de beneficiamento de RCD já existentes no país e dos projetos de
viabilidade econômica já realizados, como forma de criar um banco de dados que auxilie futuras
pesquisas e projetos de usinas.
Análise e Discussão dos Resultados
Os investimentos necessários para a implantação da usina de reciclagem de RCD são: aquisição
de equipamentos (britador, esteiras, peneiras, calhas, vibratórias, entre outros); aquisição de veículos;
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aquisição do terreno; obras civis (terraplenagem, administração, guarita, barreira vegetal e obras de
contenção); e capital de giro próprio (JADOWSKI e MASUERO, 2006).
Uma série de estudos vem sendo realizados sobre análise de viabilidade econômica de usinas de
reciclagem de RCD. Wilburn e Goonan (1998) apresentaram a viabilidade econômica de três usinas de
reciclagem nos EUA, sendo uma de pequeno porte (110.000 t/ano), uma de médio porte (253.000
t/ano) e uma de grande porte (312.000 t/ano). A Tabela 3 apresenta os estudos de viabilidade técnica
desenvolvidos pelos autores.
Tabela 3 - Custos estimados para produção de agregados.
Unid.
USINA DE
USINA DE
PEQUENO
MÉDIO PORTE
PORTE
t/ano
110.000
253.000
Capacidade de
produção
US$
842.000
1.143.000
Custos de Capital (A)
US$/t
7,65
4,52
US$
53.000
64.000
Capital de Giro (B)
US$
0,48
0,25
US$
895.000
1.207.000
Total dos Custos de
Capital
US$
8,13
4,77
(C=A+B)
CUSTOS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO
US$/t
1,45
0,72
Manutenção
equipamentos (D)
%
24
22
US$/t
1,37
0,70
Mão-de-obra (E)
%
23
22
US$/t
0,34
0,19
Energia (f)
%
6
6
US$/t
0,07
0,03
Estoque (G)
%
1
1
US$/t
0,03
0,02
Licenças e Fees (H)
%
1
1
US$/t
3,26
1,66
TOTAL
(I=D+E+F+G+H)
Fonte:Jadowski (2005), baseado em Wilburn e Goonan (1998)

USINA DE
GRANDE
PORTE
312.000
1.363.000
4,37
72.000
0,23
1.435.000
4,60
0,72
24
0,57
20
0,20
7
0,02
1
0,02
1
1,53

Paiva e Ribeiro (2005) apresentam, de acordo com os dados cedidos pela Prefeitura de Ribeirão
Preto, os custos médios de uma usina de reciclagem no Brasil, (Tabela 4), podendo ser descritos da
seguinte maneira:
a) Manutenção dos equipamentos e instalações: São custos fixos, pois em média, estes são os
valores gastos para dar assistência técnica nos equipamentos;
b) Disposição de rejeitos para o aterro sanitário: Também são custos fixos, pois são gastos para
organizar o entulho que é depositado nos aterros da Prefeitura;
c) Transporte do material reciclado: É um custo variável por ser um gasto para transportar os
agregados da reciclagem para locais próprios;
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d) Mão-de-obra: É considerado um custo variável por estar ligado diretamente ao processo da
reciclagem;
e) Aluguel de pá – mecânica carregadeira: É um custo fixo, por ser um gasto que a Usina
possui e está em contato com o valor fixo;
f) Energia elétrica: É um custo variável por estar relacionado diretamente com a produção dos
agregados.
Tabela 4 – Custos em uma usina de reciclagem de RCD.
Investimento inicial
R$ 96.000,00
Obras Civis
R$ 130.000,00
Equipamentos
R$ 226.000,00
Total
Custos operacionais
R$ 500,00
Manutenção dos equipamentos e instalações
R$ 400,00
Disposição de rejeitos para o Aterro Sanitário
R$ 80,00
Transporte do material reciclável
R$ 15.000,00
Mão de obra
R$ 1.860,96
Aluguel de uma pá – Mecânica Carregadeira
R$ 325,33
Energia Elétrica (1.000 kWh/mês)
R$ 2.515,68
Custo Pá – Mecânica Carregadeira
R$ 20.681,97
Total
Fonte: Paiva e Ribeiro (2005)

Para a elaboração de projetos para usinas de beneficiamento, Leite et al. (2010) propôs a
seguinte metodologia, apresentada na Figura 2.
Figura 2 - Fluxograma de elaboração de projetos para usinas de beneficiamento.

Fonte: Leite et al., 2010
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Leite et al. (2010) elaborou um projeto de usina de beneficiamento de RCD para o município de
Passo Fundo/RS. A Tabela 5 mostra os investimentos necessários ao empreendimento e a Tabela 6
apresenta os custos operacionais anuais de um a dez anos.
Tabela 5 - Investimentos necessários para a implantação da usina em Passo Fundo/RS
Descrição
Valor (R$)
145.000,00
Equipamentos
110.000,00
Veículos Próprios
156.000,00
Obras civis
0,00
Terrenos
3.160,00
Capital de Giro Próprio
414.160,00
TOTAL DO INVESTIMENTO
Fonte: Leite et al. (2010)
Tabela 6 - Custos operacionais anuais (R$) da usina de Passo Fundo/RS.
Descrição
Ano 1
Ano 2
1. Custo variável de produção
7.603,00
8.554,00
1.1 Energia elétrica
3.053,00
3.434,00
1.2 Água industrial
13.179,00
14.826,00
1.3 Combustível
23.835,00
26.814,00
Total Parcial
2. Custo fixo de produção
119.621,00
119.621,00
2.1 Mão-de-obra + encargos
8.283,00
8.283,00
2.2 Seguro
7.500,00
7.500,00
2.3 Manutenção
135.404,00
135.404,00
Total Parcial
Custo de Produção
159.239,00
162.218,00
3. Despesa geral fixa
3.960,00
3.960,00
3.1 Despesas administrativas
4. Impostos sobre o faturamento
5.069,00
5.702,00
4.1 IPI
1.056,00
1.188,00
4.2 PIS/FINSOCIAL
9.293,00
10.454,00
4.3 ICMS
15.418,00
17.345,0
Total parcial
178.616,00
183.523,00
Custo global
Fonte: Leite et al. (2010)

Anos 3 a 10
9.504,00
3.816,00
16.474,00
29.794,00
119.621,00
8.283,00
7.500,00
135.404,00
165.197,00
3.960,00
6.336,00
1.320,00
11.616,00
19.272,00
188.429,00

Esguicero (2010) projetou uma usina de reciclagem para o município de Lençóis Paulista/SP,
com a exigência de uma capacidade de processar 152,18 toneladas/dia de RCD ou 47.477
toneladas/ano. Os resultados econômicos são mostrados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Resultados da análise econômica para a usina de Lençóis Paulista/SP.
Indicador
Resultado
47.477,0
Volume inicial processado (t/ano)
39.564,0
Volume inicial processado (m3/ano)
20,0
Vida útil do projeto (anos)
7,6
Payback simples (anos)
11,25
Payback descontado (anos)
8,75
TMA (%)
15,02
TIR (%)
545.286,81
VPL (R$)
Fonte: Esguicero (2010)

Paiva et al. (2012) apresenta, na Tabela 8, os custos necessários para a instalação de uma usina
de reciclagem de RCD em Catalão-GO e na Tabela 9, as despesas mensais com pessoal.
Tabela 8 - Custos de implantação de uma usina de reciclagem em Catalão-GO.
Item
Custo (R$)
250.000,00
Pá-carregadeira
571.250,00
Usina de britagem
100.000,00
Infra-estrutura
921.250,00
TOTAL
Tabela 9 - Despesa mensal com pessoal na usina de Catalão-GO.
Número de
Cargo
Quantidade
Unidade
funcionários
Operacional
Engenheiro Civil
7
Sal. Mínimo
1
Secretária
2
Sal. Mínimo
1
Auxiliar de triagem
1,5
Sal. Mínimo
5
Operador de
1,5
Sal. Mínimo
1
britagem
Operador de
1,5
Sal. Mínimo
1
máquina

Salário
3.780,00
1.080,00
4.050,00
810,00
810,00

Sobral (2012) objetivou verificar a viabilidade econômica da Usina de Beneficiamento de
Resíduos da Construção Civil da cidade de João Pessoa/PB – USIBEN. O custo de produção do
agregado reciclado ficou, no ano de 2008, em R$ 17,39 por m3, sendo este também denominado de
ponto de lucro. O Valor Presente Líquido – VPL encontrado, considerando um horizonte de
planejamento de 20 anos, foi de R$ 1.292.424,77, o que comprova a viabilidade econômica do
empreendimento, com um Tempo de Retorno do Capital empregado de 3,24 anos.
Na Tabela 10, podem ser comparados os dados das referidas pesquisas. É possível ver que as
usinas de beneficiamento instaladas no Brasil são, em geral, de pequeno porte, sendo capazes de
beneficiar entre 20.000 e 50.000 toneladas de resíduos por ano. Também pode-se constatar que o preço
produção dos agregados reciclados no Brasil ficam entre R$ 2,00 e 9,00 por tonelada e são vendidos
por até R$35,00 a tonelada. Em comparação com as usinas norte americanas, os agregados reciclados
tem o custo mais elevado. Além disso, a pesquisa nos Estados Unidos demonstra que o preço para a
instalação da usina de pequeno porte é um pouco menos custoso que as de médio porte, e que a de
médio porte tem mais que o dobro da capacidade de produção da usina de pequeno porte, fator este que
faz com que o resíduo produzido pela menor usina custe quase o dobro do preço da usina média.
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Tabela 10 - Comparativo entre as usinas pesquisadas

Local
EUA(1)
EUA(1)
EUA(1)
Ribeirão Preto(2)
Passo Fundo(3)
Lençóis Paulista(3)
Catalão(4)
João Pessoa(5)
*

Capacidade
(ton/ano)
110000
253000
312000
21120
21120
47477
42240

Investimento
(R$)
2.107.465,50*
2.842.122,90*
3.378.994,50*
226.000,00
414.160,00
819.870,00
921.250,00
494.600,00

Custos
operacionais
(R$/ton)
7,66
3,91
3,60
8,50
8,92
2,92
6,08

Preço de venda do
agregado reciclado
(R$)
20,00
20,00 – 30,00
35,00

Conversão do preço de Dólar americano para Real em agosto de 2013.

Fonte: (1)Jadowski (2005), baseado em Wilburn e Goonan (1998),
(2010), (4)Paiva et al. (2012), (5)Sobral (2012).

(2)

Leite et al. (2010),

(3)

Esguicero

Conclusões
Uma central fixa pode ser economicamente viável se tiver uma boa localização,
predominantemente urbana. A sua rentabilidade depende da entrada de consideráveis fluxos de RCD.
A qualidade dos materiais produzidos pela central vai depender da evolução dos sistemas de separação
dos RCD. Para isso será necessário prever um sistema próprio de separação ou basear o processo numa
separação na origem.
Para o sucesso de uma central de tratamento de RCD contribuirão, ainda, outros aspectos como a
abertura do mercado aos agregados reciclados e consideração das vantagens ambientais.
Deve-se considerar várias outras vantagens através da implantação de usinas, entre elas o
aumento da vida útil dos aterros sanitários, a redução do assoreamento dos rios e mistura com outros
resíduos domiciliares.
A partir da revisão realizada, pode-se afirmar que quanto maior a capacidade da usina de
beneficiar o resíduo, menor o custo operacional por tonelada por ano. Isto é, é necessário que haja um
investimento maior no início, a fim de que a usina possa obter melhores resultados financeiros em um
prazo menor.
Vários autores consideram que a instalação de usinas de reciclagem deve ser estimulada pelas
prefeituras, pois os custos de implantação e operação são compensados pela redução da necessidade de
coleta, deposição do resíduo depositado ilegalmente e pela substituição de agregados naturais para
consumo nas obras da municipalidade pelo agregado.
Haja vista que a reciclagem de resíduos de construção é cada dia mais relevante, é importante
que existam políticas públicas a fim de, em parcerias com iniciativas provadas, propiciem a instalação
de usinas em locais estrátegicos e com maiores capacidades de produção.
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Resumo: O objetivo principal deste artigo é analisar a contribuição dos catadores de resíduos sólidos
para que o Brasil seja um dos maiores recicladores de latas de alumínio do planeta e quais as condições
de trabalho desses catadores. Foi realizada uma pesquisa exploratória com análise de documentos,
bibliografias e dados, além de terem sido feitas entrevistas com roteiros de pesquisa semiestruturados
com os catadores de lixo da Coopamare, uma das primeiras cooperativas que surgiu no município de
São Paulo. Além disso, durante a visita à cooperativa foi realizada também a observação direta. O
estudo permitiu concluir que o sucesso do Brasil no caso da reciclagem de latas de alumínio está
atrelado ao alto valor agregado que esse material tem no mercado da reciclagem, fazendo com que seja
o mais procurado para coleta e reciclagem; mas esse sucesso depende do trabalho realizado pelos
catadores. Entretanto, essa população, por mais que tenha se organizado e conquistado um espaço
maior entre os atores da reciclagem, trabalhando em cooperativas, ainda vivem em condições
insatisfatórias, sendo explorados pelos sucateiros, que ficam com a maior parte da receita que gira neste
mercado.
Palavras-chave: reciclagem, catadores, cooperativas, condições de trabalho, riscos.
Abstract: The main objective of this paper is to analyze the contribution of solid waste collectors for
which Brazil is one of the largest recyclers of aluminum cans on the planet and what are the working
conditions of these collectors. We developed an exploratory analysis with documents, bibliographies,
data and we also did interviews that werw conducted with semi-structured questionnaires with
collectors of Coopamare, one of the first cooperatives emerged in São Paulo. Moreover, during the visit
to the cooperative was also performed direct observation. The study concluded that the success of
Brazil in the case of recycling aluminum cans is linked to high added value that this material has in the
recycling market, what make it the most popular material for collection and recycling; but that success
depends on the work performed by collectors. Nevertheless this population, even thought it has evolved
and gained more spaces in society and among the actors of recycling organizing themselves into
cooperatives, still living in poor conditions and are exploited by scrap dealers who get the most of the
revenues that turn in this market.
Key-words: recycling collectors, cooperatives, working conditions, risks.
1
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1. Introdução
A preocupação com o meio ambiente tem se tornado um dos assuntos mais discutidos por
instituições públicas e privadas e por estudiosos do tema. Com a expansão dos centros urbanos e o
crescimento da população, o aumento do consumo no mundo tornou-se um fato reconhecido por todos.
Como consequência houve crescimento da quantidade de materiais sólidos descartados, ampliando a
quantidade de lixo produzida. Dessa maneira, uma das maiores preocupações nos dias de hoje é a
disposição dos resíduos sólidos. A redução de espaços para depositá-los cria um grande desafio: achar
uma alternativa, de forma que se consiga fazer uso consciente dos recursos naturais; e que se reduza os
impactos gerados no meio ambiente. Nesse contexto, a reciclagem aparece então como uma alternativa.
No Brasil, o lixo gerado nas cidades, na maioria das vezes, tem como destino final lixões a céu
aberto. Estes acabam sendo lugares freqüentados por uma parcela da população mais humilde, que vai
em busca de alimentos e resíduos, que ainda tenham alguma utilidade. Além de pessoas expostas a
contaminações, esses lixões acabam gerando outros efeitos colaterais no meio ambiente como poluição
de águas, emissão de gases, dentre outros efeitos. De acordo com Abreu (2001: 18), “a geração de lixo
reflete na poluição de rios e no desperdício de recursos naturais e energéticos e no crescimento dos
lixões”.
A importância de reciclar fica evidente no contexto atual, pois contribui para a redução de
resíduos sólidos que tenham como destino final os lixões, ou até mesmo aterros sanitários, e, ao
simultaneamente, gera renda a uma parcela da população. Além disso, ainda contribui para a economia
de matéria prima e de recursos naturais. O tema é tão atual, que recentemente, no Brasil, a questão
rendeu uma nova lei, promulgada em 2 de agosto de 2010, que institui uma nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos. A Lei No. 12.305 foca o lixo urbano como um novo problema da sociedade e reparte
a responsabilidade entre governos, populações e empresas:
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis
pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em
seu regulamento. (BRASIL, 2010: 15).

Ela compila temas como a coleta, o tratamento, o destino final adequado, reciclagem e
reutilização dos resíduos urbanos. Dessa maneira, estabelece diretrizes para combater a poluição
causada pelo desperdício. Um dos principais pontos trazido pela lei é o conceito de logística reversa,
que significa um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a facilitar a coleta e retorno dos
resíduos aos seus geradores, para que sejam tratados e/ou reaproveitados em novos produtos, na forma
de insumos ou nos ciclos produtivos visando a não geração de rejeitos - resíduos para os quais ainda
não há tecnologia ou viabilidade econômica para o seu reaproveitamento ou reciclagem (SOARES,
2010).
Essa política, além de atingir a questão ambiental, foca também na questão econômico-social,
quando trata da geração de emprego e renda. A inclusão social é possível, devido a atividade dos
catadores de resíduos sólidos, que realizam a coleta seletiva tanto individualmente como organizados
em cooperativas. O interesse existente na atividade se deve ao fato dos resíduos terem valor econômico
significativo, tanto para o catador autônomo, quanto para as empresas. Além de minimizar os impactos
do lixo no ambiente, a reutilização dos materiais significa a diminuição de custos e despesas envolvidos
no processo produtivo, gerando melhores resultados financeiros às empresas.
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Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), o país perde
cerca de R$ 8 milhões por ano, quando deixa de reciclar resíduos que poderiam ter outro fim, mas que
acabam sendo encaminhados para aterros e lixões das cidades. Os objetivos da nova política são
promissores, o que confronta com outra realidade: de acordo com a Pesquisa Ciclosoft 2010, realizada
pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2011), dos 5.564 municípios brasileiros,
apenas 443(8%) contavam com a realização de coleta seletiva.
A reciclagem da lata de alumínio para bebidas não implica apenas na redução dos resíduos
sólidos, que têm como destino final os lixões e aterros, mas também na geração de renda para uma
nova parcela da população e a economia de muitos recursos, levando empresas e governos a ver essa
atividade com seriedade e aumentar seus investimentos, já que os ganhos são tanto ambientais como
econômicos e sociais.
O Brasil é considerado um dos maiores recicladores de latas de alumínio do planeta. Neste
contexto, o objetivo principal deste artigo é analisar qual é a contribuição exercida pelos catadores de
resíduos sólidos para esse lugar de destaque ocupado pelo país e quais são as condições em que eles
trabalham.
2. Revisão Bibliográfica
A coleta de lixo e todos os serviços de limpeza urbana estão sob a responsabilidade dos
Departamentos de Limpeza Urbana de cada município. A importância da coleta é associada tanto a
questão ambiental como a questão social, porque pode refletir na saúde da população. Se ela não for
realizada, os resíduos dispostos em locais inapropriados acabam contaminando o solo e águas, ao
mesmo tempo em que pode gerar a proliferação de doenças (IBGE, 2008; SIQUEIRA; MORAES,
2009).
Pesquisas recentes revelam que, nas áreas urbanas, o percentual da população atendida pela
coleta de lixo tem aumentado, e as perspectivas são positivas. De acordo com os Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável (IDS), lançado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Ibge,
em 2008, as regiões Sul e Sudeste apresentam maior abrangência no atendimento pelo serviço de coleta
de lixo, enquanto a Norte e Nordeste apresentam os menores percentuais (IBGE, 2008).
Entretanto, o destino que é dado ao material coletado é um fator importante que deve ser levado
em consideração, pois também reflete na qualidade da saúde da população e na preservação ambiental.
Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2008) definem destino adequado e inadequado
para o lixo:
A destinação final adequada do lixo é sua disposição em aterros sanitários, estações de
triagem, reciclagem e compostagem, e sua incineração em equipamentos, segundo
procedimentos próprios para este fim. Já a destinação inadequada compreende o lançamento do
lixo, em bruto, em vazadouros a céu aberto, vazadouros em áreas alagadas, locais não fixos e
outros destinos, como a queima a céu aberto, sem nenhum tipo de equipamento. A disposição
em aterros controlados também são inadequados devido ao chorume proveniente do lixo
exposto, que não coletado e tratado neste tipo de destinação do lixo. (IBGE, 2008: 193.)

As destinações adequadas contribuem positivamente com a disposição dos resíduos urbanos
desperdiçados pela população.
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2.1. Reciclagem
A reciclagem tem origem do idioma grego, da palavra Kyklos, que significa ciclo, remetendo a
associação de reciclagem a um ciclo. Assim, a reciclagem é tratada como uma série de eventos e
processos que sempre retorna ao seu ponto de início, e dá início a um novo ciclo (STEFOFF, 1991).
Ao lado da redução e da reutilização, a reciclagem é tida como uma das principais atividades
para enfrentar o problema caracterizado pela destinação final dos resíduos sólidos. Essa atividade
catalisa interesses de diversos stakeholders, como poder público, empresas e a população como um
todo; ela também promove o uso eficiente dos recursos, a partir da conscientização da população e da
criação de novos negócios (IBGE, 2008).
O termo reciclagem, aplicado a lixo ou resíduos, designa o reprocessamento de materiais que
podem ser utilizados novamente para a mesma ou diferentes finalidades (CALDERONI, 1999).
Segundo Duston (1993), a reciclagem é um processo do qual qualquer produto material que tenha
servido para os propósitos a que se destinava e que tenha sido separado do lixo é reintroduzido no
processo produtivo e transformado em um novo produto, seja igual ou semelhante ao anterior, seja
assumindo características diversas das iniciais. Para Waite (1995), a coleta seletiva (como parte do
processo de reciclagem) possibilita reduzir o uso de matéria prima virgem, economizar recursos
naturais tanto renováveis como os não renováveis e valoriza a utilização da matéria prima secundária
(WAITE, 1995).
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Sustentável de 2008, os níveis de reciclagem no
Brasil estão muito mais associados ao valor da matéria prima e aos altos níveis de pobreza e
desemprego, do que à educação e à conscientização ambiental (IBGE, 2008). Por isso, a reciclagem
tem os catadores como uma base de sustentação da atividade, pois eles foram a alternativa mais fácil e
que exigia menos recursos financeiros para recolher e selecionar os materiais recicláveis conforme
alega Bosi (2008):
Para que a reciclagem pudesse se estabelecer sem a presença dos catadores teria sido
necessário que a separação de resíduos fosse realizada por meio de uma coleta seletiva de lixo
em ampla escala. Isto poderia ser feito pelas empresas que recolhem o lixo, desde que as
residências ou as empresas que participassem dessa coleta tivessem separando antecipadamente
os tipos especiais a partir de meados da década de 90 (BOSI, 2008:103).

Para a realização da reciclagem, é preciso que se realize a coleta seletiva, considerada uma das
etapas de seu ciclo. Essa atividade é definida a partir da separação de materiais recicláveis por parte da
sociedade civil (empresas, condomínios, residências, escolas, catadores, etc.), que os direciona para a
reciclagem.
Para Ribeiro e Besen (2007), a coleta seletiva estimula um novo hábito na sociedade de separar
o lixo, já nas fontes geradoras para seu reaproveitamento; promove uma educação ambiental na
comunidade, voltada à redução do consumo e do desperdício; melhora a qualidade da matéria orgânica
direcionada para a compostagem, e ainda gera trabalho e renda para uma parcela da população.
2.2. Reciclagem da lata de alumínio
A Reynolds Latasa foi a empresa que trouxe a lata de alumínio e sua reciclagem para o Brasil.
Ela é considerada a pioneira mundial na produção de latas, que começou a ocorrer em 1963, nos
Estados Unidos. Cinco anos mais tarde, em 1968, ela introduziu a reciclagem da embalagem através de
postos de captação de sucata, em diversos pontos do país, e conseguiu criar a consciência “aluminium
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is money”, ou seja, as pessoas conseguiam ver que a lata, além de ter sua utilidade funcional, continha
um material que poderia gerar recursos à sociedade.
As primeiras latas do Brasil foram fabricadas em 1968, em folha-de-flandres. A lata de
alumínio só chegou ao mercado do país no final da década de 80, após anos de estudos e a introdução
de tecnologia de laminação, pela Alcan Alumínio do Brasil Ltda., em sua planta localizada no interior
de São Paulo. Durante todo esse período foram feitos aperfeiçoamentos técnicos até que as chapas
fossem avaliadas e aprovadas pela Alcan do Canadá, e pela fabricante de latas Reynolds Latasa. Assim,
a Alcan iniciou a produção no Brasil de chapas de alumínio específicas à produção de latas,
possibilitando que, em 1989, fossem fabricadas as primeiras latas de alumínio no Brasil, pela Reynolds
Latasa, na cidade de Pouso Alegre (MG) (ABRALATAS, 2010). Dessa maneira, a empresa, ao
introduzir a nova embalagem no mercado brasileiro, quis trazer o conceito de uma embalagem
vantajosa para toda sociedade, pois além de ser fácil de transportar, ela era 100% reciclável (GIOSA,
2010).
O know-how da reciclagem em larga escala no Brasil existe desde a década de 1970, e teve
início no setor de papel, papelão e resíduos plásticos (NETO et al, 2005). A reciclagem do alumínio
veio mais tarde, por volta da década de 1990, quando as embalagens de vidro para bebidas foram
substituídas pelas latas de alumínio e, a existência de um grande número de catadores envolvidos na
atividade da coleta seletiva viabilizou a entrada das tecnologias estrangeiras para a realização dessa
atividade (BOSI, 2008).
Hoje, o mercado é composto por apenas três empresas fabricantes de latas de alumínio para
bebidas: Rexam, Crown e Latapack. Juntas, elas formam um complexo de 11 fábricas de latas e 4
fábricas de tampas. Um mercado que no início era de 300 milhões atingiu, em 2010, 17,3 bilhões de
latas vendidas, deixando o Brasil entre os três maiores produtores de lata do mundo (ABRALATAS,
2010). Com o crescimento contínuo do consumo de bebidas em lata, as empresas estão aumentando sua
capacidade, instalando novas fábricas, e prevêem que até 2013, o parque fabril de latas atinja um total
de 20 plantas, fato que permitirá o crescimento da capacidade produtiva para mais de 27 bilhões de
latas/ano (ABRALATAS, 2010).
Ao especificar a reciclagem para o setor de latas de alumínio para bebidas, podemos identificar
que ela faz parte da cadeia produtiva da lata. Isso porque, as atividades envolvidas no processo
operacional da reciclagem de lata, também fazem parte da cadeia produtiva dessa embalagem, já que
depois de consumida, seu material é recolhido e passa por diversas etapas até se transformar em latas
novamente.
O processo de volta da lata acontece da seguinte forma: a lata, depois de usada pelo
consumidor, é coletada pelo catador, que vende sua sucata a uma cooperativa. Esta, por sua vez, reúne
toda a sucata de lata comprada dos catadores e vende aos sucateiros. São estes que vendem, finalmente,
às empresas. Entretanto, as empresas, com o objetivo de diminuir seus custos, têm optado algumas
vezes por comprar a sucata direto das cooperativas.
Antes de ser recicladas, as latas passam, primeiramente, pela etapa de limpeza, onde são
colocadas em uma esteira para que as impurezas sejam excluídas. Em seguida, a lata é amassada por
prensas, até que se formem fardos, assim a sucata consegue ser transportada em maiores quantidades,
utilizando menos espaço. Antes de a sucata ser fundida, ela passa por uma segunda inspeção mais
apurada, passando por um detector de radiação, já que pode acontecer das latas que ficaram muito
tempo expostas em lixões possam estar contaminadas. Caso estejam contaminadas, as latas são
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barradas antes de entrar na fábrica. O terceiro processo de limpeza é realizado em uma esteira imantada
para a retirada de resíduos de ferro. A partir daí, os fardos são triturados, passam por um processo
químico, para que a tinta e o verniz sejam eliminados. Assim, se tem novamente o alumínio puro, que é
encaminhado para um forno a uma temperatura de 780o C, para se transformar em uma matéria líquida.
Desse líquido é retirada uma amostra para que seja feita a análise, e verificar a qualidade. Assim são
feitas novas chapas de alumínio, que são vendidas às empresas produtoras de latas, dando origem a
novas latas. Lembrando que o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, o processo de colocar a lata
na prateleira do supermercado, vendê-la, consumi-la, coletar, reciclar e transformar mais uma vez em
lata, envasá-la e expô-la novamente leva apenas trinta dias (ABRALATAS, 2010).
A reciclagem de latas trás diversos benefícios sociais, ambientais e econômicos à comunidade.
Com ela, o uso de matéria prima é reduzido, a quantidade de resíduos sólidos descartados em aterros,
lixões ou incinerados também diminui, resultando na diminuição do lixo (CUMMINGS, 2007;
BLOOMQUIST; KONFORD, 2006).
Segundo o Relatório de Sustentabilidade, da Indústria Brasileira do Alumínio, além dos
benefícios gerados, a sucata de alumínio é muito procurada e valorizada pelos catadores, cooperativas
de reciclagem e pela indústria, devido ao seu alto valor, comparado com os demais resíduos recicláveis,
às economias proporcionadas na produção da lâmina de alumínio, já que para transformar a sucata
novamente em lâmina utiliza-se apenas 5% do consumo energético utilizado na produção do alumínio
(ABRALATAS, 2010). Tudo isso reflete no cenário de reciclagem de latas brasileiro, que apresentou,
em 2010, um índice de reciclagem de 97,6% (ABRALATAS, 2011).
Em 2010, foram coletados 239,1 mil toneladas de latas de alumínio – correspondente a 17,7
bilhões de unidades - das 245 mil toneladas disponíveis no mercado, o que representa um crescimento
de 20,3% de toneladas coletadas e 21% de latas disponíveis no mercado, comparado com o mesmo
período de 2009. Isso possibilitou que a reciclagem de lata movimentasse R$1,8 bilhão na economia
brasileira de 2010, sendo R$ 555 milhões provindos apenas da etapa da coleta seletiva, o que equivale à
geração de emprego e renda para 251 mil pessoas (ABRALATAS, 2011).
Alguns estudos mostram que existe dificuldade em encontrar latas de alumínio. O
desaparecimento dessa embalagem nos lixos urbanos para ser coletadas, se deve ao alto valor de
mercado, quando comparado com os demais materiais recicláveis, o que estimula diversos atores a
separar e coletar esse tipo de material para vender (MEDEIROS; MACEDO, 2006).
2.3. Os catadores
O trabalho dentro da sociedade moderna é visto como o principal aspecto na vida de uma
pessoa, seja ele ou não na sua forma assalariada, uma vez que a partir dele constrói-se uma identidade,
não apenas profissional como pessoal, e proporciona-se a inclusão social e o sentimento de
pertencimento a um grupo (MEDEIROS; MACEDO, 2006).
A partir dos anos 2000 ocorreu uma reestruturação do mercado e do modo de produção,
afetando diretamente as relações de trabalho instituídas anteriormente pela sociedade. Identificou-se,
então, uma crise do trabalho assalariado, típico do capitalismo, a partir do aumento do desemprego
estrutural e precarização do trabalho, que acabou excluindo parte da população do convívio social
(MEDEIROS; MACEDO, 2006). Foi constatado o aumento do número de trabalhadores assalariados
sem carteira de trabalho assinada, trabalhadores autônomos (que trabalham por conta própria) e, de
trabalho temporário (contratação por tempo determinado). Assim, perderam-se os direitos conquistados
como a aposentadoria – por não estar contribuindo com a previdência social - a estabilidade, o
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crescimento profissional (MATTOSO, 1999). Conforme afirmam Medeiros e Macedo (2006), o cenário
de precariedade formado foi uma combinação entre o baixo reconhecimento, baixa remuneração,
sentimento de inutilidade do trabalhador, instabilidade do emprego e a restrição dos direitos sociais.
A catação de materiais recicláveis é vista como uma atividade alternativa, que possibilita a
reinserção do indivíduo na sociedade. Entretanto, alguns autores acreditam que “[...] por trás de formas
aparentes de inclusão social, existem formas sutis de exclusão que conduzem a uma aparente inclusão,
que camufla uma exclusão, entendida como inclusão perversa [...]” (MEDEIROS; MACEDO, 2006:
65). Conforme essas autoras, a inclusão que acontece com os catadores, ocorre pelo fato de ter um
trabalho, mas a exclusão é percebida, quando se aponta para as condições inadequadas de trabalho e os
riscos a que o indivíduo está exposto, a falta de reconhecimento social e a inexistência de garantias
trabalhistas.
Os catadores de lata, que estão no cenário da reciclagem, fazem parte de um grupo da população
que pertence à economia informal. Essa caracterização se deve ao fato da atividade econômica não
estar presente dentro dos números oficiais declarados pelas estatísticas do governo, e por não seguir
leis, nem pagarem impostos, como acontece com a mão-de-obra formalizada. Logo, Prado (1991) trata
da dialética de inclusão/exclusão, abordando a atividade informal por dois viéses, que devem ser
separados: a economia e a anormalidade. Sobre o fato da economia, as atividades realizadas são no
campo da produção, transformação, circulação, distribuição e consumo das riquezas que envolvem toda
uma força de trabalho, capacidade capital e muitas vezes possuem um know how. Já o aspecto da
anormalidade dá o sentido dessas atividades estarem à margem da atividade econômica oficial
(PRADO, 1991).
A economia informal é utilizada para denominar formas heterogêneas de produção e trabalho,
que se distinguem das empresas ou dos serviços prestados pelo Estado. Assim, para reconhecer a
economia informal é preciso analisar sete condições: a) facilidade de ingresso; b) origem e aporte
próprio de recursos; c) propriedade familiar do empreendimento; d) pequena escala de produção; e) uso
intensivo do fator trabalho e de tecnologia adaptada; f) aquisição das qualificações profissionais a parte
do sistema escola de ensino; e g) participação em mercado competitivo e não regulamentado pelo
Estado (CACCIAMALI, 1994).
Uma visão positiva sobre a atividade é verificada por Gorbán (2004), em seu artigo que trata
sobre os catadores na Argentina, após as mudanças econômicas e sociais que aconteceram no país.
Nele, a cata de recicláveis é vista como uma conseqüência das mudanças econômicas e sociais. O
número de pessoas que perderam suas fontes tradicionais de renda e enxergam nas atividades
alternativas uma solução para esse problema tem aumentado com o passar do tempo. Ela sugere que,
nessas circunstâncias, a rua tornou-se um ambiente do mercado de trabalho, que acolhe os
trabalhadores desempregados (GORBÁN, 2004).
De acordo com Ferraz, Gomes e Busato (2012: 767): “as famílias catadoras, na maioria dos
casos, não possuem qualquer tipo de apoio dos governos locais, estando à mercê da própria sorte em
caso de chuva, de estrago do carrinho, acidentes, adoecimento, oscilações de oferta de material e
rendimento”. Isso significa que apesar de a catação ser um trabalho, ainda que com características
informais, os catadores são pessoas, na maioria das vezes, que se encontram completamente fora do
alcance das políticas de inclusão desenvolvidas pelos governos locais; mas existem algumas exceções,
como o caso de uma política de geração de renda e desenvolvimento local implementada pela
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subprefeitura de Itaim Paulista, no município de São Paulo, que propiciou que os catadores da região se
organizassem em um arranjo produtivo, ainda que incipiente (VARELA; MATSUMOTO, 2012).
Conforme defende Cacciamali (1994), as atividades informais caracterizam-se pelo alto grau de
heterogeneidade e compreendem um leque diferenciado, desde estratos da pequena burguesia e
empreendedores, que podem vir a ser empresários tipicamente capitalistas, até trabalhadores
ocasionais, temporários, ajudantes em geral que, impossibilitados de se empregar em empresas
capitalistas, pressionam a oferta de trabalho dessas atividades e diminuem a renda média do setor
informal em geral (CACCIAMALI, 1994).
Neste contexto de crise do emprego assalariado, Bosi (2008) considera a cata de recicláveis, em
geral, uma forma de trabalho autônoma, uma oportunidade viável no mercado de trabalho proveniente
de mudanças sistemáticas responsáveis pela restrição do número de empregos categorizados como
formais (BOSI, 2008).
No Brasil, a reciclagem evoluiu a partir do momento em que a coleta seletiva foi considerada
viável e de baixo custo, ou seja, poderia ser feita por trabalhadores cuja remuneração compensasse os
investimentos de tecnologia para o setor de produção de materiais reciclados. Assim, a força de
trabalho tem como característica comum a falta de atributos que possibilite sua entrada ou volta ao
mercado formal de trabalho (BOSI, 2008).
Na pesquisa realizada por Medeiros e Macedo (2006), constatou-se que os catadores apresentam
baixa formação escolar, que extingue as possibilidades de procurar outro tipo de trabalho, que os
integre ao mercado formal. Junto a isso, alguns trabalhadores, que participaram das entrevistas,
apresentam descrédito e preconceito sobre sua atividade. Acreditam que como não têm estudos, só lhes
resta a catação, uma atividade que para muitos ainda gera o sentimento de vergonha e humilhação,
devido ao fato de tirarem do lixo (aquilo que não serve mais para alguém) sua renda para
sobrevivência. Entretanto, na opinião desses autores:
[...] o trabalho com o lixo não tem uma única representação ou sentido, ou é dotado de
características ruins ou características boas. Ele abarca tanto aspectos positivos quanto
negativos, por isso a relação dos catadores com o lixo é ambígua, refletindo a dialética
inclusão/exclusão, saúde/doença, orgulho/humilhação. (MEDEIROS; MACEDO, 2006: 68.).

A formação de cooperativas de catadores visa melhorar as condições de trabalho, diminuindo a
precariedade da atividade. Segundo o Instituto de Pesquisa Tecnológica- IPT (2003), a formação das
cooperativas tem como principal objetivo gerar trabalho e renda, com mais estabilidade e menos riscos.
Por juntar maior quantidade de sucata, melhor conservada, a cooperativa consegue vender o material
por preços mais altos, repassando a renda para os colaboradores. Além disso, muitas cooperativas
conseguem vender diretamente à indústria, eliminando a intermediação do sucateiro, o que aumenta
ainda mais o valor obtido pelos resíduos (IPT, 2003).
Neste artigo, a economia informal estará associada a um conceito que trata de uma atividade
que faz uso intensivo do fator trabalho, adicionado a baixa qualificação escolar, participação em um
mercado não regulamentado e de trabalhadores, que não têm a possibilidade de se integrar ao mercado
formal capitalista.
2.4. Coleta seletiva em São Paulo
Na cidade de São Paulo, o programa de coleta seletiva foi regulamentado a partir do Decreto
48.799/07. Segundo dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (2010), o programa contava com 20
centrais de triagem, que permitiram a coleta de 155 toneladas de materiais recicláveis por dia.
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Atualmente, dos 96 distritos do município de São Paulo, 74 possuem o serviço de coleta seletiva,
realizada pelas concessionárias e cooperativas que fazem parte do programa da prefeitura. Isso acaba
gerando emprego para cerca de 1.000 pessoas, que a partir da catação de resíduos sólidos recicláveis
conseguem gerar sua renda. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços, mais
precisamente pelo Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb), que estabelece as regras de
implementação e gerenciamento. Além da coleta porta à porta realizada pelas concessionárias, existem
3811 pontos de entrega voluntária (PEVs) implementados em locais públicos como escolas,
universidades, supermercados e condomínios, para maior conscientização e participação da população
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010).
Os pontos de entrega voluntária acabam sendo uma ferramenta utilizada para incentivar a
população a participar da coleta seletiva, mas a maior parte da coleta realizada nos municípios,
acontece a partir das cooperativas, que com o passar do tempo têm crescido por todo o país e, hoje, são
adotadas em 74% dos municípios que contam com a coleta seletiva, e pela coleta de porta em porta
praticada em 78% dos casos (CEMPRE, 2010).
A coleta dos resíduos sólidos recicláveis nos municípios pode ser realizada pela prefeitura, por
empresas privadas ou pelas cooperativas. As prefeituras municipais são as responsáveis em 52% dos
casos de promover a coleta seletiva com o próprio serviço de coleta de resíduos municipal; em 26% dos
casos são contratadas empresas particulares; mas são as cooperativas as principais executoras dos
programas, conforme aponta o estudo realizado pelo Cempre (2010). Elas são responsáveis pela
execução da coleta seletiva em 62% das cidades pesquisadas, recebendo apoio e ajuda da prefeitura,
que concede equipamentos, galpão de triagem, pagamento de gastos com água e energia elétrica,
caminhões, capacitações e auxílio na divulgação e educação ambiental (CEMPRE, 2010). Os dados
também mostraram que a coleta seletiva continua concentrada nas regiões sul e sudeste do país, uma
vez que 86% dos municípios que realizam esse serviço estão nessas regiões. Neste último estudo
realizado, o custo médio da coleta seletiva, nas grandes cidades, foi de R$367,20, um valor quatro
vezes maior que o custo da coleta seletiva convencional (R$85,00), o que permite dizer que, conforme
mostra a tabela 1, é a menor diferença calculada nos anos em que foi realizada a pesquisa (CEMPRE,
2010).
Tabela 1: Evolução do Custo da Coleta seletiva X Coleta convencional
Evolução
do
Ano
Custo
da
Coleta
Seletiva versus Coleta
Convencional
(em
vezes)
1994
10 x
1999
8x
2002
5x
2004
6x
2006
5x
2008
5x
2010
4x
Fonte: CEMPRE, 2010
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Segundo Gonçalves (2010), existem diferentes tipos de catadores: trecheiros, catadores do
lixão, catadores individuais e os organizados. O Quadro 1 traz as definições de cada um desses tipos:.
Quadro 1 : Tipos de Catadores
TRECHEIROS

CATADORES DO LIXÃO

CATADORES INDIVIDUAIS

CATADORES ORGANIZADOS

Vivem no trecho entre uma cidade e
outra; catam lata pra comprar comida
Catam diuturnamente, fazem seu
horário; catam há muito tempo ou só quando
estão sem serviço
de obra, pintura etc.
Catam por si, preferem trabalhar de
forma independente, puxam carrinhos muitas
vezes emprestados
pelo comprador que é o sucateiro ou
deposista.
Estão organizados em grupos
autogestionários, onde todos são dono do
empreendimento, legalizados ou em fase de
legalização como cooperativas, associações,
ONGs ou OSCIPs

Fonte: GONÇALVES, 2010.
Dentro do último tipo de catador, os organizados, existem diferentes maneiras de se juntar: a)
grupos em organização: são aqueles que possuem pouca infra-estrutura, e que se juntam com o
objetivo de se fortalecer dentro de seu cenário; b) autogestionários: funcionam como cooperativa, onde
a tomada de decisão ocorre democraticamente, existe transparência que permite que todos os
participantes tenham conhecimento dos fatos, e não se sintam prejudicados. Assim, todos os
participantes representam o empreendimento; c) redes de cooperativas autogestionárias: é uma
tentativa de formar uma rede com o objetivo de fortalecer a categoria diante do mercado, impondo
melhores condições e preços, melhorando a qualidade de vida e a renda gerada pela venda do material
reciclável; d) Coopergatos: funciona como se fosse uma empresa particular, onde o dono é quem dá as
ordens e os catadores têm que obedecer e aceitar suas decisões, como, por exemplo, a porcentagem
repassada pelo material recolhido; e) Cooperativas de sucateiros: a partir de um falsa fachada de
cooperativa, os sucateiros exploram os catadores, a partir do preço pago pelos resíduos sólidos, que
correspondem a uma baixa porcentagem do preço pago pela indústria ao sucateiro; f) Cooperativas de
apoiadores: grupos organizados por pessoas que não praticam diretamente a catação, mas exercem a
liderança, sem ter o compromisso de disseminar a importância da atividade (GONÇALVES, 2010). Ao
longo do trabalho, o conceito cooperativa será utilizado para designar a organização formada por
catadores, denominada de auto-gestionáveis, onde são os próprios cooperados que tomam as decisões.

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

3. Método de Pesquisa
O objetivo geral deste trabalho é analisar, num contexto em que o Brasil é considerado um dos
maiores recicladores de latas de alumínio no mundo, a contribuição exercida pelos catadores de
resíduos sólidos e as condições em que eles trabalham.
Para se atingir o objetivo geral do trabalho, foram considerados os seguintes objetivos
específicos: 1) levantar bibliografia e dados sobre a questão da reciclagem de latas de alumínio e as
condições de trabalho dos catadores, e 2) entender a forma de trabalho e os riscos envolvidos por parte
dos catadores que trabalham numa cooperativa. Com a finalidade de se alcançar o primeiro objetivo
específico foi feita uma pesquisa bibliográfica e a análise de dados secundários publicados pelo IPEA,
IBGE E ABRALATAS. Já para se atingir o segundo objetivo específico do artigo foram realizadas
entrevistas com roteiros de pesquisa semiestruturados em uma cooperativa de catadores. Na visita, para
complementação do estudo, foi realizada também observação direta.
As entrevistas foram todas feitas em novembro de 2011 com catadores da Coopamare,
escolhida por ser uma das cooperativas pioneiras na cidade de São Paulo, pois surgiu em 1989.
Segundo Yin (2001: 19), podemos utilizar um estudo de caso quando o objetivo principal do
trabalho “se concentra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”.
O método de escolha da amostra foi feito a partir do método de amostragem por julgamento.
Isso significa dizer, em outras palavras, que apesar da amostra não ser representativa, os elementos
escolhidos pertencem à população alvo (HAIR et al., 2005). Esse método, juntamente com a
observação direta foi o mais adequado para se conseguir atingir um dos objetivos específicos da
pesquisa, que é conseguir identificar as condições de trabalho dos catadores. Entretanto, por se tratar de
um método de conveniência (envolve a seleção de elementos que estão mais disponíveis para participar
do estudo e fornecer as informações necessárias), pode ser arriscado generalizar os resultados.
Nas entrevistas se permitiu que o entrevistador tirasse as dúvidas que surgiram ao longo da
conversa, dando a possibilidade de adicionar questões complementares, com o intuito de identificar e
revelar quais são as condições reais de trabalho dessa parte da população.
4. Análise e Discussão dos Resultados
A partir das entrevistas realizadas foi possível averiguar a situação atual em que vivem esses
trabalhadores e quais os benefícios de se organizarem em grupos. Entretanto, por se tratar de uma
amostra muito pequena, e escolhida por conveniência, os resultados não podem ser generalizados a
todos os catadores da cidade de São Paulo.
Na visita feita foi possível perceber que a maioria dos cooperados que ficam nas instalações da
cooperativa é do sexo feminino (no dia da visita havia apenas dois homens ajudando na triagem, em
comparação às dez mulheres). Nas entrevistas, foi comentado que, normalmente, os homens acabam
ficando responsáveis pela coleta nas ruas, e as mulheres ajudam na coleta feita pelos caminhões e na
triagem, porque nas ruas tem que se utilizar de mais força física para empurrar os carrinhos e também
se corre mais riscos de atropelamento..
Uma das entrevistadas veio do estado do Maranhão para trabalhar como empregada doméstica
em São Paulo. Assim como ela, os outros dois entrevistados (uma outra mulher e um homem) também
não são da cidade de São Paulo, mas vieram para cá tentar um emprego. A maranhense contou que nos
seus dias de folga ela saía com conhecidos para catar latas de alumínio nas ruas de São Paulo. Ela
esclareceu que durante as noites havia muitas latas jogadas na rua, perto de casas noturnas e
restaurantes, e como o alumínio é o material que mais tem valor, ela aproveitava para complementar a
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sua renda “na época que eu ia para a rua catar latinha, cheguei a vender o quilo do alumínio por R$
5,00, então valia à pena”.
Entretanto, os entrevistados comentaram que devido ao alto valor do alumínio e o grande
conhecimento das pessoas sobre a capacidade de reciclagem da latinha, esse material é mais difícil de
ser encontrado hoje em dia nas ruas, pois empresas, condomínios, restaurantes, bares dentre outros
passaram a juntar essa embalagem, diminuindo a disponibilidade do material para catação. Assim,
alegaram que hoje o material que mais gera renda à cooperativa é o plástico – desde sacolas plásticas
até garrafas PET.
A importância das cooperativas para os catadores é que ela acaba tornando a catação um
trabalho fixo, em que eles precisam estar presentes todos os dias para trabalhar, têm uma carga horária
fixa de oito horas e que no final do mês gera uma renda média de um salário mínimo e meio a dois (o
valor pago aos cooperados normalmente é igual, tudo que foi recebido é somado e dividido para os
cooperados de acordo com a carga horária trabalhada), ou seja, eles sentem-se seguros e estáveis em
relação à questão emprego, e falam que a qualidade de vida no trabalho também aumenta. Essa
conclusão vai de encontro ao afirmado pelo trabalho do IPT (2003), que diz que as cooperativas
melhoram as condições de trabalho dos participantes, gerando mais renda e menos riscos. Uma outra
entrevistada relatou que antes de entrar para a cooperativa, sofria de depressão, depois que começou a
trabalhar passou a se sentir muito melhor e hoje já não tem mais esse problema “a cooperativa me
ajudou muito, além de garantir um salário, eu me distraio, ocupo a cabeça e ainda vejo que tenho muito
amigos. Isso acabou curando minha depressão”.
Uma das entrevistadas deixou claro que todos os cooperados são registrados e obrigados a pagar
INSS, para que caso haja o afastamento a pessoa, ela tenha um auxílio, pois a Coopamare só consegue
dar auxílio ao seu integrante afastado por um mês, medida que foi implementada há pouco tempo na
cooperativa, porque antes nem isso era possível fazer.
Além da questão das condições de trabalho dos catadores, o grande ponto das cooperativas,
diante dos participantes da reciclagem, é que, ao se organizar, os catadores conquistam maior poder de
barganha nas negociações dos preços frente aos sucateiros, que funcionam como intermediadores entre
as cooperativas e as empresas. “Hoje, em São Paulo, já existem muitas cooperativas bem organizadas, e
nós temos contatos com algumas que ajudamos a fundar. Isso acaba dando mais poder de negociação
quando vendemos nosso material para o sucateiro” afirma um dos entrevistados.
A questão do sucateiro é um entrave para as cooperativas. A maioria dos catadores que estão
organizados em cooperativa têm consciência de que, ao ter o sucateiro como intermediador, eles
acabam perdendo, pois ele paga um valor muito baixo pelo material comprado dos catadores
autônomos e cooperativas e vende por preços muito mais altos as empresas recicladoras. De acordo
com uma das entrevistadas:
“a gente ainda tem o atravessador que compra o nosso material, mas a idéia é sair
deles e vender diretamente para as empresas, porque eles pagam uma mixaria e vendem por
três vezes mais depois de moer e lavar todo o material; enquanto a gente faz o trabalho mais
pesado, eles só pesam e pagam.”

Na opinião dos cooperados, os sucateiros ainda têm muita força, devido aos carroceiros
autônomos, pois eles gostam de receber o dinheiro na hora em que entregam o material, o que não é
possível acontecer nas cooperativas, que fazem os pagamentos somente no final do mês, após todas as
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contas da organização serem pagas, quando o montante restante é dividido igualmente a todos os
cooperados, de acordo com a carga horária trabalhada.
Na questão da segurança, foi possível perceber que a maioria dos catadores cooperados e
aqueles que fazem a triagem não utilizam luvas ou qualquer tipo de proteção. Todos eles comentaram
que a luva, por exemplo, atrapalha na hora de pegar o material e dificulta a separação. Os únicos casos
em que eles usam materiais de segurança como luvas, botas, calças e óculos são quando trabalham na
moagem de vidro, pois os cacos voam e podem, além de cortar, cegar a pessoa; e quando mexem com o
ferro.
Outro aspecto que foi possível perceber é que seus membros preferem que a gestão seja feita
apenas por participantes da própria cooperativa, sem nenhum contratado, pois acreditam que assim
conseguem se entender melhor e tomar as decisões que favoreçam a todos, sem privilegiar ninguém. As
cooperadas falam que o fato do líder ser uma catadora, as deixa mais à vontade para expressar a
opinião. Uma das entrevistadas que tem cargo de direção na cooperativa afirma que não tem nenhum
privilégio por isso, ou deixa de trabalhar, ou recebe mais:
“todos que têm cargo na administração da cooperativa já passaram pela triagem, já
cataram muito material reciclável; não é porque assumiu um cargo que um é melhor que o
outro, aqui todo mundo é igual, e continua catando material e fazendo triagem.”

A questão da mão-de-obra foi levantada, quando os colaboradores alegaram faltar gente para
trabalhar na triagem para que seja possível dar conta de todo material que chega diariamente na
cooperativa, pois houve queixa de que no final do ano, quando a quantidade de material recolhido
aumenta, a cooperativa não consegue triar tudo no mesmo dia, gerando o acúmulo de material e a falta
de espaço. Entretanto, é feita a ressalva de que ao mesmo tempo em que a quantidade de resíduos
sólidos recicláveis aumenta no final do ano, o preço pago por eles diminui, desfavorecendo as
cooperativas.
Em relação aos riscos que correm e os problemas com o trabalho, todos comentam sofrer de
dores, principalmente nas costas, e já ter se machucado ou se cortado com o material, mas para eles
isso é tido como normal para o tipo de trabalho que exercem. Para eles, o principal problema é se
machucar seriamente e ficar afastados, uma vez que a remuneração na cooperativa ocorre de acordo
com o número de horas trabalhadas durante o mês. Siqueira e Moraes (2009) afirmam que apesar de
haver poucos estudos que relacionam a atividade dos catadores à riscos de saúde, há evidências de que
essa atividade pode estar relacionada inclusive com a aquisição de doenças infecto-contagiosas como
hepative viral e aids.
5. Conclusão
O Brasil se tornou, hoje, um dos maiores recicladores de latas de alumínio do mundo e
conquistou esse lugar de destaque em função do aumento da produção e do consumo das latas de
alumínio, fator este combinado aos programas desenvolvidos pela primeira empresa fabricante e
recicladora de latas, que promoveu a disseminação e a massificação da importância e do valor da lata
de alumínio para todas as classes sociais do país. A questão do valor do alumínio também proporcionou
o aumento do número de catadores, que começaram a focar sua atividade na catação das latinhas, uma
vez que o alumínio é vendido por um preço maior que os demais materiais recicláveis. Isso acabou
proporcionando o aumento da coleta dessa embalagem, e como relatado nos estudos de Medeiros e
Macedo (2006), esse aumento da reciclagem fez com que essa mercadoria passasse a ser uma matéria-
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prima rara de se encontrar. Esse desaparecimento foi resultado da forte disseminação na sociedade
sobre o valor e a alta reciclabilidade da lata, fazendo com que diferentes atores – empresas,
condomínios, bares, restaurantes, clubes, etc. – começassem a juntar latinhas e vender aos sucateiros ou
até mesmo direto à empresa recicladora.
Hoje, a coleta de latinha é totalmente proveniente da catação dos diferentes atores, uma vez que
a Latasa foi vendida e, dessa forma, os programas de incentivo à reciclagem realizados por ela foram
extintos. Nos dias atuais, a empresa responsável pela reciclagem, a Novelis, compra a sucata
diretamente dos sucateiros e das empresas que separam a sucata de alumínio.
É comprovado que a reciclagem de latas trás diversos benefícios sociais, ambientais e
econômicos à comunidade. Com ela, o uso de recursos na produção é extremamente reduzido. Para se
transformar a sucata novamente em lâmina de alumínio, utiliza-se apenas 5% do consumo energético
utilizado na produção do alumínio in natura (ABRALATAS, 2010). A quantidade de resíduos sólidos
descartados em aterros, lixões ou incinerados também diminui, resultando na diminuição do lixo; e
ainda milhares de pessoas conseguem sustentar suas famílias com a renda gerada pela catação.
Os catadores de resíduos sólidos são a base de todo processo da reciclagem, uma vez que são
eles que realizam o trabalho mais pesado, de catar a sucata nas ruas das cidades, selecionar e vender ao
intermediador. Com essa atividade, a maioria dos catadores, mesmo tendo a consciência de que são
mais humildes e tem baixa formação escolar, passam a ter mais dignidade e sentem-se parte da
sociedade, pois vêm a catação como um trabalho digno e honesto, que além de gerar sua renda, ajuda a
sociedade e o meio ambiente.
Entretanto, é possível confirmar que os catadores, mesmo organizados em cooperativas, ainda
são explorados pelos sucateiros, pois estes pagam valores muito baixos pelo material fornecido pelas
cooperativas e vendem a preços muito mais altos às empresas recicladoras, ficando com a maior parte
dos lucros.
De fato, a organização em cooperativas aumenta o poder de barganha dos catadores nas
negociações com os sucateiros, mas o objetivo que existe é daqui há um tempo eliminar esse
intermediador e vender diretamente às empresas, o que aumentaria muito a receita das cooperativas e
os salários distribuídos aos cooperados, tornando-se um pagamento mais justo e proporcional aos
esforços feitos pelos catadores e reconhecendo a sua importância no processo da reciclagem.
O grande ponto favorável das cooperativas, na opinião dos cooperados, além da questão
financeira, é que ela melhora as condições de trabalho dos catadores, pois proporciona maior
estabilidade diante da questão do emprego, uma vez que ao fazer parte da cooperativa consideram um
trabalho fixo, onde se tem carga horária, e é preciso comparecer todos os dias; a quantidade de material
recolhida é maior, gerando mais receita e garantindo a renda no final do mês. Além disso, no caso da
Coopamare, todos os funcionários são registrados e obrigados a pagar INSS, o que acaba aumentando
as garantias dessa profissão que está exposta a diversos riscos, como problemas de saúde e riscos de
atropelamento ao puxarem as carroças no trânsito.
Assim, conclui-se que o sucesso da reciclagem das latas de alumínio, no Brasil, está atrelado ao
valor agregado que o alumínio tem no mercado da reciclagem, por ser infinitamente reciclável, fazendo
com que seja o material mais procurado para coleta e reciclagem. Além disso, esse sucesso se apóia,
hoje, nos catadores, sejam eles autônomos ou organizados em cooperativas, que são a base da coleta
seletiva no país.
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Entretanto, por mais que os catadores tenham conquistado um espaço maior perante a sociedade
e entre os atores da reciclagem, organizando-se cada vez mais em grupos autogestionários, onde a
tomada de decisão é feita democraticamente, existe transparência com os objetivos e todos os
participantes representam o empreendimento, essa população ainda vive em condições não
satisfatórias, sendo explorada pelos sucateiros, que ficam com a maior parte da receita que gira neste
mercado.
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Resumo: A partir do final do século passado, o sistema econômico vem sofrendo profundas modificações. A globalização e
a “financeirização” do capital colocaram em cena uma nova dinâmica: alterou-se a maneira como as empresas conduzem
seus negócios, como o governo regula as atividades privadas, e como a sociedade se organiza e evolui. Concomitantemente
a esta nova dinâmica capitalista, houve um agravamento da crise ambiental, que atingiu tamanha escala e complexidade que
hoje se traduz em real ameaça à sobrevivência do nosso planeta. O objetivo deste artigo é relacionar os processos de
globalização e “financeirização" da riqueza com a sustentabilidade, particularmente, em como ambos afetam o
Desenvolvimento Sustentável. Este artigo está dividido em quatro partes além da conclusão: a primeira conceitua o
desenvolvimento sustentável, ressaltando suas principais diretrizes e questionamentos. A segunda trata da globalização e
internacionalização dos países, evidenciando suas vantagens e desvantagens. A terceira aborda a nova “ideologia” de
maximização de valor ao acionista e a crescente importância dos ativos intangíveis para as empresas, cujos desdobramentos
podem influir no desenvolvimento sustentável. A quarta destaca as novas propostas para a estratégia empresarial, que
poderiam ser adotadas pelas empresas mais adaptadas à resolução dos problemas sociais e ambientais que vivenciamos
atualmente.
Palavras-chave: Globalização, Financeirização, Desenvolvimento Sustentável, Estratégia Empresarial.
Abstract: From the late last century, the economic system has undergone profound changes. The Globalization and the
capital "financialization" put into play a new dynamic: the way that companies conduct their business and how the
government regulates private activities changed, also how society is organized and evolves. Concurrently with this new
capitalist dynamics, there was a worsening in the environmental crisis, which has reached such a scale and complexity that
today translates into real threat to the survival of our planet. The purpose of this article is to relate the processes of
globalization and the "financialization" of wealth to sustainability, particularly in how both affect Sustainable Development.
This article is divided into four parts beyond the conclusion: the first defines sustainable development, highlighting their
main guidelines and questions. The second deals with the globalization and internationalization of countries, highlighting
their advantages and disadvantages. The third discusses the new "ideology" maximizing shareholder value and the growing
importance of intangible assets for companies, whose developments may affect the sustainable development. Fourth
highlights new proposals for business strategy, which could be adopted by the companies most appropriate to solving social
and environmental problems that we experience today.
Key-words: Globalization, Financialization, Sustainable Development, Business Strategy.
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O conceito de Desenvolvimento Sustentável
Na busca da conceituação do que é desenvolvimento sustentável, diversos autores oferecem
caminhos com diferentes propostas para caracterizar o desenvolvimento compatível com a
sustentabilidade.
Um dos conceitos mais difundidos na atualidade é a definição de desenvolvimento sustentável
do Relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, publicado em
1987: “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” ( COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p.46).
Este contexto contém dois conceitos-chave: o conceito de “necessidades”, sobretudo as
necessidades essenciais dos mais pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; e a noção
das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio-ambiente,
impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras.
Deste modo, ao se definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social, é preciso
levar em conta sua sustentabilidade em todos os países - desenvolvidos ou em desenvolvimento, com
economia de mercado ou planejamento central. Haverá muitas interpretações, mas todas elas terão
características comuns e devem derivar-se de um consenso quanto ao conceito básico de
desenvolvimento sustentável, e quanto a uma série de estratégias necessárias para sua consecução
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
Este relatório, de grande repercussão mundial, discute questões importantes que devem ser
consideradas para se alcançar o desenvolvimento sustentável. No âmbito social da sustentabilidade, a
melhor distribuição de riqueza e o atendimento das necessidades dos mais pobres devem ter prioridade
máxima. De acordo com o relatório, não se pode trabalhar com sustentabilidade sem considerar
também o desenvolvimento social.
O Relatório Brundtland ressalta também as limitações da tecnologia e da organização social
atual para a sustentabilidade do planeta. É preciso que as tecnologias e a própria organização da
sociedade evoluam de maneira a garantir a sobrevivência das gerações futuras, de modo a reformular os
pressupostos que nortearam a economia até os dias de hoje – a forma como produzimos é curto prazista
e pouco sustentável. O desenvolvimento sustentável tem de ser buscado por todos os países. O relatório
salienta que o problema da sustentabilidade não deve ser enfrentado somente pelos países
industrializados, já que suas consequências são sofridas por todos que compõem este planeta.
Seguindo este raciocínio, a sociedade mundial deve aderir a este novo modelo, o que reforça a
ideia de evolução para o desenvolvimento sustentável como um novo padrão, conforme proposto por
Freeman (1993). Ademais, deve-se também considerar a dimensão social da sustentabilidade.
Dentro da visão da chamada Economia Ambiental, as ideias difundidas por Robert M. Solow,
ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1987, são utilizadas ressaltadas para a conceituação de
desenvolvimento sustentável. Em sua teoria, a natureza jamais se traduziria em sério obstáculo à
expansão do sistema produtivo. Qualquer elemento da natureza que se mostrasse limitante a este
crescimento seria substituído. Assim, devido a mudanças na combinação entre os três fatores principais
do processo produtivo – trabalho humano, capital produzido, e recursos naturais, o progresso
tecnológico sempre conseguirá introduzir as necessárias alterações que suplantam a eventual escassez
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de um dos fatores através de inovações nos outros dois. Os recursos naturais não ofereceriam, portanto,
restrições à expansão da economia. Seriam somente obstáculos temporários que poderiam ser
indefinidamente superados por invenções (SOLOW, 2000).
Em contraposição à visão da Economia Ambiental, temos outra corrente de pensamento, a
Economia Ecológica, cuja formulação se deu à partir das ideias do matemático, estatístico e economista
Nicholas Georgescu-Roegen. Em 1971 ele alertou sobre o inexorável aumento de entropia no planeta.
Suas proposições mostram que as atividades econômicas transformam energia em formas de calor tão
difusas, que se tornam inutilizáveis. A energia está sempre passando de forma útil para não útil
irreversivelmente. Para ele, o princípio da entropia mostra que, para a humanidade superar o colapso
ambiental, o desenvolvimento deve apoiar-se na retração, isto é, no decréscimo do produto (VEIGA,
2005).
“No limite trata-se de algo relativamente simples: todas as formas de energia são
gradualmente transformadas em calor, sendo que o calor acaba se tornando tão difuso
que o homem não pode mais utilizá-lo. (...) Energia completamente dissipada não é
mais utilizável. A ilustração clássica evoca a grande quantidade de calor dissipada na
água dos mares que nenhum navio pode utilizar” (GEORGESCU, 1971, p.39).

Para Georgescu-Roegen a ideia de que a inovação tecnológica pode superar todos os problemas
ambientais não é comprovada, pois todo o avanço tecnológico não conseguiria reverter os danos
causados ao planeta se o crescimento da produção não for também revisto. Ele desafia alguns conceitos
de supremacia da ciência e da tecnologia como solução para todos os desafios de sustentabilidade, e
reforça a proposição de que é preciso desenvolver novas formas de organização para superar estes
problemas.
As ideias de Georgescu-Roegen podem ser complementadas pelo conceito de “condição
estacionária” difundido por Herman E. Daly. Segundo esse autor, a economia continuaria a melhorar
qualitativamente, exemplificada na substituição da energia fóssil por energia limpa, mas seria abolida a
obsessão pelo crescimento do produto (VEIGA, 2005).
Georgescu-Roegen e Daly propõem ideias que contrariam as diretrizes do capitalismo atual,
baseado no crescimento ilimitado do produto. Este pensamento pode parecer extremo num primeiro
momento, mas já influencia uma visão alternativa, tanto em algumas empresas, que começam a rever
seus processos internos e toda a sua cadeia produtiva, levantando questões sobre como crescer ou se
desenvolver, quanto aos consumidores, que começam a estabelecer novos padrões de consumo na
sociedade, optando por consumir melhor e de forma mais responsável ou até por consumir menos
(UNEP et al., 2005).
Obviamente ainda não se questiona dentro da empresa se ela deve ou não crescer, já que o
crescimento da empresa, sua inserção nos processos de globalização e “financeirização”, ou as diversas
formas de acumulação de capital ainda são as correntes de pensamentos principais da estratégia
empresarial. No entanto, à medida que as empresas tentarem desenvolver estratégias de gestão que
realmente englobem o desenvolvimento sustentável, elas começarão a questionar os modelos de
crescimento até agora utilizados.
As ideias de Solow fomentam também a visão de que a tecnologia deve ser utilizada com o
objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. A inovação tecnológica pode não trazer solução
para todos os problemas causados pelas empresas e para todas as questões da sustentabilidade, mas o
desenvolvimento da ideia de inovação tecnológica sempre focando a sustentabilidade pode trazer
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inúmeros benefícios para o meio-ambiente e a sociedade em geral, como a redução da utilização de
recursos e serviços naturais, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis, a transformação dos
resíduos em matéria-prima para indústria, dentre outros.

Globalização e Desenvolvimento Sustentável
No intuito de analisar a relação entre globalização e desenvolvimento sustentável é necessário,
primeiramente, conceituar este processo inclusive contrapondo-o ao conceito de internacionalização,
que além de promover o crescimento do comércio internacional, apresenta características mais
vantajosas para tratar os problemas sociais e as questões ambientais.
Para Daly, os conceitos de internacionalização e globalização são tanto diferentes quanto tem
consequências diversas para a economia. O conceito de internacionalização:
“... refere-se à importância crescente das relações entre as nações: o comércio
internacional, os tratados internacionais, alianças, protocólos, e assim por diante. A
unidade básica da comunidade e da política continua a ser a nação, assim como as
relações entre as nações, e entre os indivíduos em nações diferentes, tornam-se cada
vez mais necessárias e importantes” (DALY, 2011, p.363, tradução nossa).

Já o conceito de Globalização:
“... refere-se a integração econômica global de muitas ex-economias nacionais em uma
economia global, por livre comércio, especialmente por livre mobilidade de capital e,
também, como uma distante, mas cada vez mais importante, migração fácil ou
descontrolada. A globalização é o apagamento efetivo das fronteiras nacionais por
propósitos econômicos” (DALY, 2011, p.363, tradução nossa).

Na visão do autor, o incentivo ao processo de internacionalização é mais adequado às diretrizes
de Economia Ecológica. Este processo fornece maior margem de manobra às políticas
macroeconômicas dentro dos países, e favorece uma maior regulação que possibilita, por consequência,
o melhor direcionamento das políticas governamentais na resolução das questões ambientais.
Analisando os resultados atuais do processo de globalização que vem desenrolando nas últimas
décadas, vemos que além do problema da perda de autonomia das instituições nacionais, temos
diversas outras consequências negativas para a estabilidade econômica dentro e fora dos países. Desta
forma, o processo de globalização prejudica a promoção do desenvolvimento sustentável tanto em nível
global como local.
O processo de globalização ampliou a instabilidade econômica mundial e a vulnerabilidade dos
países. Conjuntamente com o processo de “financeirização” do capital, contribuiu para que a condução
de políticas direcionadas se tornasse cada vez mais difícil, sejam elas na promoção do crescimento
econômico, na distribuição de renda, ou na resolução dos problemas ambientais.
Tanto a globalização financeira, quanto a abertura das economias nacionais contribuíram para o
processo de “financeirização” do capital internacional. Com a crescente desregulamentação nacional e
internacional, os capitais podem facilmente fluir entre os países. Essa nova conjuntura internacional
aumenta as possibilidades de ataques especulativos contra as moedas nacionais, amplia as tensões
inflacionárias, influi no crescimento das dívidas externas e internas, e também nas fugas em massa de
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capitais em caso de reversão de expectativas, seja no país em questão ou pelo efeito contaminação da
crise em países com a mesma classificação de risco (DALY, 2011).
Nesse cenário de um capitalismo vulnerável à crises cíclicas, e cada vez mais frequentes, como
desenvolver políticas de longo prazo que promovam o desenvolvimento sustentável dentro dos países?
Além disso, a globalização intensificou o processo de formação de grandes corporações, os
capitais centralizados, que tem agora mais controle sobre o mercado mundial. Com o aumento da
formação de monopólios e oligopólios mundiais, algumas empresas tem força política maior que
Estados Nacionais e não se veem na obrigação de respeitar nenhum tipo de legislação nacional
(ambiental ou social), pois acabam sempre transferindo suas operações para países onde as restrições
são menores. Além disso, a influência dessas empresas nas decisões políticas favoráveis as suas
necessidades é desproporcionalmente maior atualmente.
“...os capitais centralizados suplantam suas estruturas de mercado originais e seus
espaços nacionais, justamente por sua força expansiva de acumulação, ganhando
mobilidade, flexibilidade e amplitude de rentabilização, ao se distribuírem por
diferentes mercados, indústrias, setores, ramos e, finalmente, regiões do planeta. Isto
não quer dizer que os mercados “desapareçam” da análise, mas sim que estão
subsumidos naquela mesoestrutura1, a partir da qual são tomadas as decisões
estratégicas de investimento, progresso técnico, finanças, marketing, distribuição de
mercadorias, expansão setorial e geográfica” (BRAGA, 1996, p. 86).

As bases de competição atuais acabam por nivelar “por baixo” os patamares mínimos aceitos.
Logo, os negócios que respeitam o meio ambiente, ou que remuneram melhor seus funcionários não
são ganhadores. Quem ganha atualmente o jogo de mercado são as empresas que conseguem produzir
“barato” porque produzem em países em que os trabalhadores têm remuneração baixa e é irrisória a
preocupação com problemas ambientais e sociais. Devido à globalização, mesmo as empresas que até
então mantinham patamares competitivos mais elevados, acabam por buscar essas formas de
competição que exploram a fragilidade da regulamentação de certos países como vantagem
competitiva.
Pode-se dizer que, já que a autonomia dos países é menor atualmente, devem-se criar
organismos internacionais para conduzir as políticas sociais e ambientais no âmbito global. Mas se já é
difícil implantar estas políticas no âmbito nacional, pois características sócio-culturais devem ser
respeitadas, como conseguir esse direcionamento mundial, considerando que os diferentes países
concorrem entre si no mercado internacional?
Para a Economia Ecológica o ideal é que o processo de globalização se revertesse em favor de
uma maior internacionalização entre os países, pois estes continuariam a comercializar produtos e
serviços, e aprofundariam suas relações internacionais, mas não perderiam sua autonomia como nação
(DALY, 2011).
No atual estágio em que a globalização mundial se encontra existe um difícil caminho a se
percorrer se tentarmos retomar a autonomia dos países. Talvez a busca por organismos internacionais
de regulação seja uma saída para a economia mundial e consiga promover o desenvolvimento
1

“O plano a que correspondem é uma mesoestrutura no sentido de que se encontra lógica e efetivamente entre o plano
microeconômico (das indústrias e dos mercados) e o plano macroeconômico (onde as decisões de investimento interagem
globalmente)” (BRAGA, 1996, p. 95).
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sustentável, mas existem dificuldades políticas e de coordenação desses organismos que tornam
também a condução dessas instituições extremamente difícil e morosa.
Assim, no atual contexto de urgência no tratamento do problema ambiental, a reversão da
globalização em prol de uma maior internacionalização dos países, com a retomada de sua autonomia
política, talvez seja a forma mais rápida e eficaz de se buscar o desenvolvimento sustentável.

O processo de “financeirização” do capital e o Desenvolvimento Sustentável
Com maior ênfase a partir dos anos 1970, os processos de gestão das empresas vêm sofrendo
modificações, particularmente nas grandes empresas de capital aberto que passaram da lógica de
lucratividade, a partir de uma atividade produtiva, para a lucratividade da valorização de seus ativos,
ressaltando, portanto, a crescente importância da participação da área de finanças no processo de gestão
empresarial. Para além do simples aumento da participação do setor financeiro na estratégia
empresarial, as empresas estão sofrendo um verdadeiro processo de “financeirização” que abrange
mudanças bastante significativas em diversas esferas do setor privado.
“A forma atual de movimento corresponde à vigência de uma dominância financeira
no processo de definição, gestão e realização de riqueza sob a lógica geral de capital
financeiro (fusão das formas lucro e juros), a qual preside a concorrência dos capitais
centralizados. A riqueza calcada em ativos reais é sobrepujada em magnitude
valorativa pelos ativos financeiros (paper wealth). Isto se configurou analiticamente na
“função-objetivo” das organizações capitalistas “modernas”, onde o finance – a
liquidez estratégica (não apenas a preferência pela liquidez), o investimento inovador e
os tradables compõem a lógica do lucro geral (operacional e não-operacional)”
(BRAGA, 1996, p. 124).

Uma definição mais simplificada do processo de financeirização é proposta por Epstein, e
significa “o crescente papel dos motivos financeiros, dos mercados financeiros, dos agentes financeiros
e das instituições financeiras no funcionamento das economias nacionais e internacionais” (EPSTEIN,
2005, p.3 apud SERFATI, 2008, p.41, tradução nossa).
Uma importante característica desse processo é a redução de prazo das decisões de
investimento. As empresas que seguem esta nova lógica acabam priorizando as decisões de curto prazo
para rentabilizar quase que “instantaneamente” seus ativos, prejudicando os investimentos produtivos
de longo prazo. O desenvolvimento sustentável pressupõe decisões de investimento em geral de longo
prazo, como mudança nos processos produtivos e logísticos, na infraestrutura, nas formas de
fornecimento de energia, na maneira como são produzidos e nos tipos de matérias primas utilizados nos
produtos, dentro outros. Estes investimentos, num horizonte de curto prazo, ficam cada vez mais
difíceis de serem realizados, mesmo que venham atender necessidades muitas vezes reivindicadas pelas
sociedades e governos. Como as empresas, dentro dessa nova dinâmica de retorno imediato de seus
investimentos, poderão contribuir para uma mudança de paradigma tecnológico voltado para o
desenvolvimento sustentável?
Destarte, existe a premente necessidade de desenvolvimento de inovações tecnológicas
realmente “disruptivas” para enfrentar os desafios ambientais, com a mudança inclusive do paradigma
tecnológico atual baseado na tecnologia da comunicação e informação para um novo padrão com
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predomínio das inovações ecoeficientes e condizentes com o desenvolvimento sustentável (REYDON
et al., 2007).
Na análise do processo de financeirização da riqueza, Serfati (2008) também ressalta o caráter
prejudicial desse processo à atividade inovadora empresarial.
“A maneira como as atividades tecnológicas inovadoras em empresas transnacionais
são transformadas, com relação a financeirização, como evidenciado pelo aumento de
seus ativos intangíveis. Aqui podemos abordar o aumento da apropriação rentista e a
reorientação dos gastos em P&D para atividades não-científicas e de desenvolvimento
somente incremental – downstream development” (SERFATI, 2008. p. 50, tradução
nossa).

Desta forma, a instabilidade, a priorização do curto prazo nas decisões empresariais, e o
redirecionamento dos investimentos em P&D são características importantes do processo de
financeirização que não contribuem para o enfrentamento das questões sociais e ambientais com que
lidam as sociedades, as nações e as próprias empresas na atualidade.
Outra característica desse processo é a nova “ideologia” empresarial de que o maior objetivo da
corporação deve ser a maximização de valor para seus acionistas. Lazonick e O´Sullivan (2000) tratam
dos impactos na estratégia empresarial dessa nova “ideologia”:
“Em nome de "criação de valor para o acionista", as duas últimas décadas têm
testemunhado uma mudança acentuada na orientação estratégica dos gestores das
grandes empresas na alocação de seus recursos e retornos, longe do (lema) "reter e
reinvestir" para "reduzir e distribuir". Sob o novo regime, os gestores de importantes
empresas reduzem as corporações que controlam, com particular ênfase na redução do
tamanho das forças de trabalho que empregam, em uma tentativa de aumentar o
retorno sobre o patrimônio líquido” (LAZONICK e O´SULLIVAN, 2000, p. 18,
tradução nossa).

Nesse contexto, as empresas acabam por provocar inúmeros impactos sociais negativos, como
as demissões em massa, a redução do valor salarial e diminuição das garantias trabalhistas que as
empresas subcontratadas oferecem aos trabalhadores, a transferência de pólos dinâmicos industriais
geradores de atividades de comércio e serviços para outros países, dentre outros problemas,
contribuindo para a recessão e crescentes taxas de desemprego pelo qual passam diversos países até
então considerados como desenvolvidos.
Como as empresas não são mais as “proprietárias” dos seus meios de produção, que em geral
são realizados por empresas subcontratadas localizadas em outros países, fica muito mais difícil
responsabilizar a empresa por problemas ambientais e sociais causados no seu processo produtivo.
Além disso, elas não são mais diretamente responsáveis pelo investimento em melhorias desse processo
produtivo em diversas atividades como, por exemplo, a adoção de tecnologias mais ecoeficientes ou a
melhoria da qualificação e remuneração dos trabalhadores na produção.
Dentro dessa nova ideologia da maximização de valor para o acionista surge também uma
preocupação crescente dentro das empresas de valorizar seus ativos intangíveis em busca do aumento
do valor de suas ações/ativos. Os ativos intangíveis podem ser entendidos como o capital intelectual da
empresa e sua reputação. Eles incluem o capital humano através do conhecimento e habilidades dos
funcionários da empresa; o capital relacional que é adquirido através do relacionamento da empresa
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com seus clientes, fornecedores e parceiros dentre outros (os chamados Stakeholders); e o capital
estrutural que se refere às rotinas organizacionais, procedimentos, sistemas, bancos de dados e à cultura
empresarial (OECD, 2008, p. 9). A importância desses ativos intangíveis é crescente e, para alguns
autores, já suplanta o antigo papel dos ativos tangíveis, como coloca Serfati (2008):
“ Os ativos intangíveis agora se diz terem suplantado os ativos tangíveis como os
impulsionadores chave de valor na economia. O verdadeiro desafio é que eles são
definidos de uma forma muito solta que em grande medida resulta da avaliação das
ações. Enquanto eles estão sujeitos a grandes flutuações de sua valorização, eles dão
um novo impulso à lógica financeira da estratégia das transnacionais” (SERFATI,
2008, p. 45, tradução nossa)

Os ativos intangíveis tem dupla função: eles são uma arma de concorrência, pois são difíceis de
serem imitados pelos concorrentes, tendo alta capacidade de exclusão destes; e promovem uma
margem de valoração para as ações com maior elasticidade que a expectativa de ganhos futuros através
dos ativos tangíveis (PORTER, 1986).
Dentro do processo de valorização dos ativos intangíveis pelas empresas, a importância de
precificar a reputação empresarial, também chamada como “goodwill”, é crescente, tanto para ampliar
a valorização de suas ações, como, nos processos de fusões e aquisições empresariais, para determinar
o valor de venda das corporações. Claro que os métodos de avaliação do valor reputacional são
altamente subjetivos e as formas que as empresas conseguem melhorar sua imagem e reputação podem
ser realizadas através de ações concretas ou irreais, e até mesmo, enganosas. Serfati (2008) explica a
relação entre os preços das ações de uma empresa e seu valor reputacional:
“A diferença entre o preço de compra e a soma do valor justo dos ativos líquidos é, por
definição, o valor da "reputação" da empresa adquirida. Em outras palavras: 1) o
mercado de ações oferece um preço que revela o valor intrínseco da empresa, 2),
portanto, o valor (valor justo) dos ativos intangíveis da empresa é dado pela subtração
do valor de seus ativos tangíveis de seu valor de mercado” (SERFATI, 2008, p.47,
tradução nossa).

Assim a questão da reputação da empresa não é considerada somente uma imagem positiva
junto aos seus clientes, e sim um ativo que deve ser trabalhado como importante diretriz da gestão
organizacional, pois gera ganhos para a empresa através da valorização acionária e ajuda a ampliar seu
valor, muitas vezes até protegendo a companhia de processos de aquisição hostis.
Seguindo a preocupação com a reputação empresarial, temos o desenvolvimento de ações com
foco na Responsabilidade Social Corporativa (RSC) dentro das empresas, principalmente nas grandes
corporações internacionais. Segundo Abramovay (2012), a questão da RSC é vista como uma resposta
às pressões que suplantam os riscos empresariais e obrigam as companhias a modificar os vínculos com
base nos quais realizam seus negócios.
“A reputação é constituída por relações sociais duráveis, dotadas de conteúdo
informativo, concepções, ideias e valores sobre o que significa fazer negócios, quais os
métodos corretos para se alcançar sucesso, ou seja, em um conjunto de significados
partilhados com base nos quais os atores se identificam como pertencentes a certo
campo social” (ABRAMOVAY, 2012, p.130).
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No entanto, a atuação das organizações nesta área difere em razões e objetivos, temos empresas
que abordam estas questões de maneira superficial, somente como estratégia para manter uma imagem
positiva no mercado consumidor e acionário. Estas empresas tentam construir na mídia uma imagem de
ser uma empresa que tem preocupações sociais e ambientais, apesar não ter uma atuação concreta em
relação a essas demandas. São conhecidas como empresas “greenwashing”, que poderia ser traduzido
como “Lavagem Verde”.
A real atuação do setor privado em relação à sustentabilidade é de suma importância, pois
somente as iniciativas públicas ou mudanças de atitude na sociedade não conseguirão tratar o problema
de forma necessariamente ampla.
“O que chama a atenção, ao mesmo tempo, é a força do movimento social que se
forma em torno da responsabilidade socioambiental corporativa, mesmo que a atuação
enganosa, o greenwashing, tenha ainda presença dominante. Tão importante...é
entender que mercados e firmas não são entidades impermeáveis, unidades autônomas,
isoladas umas das outras e que limitam seu relacionamento com o mundo social àquilo
que dele compram e que a ele vendem. Na sociedade da informação em rede, o capital
reputacional das empresas ganha importância cada vez maior, o que é claramente
percebido por organizações da sociedade civil que passam a exigir diretamente das
empresas comportamentos não predatórios” (ABRAMOVAY, 2012, p.191 e 192).

É necessário que a dimensão ambiental e social passe a ser vista de maneira mais concreta,
aliando a ideia de crescimento econômico com preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida
da população. A sustentabilidade não pode ser mais considerada pelas corporações somente como uma
externalidade do sistema produtivo, que vem onerar o negócio ou como uma forma de melhorar
reputação corporativa com ações superficiais, mas como uma oportunidade de se diferenciar no
mercado e um caminho para inovar, auxiliando no posicionamento competitivo das empresas
(PORTER e KRAMER, 2011).
É claro que esse é ainda um movimento minoritário, mas nem por isso menos importante. Este
tipo de gestão promove a reflexão sobre o que realmente se deseja com o desenvolvimento para todos
os agentes da sociedade, sejam eles públicos ou privados. Além disso, algumas empresas estão
reconhecendo que o processo produtivo atual está pressionando as fontes de recursos naturais bem
como gerando uma quantidade de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissão de gases poluentes, que
suplantam a capacidade tanto de fornecimento de recursos naturais como de suporte do planeta
(AZEVEDO, 2006).
Outra preocupação que emerge é a de que ainda um grande contingente da população mundial
sofre com a pobreza, fome e exclusão social, apesar de todo o crescimento econômico das últimas
décadas, havendo uma dissociação entre crescimento econômico e desenvolvimento humano (PNUD,
2010).
Mesmo assim, os processos de globalização e “financeirização” na economia, além do
acirramento da competição mundial principalmente entre as grandes empresas globais, continuam
elevando a escala de produção e ampliando o processo que está exaurindo o planeta. Movimentos como
a crescente industrialização nos países em desenvolvimento, com base em matrizes energéticas
poluidoras e desrespeitando continuamente as questões ambientais e sociais, vêm agravando os
problemas que hoje já apresentam escala global.
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Propostas de uma nova abordagem para a Estratégia Empresarial condizente como
o Desenvolvimento Sustentável
Buscando superar o aparente dilema entre competitividade dos negócios e objetivos ambientais,
os autores Porter e Linden (1995) defendem conceitos como de que as companhias devem começar a
reconhecer o meio-ambiente como uma oportunidade competitiva, e não mais como um custo adicional
ou como uma ameaça futura. Falam também da oportunidade de desenvolver estratégias empresariais
que colocam as vantagens da sustentabilidade como caminho a ser seguido pelas empresas.
Prontamente, as empresas deveriam impulsionar seus métodos de avaliação e medidas de custos
e benefícios ambientais para entender melhor, obter mais informações, e transformar controles e regras
ambientais em avanços no processo produtivo. Posteriormente, as companhias deveriam adotar uma
pressuposição ambiental para soluções baseadas em inovação. Emissões, resíduos líquidos, e sólidos
gerados nos processos produtivos deveriam ser continuamente analisados, para oferecer insights sobre
o redesenho de produtos e mudanças de processos. A estratégia ambiental deve se tornar o tópico
principal da gestão corporativa (PORTER e LINDEN, 1995).
Para Porter e Linden (1995), os países precisam desenvolver uma nova maneira de pensar sobre
a relação entre meio-ambiente e competitividade nos negócios, tanto as empresas como o poder
público, numa visão mais próxima da realidade da competição moderna. A orientação deveria mudar de
controle da poluição para produtividade dos recursos naturais. Desta forma, o dilema entre indústria e
meio ambiente seria resolvido pela competitividade baseada em soluções inovadoras.
Essa ideia de superação do dilema ambiental pelas empresas é conhecida como a “Hipótese de
Porter”, e busca compatibilizar a evolução das práticas administrativas e as questões do
desenvolvimento sustentável. Para Lustosa (2003), o conceito de competitividade na hipótese de Porter
é diferente daquele adotado pela vertente econômica ortodoxa, onde a competitividade é estática e está
associada a variações nos preços, revelando uma visão de curto prazo. Na perspectiva tradicional, o
aumento de preços dos produtos, decorrentes da elevação de custos provocada pelas regulamentações
ambientais, levaria à perda de competitividade das empresas e do país. Numa visão heterodoxa da
economia, a competitividade é essencialmente dinâmica. Esta competitividade está relacionada com a
capacidade das empresas de elaborarem e implementarem estratégias competitivas inovadoras capazes
de preservar ou fortalecer sua posição no mercado no longo prazo (LUSTOSA, 2003).
Mais recentemente, um novo artigo de Porter e Kramer (2011) fala da criação de valores
compartilhados (Creating Shared Values – CSV) pelas empresas.
“O conceito de valores compartilhados pode ser definido por políticas e práticas
operacionais que aumentam a competitividade da companhia enquanto
simultaneamente contribuem para o avanço das condições econômicas e sociais da
comunidade em que ela opera. A criação de valores compartilhados foca em identificar
e expandir as conexões entre progresso econômico e social. O conceito reside na
premissa de que ambos os progressos econômicos e sociais tem de ser endereçados
utilizando os princípios de valor (...). Os negócios raramente têm considerado os temas
sociais como uma perspectiva de valor, mas os tem tratado como problemas
periféricos. Isto tem obscurecido as conexões entre economia e preocupações sociais”
(PORTER e KRAMER, 2011, p. 66, tradução nossa).
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Nesta proposta, a criação de valores compartilhados deveria suplantar a Responsabilidade
Social Corporativa para guiar os investimentos das corporações. Segundo Porter e Kramer (2011), os
programas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) em geral são focados na melhoria da
reputação da empresa e tem somente uma conexão limitada ao seu negócio, tornando-se difícil
justificar e manter estes programas ao longo do tempo. Em contraste, os programas baseados em
valores compartilhados são integrantes do posicionamento competitivo e lucrativo das companhias,
permitindo que a empresa direcione seus recursos e competências únicas na criação do valor
econômico através da criação de valor social.
A geração de valores compartilhados seria uma evolução dos programas de RSC, onde a
sustentabilidade deixaria de ter importância somente para a boa imagem dos negócios, para se tornar
foco da estratégia e fonte de lucratividade. Assim, os autores desenvolvem propostas que tanto falam
da inclusão do meio-ambiente na gestão estratégica das empresas, como do tema social, que é também
um conceito difundido pelo desenvolvimento sustentável segundo o Relatório Brundtland. Os autores
propõem em suma, na busca da sustentabilidade pelas empresas, a superação de falsos-dilemas em que
as empresas, o meio-ambiente e o desenvolvimento social não necessitam se posicionar como opostos
em um campo de batalha.
Numa concepção que pode ser considerada ainda mais radical, autores como Nidumolu,
Prahalad e Rangaswami (2009) defendem a ideia de que não há mais alternativa para o sistema
econômico além do desenvolvimento sustentável e de que sustentabilidade é a inovação nos dias atuais.
Apesar disso, muitas empresas ainda sustentarem pressupostos como: tornar suas operações
sustentáveis e desenvolver produtos verdes coloca-as em desvantagem em relação as suas rivais,
especialmente de países em desenvolvimento que não sofrem as mesmas pressões; seus fornecedores
não podem prover insumos verdes ou transparência de mercado; a produção sustentável irá requerer
novos equipamentos e processos que vão onerar a empresa; os consumidores não irão pagar mais por
produtos ambientalmente corretos, especialmente em épocas de recessão. Estas ideias e outros
inúmeros questionamentos sobre os temas ambientais fazem com que muitos executivos tratem a
necessidade de se tornar sustentável como somente responsabilidade social corporativa, dissociada dos
objetivos de negócio.
Estas ideias e outros inúmeros questionamentos sobre os temas ambientais fazem com que
muitos executivos tratem a necessidade de se tornar sustentável como somente responsabilidade social
corporativa, dissociada dos objetivos de negócio.
Apesar de o senso comum atual ainda trabalhar com a ideia de disjunção entre sustentabilidade
e lucratividade ou competitividade, Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) afirmam que esta forma
de pensar pode estar equivocada, principalmente se as empresas voltarem a trabalhar com
desenvolvimento de longo prazo.
Embora as iniciativas educacionais e governamentais sejam necessárias e muito importantes
para a consciência dos problemas ambientais, esses agentes podem não ser capazes de resolver o
problema de forma rápida e completa o suficiente. A ideia da sustentabilidade tem de se tornar o foco
também dos negócios e contribuir com estes para que esse impulso fomente a verdadeira mudança.
Complementarmente, para Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) as empresas devem trilhar
cinco passos principais para evoluir para o desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, enxergar o
cumprimento das regulamentações e até o incentivo à criação de novos parâmetros, numa prática
chamada no mundo empresarial de Compliance, como uma oportunidade e não uma punição que onera
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o negócio. Essa ideia é reforçada por Porter e Linden (1995) que afirmam que as empresas, ao invés de
lutar contra as regras ambientais, têm de encará-las como uma oportunidade de desenvolvimento de
novas tecnologias, e que o governo também deve desenvolver regulamentações que incentivem as
empresas a evoluir, ao invés de somente puni-las.
Os estágios seguintes seriam tornar sustentável toda a cadeia produtiva da empresa; projetar
produtos e serviços sustentáveis; desenvolver novos modelos de negócio buscando alterar as próprias
bases competitivas; e por fim criar uma nova plataforma de práticas no mercado que efetivamente
mudariam os paradigmas existentes. Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) ainda reforçam a
opinião de que o sistema econômico atual coloca uma enorme pressão sobre o planeta e somente atende
as necessidades de aproximadamente um quarto da população, mas que esta situação está mudando,
principalmente nos países em desenvolvimento.
Porém, ao se ampliar a base de consumidores mundiais, os sistemas tradicionais de negócios
entrarão em colapso e as companhias têm, desde já, de desenvolver soluções inovadoras rumo à
sustentabilidade, para poder se manter no futuro. Portanto, a sustentabilidade, na visão desses autores,
pode liderar a evolução para esta nova plataforma de práticas, e como consequência, para um novo
paradigma (NIDUMOLU, PRAHALAD e RANGASWAMI, 2009).
Ainda assim, este tema necessita de muito estudo e contribuições ao conhecimento, para que os
mais diversos agentes econômicos e sociais (empresas, governo, opinião pública, entre outros)
encontrem maneiras, exemplos, e práticas que possam ser utilizadas em larga escala, para realmente
alterarem o paradigma vigente em direção ao paradigma do desenvolvimento sustentável.

Considerações Finais
O processo de globalização ampliou a instabilidade econômica mundial e a vulnerabilidade dos
países. Adicionalmente, intensificou o processo de formação de grandes corporações que, por
conseguinte, aumentou o controle das mesmas sobre o mercado mundial. Concomitantemente, algumas
corporações tem maior força política que Estados Nacionais, o que permite o desrespeito às legislações
sociais e ambientais. Mesmo que a legislação de um país impeça tais práticas, acabam por transferir
suas operações para países onde as restrições são menores.
Por outro lado, a internacionalização entre os países permite a comercialização de produtos e
serviços, mas diferentemente da globalização, o processo ainda preserva a autonomia política dos
países. Desta forma, para a Economia Ecológica, o processo de internacionalização é o mais adequado
em prol do desenvolvimento sustentável.
O panorama atual de instabilidade, de crises econômicas cíclicas decorrentes do processo de
financeirização do capital não contribui para o enfrentamento das questões ambientais e sociais com
que lidam as sociedades, as nações e as próprias empresas. O desenvolvimento sustentável pressupõe
preponderantemente decisões de investimento de longo prazo, como mudança nos processos produtivos
e logísticos, na infraestrutura, nas formas de fornecimento de energia, nos tipos de matérias primas
utilizados nos produtos etc. Logo, a financeirização do capital vai à contramão do processo ao priorizar
as decisões de curto prazo para rentabilizar instantaneamente os ativos dos acionistas, prejudicando os
investimentos produtivos de longo prazo.
Por último, dentro das estratégias empresariais, a reputação da empresa atualmente não é
considerada somente uma imagem positiva junto aos seus clientes, e sim um ativo que deve ser
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trabalhado como importante diretriz da gestão organizacional. No entanto, algumas empresas acabam
por abordar as questões ambientais de maneira superficial, criando uma falsa imagem de empresa
sustentável.
As empresas precisam desenvolver uma nova maneira de pensar sobre a relação entre meioambiente e competitividade nos negócios. A orientação deveria mudar de controle da poluição para
produtividade dos recursos naturais. Desta forma, o dilema entre indústria e meio ambiente seria
resolvido pela competitividade baseada em soluções inovadoras. As corporações podem guiar seus
investimentos por programas de responsabilidade social corporativa, que são focados na melhoria da
reputação da empresa (mas se traduzem em uma conexão limitada ao seu negócio, e portanto, de difícil
manutenção ao longo do tempo), ou por programas baseados em valores compartilhados, que permitem
às empresas direcionarem seus recursos e competências únicas na criação do valor econômico através
da criação de valor social.
À vista do que apresentado neste artigo, é necessário desenvolver soluções inovadoras rumo à
sustentabilidade em decorrência do agravamento da crise ambiental e dos problemas sociais. Os
conceitos e práticas sustentáveis não formalizam ainda um novo paradigma tecno-econômico, mas
criam uma tendência nas práticas gerenciais que podem fomentar o desenvolvimento sustentável como
um novo paradigma.
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Resumo: O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar uma indústria de pneumáticos em relação à sua
postura sobre a sustentabilidade corporativa, seguindo a classificação de Hahn e Scheemesser (2005). A partir de uma
abordagem qualitativa e descritiva, como estratégia de pesquisa, adotou-se o estudo de caso. Foram analisados documentos
primários e secundários, além de realizadas entrevistas com os gestores de finanças, meio ambiente e recursos humanos,
considerados especialistas na temática em pauta, na organização em pauta. A análise de dados em triangulação permitiu
inferir que nos três pontos de foco desta pesquisa – motivação em adotar a sustentabilidade; percepção gerencial sobre a
sustentabilidade; e ferramentas de sustentabilidade – a Indústria P aproxima-se da abordagem “Tradicionalista”. O caso
estudado é passível de ser considerado evidência de que, embora já haja o reconhecimento do papel fundamental das
empresas na busca por um desenvolvimento sustentável, sua operacionalização e tradução no contexto organizacional são
ainda carentes e demandam pesquisas futuras em quantidade e em qualidade.
Palavras-chave: Sustentabilidade corporativa; Indústria de pneumáticos; motivação para a sustentabilidade; percepção
sobre a sustentabilidade; ferramentas de sustentabilidade.
Abstract: This article was developed with the aim of characterizing one pneumatics industry regarding their stance on
corporate sustainability, following the classification of Hahn and Scheemesser (2005). From a qualitative and descriptive
approach, we adopted as research strategy, the case study. We analyzed primary and secondary documents and interviews
with managers of finance, environment and human resources, considered experts on the topic at hand, the organization in
question. The analyze data in triangulation allowed to infer that the three points of focus of this research - motivation to
adopt sustainability; managerial perception about sustainability, and sustainability tools - Industry P is close to the
"Traditionalist". The case studied is likely to be considered an evidence that, although there is already a recognition of the
fundamental role of enterprises in pursuit of sustainable development, its operation and translation in the organizational
context are still lacking and require further research, both in quantity and quality.
Key-words: Corporate sustainability; pneumatics industry; motivation to sustainability; Perception about sustainability;
sustainability tools.
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Introdução
Desde a globalização dos debates sobre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, a
importância dessa temática atingiu toda a sociedade, com grande impacto para a comunidade
empresarial. Embora o comportamento organizacional de aderir a movimentos vinculados ao tema seja
merecedor de críticas e de análises que intentem averiguar os reais interesses que levam as empresas a
participarem dessa mobilidade social, é necessário reconhecer que algo já tem sido feito pelas
organizações.
Embora seja possível encontrar uma multiplicidade de conceitos destinados a se fazer menção a
uma gestão de negócios mais humana, ética e transparente, não há uma definição singular ou
consensual para a sustentabilidade corporativa, ou termo semelhante. De modo geral, os autores que
firmam seus estudos sobre o tema convergem na ideia básica de que as atividades das organizações
desenvolvem-se em um contexto que condiciona a qualidade e a disponibilidade de três elementos
fundamentais para a gestão: o econômico, o ambiental e o social (Van Marrewijk, 2003).
Seja em virtude da maior intervenção do governo sobre os impactos ambientais e sociais
causados pelas empresas, e/ou em decorrência das pressões exercidas por uma série de partes
interessadas, incluindo clientes, comunidades, funcionários, governos e acionistas, observa-se com
cada vez mais proeminência a promoção de iniciativas e práticas de sustentabilidade por parte da
comunidade empresarial (Eweje, 2011).
Neste contexto, no Brasil, destaca-se a indústria de pneumáticos, alvo de incisivas
regulamentações governamentais por sua reconhecida potencialidade em causar impactos ambientais e
sociais, não só no processo produtivo, mas principalmente quando da sua destinação final e descarte. A
deposição inadequada de pneus é passível de acarretar danos na saúde pública, por facilitar a
transmissão de doenças, bem como afetar a qualidade do ar, devido à liberação de substâncias tóxicas,
quando ficam sujeitos à queima acidental ou provocada (Lagarinhos, 2011). Por outro lado, a produção
e o descarte de pneus executados em conformidade a premissas de sustentabilidade podem influenciar
positivamente áreas como o transporte urbano e rural (Larson; Elias; Viafara, 2013), além da
exploração de um amplo campo de possibilidades para a reciclagem, como a pavimentação asfáltica,
recuperação da borracha e outros componentes (Cappi, 2004).
Nota-se, contudo, no meio empresarial em geral, um maior número de ações relacionadas a
orientações para divulgação das ações organizacionais ditas sustentáveis, além da distância entre a
retórica e a realidade quando o assunto é a implantação de práticas de gestão da sustentabilidade, e a
dissociação da gestão ambiental das demais atividades organizacionais (Hanh & Scheemesser, 2005;
Vos, 2007; Hacking & Guthrie, 2008; Barkemeyer; Holt; Preuss; Tsang, 2011). Estas circunstâncias
podem ser vistas decorrências do posicionamento da organização quanto às suas motivações para
admitir a sustentabilidade, à sua percepção sobre o significado deste conceito para a realidade da
empresa e às práticas e ferramentas observadas neste contexto.
Hahn e Scheemesser (2005), seguindo este raciocínio, salientam que as motivações, percepções
e ferramentas adotadas pelas empresas são aspectos interligados que tornam possível identifica-las em
consonância a distintas perspectivas com respeito à sustentabilidade. A partir desta constatação, os
autores aplicaram uma pesquisa com organizações privadas da Alemanha e as classificaram, conforme
determinadas características, em três conjuntos representantes de seu posicionamento quanto à
sustentabilidade: empresas tradicionalistas; empresas ambientalistas; e empresas orientadas para a
sustentabilidade.
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Mediante estas considerações, o presente artigo é desenvolvido com o objetivo de caracterizar
uma indústria de pneumáticos em relação à sua postura sobre a sustentabilidade, seguindo a
classificação pressuposta por Hahn e Scheemesser (2005).
A indústria de pneus, no Brasil, apesar de contar com um cenário econômico benigno, enfrenta
alguns paradoxos como a maturidade dos investimentos e o aumento da capacidade de produção
instalada no país, simultaneamente ao avanço dos pneus remoldados e importados, a preços muito
atrativos. Além disso, apesar dos esforços das empresas fabricantes e da unificação de suas ações de
recolhimento de pneus inservíveis, conforme estabelece a Resolução Conama 258/99, com instalação
de eco pontos em diversos municípios do país, as metas não estão sendo cumpridas desde 2003. Com
isso, fabricantes enfrentam um novo problema: os crescentes passivos ambientais gerados a partir do
descumprimento da regulamentação (Goldenstein; Alves; Barrios, 2007).
Acredita-se que a pesquisa aqui realizada, dentro de suas limitações, poderá contribuir com o
autoconhecimento do setor, para que, a partir disso, decisões possam ser tomadas em prol do
alinhamento a sustentabilidade corporativa e às exigências e demandas feitas a este segmento da
economia. Do mesmo modo, se pretende estimular os pesquisadores para que mais esforços sejam
direcionados e mais estudos sejam realizados, no sentido de que da aproximação entre academia e meio
empresarial, novas soluções possam emergir.
O presente artigo está estruturado da seguinte forma: considerações conceituais e históricas
sobre a passagem do desenvolvimento sustentável à sustentabilidade corporativa; explanações acerca
da sustentabilidade corporativa; procedimentos metodológicos adotados; apresentação e análise de
dados da pesquisa e considerações finais.
2

Do Desenvolvimento Sustentável à Sustentabilidade Corporativa
O debate sobre limites em termos de recursos ambientais tem uma longa história e remonta aos
séculos XVII e XVIII (Lenzi, 2005), no entanto, o final do século XX, por volta da década de 1960, foi
marcado pela globalização dos impactos ambientais e pela percepção dos seus efeitos (Piotto, 2003). A
passagem das décadas seguintes, inclusive até a atualidade, foi marcada por grandes eventos que
fizeram atenuar a preocupação com a sustentabilidade dos recursos naturais, principalmente no cenário
internacional.
Este contexto contribuiu para que emergisse o conceito de “desenvolvimento sustentável” (DS).
Um documento denominado Relatório Brundtland, publicado no livro Our Common Future, elaborado
pela World Commission on Environment and Development (WCED), em 1987, definiu formalmente o
desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que busca satisfazer as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades (WCED, 1987).
Pode-se afirmar que este conceito, utilizado em uma variedade de formas, empregado em
diversos contextos, é resultado de um processo histórico de reavaliação crítica da relação entre a
sociedade civil e seu meio natural. Mesmo após um pouco mais de duas décadas da divulgação do
Relatório de Brundtland, ainda há confusões consideráveis e confrontações sob diversas correntes de
pensamento que permeiam esta ideia (Redclift, 2007).
Apesar das críticas que recebe, o Relatório de Brundtland continua a ser apresentado por vários
autores (Van Bellen, 2004; Jacobi, 2005; Barkemeyer et al., 2011; Kassel, 2011) como documento
oficial mais aceito na comunidade científica. Para Jacobi (2005, p.7), este relatório “caracteriza-se por
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seu acentuado grau de realismo, o que o situa como um documento que ao apresentar uma definição
oficial do conceito de desenvolvimento sustentável, o faz de forma muito estratégica buscando um tom
conciliatório”. Deste modo, por ser o conceito de DS mais disseminado, o Relatório de Brundtland
passa a ser o mainstream da literatura recente que busca caminhos, sejam eles teóricos ou práticos, para
o desenvolvimento sustentável.
No campo da Administração, Ransburg e Vágási (2007) postulam que o DS configura uma
complexidade de exigências sociais concebidas a fim de manter o desenvolvimento econômico ao
longo de gerações, no intuito de promover o uso responsável e eficiente dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e o progresso social, baseado nos princípios dos direitos humanos. Na concepção de
Jacobi (2005), o DS não se refere especificamente a um problema limitado de adequações ambientais
de um processo social, mas a uma estratégia ou modelo múltiplo para a sociedade, que deve considerar
a viabilidade econômica, bem como a ambiental. A noção de desenvolvimento sustentável remete à
necessária redefinição das relações humano – natureza, e, portanto, a uma mudança substancial do
próprio processo civilizatório. É esta a posição aqui assumida.
Há que se ressaltar que “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” não são conceitos
equivalentes, apresentam certa diferenciação, bem por isso não devem ser usados de forma análoga,
como acontece em alguns trabalhos. Enquanto a sustentabilidade refere-se à capacidade de manter algo
em um estado contínuo, o desenvolvimento sustentável envolve processos integrativos que buscam
manter o balanço dinâmico de um sistema complexo em longo prazo. A sustentabilidade pode ser
considerada a ideia central do desenvolvimento sustentável, uma vez que a origem, os espaços, os
períodos e os contextos de um determinado sistema se integram para um processo contínuo de
desenvolvimento (Jiménez Herrero, 2000). O desenvolvimento sustentável é considerado, portanto, um
caminho para a sustentabilidade (Munck & Borim-De-Souza, 2009; Kassel, 2011).
Apesar de muitos debates conceituais, o que se tem notado é que enquanto as definições são
abundantes, a prática da sustentabilidade é hoje ainda bastante limitada. Mais práticas estão ocorrendo
em nível da comunidade ou local e nas empresas privadas, contudo, ironicamente, em nível
internacional, onde o conceito surgiu com mais impacto na sociedade, poucas medidas estão sendo
tomadas. É de se praticar a sustentabilidade que as definições podem ser melhores testadas e
aperfeiçoadas (Vos, 2007).
É neste contexto que se enfatiza a importância das organizações, primordialmente as privadas,
já que as origens sociais de muitos dos problemas ambientais e suas soluções, podem ser apontadas nos
processos organizacionais e interorganizacionais (Shwom, 2009). As empresas podem potencialmente
desempenhar um papel integral na busca por um desenvolvimento sustentável, fornecendo recursos
financeiros e humanos, inovação, infraestrutura e tecnologia a fim de promover uma boa governança
(Barkemeyer, et. al, 2011).
Tendo em vista a importância das organizações, vê-se a necessidade de investir tanto em
conceitos sólidos de sustentabilidade no âmbito organizacional, quanto em condições que auxiliem na
prática da sustentabilidade nas organizações. Diante dessas considerações, analisar-se-á, no próximo
tópico, como a sustentabilidade corporativa é definida e estudada.
3

Sustentabilidade Corporativa
Na agenda internacional, o desenvolvimento sustentável disseminou-se substancialmente no setor
empresarial por volta da década de 1990, fazendo que, desde então, o termo “sustentabilidade” se
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tornasse uma discussão quase diária (Van Marrewijk; 2003). Em meio aos direcionamentos para a
tratativa do assunto, o inter-relacionamento entre os considerados três pilares da sustentabilidade
(social, econômico e ambiental), explorados na literatura pela abordagem do Triple Bottom Line – TBL
(Elkington, 1999), emerge como uma perspectiva de análise nas organizações.
Pode-se identificar, pela análise desta transição temporal acerca da incorporação de questões
socioambientais pelas organizações, que há uma mudança paradigmática gradual em curso, uma nova
visão em que aspectos econômicos, sociais e ambientais deixam de ser tratados de maneira isolada,
passando a se inter-relacionarem. Os movimentos, conferências e a ampliação destas discussões
refletem-se na sociedade de diversas formas, inclusive na produção científica que toca nestas temáticas.
É plausível afirmar que as mudanças paradigmáticas que orientam as atividades humanas e a evolução
do entendimento conceitual acerca da sustentabilidade são questões que estão imbricadas (Hoff; BarinCruz; Pedrozo, 2009).
Gladwin, Kenelly e Krause (1995) realizaram um exercício comparativo entre três correntes a
fim de estabelecer um paradigma que viabilizasse o tratamento da sustentabilidade por abordagens
organizacionais: tecnocentrismo, ecocentrismo e sustaincentrism (ou sustencentrismo ou paradigma da
sustentabilidade). Já a proposta de Egri e Pinfield (1998) apresenta três perspectivas com a finalidade
de demonstrar como os valores ecológicos estão entrelaçados com os valores humanos, são eles:
paradigma social dominante; ambientalismo radical; e ambientalismo renovado. Ketola (2009), por sua
vez, explora a evolução dos paradigmas moderno e pós-moderno e suas respectivas insuficiências para
lidar com a sustentabilidade. A autora propõe e expõe o surgimento de um novo paradigma que deve
abarcar os seres humanos e a natureza em conjunto, o pré-morfeanismo.
Nestes três estudos, enquanto os dois primeiros paradigmas citados por cada autor são vistos
como mais radicais e insuficientes para tratar da sustentabilidade, representam visões extremas tanto da
perspectiva econômica como da ambiental (tecnocentrismo e ecocentrismo; paradigma social
dominante e ambientalismo radical; paradigmas moderno e pós-moderno), o terceiro representa a área
intermediária emergente na teoria e na prática a respeito da sustentabilidade (sustencentrismo;
ambientalismo renovado e pré-morfeanismo).
Segundo explicam Munck, Borim-de-Souza e Silva (2010), o tecnocentrismo restringe um
possível relacionamento com a sustentabilidade, haja vista suas argumentações desassociam
patologicamente ou acabam por repreender categoricamente muitos componentes críticos destas
discussões, por exemplo, a finitude dos recursos naturais e a qualidade de vida da comunidade envolta
à organização. Ketola (2009) reforça esta arguição ao salientar que o paradigma modernista leva à
degradação tanto do homem quanto da natureza ao configurar uma via muito provável para privilegiar
os grupos dominantes em detrimento das minorias, favorecendo, assim, as desigualdades social,
ambiental e econômica. Desafios sociais, ambientais e de governança são apenas considerados à
medida que se alinham aos interesses econômicos da empresa, bem por isso, as práticas de
sustentabilidade serão apenas possíveis quando as organizações superarem e substituírem as influências
extremamente antropocêntricas deste paradigma (Valente, 2012).
As versões paradigmáticas que se sustentam na visão extrema ambiental tampouco podem ser
compreendidas de acordo com as demandas da sustentabilidade. O ecocentrismo, além de visto como
apenas retórica por alguns, diminui demasiadamente a representação do ser humano, ao ignorar
relacionamentos fundamentais que garantem a segurança da humanidade e a integridade ambiental do
planeta (Munck et al., 2010; Valente, 2012). Ketola (2009) argumenta que embora o paradigma pósXV ENGEMA 2013
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modernista tenha se mostrado capaz de produzir grandes ideias para combater os problemas ambientais
e socioculturais, não trouxe nenhuma solução para as crises humana e ambiental.
Em contexto organizacional, portanto, as versões apresentadas em visões extremistas
econômicas e ambientais falham em oferecer uma base sobre a qual a sustentabilidade possa ser
investigada. Isso porque, tais paradigmas ao promoverem suas premissas por métodos radicais e
isolados não conseguem sequer promover o desenvolvimento econômico, muito menos preservar a
natureza ou propiciar a qualidade de vida social concomitantemente (Gladwin et al., 1995). O
sustencentrismo oferece vantagens sobre o tecnocentrismo e o ecocentrismo, e o paradigma prémorfeanista é preferível àqueles que exploram ou simplesmente observam os fenômenos (Kassel,
2011). O ambientalismo renovado/ sustencentrismo/pré-morfeanismo é alicerçado, portanto, na
premissa maior de que o desenvolvimento humano, por vias sustentáveis, é algo desejável (Hoff et al.,
2009; Munck et al., 2010).
Embora ainda não haja disponível uma definição formal sobre o sustencentrismo, algumas
nuances de seu conceito aparecem na literatura. Segundo Gladwin et al. (1995), o paradigma centrado
na sustentabilidade assume uma responsabilidade de articular o conhecimento e as discussões por uma
abordagem interdisciplinar, capaz de operacionalizar um modelo que melhor entenda e promova a
sustentabilidade nas organizações. Valente (2012) avança nesta proposição conceitual e afirma serem
três as dimensões de um paradigma da sustentabilidade: inclusão; interdependência e equidade. O
sustencentrismo preconiza a inclusão dos três sistemas da sustentabilidade (econômico, social e
ambiental) e a interdependência dos mesmos, em uma relação de causalidade em que é previsto efeitos
de diversas decisões sob os ciclos ambientais, formas socioculturais de vida e sistemas econômicos. A
equidade assegura que não haja privilégios de qualquer sistema sob o outro.
Corrobora-se então com a visão de Gladwin et al. (1995), Egri e Pinfield (1998) e de Ketola
(2009), de que a adoção de um “meio termo”, do sustencentrismo, ou ambientalismo renovado, ou
ainda pré-morfeanista, parece pertinente na incorporação de aspectos sociais e ambientais para uma
sociedade que busca a sustentabilidade e, principalmente, para o contexto de gestão das organizações
(Kassel, 2011).
E esta constatação encontra alicerce não somente na academia, mas, do mesmo modo, no
cenário empresarial. Segundo Valente (2012), é possível visualizar evidências de modelos e práticas de
gestão que parecem interagir de maneira consoante a esta nova visão. Parece haver um consenso sobre
a necessidade das organizações em passar de um entendimento estreito e técnico dos seus impactos
sociais e ambientais para a identificação de um papel mais amplo na sociedade (Barkemeyer, et. al,
2011).
Por ser ainda muito amplo e até mesmo vago, argumenta-se que o conceito de sustentabilidade
corporativa deve ser substituído por definições mais específicas. Há o entendimento de que cada
organização possa optar pela abordagem da sustentabilidade que seja mais coerente com seus objetivos,
propósitos e estratégias, bem como mais apropriada às circunstâncias sociais nas quais atua e aos
valores dominantes que a configura (Van Marrewijk & Werre, 2003). Vos (2007), apesar de consoante
à ideia de uma definição da sustentabilidade conforme o contexto da organização, alerta que
conceituações influentes da sustentabilidade devem desfrutar de consenso, em nível organizacional,
comunitário e social. É preciso este mínimo de consensualidade a fim de que seja permitida a avaliação
do progresso ao desenvolvimento sustentável, bem como avaliações comparativas, em níveis
organizacional, local, regional, nacional e, talvez, até mesmo em âmbito global.
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Nesse sentido, assume-se que a sustentabilidade corporativa refere-se às atividades da empresa
que demonstram a inclusão de aspectos sociais e ambientais às suas operações econômicas e interações
com stakeholders (Van Marrewijk & Werre, 2003). Ademais, pode ser considerada sob duas
perspectivas: uma macro, em que a sustentabilidade é vista como uma maneira de mobilizar o setor
empresarial para contribuir com o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo e outra
micro, pela qual implementar a sustentabilidade refere-se à construção de uma plataforma de
aprendizado em que a organização possa difundir visões econômicas, sociais e ambientais do nível
estratégico para o operacional, ao mesmo tempo em que seja capaz de agregar conhecimentos (Cheng;
Fet; Holmen, 2010). A sustentabilidade deve representar um novo modo de agir da organização, e não
apenas incidir sobre práticas voluntárias e respostas às exigências dos stakeholders (Valente, 2012).
São admitidos os trade-offs, ou seja, embora a busca seja pela articulação equilibrada e contextualizada
entre as dimensões da sustentabilidade, tal busca, não exime que a gestão integrada das mesmas
acarrete perdas no processo decisório (Hahn; Figge; Pinkse; Preuss, 2010).
Epstein e Buhovac (2010) recomendam que, para assegurar a sustentabilidade e superar os
obstáculos em implementá-la, há a necessidade de adotar um sistema formal de gestão que a suporte.
Sistemas formais tipicamente incluem o controle administrativo, a mensuração do desempenho e
sistemas de recompensas capazes de orientar o comportamento dos funcionários em direção a objetivos
estratégicos da sustentabilidade. Nessa mesma linha, Smith e Sharicz (2011) admoestam que, para
desenvolver e monitorar a S.C. é sugerido iniciar processos de governança e liderança, planejamento,
mensuração e divulgação das informações pertinentes, adotar perspectivas de aprendizagem, inserir
novos valores relacionados à cultura organizacional e, especialmente, orientar-se por sistemas formais.
As recomendações, no entanto, muitas vezes não são aplicadas à realidade organizacional. O
conceito de desenvolvimento sustentável carece de meios de operacionalização e contextualização e de
uma tradução dos princípios gerais da sustentabilidade em práticas organizacionais. Em meio à
propagação de novas práticas e estudos que buscam promover e/ou relatar a gestão sustentável, nota-se
um maior número de iniciativas relacionadas a guias ou a orientações para divulgação das ações
organizacionais ditas sustentáveis, em lugar de novas estratégias de implementação, sistemas de
mensuração e modelos gerenciais (Hanh & Scheemesser, 2005; Vos, 2007; Barkemeyer et al., 2011;
Eweje, 2011).
Por outro lado, tratando-se da implementação da sustentabilidade corporativa, de acordo com
Hahn e Scheemesser (2005), há na literatura acadêmica importantes contribuições concernentes às
motivações, percepções e ferramentas que a viabilizam. Na concepção dos autores, estes três aspectos
são interligações, em que, por exemplo, diferentes motivações e percepções implicam em ferramentas
também diferentes. Por este raciocínio, é possível identificar variados grupos de empresas, com
distintas abordagens da sustentabilidade.
Sobre a motivação para a sustentabilidade corporativa, Hahn e Scheemesser (2005) afirmam
que muito das pesquisas empíricas tendem a apresentar resultados tanto positivos quanto negativos
sobre a relação entre a sustentabilidade e o desempenho econômico. Ademais, os estudos não apontam
evidências metodológicas sobre as causas e maneiras sobre como o desempenho econômico pode ser
melhorado por meio de bons desempenhos ambiental e social. Em geral, são frequentes explicações
relacionadas ao aumento do valor do stakeholder, vantagens competitivas sustentáveis, entre outras,
nas quais práticas voltadas à sustentabilidade são orientadas pela racionalidade econômica e
maximização do lucro. De fato, são ínfimos os estudos que indicam motivações mais específicas, como
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razões normativas ou pressões institucionais, em que a adoção da sustentabilidade corporativa se deve
principalmente à legitimação da organização perante à sociedade.
De acordo com Hahn e Scheemesser (2005), questões relacionadas à percepção gerencial da
sustentabilidade são fundamentais e necessárias, à medida que dependem basicamente das percepções e
imagens dos tomadores de decisão. Assim sendo, torna-se basilar analisar “(a) quais são os aspectos
sociais e ambientais percebidos pelos tomadores de decisão e (b) de que modo estes aspectos são
percebidos e interpretados” (p.4). Na literatura sobre o tema, visualizam-se discussões em que a
percepção e o comportamento gerencial são importantes preditores do tipo e do nível de gestão da
sustentabilidade.
No que concerne às ferramentas gerenciais, os autores pontuam que especificamente sobre a
gestão ambiental, são vastas as opções desenvolvidas nas últimas duas décadas, tais como
contabilidade ambiental, avaliação do ciclo de vida, design sustentável, etc. Somente em tempos mais
recentes é que se tornou possível observar esforços direcionados à integração das questões sociais na
gestão da sustentabilidade corporativa, por exemplo, auditoria social, programas voltados aos
funcionários, sistemas de gestão como AA1000 e SA8000, etc. No âmbito acadêmico, as pesquisas
mostram que existe uma considerável lacuna entre a retórica e a realidade na implantação de práticas de
gestão da sustentabilidade, além disso, tanto a gestão ambiental quanto a social estão frequentemente
desassociadas e isoladas das atividades mais importantes da empresa e, portanto, não configuram uma
abordagem integrativa.
A partir destas considerações, Hahn e Scheemesser (2005) aplicaram uma pesquisa quantitativa,
via questionários, com cerca de duzentas empresas alemãs de variados setores e portes. A análise de
dados permitiu identificar três grandes grupos contendo detalhes acerca das abordagens empresariais
sobre a sustentabilidade. São eles: tradicionalista; ambientalista; e sustentavelmente orientadas. No
Quadro 1, estão dispostas as três abordagens, com suas características e detalhamentos.
Hahn e Scheermesser (2005) apontam que dentre as empresas da amostra de pesquisa, as
abordagens empresariais sobre a sustentabilidade divergem consideravelmente. Ademais, no que
concerne à grande diferença encontrada entre a relevância, a motivação e a implementação da
sustentabilidade nas empresas parece reforçar o ceticismo em relação às declarações públicas e o real
comprometimento com a SC. As características encontradas na abordagem ‘Sustentavelmente
Orientada’, sobretudo a sustentabilidade econômica do desenvolvimento sustentável, faz perder a força
do argumento de que a sustentabilidade só pode ser adotada em tempos de prosperidade da economia.
Já as características da abordagem ‘Ambientalista’ sugerem uma tendência em incluir a dimensão
social futuramente. As empresas que compõem a abordagem ‘Tradicionalista’ podem ter seu
comportamento em relação à sustentabilidade explicada pela Teoria Institucional e, embora pareça a
abordagem menos elaborada neste aspecto, é capaz de aderir à responsabilidade socioambiental à
medida que seja reconhecido o sucesso da dimensão econômica.
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Quadro 1 – Abordagens sobre a sustentabilidade corporativa
Abordagem da Sustentabilidade Corporativa (SC)
Tradicionalista
Predomina empresas de médio e pequeno portes.
Motivações se devem aos objetivos empresariais, como renovação do crescimento, novas oportunidades de mercado e
imagem positiva.
A SC é considerada de alta relevância, porém, não é empregado nenhum tipo de mecanismos específico para sua
implantação.
As ferramentas de gestão quase não são desenvolvidas, mesmo os relatórios são escassos.
Ambientalista
Composta por empresas de médio e grande portes.
Motivações são antes relacionadas à imagem da empresa e à redução de custos do que a razões éticas.
As ferramentas de gestão são desenvolvidas principalmente para a área ambiental: relatórios gerenciais, ISO14000 e
ISO9000.
A importância dada à SC é mediana.
Na área social, são apenas proporcionados benefícios adicionais aos funcionários e patrocínios esportivos.
Sustentavelmente Orientada
Constituída principalmente por pequenas e médias empresas.
Motivações são relacionadas a fatores éticos e morais.
Forte comprometimento com o DS e com a responsabilidade socioambiental.
A contribuição com o DS representa uma atividade extra que perpassa as principais operações da empresa.
As questões ambientais e sociais são integradas ao negócio, são desenvolvidas principalmente ferramentas de marketing
ecológico, incentivados programas de gestão para os funcionários e suas famílias, além de relatórios em ambas as áreas.
Fonte: Elaborado a partir de Hahn e Scheermesser (2005).

São destacados ainda os aspectos relacionados ao porte das empresas com respeito às
abordagens da SC. Os resultados da pesquisa mostraram que a grande parcela de pequenas empresas
situa-se em conformidade com a abordagem “Sustentavelmente Orientada”, o que pode ser explicado
por motivações e convicções pessoais do proprietário. Por outro lado, as médias empresas são as mais
representativas na abordagem “Tradicionalista”, o que provavelmente reflete o fato de que são as
empresas de grande porte as que adotam uma postura mais “Ambientalista” justamente por sofrerem
mais pressões de diversos públicos.
Por serem salientadas as diferentes abordagens empresariais da sustentabilidade, esta pesquisa
sugere que iniciativas em prol da sustentabilidade devem ser orientadas a partir de uma análise
profunda das necessidades e realidades de cada empresa, ou seja, devem ser feitas de maneira
contextualizada, em corroboração ao que foi admitido neste artigo.
As três abordagens identificadas por Hahn e Scheermesser (2005) se aproximam ainda dos
paradigmas da sustentabilidade definidos por Gladwin et al. (1995), Egri e Pinfield (1998) e Ketola
(2009). Visualiza-se que basicamente são pareados os paradigmas extremistas da perspectiva
econômica (tecnocentrismo; paradigma social dominante e paradigma moderno) à abordagem
Tradicionalista e o paradigma intermediária emergente na teoria e na prática a respeito da
sustentabilidade (sustencentrismo; ambientalismo renovado e pré-morfeanismo) à abordagem
“Sustentavelmente Orientada”. Os paradigmas extremistas da perspectiva ambientalista (ecocentrismo;
ambientalismo radical) não são exatamente correspondentes à abordagem “Ambientalista”, apesar de
semelhantes na nomenclatura, os primeiros tratam a dimensão ambiental por uma visão mais crítica que
à última. É perceptível, dessa forma, uma aproximação da abordagem “Ambientalista” ao paradigma
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pós-moderno (Ketola, 2009), ou ainda esta pode ser considerada uma passagem entre as abordagens
“Tradicionalista” e “Sustentavelmente Orientada”, sugerindo que, de fato as mudanças paradigmáticas
que orientam as atividades humanas e a evolução do entendimento conceitual acerca da
sustentabilidade são questões que estão imbricadas (Hoff et al., 2009).
Compreendidos os aspectos conceituais que envolver a construção deste artigo, segue-se para os
procedimentos metodológicos utilizados.

4

Procedimentos Metodológicos
A partir do objetivo do presente artigo, de caracterizar uma indústria de pneumáticos em relação
à sua postura sobre a sustentabilidade, seguindo a classificação pressuposta por Hahn e Scheemesser
(2005), pretendeu-se seguir alguns pressupostos dos procedimentos metodológicos adotados pelos
autores. A escolha, ao contrário dos autores, entretanto, foi pela abordagem qualitativa de pesquisa,
uma vez que, por trabalhar em nível de intensidade das relações sociais, esta abordagem pode ser
empregada para a compreensão de fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de
complexidade interna do que pela sua expressão quantitativa (Minayo; Sanches, 1993). Este estudo é
categorizado também como uma pesquisa descritiva, ao expor determinadas características de sua
unidade de análise (Vergara, 2005).
Tais classificações justificam-se por ser a pretensão deste artigo estudar e caracterizar um único
contexto organizacional, e não dedicar-se a explicações de fenômenos. Nesse sentido, adotou-se como
estratégia o estudo de caso único (Yin, 2001). Tratando-se da pesquisa de campo realizada, por se tratar
de um estudo de caráter qualitativo, não foram estipulados critérios estatísticos para seleção ou garantia
de representatividade da unidade estudada. O interesse, portanto, foi intencional e pautou-se no setor
industrial, especificamente de pneumáticas, tendo em vista o contexto econômico apresentado, além do
critério de acessibilidade (Vergara, 2005).
Foi convidada a participar da pesquisa uma das maiores organizações do setor de pneus do
Brasil, aqui denominada ficticiamente de “Indústria P”, devido a acordos de confidencialidade. Em um
primeiro momento, foram solicitados documentos secundários internos e/ou externos pertinentes
publicados pela ou para a organização que, posteriormente foram submetidos à análise documental, por
exemplo, os últimos relatórios de sustentabilidade, informativos e pesquisas de órgãos institucionais.
Em um segundo momento, foram realizadas entrevistas focalizadas, apoiadas por um roteiro flexível
(Flick, 2009), com os gestores responsáveis pelo departamento de Recursos Humanos, de Finanças e
com o profissional responsável pela área de sustentabilidade, chamada de Meio Ambiente, da Indústria
P. Intentou-se com as entrevistas obter maiores informações sobre o tema da pesquisa justamente pelo
fato de os sujeitos poderem ser considerados especialistas, pois atuam diretamente nas áreas envolvidas
à sustentabilidade corporativa, observando-se o conceito do TBL.
O roteiro das entrevistas seguiu basicamente as questões elencadas no estudo de Hahn e
Scheemesser (2005), além de outras feitas no momento da conversa, quando se sentiu a necessidade de
maiores esclarecimentos. Hahn e Scheemesser (2005) buscaram evidenciar em sua pesquisa três
principais questões, motivação, percepção e ferramentas para a sustentabilidade corporativa, das quais
derivaram outras relacionadas: (1) Qual é o significado e qual a relevância do desenvolvimento
sustentável para a empresa?; (2) Por que a empresa se compromete com o desenvolvimento
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sustentável?; e (3) Quais ferramentas de gestão são utilizadas para implementar o desenvolvimento
sustentável na empresa?.
As entrevistas foram analisadas em triangulação à análise documental e ao referencial teórico
levantado, procedimento correspondente à triangulação de métodos de pesquisa, utilizada com o
propósito de sustentar e aumentar a confiabilidade os resultados obtidos a partir da pesquisa empírica
(Yin, 2001). No tópico seguinte, são apresentados e analisados os resultados obtidos por meio da
pesquisa.
5

Apresentação e Análise de Dados da Pesquisa
Esta seção irá contemplar em sequência uma breve descrição da organização estudada e o relato
das entrevistas priorizando as categorias abordadas no roteiro de pesquisa, respeitando a análise sob a
perspectiva de três categorias: motivação, percepção e ferramentas para a SC.

5.1 A “Indústria P”
De origem norte-americana, a Indústria P está ativa desde 1939, com sua primeira fábrica de
pneus instalada no estado de São Paulo. Já na década de 1980, uma grande organização multinacional
realizou a compra da indústria, sendo que a união das duas empresas pioneiras no segmento resultou
em uma forte corporação mundial, hoje a maior fabricante de pneus neste âmbito.
Embora a matriz seja uma organização aberta, no Brasil, a Indústria P possui capital fechado.
Atualmente, conta com duas unidades produtivas, a fábrica inaugural de São Paulo e outra na Bahia.
Esta primeira foi selecionada como unidade de análise desta pesquisa, pelo critério de acessibilidade.
A planta do estado de São Paulo possui capacidade produtiva de 33 mil pneus/dia e seu
portfólio é constituído por de pneus para caminhões, ônibus, veículos industriais, agrícolas e máquinas
fora de estrada. A fábrica opera em três turnos, 24 horas por dia, durante toda a semana. Os registros do
ano de 2010 expõem que o quadro de funcionários diretos corresponde a cerca de 3200 pessoas. Esta
unidade é certificada pelos selos ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
5.2 Apresentação e Análise de Dados
Inicialmente, a respeito da motivação para a sustentabilidade corporativa, é preciso lembrar que
Hahn e Scheemesser (2005) apontam tanto questões relacionadas ao desempenho econômico e
maximização do lucro da empresa, quanto razões normativas ou pressões institucionais, em que a
adoção da SC se deve principalmente à legitimação da organização perante a sociedade.
Na Indústria P, encontrou-se em documentos que esta adesão partiu de um movimento do
mercado. Mediante uma crise no setor automobilístico internacional, recentemente, incertezas surgiram
quanto ao crescimento das indústrias no país. Buscou-se na noção de sustentabilidade, as bases para o
crescimento planejado, para que o impacto das ações da organização seja controlado. A fala do Gerente
de Meio Ambiente, corrobora esta afirmação. Para ele, há cerca de oito anos a responsabilidade social
já é trabalhada da empresa, e mais atualmente a dimensão ambiental foi incorporada.
“Como veio esse foco pra dentro do mercado, então no departamento de Responsabilidade Social foi
onde se começou a desenvolver algumas atividades”. (G. Meio Ambiente)
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A pesquisa empírica e a documentos revelou que a adesão à sustentabilidade corporativa não
possui características proativas, mas reativas a um movimento maior de mercado. Apesar de ter um
cunho econômico, pode-se afirmar que as razões da Indústria P são normativas, pois se relacionam à
visão da sociedade sobre o setor que acabara de passar por uma crise, e não especificamente à
maximização de lucro ou do desempenho econômico.
As razões normativas foram também as predominantes na pesquisa de Hahn e Scheemesser
(2005), dentre as empresas pesquisadas. Neste sentido, vale retomar a Resolução Conama 258/99, a
qual dita a regulamentação sobre o recolhimento de pneus inservíveis, importante marco normativo
para a atenção do setor no qual se inclui a Indústria P acerca da sustentabilidade.
Indagou-se ainda sobre como os entrevistados observam a adesão da sustentabilidade por parte
da empresa, no sentido de ser institucionalizada ou não. Há exemplo de resposta, os Gerentes de Meio
Ambiente e de Recursos Humanos, respectivamente, argumentam:
“Pelo histórico que eu tenho da fábrica, houve sim algumas barreiras, algumas dificuldades, por conta
de mudanças organizacionais, culturais, alguns medos... A cultura da própria empresa acaba
barrando a transformação. Mas hoje a gente tem uma força bem maior, quando a gente tá precisando
de alguma coisa, tá mais fácil de conseguir” (G. Meio Ambiente).
“Nós temos começado a trabalhar, o departamento aqui tá muito novo, foi muito recentemente” (G.
Recursos Humanos).
Percebe-se que a incorporação da sustentabilidade na Indústria P está ainda em fase de
processo, é algo recente na organização. Este fato é verificado também no estado de infância em que se
encontram os reportes da empresa a este respeito e das poucas comunicações institucionais
direcionadas a este tópico. A sustentabilidade deve representar um novo modo de agir da organização
(Valente, 2012) e para que seja desenvolvida na organização, se faz necessário inserir novos valores
relacionados à cultura organizacional (Smith & Sharicz, 2011). Este é ainda um caminho a ser
percorrido pela Indústria P. Neste ponto já é possível notar a aproximação à abordagem
“Tradicionalista” da SC.
No que concerne às questões relacionadas à percepção gerencial da sustentabilidade Hahn e
Scheemesser (2005), afirmam serem fundamentais e necessárias, à medida que dependem basicamente
das percepções e imagens dos tomadores de decisão. Todos os entrevistados afirmaram ser a SC muito
importante para a empresa, assim como ocorreu na pesquisa conduzida por Hahn e Scheemesser
(2005). Segundo a visão dos Gerentes Financeiro e de Meio Ambiente, a sustentabilidade na Indústria
P está associada à gestão de resíduos e à redução.
“Então, uma das coisas aqui que é nossa preocupação é o controle do meio ambiente né. Aqui a gente
tem a coleta seletiva, temos a destinação de resíduos né (...). Não só a empresa mas o setor, tem um
programa de destinação de pneu, ela recolhe o pneu no mercado e dá a destinação final (...). Então
nossa preocupação tá nesse sentido aí” (G. Financeiro).
“Pra fábrica, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pensa logo em redução. Porque a
nossa matéria prima é muito cara e, ao mesmo tempo, não é renovável” (G. Meio Ambiente).
Os entrevistados ainda relataram que a sustentabilidade corporativa é encarada estrategicamente
pela empresa. Novamente foram mencionados exclusivamente aspectos sobre a destinação de resíduos
e controle de poluição, considerados “estratégicos”. A tomada de decisão com relação à SC é vista com
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pouca autonomia, pois qualquer nova decisão almejada perpassa ao menos três níveis hierárquicos
superiores antes de ser aprovada. Nota-se a sustentabilidade como algo pontual na Indústria P, e não
holística, em suas perspectivas macro e micro, assim como defendem Cheng et al. (2010).
Ao tratar-se da disseminação da sustentabilidade por toda a organização, no sentido de incluir
os funcionários, conforme encontrado no Balanço Social de 2010 e segundo informações dos
entrevistados, uma das maiores iniciativas é a realização de um evento anual, em que são tratados em
palestras temas correlatos à sustentabilidade e promovidas atividades que estimulam a participação dos
funcionários como sujeitos ativos na preservação do local em que trabalham. O Gerente de Recursos
Humanos relata que outras iniciativas devem ser realizadas, a fim de incluir não só os funcionários no
meio ambiente de trabalho, mas também em seu meio familiar. Acrescenta, contudo, que estas são
iniciativas que ainda estão sendo amadurecidas, por meio de pesquisas.
Estes resultados são próximos aos encontrados por Hahn e Scheemesser (2005), em que apesar
de a grande maioria das empresas pesquisadas declararem que consideram a sustentabilidade de
extrema relevância, são iniciais os sistemas desenvolvidos para estimular esta mentalidade nos
funcionários para este tópico. Conforme argumentam Epstein e Buhovac (2010), implementar e
garantir o desenvolvimento da sustentabilidade implica a necessidade de adotar um sistema formal de
gestão que a suporte, no qual se incluem processos capazes de orientar o comportamento dos
funcionários em direção a objetivos estratégicos da sustentabilidade.
Avançando na proposta de investigação de Hahn e Scheemesser (2005), no que tange aos
resultados organizacionais obtidos tendo em vista a adoção da sustentabilidade, os relatos dos
entrevistados evidenciaram conexão com o desempenho da empresa, a partir da promoção da imagem
perante seus consumidores. Seguem-se as falas dos Gerentes Financeiro e de Meio Ambiente.
“A empresa acaba sendo considerada uma empresa que não é uma vilã no mercado, uma empresa que
só polui né. (...) o consumidor, a grande maioria tá preocupado com a sustentabilidade, e quer que a
empresa que seja correta né, que tenha essa preocupação com o meio ambiente”. (G. Financeiro)
“Esta é uma área de investimentos, não é que ela vai te dar um retorno (...). Eu acredito que só a parte
de marketing né, a gente depende muito do cliente lá fora. Então ele vai enxergar a marca da empresa
através dos selos, através de comerciais”. (G. Meio Ambiente)
É notório aqui mais um aspecto normativo da incorporação da SC, ou seja, a imagem da
organização. Para os entrevistados, tomadores de decisão, não é clara a relação entre o
desenvolvimento da sustentabilidade e retornos econômicos na Indústria P. Inclusive, para o Gerente de
Meio Ambiente, esta não é uma possibilidade, pois a área que trata da sustentabilidade gera mais custos
voltados a investimentos do que a retornos.
Concernente à integração das dimensões econômica, social e ambiental, os entrevistados não
souberam se posicionar firmemente. Para o Gerente Financeiro, as três dimensões são consideradas
conjuntamente na tomada de decisão, entretanto, às exemplificações pautaram-se mais uma vez na
questão da disposição de resíduos. Na visão do Gerente de Meio Ambiente, a dimensão social ainda
está desintegrada, é pouco trabalhada, mas já estão sendo pensadas ações para a inclusão deste aspecto.
Já o Gerente de Recursos Humanos não soube afirmar sobre a dimensão social que extrapola os muros
da organização, tampouco sobre a dimensão econômica. Limitou-se apenas à explanar sobre a
importância de considerar a comunidade do entorno, já que são potenciais consumidores, e ações
voltadas aos funcionários referentes à incentivos para o comportamento voltado à reciclagem.
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As declarações acima a respeito dos resultados e do inter-relacionamento das dimensões da
sustentabilidade corporativa reforçam a inferência de que a Indústria P encara esta em consonância a
abordagem “Tradicionalista”.
Enfim, o terceiro ponto pesquisado por Hahn e Scheemesser (2005), ferramentas gerenciais, os
autores citam diversas como os relatórios gerenciais, certificações na área, ferramentas de marketing
ecológico e programas voltados aos funcionários e suas famílias.
Os entrevistados admitem que este é um ponto carente na empresa.
“E isso aí tem retorno, mas é difícil medir esse retorno economicamente né. Não tem um cálculo
específico”. (G. Financeiro)
“A gente acabou de criar uma área que vai ter uma pessoa organizando tudo isso, porque a gente faz
realmente trabalhos sociais, mas não tem um indicador que mensure isso”. (G. Recursos Humanos)
O Gerente de Meio Ambiente, por seu turno, apontou as mensurações feitas em várias linhas,
por exemplo, um inventário de emissões de gases poluentes, tratamento de efluentes, controle de
resíduos e de consumo de água e energia elétrica. O Gerente Financeiro também lembrou de algumas
destas questões, porém ressaltou que são exigências governamentais.
Nos documentos encontrados, principalmente no relatório de sustentabilidade, as evidenciações
são de ações e programas que a Indústria P promove e os indicadores são exclusivamente econômicos
ou ambientais, estes últimos referentes à consumo de água e energia, por exemplo. Os indicadores
sociais referem-se apenas a número de funcionários e suas estratificações e o valor de benefícios
concedidos. Outras ferramentas utilizadas são as certificações ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007,
destinadas a aspectos ambientais e sociais, respectivamente. Existe apenas um relatório de
sustentabilidade, elaborado aos moldes da Global Reporting Iniciative (GRI) e, devido à sua condição
inicial, não conta com classificação ou auditoria realizada. Em pesquisa a mais informações, verificouse que a matriz da Indústria P, embora mais avançada nestes termos, possui apenas três relatórios de
sustentabilidade, nos anos de 2007, 2011 e 2012.
Estas informações são semelhantes aos resultados encontrados por Hahn e Scheemesser (2005),
uma vez que grande parte das empresas alemães consultadas utilizam com maior frequência
ferramentas como relatórios e indicadores ambientais se comparados aos sociais, muito embora este
esteja em desenvolvimento nas organizações. Observa-se, portanto, mais uma vez a aproximação com a
abordagem “Tradicionalista” da SC, à medida que as ferramentas para trabalha-la são ínfimas e até
mesmo os relatórios são escassos.
De forma geral, as informações concatenadas no presente artigo assemelham-se aos principais
resultados encontrados por Hahn e Scheemesser (2005). Ao analisar as perspectivas de motivação,
percepção e ferramentas voltadas à sustentabilidade corporativa, a Indústria P pode ser considerada em
consonância à abordagem “Tradicionalista”. Esta, de acordo com os autores, possuem suas motivações
devidas aos objetivos empresariais, como renovação do crescimento, novas oportunidades de mercado
e imagem positiva. A sustentabilidade é percebida como algo de alta relevância, porém, não é
empregado nenhum tipo de mecanismo específico para sua implantação. As ferramentas de gestão
quase não são desenvolvidas, e mesmo os relatórios são escassos.
A divergência se dá em relação ao porte da empresa e às especulações que os autores fazem
sobre a sua abordagem. A Indústria P seria considerada como “grande porte”, por possuir mais de 500
funcionários. Segundo Hahn e Scheemesser (2005), as empresas de grande porte adotam uma postura
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mais “Ambientalista” por sofrerem mais pressões de diversos públicos. Entretanto, no caso desta
pesquisa, acredita-se que a matriz da Indústria P, por ser uma multinacional, é a que recebe maiores
pressões e detenha esta postura. A Indústria P, enquanto subsidiária, pode ser vista como reflexo de sua
matriz, bem por isso, possa ser justificado o fato de encontrar-se mais alinhada à abordagem
“Tradicionalista”.
6

Considerações Finais
Este artigo teve por finalidade caracterizar uma indústria de pneumáticos em relação à sua
postura sobre a sustentabilidade corporativa, seguindo a classificação pressuposta por Hahn e
Scheemesser (2005). A partir de uma abordagem qualitativa de pesquisa, a Indústria P configurou a
unidade de análise em perspectivas, sendo que foram utilizados como fonte de coleta de dados
documentos e entrevistas com sujeitos relevantes na tomada de decisão dentro da temática em pauta.
A análise de dados em triangulação permitiu inferir que nos três pontos de foco desta pesquisa –
motivação em adotar a SC; percepção gerencial sobre a SC; e ferramentas de SC – a Indústria P
aproxima-se da abordagem “Tradicionalista”. Observou-se que as razões da Indústria P para adotar a
sustentabilidade corporativa são normativas, uma orientação reativa a um movimento maior do
mercado. Embora seja considerada relevante para a organização, a incorporação da SC ainda em fase
de processo, é algo recente na organização, pontual e com pouca autonomia. Suas dimensões social,
econômica e ambiental não são encaradas pelo prisma do inter-relacionamento e integração. A inserção
da sustentabilidade na cultura organizacional é ainda um caminho a ser percorrido pela Indústria P. Em
relação às ferramentas direcionadas a operacionalizar a sustentabilidade, notou-se que estas são ínfimas
e escassas na organização, muito embora haja algumas iniciativas que estão sendo amadurecidas, por
meio de pesquisas.
Correspondente à abordagem “Tradicionalista”, é possível afirmar que a sustentabilidade na
Indústria P situa-se em conformidade aos paradigmas extremistas econômicos: tecnocentrismo
(Gladwin et al., 1995), paradigma social dominante (Egri & Pinfield, 1998), e paradigma modernista
(Ketola (2009). A pesquisa empírica revelou evidências de que a sustentabilidade corporativa na
Indústria P está mais associada aos princípios e objetivos econômicos neoclássicos (crescimento
econômico e lucro) com crença na possibilidade e necessidade da associação entre negócios e
crescimento sustentável, por meio da tecnologia.
É provável que, devido às pesquisas que já estão em andamento na organização, a passagem ao
sustencentrismo, ou à abordagem Orientada para a Sustentabilidade, se concretize num futuro próximo.
Acredita-se que este será um movimento estimulado muito em virtude de sua matriz, já que ocupa uma
visão de maior destaque, portanto, maior pressão de diversos stakeholders, em nível global. A Teoria
Institucional, baseada nos processos de isomorfismo coercitivo (Dimaggio & Powell, 1983), pode
suportar teoricamente esta ideia em estudos futuros.
O caso estudado é passível de ser considerado evidência de que, embora já haja o
reconhecimento do papel fundamental das organizações na busca por um desenvolvimento sustentável,
sua operacionalização e tradução no contexto organizacional são ainda carentes, quando não fontes de
confusões e distorções sobre o significado da sustentabilidade corporativa em um contexto mais amplo.
A caracterização da sustentabilidade corporativa como se encontra na Indústria P pode auxiliála a tomar novos direcionamentos e/ou reforçar os já existentes em busca de uma atuação orientada
para o desenvolvimento sustentável. Almeja-se, ademais, que as organizações em geral possam ter à
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sua disposição dados, ainda que descritivos, que deverão orientar seus gestores no alcance de melhores
e mais coerentes práticas de sustentabilidade.
Espera-se que as inferências deste trabalho possam também atingir a academia, não só como
material científico exploratório, mas também como subsídio para despertar o interesse de professores e
alunos no sentido de buscar maiores contribuições ao assunto. Sugere-se, como pesquisas futuras, a
ampliação desta pesquisa para outras organizações e outros setores, permitindo trabalhos comparativos,
além de estudos mais aprofundados que busquem explicar aspectos vinculados às motivações,
percepções e ferramentas voltadas à sustentabilidade corporativa. Construir respostas que melhor
expliquem as relações propostas, até então consideravelmente ausentes em estudos científicos
vinculados à Administração, permitirá, no mínimo, estabelecer um debate que crie novos rumos para
tratar as questões em análise.
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Resumo: A produtividade verde visa garantir a proteção ambiental ao fazer negócios rentáveis através de uma abordagem
multidisciplinar, sistemática e holística, reconhecendo que o meio ambiente e o desenvolvimento são dois lados da mesma
moeda. Neste sentido, mediante os problemas ambientais gerados pelas atividades industriais e a preocupação das
organizações produtivas em alinhar a sua produtividade a proteção ambiental o presente estudo tem como objetivo propor
um modelo de mensuração do nível de produtividade verde em organizações industriais. Trata-se de uma pesquisa
exploratória utilizando-se de um levantamento bibliográfico. O modelo proposto baseia-se nas contribuições dadas por Kim
e Hur (2003) no que tange a mensuração da produtividade verde. O modelo permite por meio do cálculo da produtividade e
do impacto ambiental verificar o nível de produtividade verde das organizações, podendo ser classificado como: alto, médio
e baixo, dando assim suporte para a identificação de medidas que venham contribuir para a melhoria deste nível.
Palavras-chave: Produtividade verde; Produtividade; Impacto Ambiental.
Abstract: The Green Productivity aims to ensure environmental protection to make profitable trades through a
multidisciplinary, systematic and holistic approach , recognizing that the environment and development are two sides of the
same coin. In this sense, through the environmental problems generated by industrial activities and the concern of
productive organizations to align their productivity to the environmental protection this study aims to propose a model of
mensuration the level of green productivity in industrial organizations. This is an exploratory research with the use of the
literature survey. The proposed model is based on the contributions given by Kim and Hur (2003) with regarding to the
mensuration of green productivity. The model allows through for calculating productivity and environmental impact check
the level of green productivity of the organizations and can be classified as: high, medium and low, thus giving support to
the identification of measures that comes to contribute to the improvement of this level.
Key-words: Green Productivity; Productivity; Environmental Impact.
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1. INTRODUÇÃO
As questões de caráter ambiental cada vez mais ganham proporção mundial e se tornam alvos
de discussões acadêmicas, governamentais e empresariais, voltadas para a busca de um novo modelo de
crescimento econômico que considere a preservação do meio ambiente e a solução dos problemas
ambientais por intermédio de iniciativas individuais, empresariais e públicas.
No que tange as iniciativas empresariais, estas devem reduzir ao máximo o seu impacto
ambiental negativo. Neste sentido, o foco das indústrias passaram a ser direcionados para o conceito de
produtividade. O qual segundo Moura (2007) está relacionada com obter o máximo de resultado com o
mínimo de esforço ou recursos usados, sendo assim á produtividade é uma métrica, um indicador que
pode orientar os gestores industriais como gerir melhor os seus recursos produtivos. Contudo, não basta
apenas produzir otimizando o uso dos recursos, visto que as atividades produtivas geram rejeitos e
resíduos de produção impactantes ao meio ambiente.
Com o intuído de incentivar esta nova percepção e promover o enfoque preventivo no que tange
a relção indústria e meio ambiente , foram desenvolvidos no âmbito acadêmico/empresarial uma série
de conceitos, modelos e ferramentas de gestão ambiental, entre os quais se destaca a Produtividade
Verde (PV), por considerar os impactos ambientais e consumo de recursos a nível de indústria.
A Produtividade Verde foi criada pela Organização Asiática de Produtividade (Asian
Productivity Organization - APO), a qual iniciou seu Programa de Produtividade Verde em 1994,
tendo por objetivo de aumentar a produtividade por intermédio da utilização mínima dos recursos e a
redução dos impactos ambientais. Dentro deste raciocínio, Henson e Culaba (2004) consideram a
produtividade verde um novo paradigma de fabricação, onde busca contribuir para a sustentabilidade
por meio de conservação dos recursos e minimização dos resíduos, visando adotar simultaneamente
ações que levem a uma melhor produtividade e atendimendo ao mercado consumidor. Neste sentido a
Produtividade Verde visa garantir a proteção ambiental ao fazer negócios rentáveis, através de uma
abordagem multidisciplinar, sistemática e holística enfatizando o trabalho em equipe e a aplicação de
tecnologias e técnicas adequadas.
Contudo, mediante os problemas ambientais gerados pelas atividades industriais e a
preocupação das organizações produtivas com sua produtividade, o presente trabalho parte do princípio
de que estas organizações devem ampliar o entendimento do conceito de produtividade para além dos
aspectos econômicos incluindo com igual nível de importância os aspectos ambientais, ou seja, a
prática da produtividade verde. Considerando isto, o presente trabalho busca responder a seguinte
questão: Como mensurar o nível de produtividade verde em organizações industriais?
Com a finalidade de responder ao questionamento levantado anteriormente, este estudo tem
como objetivo: propor um modelo de mensuração do nível de produtividade verde em organizações
industriais.
Este estudo justifica-se por se constituir uma fonte subsidiadora de pesquisas nos quais os mais
diversos setores da produção possam ser contemplados, haja vista a produtividade verde ser de pouco
conhecimento no contexto brasileiro, além de buscar preencher a lacuna existente na literatura
pertinente à produtividade verde no que tange a modelos de mensuração da produtividade verde em
nível organizacional.
O presente artigo estrutura-se da seguinte forma: a presente introdução, seguida do referencial
teórico, o qual apresenta os conceitos referentes à produtividade verde, produtividade e impacto
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ambiental; metodologia, caracterizando os procedimentos e tipologia de pesquisa; análise dos
resultados, apresentado o modelo de mensuração do nível de produtividade verde proposto; e
considerações finais.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Produtividade Verde.
Produtividade Verde foi um termo criado e usado pela Organização Asiática de Produtividade
(Asian Productivity Organization - APO). Segundo a APO, produtividade verde é uma estratégia para
melhorar a produtividade e o desempenho ambiental para o desenvolvimento socioeconômico global. É
a aplicação de sistemas de gestão, tecnologias e técnicas adequadas para produzir serviços e produtos
ambientalmente responsáveis. Para tanto, tal conceito partiu do pressuposto da integração de melhoria
da produtividade ao desenvolvimento e proteção ambiental, no qual, a produtividade fornece a estrutura
para melhoria contínua, enquanto proteção ambiental fornece a fundamento para o desenvolvimento
sustentável.
Diante do conceito de produtividade verde proposto pela APO, diversos autores buscaram
complementar ou sintetizar o mesmo. Neste sentido, destacam-se Henson e Culaba (2004) e Tutlle e
Heap (2007). Henson e Culaba (2004) consideram produtividade verde como novo paradigma na
fabricação sustentável, onde a conservação dos recursos e minimização de resíduos constituem
simultaneamente a estratégia de melhor desempenho ambiental e produtividade organizacional. Tutlle e
Heap (2007) esclarecem que a definição de produtividade verde reflete a visão asiática de
produtividade, que sempre teve um foco duplo (empresa e o seu macro ambiente), nos quais são
reproduzidos pela produtividade verde, uma vez que esta envolve uma preocupação com o foco no
cliente (qualidade) para alcançar o equilíbrio adequado entre rentabilidade e desempenho ambiental.
Tais autores trazem como contribuição a ênfase na forte vinculação existente entre o aspecto
econômico (produtividade e qualidade) e ambiental, mostrando que ambos os aspectos não podem ter
foco insolado, e são interdependentes, além de vincular a produtividade verde com a sustentabilidade
através da sua contribuição no que tange a dimensões econômica, ambiental e social. Econômica do
ponto de vista da produtividade (redução de custos/ rentabilidade), ambiental por considerar a redução
de os impactos ambientais e do consumo de recursos do sistema que busca uma produtividade verde, e
social pelos produtos e processos que são voltados para a melhor qualidade de vida da sociedade. Neste
sentido, produtividade verde tem sua essência voltada para três focos conforme apresentado na figura 1.
Figura 1: O foco triplo da produtividade verde.

Fonte: APO (2006)
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A figura 1, destaca que a Produtividade Verde visa garantir a proteção ambiental ao fazer
negócios rentáveis, através de uma é abordagem multidisciplinar, sistemática e holística enfatizando o
trabalho em equipe e a aplicação de tecnologias e técnicas adequadas. Neste sentido, a produtividade
verde reconhece que o meio ambiente e desenvolvimento são dois lados da mesma moeda, e ao
estender este reconhecimento, o conceito de produtividade verde mostra que qualquer estratégia de
desenvolvimento que busque ser sustentável precisa de ter foco em meio ambiente, qualidade e
rentabilidade, ou seja, o que forma o seu foco triplo.
Contudo, no que tange ao foco triplo da Produtividade Verde, Saxena, Bhardwaj e Sinha
(2003), colocam que estes se distinguem em três características que remetem a Produtividade Verde:
melhoria da produtividade, conformidade ambiental e abordagem integrada. Segundo estes, a melhoria
da produtividade é um lado da moeda da produtividade verde. Nesta perspectiva, a abordagem Kaizen
de melhoria contínua constitui a base, onde, conceito de melhoria contínua, conseguida através da
adoção de princípios do ciclo PDCA (planejar, fazer, checar e agir) destina-se a garantir a melhoria da
produtividade não só com a finalidade dos programas de melhoria de produtividade clássica, mas
também buscando a melhoria ambiental em um processo dinâmico e interativo.
Quanto à conformidade ambiental, tem-se que sua essência está na redução dos resíduos na
fonte geradora, visto que na perspectiva da produtividade verde pode-se entender o resíduo é um
indicador de baixa produtividade. No pertinente a abordagem integrada, esta constitui um dos pontos
fortes da produtividade verde remetendo a participação dos trabalhadores e a perspectiva de equipe,
serão fontes de melhoria do ambiente de trabalho, saúde do trabalhador e segurança.
Tendo em vista as características que remetem a produtividade verde, entende-se que a sua base
se dá no contexto de manufatura de bens, e busca primeiramente a produtividade, ou seja, produzir
mais com menos. Para tanto, a conformidade ambiental e a abordagem integrada são consequências da
alta ou baixa produtividade, dentro desta perspectiva pode se verificar que o conceito de produtividade
verde apesar de contribuir para proteção ambiental, tem forte ênfase nos benéficos econômicos,
apresentando-se assim como um conceito preponderantemente economicista. Contudo, apesar do
exposto, observa-se que a produtividade verde pode se constituir como um estímulo às organizações,
principalmente de cunho industrial, a adotarem medidas de proteção ambiental através da prevenção.
Neste sentido, tem-se que a produtividade verde nas organizações é estabelecida com base em
dois construtos: produtividade e impacto ambiental, os quais são brevemente conceituados a seguir.
2.1.1 Produtividade.
Atualmente, a sobrevivência e o crescimento das organizações dependem fundamentalmente da
sua competitividade, a qual tem como um dos fatores mais relevantes para seu alcance à melhoria da
produtividade. Neste sentido, a produtividade está vinculada a eficácia de um processo produtivo,
sendo tal eficácia relativa à melhor ou pior utilização dos recursos.
Para Sink (1985) o conceito de produtividade é dado para um sistema físico de produção onde
essa se exprime pela relação entre o que é obtido na saída e o que é consumido na entrada. Neste
mesmo contexto, Contador (1998) define produtividade como sendo a capacidade de produzir partindose de certa quantidade de recursos, onde a produtividade é a medida pela relação entre os recursos
efetivos da produção e os recursos produtivos aplicados a ela.
Os conceitos clássicos de produtividade apresentados convergem quanto o foco no processo
produtivo, contudo o conceito de produtividade pode ser ampliado à perspectiva empresarial. Para
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tanto, Tangen (2002) afirma que vários autores definem produtividade empresarial como a relação
entre entradas e saídas, ou seja, a relação entre o volume de produção da empresa e o volume dos
fatores utilizados nessa produção. Estes fatores não incluem só os fatores incorporados na produção de
um bem, mas todo que foi envolvido no âmbito da organização para a geração da produção como mãode-obra, gastos com gestão, entre outros fatores.
A produtividade é um indicador do desempenho, neste sentido é importante destacar que esta
pode ser medida em três níveis: operacional, empresarial e nacional. No nível da operação, reflete o
conceito taylorista de aumento da capacidade produtiva dos recursos envolvidos em uma operação. No
nível da empresa, reflete a relação entre o faturamento e os custos totais. No nível da nação, reflete o
conceito de renda per capita (CONTADOR, 1998). Para fins do presente estudo, destaca-se a
mensuração da produtividade em nível de organização.
A produtividade em uma organização, pode ser medida de formas destintas, podendo ser
empregadas menidas de natureza física ou monetária, bem como produzir resutados absolutos ou
relativos. Nesta perspectiva Garcia (2007) apresenta que, em linhas gerais, a produtividade pode ser
medida pela relação entre os resultados efetivos da produção e os recursos produtivos aplicados a ela
(ou produção/recursos), tais como: peças/hora-máquina, toneladas produzidas/homem-hora,
quilogramas fundidos/quilowatt-hora, toneladas de soja/hectare (onde ano está implícito por
corresponder à safra), carros produzidos/funcionário-ano, toneladas de aço/homem ano, etc. Este
esclarece ainda que a produtividade pode ser medida para cada recurso isoladamente, para ser possível
avaliar o comportamento e o desempenho de cada um ou considerando a totalidade dos recursos
utilizados para gerar uma determinada produção (bens ou serviços).
Dentro desta perspectiva tem-se uma clássica formulação geral utilizada para medir a
produtividade em um dado período de tempo e com foco monetário. Segundo Campos (1999), a
produtividade pode também ser definida de forma monetária como o quociente entre o faturamento da
organização e os custos incorridos para gerar aquele faturamento, conforme ilustrado pela equação 1,
na qual: Pt significa a produtividade do período; Ft o faturamento no período t, e Ct os custos ocorridos
no período t para o dado faturamento.
Pt = Ft (1)
Ct
A contribuição dada pela equação 1 é o fato da mesma incluir todos os fatores internos da
empresa, além de enfatizar o cliente como fator decisivo de produtividade. Visto que se o cliente não
quiser comprar, por maior que seja a eficiência da empresa, a produtividade cairá à medida que o
faturamento cair.
A mensuração da produtividade é importante por permitir a identificação de falhas na produção
e suas possíveis correções, permitindo assim a gestão da indústria tomar medidas mitigadoras. Contudo
mesurar a produtividade por essa óptica leva as organizações a focarem apenas na melhoria de seu
processo produtivo, na otimização no uso de seus recursos de produção e nos ganhos financeiros,
esquecendo-se que suas atividades produtivas são fontes geradoras de impactos ambientais
significativos. Neste contexto conceitua-se a seguir o outro construto da produtividade verde: o impacto
ambiental decorrente das atividades organizacionais.
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2.1.2 Impacto ambiental.
A expressão “impacto ambiental” teve sua maior utilização a partir dos anos 70 e 80, quando
diversos países perceberam a necessidade de estabelecer diretrizes e critérios para avaliar os efeitos
adversos das intervenções humanas na natureza. Esta expressão, comumente é associada a algum dano
na natureza, contudo Sánchez (2011) afirma que a literatura técnica pertinente a este conceito apresenta
várias definições de impacto ambiental, sendo quase todas estas concordantes em seus conceitos
básicos, embora que fomuladas de diferentes maneiras. Contudo, os conceitos de impacto ambiental
mais relevantes no contexto brasileiro são dados pela ISO 14.001, de 1996, e pelo art. 1º da Res. 1, de
23.1.86 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Tais conceitos de impacto ambiental considearam que o que caracteriza o impacto ambiental,
não é qualquer alteração nas propriedades do ambiente, mas sim alterações produzidas pelos homens e
suas atividades, nas relações constitutivas do ambiente, que excedam a capacidade de absorção desse
ambiente (MOREIRA, 2002). Para Sánchez (2011), o impacto ambiental pode ser causado por uma
ação humana que implique: supressão ou inserção de certos elementos do ambiente e sobrecarga.
Nesta pespectiva, observa-se que de modo geral, os impactos ambientais mais significativos
encontram-se nas regiões industrializadas, ou ainda mais claramente, são oriundos das atividades
produtivas deste tipo de organizações.
As oganizações industriais, geram impacto ambiental deste a sua instalação em um dado espaço
geográfico até a sua possível desativação. Contudo os principais impactos causados pelas indústrias se
encontram na sua operação. Na literatura relacionada a impacto ambiental e organizações indústrias
encontram-se vários estudos realizados nos mais variados setores, tais como: revestimentos cerâmicos
(FERRARI, 2000); laticínios (MACHADO, SILVA e FREIRE, 2001); embalagens (QUEIROZ et al.,
2010) ; sucroalcooleiro (SILVA e FERREIRA, 2010); e vestuário ( TEIXEIRA e CASTILLO, 2012).
Estes trabalhos, demostram que os principais impactos identificados possuem como causas os resíduos
sólidos, efluentes líquidos, emissões gasosas; rejeitos de produção; entre outros fatores oriundos das
atividades de produção e gerenciamento.
Neste sentido tem-se que o impacto ambiental é a alteração no meio ou em algum de seus
componentes por determinada ação ou atividade. Para tando, estas alterações precisam ser
quantificadas, pois apresentam variações negativas, podendo ser grandes ou pequenas. Para tanto,
existem vários métodos de identificação, análise e mensuração de impactos ambientais. Para Oliveira e
Moura (2009), existem distintas linhas metodológicas desenvolvidas para a avaliação de impactos
ambientais, a saber: metodologias espontanêas ( ad hoc); listagens (check-list); matriz de interações,
redes de interações ( networks); metodologias quantitativas; e modelos de simulação. Dentre os tipos
de metodologias apresentados, as metodologias de listagem se destacam no contexto de avaliação de
impactos ambientais em organizações indústrias. Isto porque permitem uma avaliação simples e
objetiva. Em meio às metodologias de listagem, pode-se destacar neste sentido Análise de Falhas e seus
Efeitos (FMEA).
Neste contexto, tal ferramenta tem como principais objetivos a prevenção dos problemas
ambientais mais importantes e o impedimento ou minimização das consequências geradas pelos
possíveis problemas. Vandenbrande (1998) explica que, o clássico processo de FMEA pode ser
facilmente adaptado a um estudo dos riscos potenciais do ambiente. Isto porque ao usar uma tabela de
pontuação de gravidade, o número de prioridade ambiental pode ser calculado da mesma forma que o
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número de riscos. Contudo, Andrade (2000) tomando como base a metodologia de Vandenbrande
(1998), propõe que o FMEA seja aplicado nas organizações para a análise dos aspectos e impactos
ambientais causados por suas atividades, podendo ser considerado como ECO - FMEA.
A proposta de Vandenbrande (1998) bem como o trabalho de Andrade (2000) trazendo o ECO FMEA serviu para a inspiração e embasamento para diversos estudos no contexto brasileiro no que
tange a setores e atividades econômicas geradoras de impactos ambientais significativos. Martins e
Zambrano (2003) utilizaram a metodologia ECO - FMEA para a análise dos impactos ambientais em
uma empresa do ramo de usinagem; Coimbra (2003) utilizou o ECO - FMEA em suas dissertação para
a avaliação de significância de aspectos e impactos ambientais na indústria de cerâmica; e Oliveira e
Freitas (2011) buscaram através o uso do ECO - FMEA avaliar os aspectos e impactos ambientais em
uma indústria de microeletrônica localizada na cidade de Campina Grande – PB. A aplicação deste
método nos estudos apresentados demonstração à viabilidade do uso da ferramenta ECO - FMEA para
a análise dos aspectos e impactos ambientais da indústria.
Por último uma vez apresenta a produtividade verde e seus construtos base da em organizações
(produtividade e impacto ambiental), a seguir discorre-se sobre a suas formas de mensuração.
2.2 Mensurando a Produtividade Verde.
A produtividade verde pode ser medida segundo Findiastuti, Anityasari e Singgih (2011) em
três níveis: Micro, Macro e Meso. No contexto Micro se incere a mensuração da produtividade verde
de um processo produtivo ou de uma oganização como todo; no que tange ao Macro este se refere ao
dado setor da economia e o Meso a nível de país. Devido a proposta do presente estudo, dicorresse
apenas sobre a mensuração a nível micro, ou seja, no contexto empresarial (em especial industrial).
Neste sentido, identificou-se na literatura treze artigos entre teóricos e empíricos vinculados a
produtividade verde e suas possíveis formas de mensuração , como mostra o quadro1.
Quadro 1. Trabalhos teóricos e empíricos na temática de produtividade verde.
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Fonte: Elaboração própria através da revisão de literatura.

Entre os trabalhos evidenciados no quadro 1, destaca-se o realizado por Kim e Hur (2003). O
qual tem como proposta uma fórmula para se calcular um indicador de produtividade verde, que pode
se adaptado a fim de permitir comparar processos, produtos e alternativas de melhoria. Segundo estes,
o indicador de produtividade verde, ou seja, o Índice de Produtividade verde (IPV) é resultado da
divisão entre a produtividade e o impacto ambiental. No caso da proposta de Kim e Hur (2003), a
produtividade é calculada para processo produtivo (com base na Avaliação de ciclo de vida
Simplificada-ACVS) de uma organização por este motivo ela é expressa por uma equação na qual a
produtividade é resultado da divisão entre preço de venda do produto pelo custo de ciclo de vida de sua
produção.
Na proposta de Kim e Hur (2003), o cálculo do impacto ambiental basea-se na abordagem da
Avaliação simplificada do ciclo de vida, tendo como ferramenta para cálculo o software Simapro. O
trabalho de Kim e Hur (2003) tem como principal contribuição mostrar através da construção do índice,
a relação inversamente proporcional existente entre produtividade e impacto ambiental no que
tange a vinculação de tais variáveis com a produtividade verde. O trabalho destes autores é destacase ainda pela tentativa de se mensurar a produtividade verde no contexto organizacional e considerar
para o cálculo do índice variáveis econômicas (preço de venda e custo do ciclo de vida) e a variável
ambiental (impacto).
Contudo, o índice de produtividade verde dentro da visão destes autores não remete a uma
classificação do nível de produtividade verde da empresa, o que se tornaria interessante uma criação de
uma abordagem que se vincule a relação inversamente proporcional existente entre produtividade e
impacto ambiental a esta prerrogativa, na qual se pudesse avaliar se as empresas possuem um alto,
médio ou baixo nível de produtividade verde. Para tanto o presente artigo utiliza-se da principal
contribuição do trabalho destes autores para a construção de uma métrica visando a mensuração do
nível de produtividade verde em organizações industriais.
Por última uma vez apresentada a produtividade verde e suas prerrogativas para mensuração, a
seguir são explicitados o método e os procedimentos adotados para o alcance do objetivo proposto.
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3. METODOLOGIA
A presente pesquisa diante da problemática levantada e o objetivo proposto caracteriza-se como
exploratória com auxílio de levantamento bibliográfico. Exploratória, visto o fato de que para
definição do problema de pesquisa houve a necessidade de aprofundamento na teoria. De acordo com
Samara e Barros (2003), a pesquisa exploratória busca alcançar o conhecimento sobre a problemática
pesquisada.
No que tange ao levantamento bibliográfico, este caracterizou-se por implicar em um conjunto
ordenado de procedimentos de busca por soluções de um dado problema atento a um objeto de estudo
(LIMA e MIOTO, 2007). Para Lima e Mioto (2007), o levantamento bibliográfico tem sido utilizada
com grande frequência em estudos exploratórios os quais o objeto de estudo proposto é pouco
estudado, possibilitando um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados
dispersos em inúmeras publicações e auxiliar também na construção, ou na melhor definição do quadro
conceitual que envolve o objeto de estudo.
Para tanto, o objeto de estudo defino para a pesquisa bibliografia foi à produtividade verde e
suas formas de mensuração. Como procedimento adotou-se a busca por palavra-chave em título e
resumo em bases de dados disponibilizadas pelo portal de periódicos da Capes, e o Google Acadêmico.
As palavras chaves utilizadas foram: “green productivity”; “measuring green productivity”; “green
productivity measurement”; e “green productivity index”. Quanto às bases de dados, optou-se pelas
seguintes de cunho interdisciplinar: Academic Search Premier (EBESCO), Elsevier, Springer, Annual
Reviews, Wiley Online Library, Cambridge Journals Online, OECD Library, Oxford Journals, e
Scielo. Foram pesquisados artigos dos últimos quinze anos. Ao todo foram encontrados treze artigos,
entre teóricos e empíricos, que serviram como motivação para elaboração do modelo proposto.
Neste sentido, para a elaboração do modelo proposto optou-se por uma abordagem para a
mensuração do nível de produtividade verde em organizações baseada na principal contribuição do
trabalho de Kim e Hur (2003), no qual apresenta que a produtividade verde pode ser dada pela relação
inversamente proporcional entre produtividade e impacto ambiental. Vale apena salientar que a
presente proposta apoia-se nesta relação entre produtividade/impacto e não na aplicabilidade do índice
proposto por tais autores, desta forma a presenta-se a seguir a construção de uma métrica proposta para
identificação e avaliação do nível de produtividade verde em organizações industriais.
4. MODELO PROPOSTO PARA A MENSURAÇÃO DO NÍVEL DE PRODUTIVIDADE
VERDE EM ORAGANIZAÇÕES INDUSTRIAIS.
Segundo Kim e Hur (2003) a Produtividade Verde é resultado da relação inversamente
proporcional das grandezas produtividade e impacto ambiental. Neste sentido tem-se que a
produtividade verde tem sua essência na maior produtividade e o menor o impacto ambiental, na qual,
quanto maior a produtividade e menor o impacto ambiental maior o nível de produtividade verde.
Partindo desta perspectiva no que tange a empresa como todo, chega-se a conclusão de que o nível de
produtividade verde no âmbito organizacional é resultado da relação inversamente proporcional da
produtividade da empresa em um dado período de tempo e o impacto ambiental causado por suas
atividades neste mesmo período, podendo esta assumir os seguintes níveis: baixo, médio e alto.
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Dentro desta perspectiva, o nível de produtividade verde em organizações pode ser mensurado a
partir da relação entre estas duas variáveis, calculadas conforme o detalhado a seguir.
4.1 Cálculo da produtividade organizacional.
Para o cálculo da produtividade da organização, o procedimento de análise de dados adotado
será quantitativo. Neste sentido deverá ser calculada a produtividade da empresa dos últimos 12 meses,
para possibilitar o entendimento do comportamento da produtividade organizacional ao longo do
tempo, e se identificar qual o seu nível atual de produtividade.
A produtividade mensal será defina pela equação 1( vê item 2.1.1), na qual: Pt, significa a
produtividade organizacional no período t; Ft, o faturamento da organização no período t; e Ct, o custo
obtido para a obtenção do faturamento t.
Pt =

Ft
(1)
Ct
Na equação 1 o custo (Ct) será obtido pela soma dos custos que a organização teve em t para o
Ft, o que inclui custo de produção; custos de operação / funcionamento da empresa e custos ambientais.
Resalta-se que considera-se custo ambiental, os custos que compreendem todos aqueles gastos
relacionados direta ou indiretamente com a proteção do meio ambiente e que serão ativados em função
de sua vida útil, como: amortização, exaustão e depreciação; aquisição de insumos para controle,
redução ou eliminação de poluentes; tratamento de resíduos de produtos; disposição dos resíduos
poluentes; tratamento de recuperação e restauração de áreas contaminadas; mão-de-obra utilizada nas
atividades de controle, preservação e recuperação do meio ambiente; multas; entre outros
(CARVALHO et al; 2000 ).
Tendo em vista que cada tipo de organização possui custos específicos oriundos de suas
atividades deve-se indentificar por meio relatórios financeiros, balanços, entre outros estes custos e
posteriormente classificá-los e soma-los ( com o auxílio de planilha eletrônica) a fim de se obter este
custo Ct.
Uma vez aplicada à equação 1 para os 12 meses, se obterá para cada mês uma produtividade.
Para fins de se avaliar as produtividades mensais encontradas, será necessária à transformação destes
valores em números que variem em uma escala de 0-1. Para tanto, utiliza-se a interpolação numérica,
dada pela equação 2, na qual : Pn (0-1) é a produtividade do mês n variando entre 0-1; Pn, a
produtividade do mês n; Pmáx, a produtividade máxima obtida nos últimos 12 meses; Pmín, a
produtividade mínima obtida nos últimos 12 meses.
Pn (0-1) = (Pn – Pmáx) (2)
(Pmín. – Pmáx)
Contudo vale a pena ressaltar que dentro desta perspectiva a produtividade máxima dos meses
analisados é considerada o melhor nível de produtividade da organização no período analisado; e a
produtividade mínima é considerada o pior nível de produtividade alcançado. Outra peculiaridade, é
que a produtividade atual da empresa, para efeito de análise, será considerada a produtividade referente
ao mês 12.
Neste sentido, uma vez feita a transformação das produtividades, (a partir da aplicação da
equação 2) estas serão classificadas como: muito baixa, baixa, média, alta, e muito alta. Esta
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classificação será dada em uma escala de 0 – 1. Vale a pena salientar que devido à vinculação da
produtividade organizacional com o impacto ambiental dentro da perspectiva da produtividade verde,
os cinco níveis serão resumidos em três a partir do agrupamento dos dois extremos, conforme apresenta
o quadro 2.
Quadro2: Escala de análise da produtividade organizacional.

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez calculados os níveis de produtividade verde da organização estudada, e identificado o
seu nível de produtividade atual (produtividade do mês 12, classificada conforme o quadro 2), parte-se
então para o cálculo dos impactos ambientais oriundos de suas atividades.
4.2 Cálculo do impacto ambiental.
O impacto ambiental poderá ser calculado através do ECO-FMEA, que será utilizado de forma
a identificar, avaliar e mensurar os aspectos e impactos gerados pela empresa. Os aspectos e impactos
da empresa deverão ser identificados nas atividades de produção e administrativas, e posteriormente
analisados, a fim de se obter a intensidade dos impactos gerados pela organização como um todo. A
figura 2 mostra o formulário do FMEA adaptado a partir do modelo desenvolvido por Oliveira e Freitas
(2011) que pode ser aplicados em indústrias.
Figura 2: Modelo de formulário do ECO-FMEA a ser utilizado na pesquisa.

Fonte: Adaptado de Oliveira e Freitas (2011).

Cada campo do formulário apresentado deve ser preenchido da seguinte forma:
a) Atividades desenvolvidas: Listar as atividades desenvolvidas na e produção e administração da
empresa estudada.
b) Aspectos ambientais: Considera-se aspecto ambiental o elemento resultante da atividade da
empresa que possa interagir com o meio ambiente. Neste caso, pode-se descrever uma ação, por
exemplo, geração de efluentes líquidos, que produz como impacto a poluição do meio ambiente.
c) Impactos: Modificação do meio ambiente resultado da ação nas atividades da empresa. É o
resultado dos aspectos no meio ambiente.
d) Causa Potencial: Descrição da ação que possa resultar na geração do impacto;
e) Avaliação: feita pelos critérios: magnitude, frequência e detecção, bem como, o cálculo do IRA
ou total, dado pela soma dos critérios anteriormente descritos (M + F + D.). Segundo Oliveira e Freitas
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(2011), o critério Magnitude representa a gravidade do impacto, considerando sua abrangência
espacial (dimensão do dano) e reversibilidade (capacidade de remediar); Frequência representa a
probabilidade de ocorrência do impacto, e Detecção que representa com que facilidade se detecta o
impacto causado, podendo evitar que este tome grandes proporções. A magnitude, Frequência e
Detecção podendo ser pontuada conforme demonstrado nos quadros 3, 4 e 5 respectivamente.
Quadro 3: Critérios para pontuação da Magnitude dos impactos ambientais.

Fonte: Oliveira e Freitas (2011).
Quadro 4: Critérios para pontuação da Frequência dos impactos ambientais.

Fonte: Oliveira e Freitas (2011).
Quadro 5: Critérios para pontuação da Frequência dos impactos ambientais.

Fonte: Elaboração própria a partir de Vandenbrande (1998).

g) Intensidade do Impacto: Preenchido conforme o resultado apresentado no item Total. Caso o
resultado esteja entre 1 e 3 (1 ≤ TOTAL ≤ 3), o campo será preenchido com o termo “Baixa”, pois sua
classificação conforme os critérios indicam magnitude, e frequência baixas e uma detecção imediata
com solução em curto ou médio prazo, representando um impacto pequeno ou nulo. Caso o Total tenha
um resultado entre 4 e 6 (4 ≤ TOTAL ≤ 6), este campo deve ser preenchido com o termo “Média ou
Moderada”, pois este total indica que algum dos critérios apresentou um nível médio, sendo suficiente
para que sejam tomadas ações de contenção ou controle. Caso o Total tenha um resultado entre 7 e 9 (7
≤ TOTAL ≤ 9), este campo deve ser preenchido com o termo “Alta”, pois este total indica que algum
dos critérios apresentou um nível alto, necessitando de medidas especiais de ação de contenção ou
controle.
h) Forma atual de controle: são as iniciativas adotadas pela organização para evitar, mitigar ou evitar
que o impacto atinja grandes proporções.
Uma vez preenchido o formulário do ECO-FMEA, o impacto geral da organização será obtido
pela média aritmética do item “Total” de cada impacto, sendo assim representado pela sua intensidade.
Para tanto, a análise feita da intensidade do impacto organizacional é dada conforme o quadro 6.
Quadro 6: Escala de análise do impacto organizacional.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Oliveira e Freitas (2011).

XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Uma vez aplicado os formulários e identificado com base no quadro 6 qual a intensidade do
impacto da organização estudada, passe-se então para a mensuração do nível de produtividade verde, o
qual é obtido pela relação inversamente proporcional entre as variáveis: produtividade e impacto
ambiental.
4.3 Mensurando o nível de produtividade verde.
Com base no trabalho de Kim e Hur (2003), entende-se que a produtividade verde é resultado da
relação entre produtividade e impacto ambiental, que são duas variáveis inversamente proporcionais.
Isto porque, o conceito de produtividade verde traz em sua essência que as organizações industriais
podem contribuir para a sustentabilidade obtendo uma produtividade alta e gerando um baixo impacto
ambiental. Tendo em vista que a variável produtividade na organização pode assumir um nível baixo,
médio e alto (vê quadro 2); e o impacto ambiental gerado pela empresa poder ser baixo, médio, e alto
(vê quadro 6), é possível identificar os níveis de produtividade verde a partir do cruzamento destas
variações, como mostra a figura 3.
Figura 3: Cruzamento da variação dos níveis de produtividade e impacto ambiental.

Fonte: Elaboração própria

O cruzamento representado pela figura 3 resultou em 9 combinações, que uma vez identificadas
representam são os níveis de produtividade verde que uma dada organização pode se encontrar em um
determinado período de tempo( vê quadro 8). E, destacando o fato que a produtividade verde visa
contribuir para a sustentabilidade a partir de uma melhor produtividade e um baixo impacto, tais
combinações são avaliadas por tal ponto de vista. Neste sentido, verifica-se que a variável
produtividade contribui positivamente no que tange a sustentabilidade, visto que quanto maior seu
nível, menor o consumo de insumos de produção, geração de rejeito de produção, resíduos sólidos,
emissões gasosas, efluentes líquidos e outros fatores oriundos das atividades desempenhadas na
organização. Quanto ao impacto, este contribui negativamente do ponto de vista da sustentabilidade,
visto que quanto maior este for maior serão os danos causados ao meio ambiente e a sociedade. Tendo
em vista esta análise, o quadro 7 mostra a avaliação dos níveis de produtividade e impacto dentro deste
contexto.
Quadro 7. Avaliação dos níveis de produtividade e impacto diante da sustentabilidade.

Fonte: Elaboração própria.

Para tanto, o quadro 8 apresenta os cruzamentos, suas respectivas avaliações do ponto de vista
da sustentabilidade o que resulta nos respectivos níveis de produtividade verde.
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Quadro 8. Avaliação dos níveis de produtividade verde diante da sustentabilidade.

Fonte: Elaboração própria.

O quadro 8 permitirá que ao término da aplicação do modelo proposto seja possível a
identificação do nível de produtividade verde da empresa estudada (a partir da sua produtividade atual
(a nível baixo, médio ou alto) e impacto ambiental(a nível baixo, médio ou alto), calculados
anteriormente, e assim poder da suporte as organizações para a identificação de medidas que venham
contribuir para a melhoria deste nível.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deu-se em vista o fato de que nas últimas décadas as empresas deixaram de serem
vistas apenas como instituições econômicas, com responsabilidades para resolver os problemas
meramente econômicos (o que produzir, como produzir e para quem produzir) e passarem a se voltar
para questões de caráter social, político e ambiental, tais como: controle da poluição, segurança e
qualidade de produtos, etc.
Nesta conjuntura, torna-se evidente o papel da sociedade moderna e sua atenção ao
comportamento das empresas, através de suas prosturas com o meio ambiente, com a segurança e com
a qualidade de vida e dos produtos. Vale a pena salientar que o fator qualidade dos produtos, foi
determinante para levar as organizações incorporarem novos valores em seus procedimentos
administrativos e operacionais, especialmente dos processos produtivos. Para tanto, as organizações
industriais tem buscado incorporar a variável ambiental em suas diversas áreas, mas pode se dizer que
ainda são poucas as iniciativas neste sentido. No referente à prática no Brasil dos conceitos, modelos e
feramentas de gestão ambiental vinculadas ao preceito da pró-atividade, esta tem sido adotada
progressivamente de forma lenta. No que tange a “Produtividade Verde”, em especial, não foram
encontrados na literatura trabalhos que demostram a sua aplicabilidade em indústrias brasileiras,
portanto são raros.
Neste contexto, o presente artigo buscou a proposta de um modelo de mensuração do nível de
produtividade verde em organizações industriais com base na literatura, especialmente no que tange a
mensuração da produtividade verde. O levantamento bibliográfico permitiu a identificação de lacunas
existentes nos modelos verificados dando assim a motivação para a elaboração da proposta disposta
neste estudo.
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Por fim conclui-se que tal modelo pode ser utilizado como ponto de partida para a identificação
do nível atual de produtividade verde nas organizações industriais bem como o desenvolvimento de
métricas para este fim, salientando que a mensuração da produtividade verde no âmbito organizacional
não é uma tarefa fácil vista a complexidade inerente a esse conceito. No entanto, ela é imprescindível
para que estas organizações entenderem quais de ações ou atividades geram impactos ambientais, e
consequentemente reduzem sua eficiência, aumentam seus custos, que resultam em baixos níveis de
produtividade e redução da sua competitividade no mercado o qual faz parte. Para tanto se sugere que
trabalhos futuros resultem da aplicação do modelo exposto nos mais diferentes setores, a fim de se
comprovar a sua viabilidade para análise da produtividade, com foco ambiental, em organizações
industriais.
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Resumo:
As ações de Educação Ambiental, desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) como
contribuição para a melhoria da convivência com o semiárido, é o objetivo central deste estudo. Muitos são os problemas
enfrentados pelo homem em sua tentativa de viver no semiárido, como as irregularidades pluviométricas. Neste contexto,
parte-se do pressuposto de que as ações de Educação Ambiental, desenvolvidas pela SEDUC, não condizem com a
realidade específica desta região. Programas e projetos específicos para lidar com os problemas enfrentados em regiões
semiáridas, especificamente no Ceará, devem apresentar propostas de educação ambiental dentro do processo de formação
do cidadão. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa exploratória com delineamento documental. O interesse pelo
tema surgiu da constatação de que a Educação Ambiental, desde que contextualizada, melhora a vida no semiárido. A
análise constatou que a Educação Ambiental pode ser parte da solução para o desenvolvimento e permanência dos
sertanejos nesta região, por meio de uma abordagem interligada que leve em consideração as características da população
local e do meio ambiente em que vive, oferecendo-lhe instruções para práticas ambientais no sentido de tornar os
nordestinos bem mais conscientes sobre os possíveis danos ao meio ambiente, causados por decisões imediatistas e
inadequadas.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Ações de Educação Ambiental. Semiárido. Ceará.
Abstract:
Environmental Education actions, developed by the State of Ceara Department of Education (SEDUC), have contributed to
a better coexistence with the semiarid region, main objective of this study. There are several problems faced by local
communities attempting to live in the region, such as irregular rainfall patterns. In this context, the paper assumes that
SEDUC environmental education policies diverge from the reality of the region. So, programs and projects intended to deal
with the problems faced by semiarid regions, specifically in the State of Ceara, have to present a clear proposal for
environmental education in a process of formation of the citizen. Methodologically, it is an exploratory research based on
official design documents. The main interest for the subject arose from the perception that a contextualized environmental
education improves quality of life in semiarid regions. This can be made by an interconnected approach taking into account
the main characteristics of local commuities and their environment that can produce specific instructions for educational
practices that can turn the region more aware of the possible damage caused by immediate and inadequate decisions and
policies.
Key-words: Environmental Education. Environmental Education actions. Semiarid. Ceara.
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1 Introdução

Foi apregoado ao longo do tempo, que as características do semiárido deviam ser combatidas.
Trata-se de um refrão antigo que permaneceu por muito tempo devido à profunda crença na capacidade
dos nordestinos de superar as adversidades climáticas por não se acreditar que houvesse estratégia
capaz de revertê-las.
O discurso político, no entanto, fala agora da convivência com a seca e não mais de combate à
seca, preconizando a necessidade da gestão dos recursos hídricos para a promoção do desenvolvimento
sustentável e a diminuição da fome e da miséria no Sertão. À primeira vista, somente um detalhe, mas
representa grande diferença. É um deslocamento paradigmático, da ótica da negação das características
ecológicas da região, para um enfoque de aceitação e adequação de políticas. Isto é básico para que
ocorra a efetiva “convivência” do Homem com o seu meio ambiente (CHACON, 2007).
O semiárido não se resume a questões climáticas. Malvezzi (2008) lembra que o semiárido
brasileiro compõe-se, também, de vegetação, solo, povo, música, festa, religião, política e História,
características de um processo social que, para compreendê-lo, é necessário um olhar abrangente.
Por outro lado, Guimarães (2006) adverte que o tratamento linear como solução para os
problemas ambientais, de modo geral, não melhora a convivência em regiões com características
específicas, se não houver um trabalho em conjunto com a sociedade e uma reflexão crítica, um
sentimento de pertencimento que propicie uma prática social criativa, voltada para o exercício de uma
cidadania que assuma a dimensão política do processo educativo. Nas palavras de Guimarães (2006, p.
12), “duvido até que essa educação ambiental seja eficaz para preservar a área ou a espécie, e duvido
muitos mais que o seja para contribuir no enfrentamento da crise sócio ambiental que vivemos nos dias
de hoje”.
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar se as ações de Educação
Ambiental, desenvolvidas pela SEDUC, contribuem para a melhoria da convivência com o semiárido.
Especificamente, o trabalho objetiva identificar:
a) as ações de Educação Ambiental da SEDUC;
b) quais práticas de Educação Ambiental que visam a melhorar a convivência com o semiárido
estão presentes nessas ações.
Os pressupostos que norteiam o trabalho indicam que a inserção da Educação Ambiental no
contexto do semiárido ajuda na convivência com as características adversas dessa região haja vista que
a educação ambiental formal, desenvolvida pela SEDUC, não atende completamente a essa
necessidade, dado que a educação ambiental desenvolvida, em grande medida, não está direcionada
para ações que visam a melhorar a convivência com o semiárido.
Ademais, conforme a nova delimitação, a partir dos critérios técnicos definidos em 2005i, o
Ceará reconhece que dos seus cento e oitenta e quatro municípios, cento e cinquenta estão inseridos no
Semiárido. Demograficamente, estes municípios contam com uma população de aproximadamente
4.542.000 habitantes. Da área total do Estado, 86,8% situam-se na região semiárida e em 2007, 55,61%
da população do Ceará residiam nessa região. Isto significa que, apesar dos aspectos demográficos da
região serem pouco atrativos, o êxodo não pode ser considerado determinante, visto que o Semiárido
concentra a maior parte da população do Estado (IPECE, 2008). Apesar da defasagem dos dados
estatísticos, os números sinalizam que a população permanece no Semiárido, mesmo com este
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apresentando todas as adversidades características da região. Portanto, entre outros aspectos, o presente
trabalho se justifica pela relevância, uma vez que seu objetivo é identificar se a educação formal tem
contribuído para melhorar a convivência com o semiárido.
Basicamente, este trabalho é um estudo de caso, já que a intenção é realizar uma análise profunda
de uma política específica: a política de educação ambiental do Estado do Ceará. Godoy (1995) sugere
que o estudo de caso deve ser utilizado quando está em pauta “o exame detalhado de um ambiente, de
um simples sujeito ou de uma situação em particular” (GODOY, 1995, p. 25).
Para a coleta de dados foi feito um levantamento documental. Quanto ao referido tipo de
pesquisa, Godoy (1995) defende que se constitui “no exame de materiais de natureza diversa, que ainda
não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou
interpretações complementares” (GODOY, 1995, p. 21). Nesse sentido, o autor lembra que os
documentos se constituem em rica fonte de dados e assumem forma ampla. Em sua definição
incorporam:
materiais escritos (como, por exemplo: jornais, revistas, diários, obras literárias, científicas e
técnicas, cartas, memorandos, relatórios), as estatísticas (que produzem um registro ordenado e
regular de vários aspectos da vida de determinada sociedade) e os elementos iconográficos
(como, sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes). (GODOY, 1995, p. 22).

Quanto aos documentos obtidos, foram estes fornecidos pela SEDUC, bem como outros
documentos identificados na consulta ao site da SEDUC, por meio da busca das frases exatas:
“Educação Ambiental” e “Semiárido”. Foram encontrados 87 documentos com a frase “Educação
Ambiental” e 7 documentos com a palavra “Semiárido”. Obteve-se, ainda, o documento impresso
denominado “Ações de Educação Ambiental 2007/2010” e uma cartilha distribuída nas
Escolas,versando sobre educação ambiental.
Os dados da pesquisa também foram coletados através de entrevista semiestruturada com a
responsável pela coordenação de ações ambientais da SEDUC, no período de 2007 a 2010, Lindalva
Costa da Cruz. O volume de dados qualitativos gerado pelos documentos em estudo foi reduzido e
segmentado em categorias para tratamento analítico. Estabeleceram-se as seguintes categorias de
análise de discurso:
a) ações de educação ambiental realizadas pela SEDUC;
b) ações de educação ambiental realizadas pela SEDUC que privilegiam estratégias que melhoram a
convivência com o semiárido.
Muito embora haja um mundo de realidade empírica lá fora e “a maneira como percebemos e
entendemos esse mundo seja assunto principalmente nosso, o mundo não tolera de igual maneira todos
os modos como ele é entendido” (KIRK; MILLER, 1989 apud SILVERMAN, 2009, p. 252). Todo o
material documental obtido, inclusive a entrevista, foi analisado e categorizado separadamente, por
diferentes membros da equipe de pesquisadores, o que permitiu contrastar possíveis e diferentes
interpretações e classificações de cada informação contida no material de análise e, dessa forma, buscar
atingir a objetividade na análise, embora também se admita que, a priori, toda pesquisa científica
incorpora alguma subjetividade.
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Espera-se com essas estratégias obter o que Silverman (2009, p. 254) define como confiabilidade:
“em geral, se refere ao grau em que os achados de um estudo são independentes de circunstâncias
acidentais de sua produção”, ou seja, de sua capacidade de replicabilidade.
O presente estudo está dividido em cinco seções e uma subseção, além desta introdução: Seção
dois, Contexto do Semiárido Cearense. A terceira seção trata da Educação Ambiental; Legislação
Brasileira e Cearense sobre Educação Ambiental. A quarta seção discute as Ações de Educação
Ambiental Desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC). E a quinta
apresenta a Educação Ambiental para o Semiárido na Escola Pública do Ceará. Segue-se a conclusão
na seção 6.
2 Contexto do Semiárido Cearense

O semiárido brasileiro tem sua maior extensão na região Nordeste. E considerado um dos
maiores, o mais populoso e de mais alto índice pluviométrico do planeta. A despeito desta última
característica, a escassez de chuva existe, mas não a ponto de inviabilizar a vida na região. Trata-se,
pois da ineficiência e da má distribuição de água e também da falta de tecnologias apropriadas que
evitem a evaporação. Denominada de região da seca, ao longo da História de formação do povo
brasileiro, o semiárido é marcado por características climáticas que contribuem para mascarar o real
potencial desta região, dotada de uma biodiversidade singular, como o Bioma Caatinga, patrimônio
exclusivo do semiárido brasileiro (MALVEZZI, 2008).
Notadamente, no contexto cearense, o semiárido apresenta ainda como características: clima com
temperaturas médias anuais entre 26 e 28oC, insolação superior a 3.000 horas/ano, umidade relativa em
torno de 65% e precipitação pluviométrica anual abaixo de 800 mm, além de solos com baixa
profundidade e substrato predominantemente cristalino (IPECE, 2010).
No que tange à reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela propagação de
uma imagem equivocada do semiárido, vendeu-se a ideia de uma região árida, ao invés de semiárida.
Isto gerou a crença de que, nessa região, não chove; o solo está sempre calcinado, as matas são secas e
as estiagens duram anos (MALVEZZI, 2007). Além disso, o referido autor frisa que imagens de
migrantes, crianças raquíticas, solo estorricado, açudes secos, retirantes nas estradas e animais mortos,
contribuem para reforçar o preconceito. Portanto, sob esta ótica, ao mesmo tempo, real e ideológica,
são atribuídos à natureza, problemas políticos, sociais e culturais, historicamente construídos.
Essa concepção de semiárido impróprio à vida está associada ao velho discurso antagônico de
oligarquias nordestinas, que se perpetuam ao longo dos tempos. Percebe-se, porém, sincero entusiasmo
por parte de pessoas que querem mudar essa realidade e que defendem a concepção de ser possível
conviver com o semiárido, o que, segundo Malvezzi (2007), é um novo conceito civilizatório para a
região, ainda em processo de gestação. Assim, adaptar-se às condições ambientais que o semiárido
oferece não significa acabar com a seca, mas aprender a conviver com ela. A educação ambiental
contribui para a solução desse problema, como dissecado na seção 3.
3 Educação Ambiental

As origens da Educação Ambiental estão ligadas à própria criação da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1946, que iniciou o debate em torno da
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Educação, de um modo geral, globalmente mobilizando governos e entidades da sociedade civil. Os
debates se intensificaram nos anos 60, a partir de uma nova perspectiva de mostrar ao Homem os
diversos motivos relacionados às questões ambientais, voltadas principalmente para o consumo
excessivo dos recursos naturais existentes no planeta e em como o uso indiscriminado desses recursos
compromete a existência da vida na terra (BARBIERI; SILVA, 2011).
Observa-se que o papel do Homem, nesse contexto, exige a internalização de conceitos de meio
ambiente e reflexões profundas sobre sua relação com a natureza. A educação ambiental se propõe a
contribuir para o desenvolvimento perceptivo das pessoas, em relação à necessidade de cuidar da
comunidade do entorno e promover uma reflexão critica sobre a contextualização da educação
ambiental como um todo.
A interferência humana no ambiente é inerente à própria condição de vida dos indivíduos. No
entanto, a forma em como se pratica essa interferência é preocupante. Daí a importância da educação
ambiental como instrumento para melhorar essa relação do Homem com seu habitat.
Barbieri e Silva (2011) lembram que a primeira vez em que a expressão educação ambiental foi
usada, soava duvidosa. Há quem diga que os primeiros registros sobre a utilização do termo “Educação
Ambiental” apareceram em 1948, no encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza
(UICN), em Paris, embora os primeiros registros de preocupação com Meio Ambiente e a Ecologia
remontassem ao livro Generelle Morphologie der Organismen, escrito por Ernest Haeckel, em 1866,
no qual aparece, pela primeira vez, a palavra Ecologia, entendida como “a totalidade da ciência das
relações do organismo com o meio ambiente” (BARBIERI; SILVA, 2011).
Esta denominação, entretanto, apresenta-se bastante controversa, para muitos autores, que
preferem denominá-la de Pedagogia da Terra, Educação Ecológica e ou Alfabetização Ecológica. Essa
variedade de denominações, conforme Barbieri e Silva (2011, p. 5), “reflete os múltiplos
entendimentos concernentes ao meio ambiente, ao ser humano, às causas atribuídas aos problemas
ambientais e ao que se espera da ação educativa para a resolução desses problemas”.
Nesse sentido, a complexa relação natureza versos ser humano, motiva o surgimento de outras
propostas de educação ambiental, abordando as questões sociais sob múltiplos aspectos; Barbieri e
Silva (2011, p. 7), preconizam que esse tipo de educação ambiental “é genericamente denominado de
EA socioambiental, enfatiza a existência de vínculos profundos e inter-relacionados às questões sociais,
econômicas, políticas e ambientais”. Ademais, enfocam que suas práticas educativas são concebidas e
estruturadas em torno de problemas concretos que acontecem, visto que a educação ambiental objetiva
a transformar a realidade social, econômica e ambiental.
Este entendimento ganha força na década de 1970, impulsionado pela publicação do relatório
denominado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, conhecido como Relatório Brundtland, de Gro
Halem Brundtland, norueguesa que presidiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD), em 1982. Nesse relatório, abordou-se uma educação ambiental de
caráter socioambiental, que reconhece a existência de uma relação entre as questões ambientais e
sociais, indissoluvelmente (BARBIERI; SILVA, 2011). O documento também definiu o
desenvolvimento sustentável, como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (CMMAD,
2011, p. 46).
Desde então, o movimento em torno da educação ambiental começou a tomar corpo, devido aos
acontecimentos que antecederam à crise ambiental, na década de 1970, tais como as manifestações
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ocorridas na década de 1960, em decorrência do modelo de desenvolvimento adotado pelos países
ricos, o que agravou, sob muitos aspectos, os problemas ambientais: a contaminação do ar, dos mares,
dos lagos, das florestas, comprometendo a qualidade de vida atual e futura do Homem no planeta.
Em 1975, a UNESCO, em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia, promoveu o Encontro
Internacional sobre Educação Ambiental. Ali reuniram-se os especialistas das grandes áreas do
conhecimento científico: Educação, Biologia e História. Neste encontro, eles elaboraram os princípios
básicos e as orientações para o Programa Internacional de Educação Ambiental, cuja recomendação é
definir as características da educação ambiental voltada para o meio ambiente, devendo esta ser
continua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e capaz de atender aos interesses nacionais.
Este importante documento denomina-se Carta de Belgrado; preconiza que os recursos do mundo
devem ser utilizados por toda a humanidade de maneira a proporcionar qualidade de vida a todos
(PINTO, 2004).
Nessa caminhada, o Relatório Blundtland de 1987 motivou a realização da Conferência das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro,
também conhecida por ECO-92. Fortaleceu-se o conceito de desenvolvimento sustentável e, ainda,
enfatizou-se a importância da educação ambiental para a solução dos problemas ambientais. Assim, a
Rio-92 foi o marco histórico do movimento ambientalista e o conceito de desenvolvimento sustentável
condiciona a preservação do meio ambiente a um novo modelo de desenvolvimento da civilização,
fundamentado no uso racional dos recursos naturais, para que estes também fiquem à disposição das
gerações vindouras (PINTO, 2004). Além disto, a ECO-92 aprovou a Agenda 21, acordo firmado entre
os países participantes da Conferência, contendo uma série de compromissos em que assumem o
desafio de incorporar em suas políticas públicas os princípios do desenvolvimento sustentável.
No âmbito da educação ambiental e conforme a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (1992), a Agenda 21 apresenta três áreas programas:
1. reorientação do ensino (formal e informal), no sentido do desenvolvimento sustentável, para
reorientar as pessoas na direção de uma maior consciência ambiental, ética, valores, técnicas e
comportamentos socioambientais;
2. aumento da consciência pública, ressaltando a importância de sensibilizar e conscientizar o público
sobre os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento, no intuito de fomentar nos indivíduos
o senso de responsabilidade com relação a esses problemas e fazer com que participem da busca de
solução;
3. promoção do treinamento dirigido a profissões, para preencher lacunas em seus conhecimentos e
habilidades, com vistas a encontrar emprego e participar de atividades concernentes ao meio
ambiente e ao desenvolvimento, visando a garantir que as considerações ambientais e de ecologia
humana sejam integradas em todos os níveis administrativos e funcionais: marketing, produção e
finanças.
Ainda conforme a Agenda 21, em relação a este terceiro item da pauta, as indústrias devem
estimular as escolas técnicas a incluírem o desenvolvimento sustentável em seus programas de ensino e
treinamento. Nas universidades, os programas de pós-graduação devem contemplar cursos
especialmente concebidos para capacitar os responsáveis pelas decisões que visem ao desenvolvimento
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sustentável, com o objetivo de melhorar a compreensão da relação existente entre o meio ambiente
sustentável e as práticas empresariais saudáveis.
Em cumprimento às recomendações da Agenda 21 e aos preceitos constitucionais, é aprovado, no
Brasil, o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), prevendo ações no âmbito da
Educação Ambiental formal e não formal.
Na década de 1990, o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
desenvolveram diversas ações para consolidar a Educação Ambiental no Brasil. No MEC são
aprovados os novos “Parâmetros Curriculares”, que incluem a Educação Ambiental como tema
transversal em todas as disciplinas. Desenvolveram, também, um programa de captação de
multiplicadores em Educação Ambiental, em todo o país. O MMA criou a Coordenação de Educação
Ambiental, que visa a desenvolver políticas nessa área no país e sistematizar as ações existentes. O
IBAMA consolida e capacita os Núcleos de Educação Ambiental (NEAs) nos Estados, permitindo
desenvolver Programas Integrados de Educação Ambiental para a gestão. Isto requer efetividade e
eficácia da Legislação específica para a solução dos problemas ambientais que assolam o semiárido, na
subseção 3.1.
3.1 Legislação Brasileira e Cearense sobre Educação Ambiental

No Brasil, a preocupação com os problemas ambientais não é recente, porém, o agravamento
deles vem impulsionando os governantes a legislarem sobre o assunto. Barbieri e Silva (2011) lembram
que desde 1965, a Educação Ambiental já aparecia em diversos textos legais, como no Código
Florestal, instituído pela Lei 4.771, que estabeleceu a semana florestal, a ser comemorada
obrigatoriamente, nas escolas e em outros estabelecimentos públicos. Contudo, a Educação Ambiental
aparece pela primeira vez na legislação brasileira, de modo integral, com a Lei 6.938 de 1981, que
instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (art. 2o, X).
Posterior a essa lei, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, instituindo a promoção da
educação ambiental em todos os níveis de ensino. Pela nobreza do tema, a Constituição Federal de
1988, art. 225, firma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para efetivamente assegurar
esses direitos, é dever do Poder Público, entre outras providências, “promover a Educação Ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art.
225, § 1o, VI, CF/88).
Em 1992, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, o MEC, em reunião paralela, realizou um workshop do qual resultou a Carta
Brasileira para a Educação Ambiental. Este documento recomenda que o MEC, conjuntamente com as
instituições de ensino superior, defina metas para a inserção articulada da dimensão ambiental nos
currículos, a fim de estabelecer um marco fundamental para implantar a Educação Ambiental no ensino
formal (BARBIERI; SILVA, 2011).
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), instituída pela Lei 9.394, de 30/12/96, por sua vez, não
estabeleceu nenhuma disposição sobre Educação Ambiental. Apenas se pode atribuir ao legislador
alguma intenção de tratar o tema. Mas, em relação ao ensino fundamental, a LDB estabeleceu que os
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currículos abrangessem obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil, conforme texto da referida lei, em seu art. 23, § 1 o. Nesse
sentido, a Lei de Diretrizes e Bases não prodigalizou o devido cuidado ao esforço nacional e
internacional sobre as questões ambientais. Desde a Conferência de Estocolmo, de 1972, procurou-se
incluir a Educação Ambiental como um instrumento de política pública que promovesse uma nova
ordem mundial mais justa (BARBIERI; SILVA, 2011).
Geralmente, o conhecimento sobre o mundo físico e natural, sobre a realidade social e política,
sempre foi tema discutido nas Escolas, em qualquer nível de ensino. Em sendo assim, as Escolas
podem dizer que atendem às exigências, pois todas oferecem disciplinas que tratam de algum modo do
mundo físico e natural. Por outro lado, isso não é suficiente para criar uma consciência socioambiental
capaz de mudar atitudes, gerar habilidades, desenvolver o sentido de participação e outros objetivos
voltados para a Educação Ambiental, estabelecidos junto à Carta de Belgrado (BARBIERI; SILVA,
2011).
A Declaração Brasileira de 1997, para a Educação Ambiental, aprovada durante a 1 a Conferência
Nacional de Educação Ambiental, adotou os princípios e recomendações da Carta de Belgrado, de
Tbilizi, da Agenda 21 e de outras importantes reuniões citadas acima. Com isso, a Educação Ambiental
passou a ser entendida como um instrumento para promover o desenvolvimento sustentável.
A Lei 9.795, de 1999, art. 1o, teve como objetivo dar prosseguimento eficaz à Lei Constitucional
mencionada acima e, entende por Educação Ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade”. Esta Lei contou com várias ideias, defendidas e marcadas nas diversas
conferências internacionais realizadas nas últimas décadas.
A Educação Ambiental, em seu aspecto formal, refere-se ao ensino programado pelas Escolas,
em todos os níveis de ensino. Recomendações foram feitas para que o meio ambiente fizesse parte do
currículo interdisciplinar e vêm sendo discutidas as melhores concepções e teorias defensoras da ideia
de que o meio ambiente não deve ser tratado isoladamente. Como determina o art.10 §1o: “a educação
ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino”, visto tratar-se de
assunto bastante complexo. A discussão, de maneira isolada, inviabiliza a prática da educação
ambiental (MILARÉ, 2011).
Já no âmbito estadual, a Constituição Federal de 1988 determina que todos os Estados devem
estabelecer disposições específicas sobre o meio ambiente em suas Constituições e todos devem
lembrar de incluir a Educação Ambiental nos temas contemplados.
Para atender a este dispositivo legal, o Estado do Ceara instituiu a Lei n. 14.892, de 31 de março
de 2011, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a política Estadual de Educação Ambiental
do Estado do Ceará. A referida Lei define Educação Ambiental como “um processo contínuo de
formação visando o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as relações históricas, entre a
sociedade e a natureza, capaz de promover a transformação de hábitos, atitudes e valores necessários à
sustentabilidade ambiental” (art. 1o).
Com a finalidade de contextualizar as condições locais, a norma institui, no art. 7o, que as Escolas
situadas nas áreas rurais deverão incorporar os seguintes temas:
a) programa de conservação do solo;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

gestão dos recursos hídricos;
desertificação, desmatamento e erosão;
uso de agrotóxicos, seus resíduos e riscos ao ambiente e à saúde humana;
queimadas e incêndios florestais;
conhecimento sobre desenvolvimento de programas de microbacias;
proteção, preservação e conservação da fauna e flora;
resíduos sólidos;
incentivo à agroecologia;
convivência com o semiárido.

Sua execução, no entanto, pelo Estado do Ceará, na esfera de sua competência e nas áreas de sua
jurisdição, ainda carece de regulamentação que defina diretrizes, normas e critérios para seu
funcionamento e exercício da Educação Ambiental, formal e não-formal, atendendo às peculiaridades
regionais, culturais e socioeconômicas da região do semiárido.Veja as ações de educação ambiental
desenvolvidas pela SEDUC no Ceará na seção 4.
4 Ações de Educação Ambiental Desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

A proposta da SEDUC) para desenvolver ações de Educação Ambiental parte dos Parâmetros
Curriculares e demais matérias disponibilizadas pelo MEC. Estas ações são desenvolvidas junto às
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE). Também são realizadas ações
em parceria com instituições, como o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) e
a Petrobrás. Dentre estas ações, a coordenadora da ação de Educação Ambiental da SEDUC, Lindalva
Costa da Cruz, destaca as seguintes:
a) Curso de Formação em Educação Ambiental, promovido pelos técnicos das CREDEs, visando
ampliar conhecimentos sobre Educação Ambiental, bem como provocar mudança na concepção do
educador e, ainda, fornecer ferramentas que não só possibilitem trabalhar a Educação Ambiental,
mas também agilizem a inclusão de projetos nas Escolas, com temáticas ambientais;
b) Oficinas de Trabalho que incluam: feiras de ciências, campanhas educativas, palestras etc,
promovidas nas Escolas pelo Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do
Petróleo e do Gás Natural (CONPET), em parceria com a Petrobras. Trata-se de um programa do
Ministério de Minas e Energia coordenado e gerido com recursos técnicos e administrativos da
Petrobras S.A. Este programa visa a contribuir para o desenvolvimento sustentável do País, a partir
da racionalização do uso de energia e de gás natural. Essas oficinas orientam as Escolas a
conscientizarem seus alunos, envolvendo-os no programa de conservação de energia da escola;
c) Ações para implantação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (ComVida) e Agenda 21, em alguns municípios do Estado do Ceará, por meio de encontros preparatórios
para esses jovens monitoresii.
d) Preparação para as Conferências Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente que acontecem nas Escolas
municipais e estaduais, envolvendo jovens de 11 a 15 anos, que estejam cursando o ensino
fundamental II. Esses jovens realizam projetos com temáticas ambientais orientadas pelo
MEC/MMA e elegem entre si delegados e suplentes que irão representar as Escolas nas conferências
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municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Este processo, iniciado nas Escolas, tem o
propósito de envolver toda a comunidade estudantil nos debates sobre as questões ambientais, bem
como orientar as políticas públicas ambientais do Estado do Ceará. A seção 5 discute a Educação
Ambiental no semiárido cearense.
5 Educação Ambiental para o Semiárido na Escola Pública do Ceará

A análise dos documentos, bem como as informações obtidas através da entrevista realizada com
a coordenadora da ação de Educação Ambiental da SEDUC, Lindalva Costa da Cruz, revelaram que
foram tomadas iniciativas em relação ao ensino e aprendizagem de práticas que visam a melhorar a
convivência com o semiárido, apesar de ações de educação ambiental sem a contextualização
necessária representarem a maior parte dos trabalhos já empreendidos.
O trabalho aqui analisado evidencia que a SEDUC desenvolve e pratica ações de Educação
Ambiental a partir de um estatuto predefinido, como foi observado nos documentos pesquisados.
Foram analisados 94 documentos, retirados da Internet, e 2 impressos, fornecidos pela SEDUC.
Quanto aos documentos da Internet, como mostra a Tabela 1, a ocorrência de ações relacionadas à
melhoria da convivência com o semiárido foi observada em apenas 27 documentos, enquanto a maior
parte das ações, 67 delas, tratava exclusivamente de educação ambiental, sem contextualizar o tema às
necessidades locais.
Tabela 1 – Ocorrência das categorias analisadas nos documentos eletrônicos
Categorias
Total
EA1
67
EASA2_capacitação de professores
2
EASA_ cooperação internacional
1
EASA_cartilha ou documento da secretaria
3
EASA_catalogação de espécie
2
EASA_feiras_tenda_oficinas_comemorações
5
EASA_seminário_conferencia
6
EASA_tecnologia social
8
Total
94
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Vale ainda ressaltar que, em casos específicos em que a ação foi identificada como EA, não é
possível afirmar que se tratava somente disso, pois os textos podem ter sido omissos em não
considerarem estratégias para melhorar a convivência com o semiárido. Um exemplo disso é quando os
documentos tratam do tema Água, em feiras de Ciências, em que não é possível identificar se o tema
está sendo discutido levando em consideração as peculiaridades do semiárido ou, simplesmente, da
problemática ambiental que atinge a todos (SEDUC, 2013a).
Por outro lado, algumas vezes, a análise, identificou que, embora, o documento não tratasse
diretamente do semiárido, os relatos consistiam em ações que contemplavam soluções para a
problemática da convivência com o semiárido. Um exemplo disso é a Conferência para o Meio
1
2

EA_Educação Ambiental
EASA_Educação Ambiental para o Semiárido
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Ambiente, apresentando como evento palestra os aspectos Físicos Temáticos do Estado do Ceará: uma
abordagem ambiental, que caracteriza ação esclarecedora das especificidades ambientais do local
(SEDUC, 2013b). Ao todo foram 11 documentos identificados que, mesmo não tratando
especificamente do semiárido, foram classificados como Educação Ambiental para o Semiárido
(EASA).
Foi possível, também, identificar nos documentos que a Educação Ambiental é tratada, na
maioria das vezes, como uma contribuição à preservação e conscientização do meio ambiente. Esta
questão é discutida no sentido de propor a integração de vários saberes (sociais, culturais, educacionais,
econômicos, políticos e ambientais), com vistas a construir teias de relações entre as diferentes áreas do
Conhecimento, de modo a suscitar questionamentos, a partir de experiências, e promover a articulação
entre os diferentes segmentos envolvidos com a questão socioambiental. Fato esse oportuno, mas não
suficiente para ligar o educando às questões da Cultura e condições ambientais locais.
Nesse sentido, reconhece-se que o conteúdo e a prática curricular do ensino formal divergem do
conhecimento inerente a cada região. Trata-se de um modelo educacional de cunho padronizado no
Brasil. Pinto, (2004, p. 92) alerta que a ideia não é de rejeição aos conteúdos tradicionais das
disciplinas, “mas de reconsiderá-los ou requalificá-los. É fazer com que nas Escolas do semiárido não
se aprenda só sobre metrô, semáforo, pêssego, morango, mas também se aprenda sobre caatinga,
cisterna, cacimba, água, cabra, umbu, dentre outros temas”.
A Lei 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), descreve
em seu art. 26, caput
os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.

Nesse sentido, a construção de conhecimentos e saberes sobre o semiárido possibilita o
desenvolvimento de projetos e ações de convivência com as condições ambientais regionais. Um
currículo que dialogue com os saberes e as experiências práticas dos indivíduos, possibilitando a que
desenvolvam uma consciência crítica de qual o seu papel enquanto sujeitos na construção de um
semiárido melhor para se viver.
É fato que essas transformações, que, aos poucos, começam a se configurar no universo
educacional do Ceará, ocorrerão com mais rapidez e eficácia, desde que aconteçam em concomitância
com a legislação (CAÚLA, 2008).
Note-se que o legislador cearense teve a intenção de contextualizar a norma que institui a
Educação Ambiental, exigindo que as escolas rurais discutam questões próprias do semiárido.
Entretanto, no âmbito da ação, poucos indícios foram encontrados no tocante ao atendimento desse
dispositivo legal, ou seja, a efetividade deste dispositivo necessita de regulação para definição de em
como serão abordadas as atividades voltadas para o semiárido.
Reconhece-se que as ações de Educação Ambiental do Estado do Ceará, promovidas pela
SEDUC, vêm surtindo resultados positivos, por meio do trabalho desenvolvido dentro das Escolas
podendo-se citar, inclusive, a eleição de alunos delegados, para representar suas Escolas em
conferências municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Este projeto envolve a comunidade,
escolar em debates relativos às questões ambientais de suas localidades e também contribui para a
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elaboração de políticas públicas ambientais (CEARÁ, 2013c). Outra ação importante tem sido o
estímulo dado a docentes e alunos a participarem de eventos e concursos que estimulam o
desenvolvimento de tecnologias sociais que melhorem a convivência com o semiárido (CEARÁ,
2013e). Além disso, iniciativas já foram tomadas no sentido de capacitar os professores em relação às
questões das problemáticas da Caatinga e do semiárido (CEARÁ, 2013d), assim como eventos
específicos para toda a comunidade escolar (CEARÁ, 2013f).
O resultado da participação da comunidade escolares nesses projetos gera, além do mais, uma
maior conscientização sobre a realidade da população local e viabiliza uma linha de ação de que e
possível se conviver com o fenômeno natural da seca a partir das praticas de conhecimento sobre a
biodiversidade local, ajudando os habitantes da região semiárida a redescobrir práticas ambientais
esquecidas ao longo dos tempos. Assim, uma proposta de ensino contextualizada seria mais uma
alternativa viável para a convivência com o semiárido. Que se programe uma Educação Ambiental
condizente com cada realidade local e não apenas a reprodução de pacotes prontos, disponibilizados
igualmente a todos os Estados da Federação.
6 Conclusão

A referência central do trabalho foi à utilidade das ações de Educação Ambiental, desenvolvidas
pela SEDUC, para a convivência com o semiárido. O exame detalhado dos documentos da SEDUC
conjuntamente com a base teórica deste estudo serve para revelar os diversos enfoques porque passa o
entendimento acerca da Educação Ambiental. A própria prática de Educação Ambiental realizada pela
SEDUC caminha para o entendimento de como oferecê-la à comunidade da região semiárida,
melhorando, assim, a convivência no semiárido.
Nesse sentido, o pressuposto de que é possível melhorar a vida das pessoas desta região,
respeitando os limites impostos por questões ambientais adversas ficou evidenciado ao longo do
trabalho.
Basicamente, o presente estudo elegeu como objetivo geral analisar se as ações de Educação
Ambiental, desenvolvidas pela SEDUC, contribuem para a melhoria da convivência com o semiárido.
A pesquisa contou com a contribuição da coordenadora de Educação Ambiental da SEDUC, que, além
de conceder entrevista, disponibilizou relatório das ações de Educação Ambiental desenvolvidas no
Estado do Ceará no período de 2007 a 2010, bem como a cartilha utilizada nas escolas. Contou-se
também, com uma revisão da literatura sobre o tema e, ainda, análise de documentos extraídos da
página eletrônica da SEDUC.
As análises indicaram que as ações de Educação Ambiental, desenvolvidas pela SEDUC, não
consideram programas e projetos específicos para lidar com os problemas enfrentados pelas regiões
semiáridas do Ceará, embora algumas iniciativas já tenham sido tomadas no sentido de atender a esta
demanda.
A grande e peculiar biodiversidade do semiárido com suas características próprias e únicas, que
representam vantagens para essa região é que deveria ser o foco do seu desenvolvimento. Isto exige
conhecimento e aplicação de novas tecnologias adequadas a esta realidade que devem ser inerentes aos
programas de educação ambiental.
Assim, a Educação Ambiental, formal e não-formal, deve ultrapassar propostas pontuais de
governo e favorecer ações ambientais concretas, por meio de políticas estaduais realmente preocupadas
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com o aprendizado, voltado para as questões ambientais, desenvolvendo um compromisso efetivo para
com a população local. A conscientização dos alunos sobre a inter-relação entre Homem/natureza
começa pelas ações instigadoras do processo de reflexão sobre o papel que devem desempenhar no
meio ambiente.
A Educação, como um todo, deve ser a solução para tentar resolver muito dos problemas que a
humanidade enfrenta na atualidade, pois é a partir da troca de conhecimento que surgem novas ideias e
projetos revolucionários. Vendo por este lado, a educação contextualizada, abrange as potencialidades
de cada localidade e dá às pessoas uma visão real da sua importância e capacidade de fortalecer o
ambiente, tornando viável sua permanência na região, diminuindo a corrente migratória para as grandes
metrópoles, hoje a corrente é para as metrópoles do próprio Nordeste.
Uma população conscientizada e educada ambientalmente melhora suas próprias condições de
vida na Terra, assim como em regiões semiáridas; conscientes de seus aspectos os nativos dessas
regiões buscam melhores possibilidades de convivência com as adversidades climáticas, além de
exercitar sua cidadania, pois trabalhar a captação de água, a criação de animais e a agricultura, de
forma apropriada às suas necessidades, garante-lhes uma melhor condição de vida, mesmo nos
períodos mais secos. Novas técnicas de captação de água das chuvas, como as cisternas encravadas no
chão, as barragens subterrâneas e os novos tipos de pastagem, são exemplos viáveis para o
desenvolvimento sustentável, de acordo com cada localidade. O processo de aprendizagem oferecido
aos agricultores, apesar de não abordar contextualmente as potencialidades de uma melhor convivência
com o semiárido, é um pontapé inicial para o desenvolvimento de novas tecnologias adequadas às
especificidades de regiões com características semelhantes as do semiárido.
Consequentemente, a Educação Ambiental é mais eficaz para atingir o desenvolvimento
sustentável, à medida em que o Homem passa por uma reeducação sobre sua convivência com a
natureza. O homem precisa se perceber como parte da natureza e que é necessário conhecer os recursos
e potencialidades que podem auxiliá-lo na forma de como fazer uso dos recursos naturais. Mesmo não
tendo poderes supranormais, a educação ambiental sem um programa efetivo e bem planejado, todo o
esforço de desenvolvimento sustentável para o semiárido é vão e ilusório.
Recomenda-se para trabalho futuro um estudo no semiárido cearense com as pessoas que
receberam educação ambiental da SEDUC.
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Precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; Índice de aridez de até 0,5 calculado pela balanço
hídrico de precipitações e evapotranspiração potencial no período entre 1961 e 1990; e risco de seca maior que 60%,
tomando por base o período entre 1970 e 1990.
ii
Com-Vida é resultado das deliberações da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente realizada pelo
MEC em 2003. Nessa se constitui os conselhos jovens e Agenda 21 nas escolas de todo o País, sendo os estudantes os
principais articuladores desses conselhos. Esses funcionam como espaços de discussão e participação ativa em defesa do
meio ambiente. Para tanto, foi idealizado o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”. A Com-Vida é composta
por delegados das Conferências Infanto-Juvenis, grêmios estudantis e grupos de estudantes que realizam ações ambientais
nas escolas.
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CARACTERÍSTICAS E POSICIONAMENTO DOS ATORES NOS CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS INERENTES À CONSTRUÇÃO DAS
HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA
Eduardo Renato Zimmerli
PPGMAD Universidade Federal de Rondônia - UNIR
zimmerli@bol.com.br
Osmar Siena
PPGMAD Universidade Federal de Rondônia - UNIR
osmar_siena@uol.com.br

Resumo: O estudo visou identificar os atores, suas características e posicionamentos nos principais conflitos
socioambientais inerentes à construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira. Documentos sobre a
temática foram as fontes dos dados e para tratamento foi adotada a análise de conteúdo. Foram analisados 205 dentre os
mais de 600 documentos localizados sobre a questão, selecionados porque continham informações relevantes sobre o estudo
proposto. Para caracterização dos atores identificados e seus posicionamentos foram adotadas as abordagens propostas por
Glória Vargas e Elimar Nascimento. Constatou que os atores giram em torno de poucos conflitos macros, quais sejam:
Licenciamento; Internacional; Étnico; Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Bairro Triângulo; Deslocamento Populacional.
Quanto ao posicionamento dos atores foram de promoção ou de veto até a concretização dos licenciamentos, quando
arrefeceram em torno de apoio e oposição.
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Posicionamento. Atores.
Abstract: The study aimed to identify the actors, their characteristics and positions in major environmental conflicts
inherent to the construction of the Santo Antônio and Jirau hydroelectric power plants on the Madeira River. Papers on the
subject were the data source and content analysis was adopted for their treatment. There was an analysis of 205 out of the
more than 600 documents found on the issue, selected due to their relevant information about the proposed study. For the
characterization of actors and their positions, the approaches proposed by Gloria Vargas and Elimar Nascimento were
adopted. Actors were found out to have been revolving around a few macro conflicts, which are: Licensing, International,
Ethnicity, the Madeira Mamore Railroad, Triangulo Village, Population Displacement. Regarding the positioning of the
actors, it was found out to be promoting or vetoing until the licensing achievement, when it cooled around support and
opposition.
Keywords: Socio-environmental conflicts. Positioning. Actors.
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1 Introdução
O processo de geração de energia elétrica adotado no Brasil é o hidráulico e tendo a Amazônia grande potencial
hídrico, do ponto de vista econômico, é sem surpresa que exista a previsão de construção de várias hidrelétricas na região.
Entre essas hidroelétricas prioritárias estão as duas no Rio Madeira, a Usina Hidroelétrica (UHE) de Santo Antônio com
capacidade final prevista de 3.150 MW e a UHE de Jirau, com 3.300 MW, formando o chamado Complexo do Rio Madeira,
no município de Porto Velho (RO). Importante frisar que será necessária uma linha de transmissão de 2.375 km para ligar
esta produção ao Sistema Interligado Nacional (SIN) até a Região Sudeste, região que absorverá esta produção.
O investimento para o conjunto de projetos do Complexo do Rio Madeira foi estimado em R$ 36 bilhões e conta
com financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco da Amazônia (BASA),
entre outros, de R$ 23,16 bilhões. As obras destas unidades chegaram a envolver diretamente cerca de 25.000 trabalhadores
e, indiretamente, outras 75.000 pessoas no auge da construção.
Um empreendimento desta envergadura necessita cumprir um processo designado de Licenciamento que tem um
ritual complexo e de difícil compreensão para leigos. Há envolvimento de diversas agências e órgãos governamentais,
empresas de consultoria e investidores, o que significa uma diversidade de interesses, requerendo um jogo político
complexo. Este processo se inicia com a autorização do Estudo de Inventário do campo a ser afetado, a análise dos impactos
sociais e ambientais possíveis, os programas de mitigação e de compensação dos impactos inevitáveis consequentes das
ações antrópicas, sejam antes, durante ou depois destas e finalmente as licenças, Prévia, de Instalação e de Operação. Neste
processo, o arcabouço institucional brasileiro permite que sociedade se una em defesa de “[...] um direito fundamental
coletivo – o meio ambiente ecologicamente equilibrado.” (BENITES; MAGANHINI, 2011, p.3) quando é afetada por obras
impactantes. Assim, a sociedade se manifesta a partir dos seus atores, oriundos de diversos espaços e interesses sociais famílias diretamente afetadas pelo impacto ambiental negativo, ambientalistas, pesquisadores, instituições acadêmicas,
sindicatos, associações, organizações não-governamentais, entidades ecumênicas, órgãos de controle e de fiscalização –
que se manifestam em forma de campanhas, movimentos, fóruns, monções e cartas abertas, ações judiciais, etc.
Entre idealização do projeto de construção do Complexo do Rio Madeira há quase duas décadas e sua apresentação na
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, em outubro de 2003, houve muita movimentação política. No
entanto, foi a partir da liberação da Licença Prévia (LP) em julho de 2007, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que se apresentam mais visíveis os conflitos inerentes às obras destes
empreendimentos. Os confrontos decorrentes de diferenças de posições e de interesses, aqui tratados como conflitos
socioambientais, e o movimento de grupos sociais que se mobilizaram em torno da defesa de suas posições são o foco deste
artigo.
Para desenvolvimento da pesquisa, partiu-se de uma questão deixada por Alonso e Costa (2000) sobre conflitos
socioambientais: a que formas de organização e estruturas de mobilização os atores envolvidos nas questões
socioambientais recorrem? Para responder à indagação, buscou-se identificar os principais atores, suas características e
posicionamentos nos principais conflitos socioambientais inerentes à construção das Hidrelétricas de Santo Antônio e do
Jirau no Rio Madeira. O hiato temporal da pesquisa vai do momento da aprovação das obras em 2005 até março de 2012.

2 Referencial Teórico
Embora as questões ambientais sejam de interesse de alguns e de nações há tempos, elas apenas começaram a
fazer parte efetiva das preocupações da sociedade a partir do início da segunda metade do século XX com a publicação da
Primavera Silenciosa de Rachel Carson, em 1962, à respeito do uso de agrotóxicos, ganhando dimensões globais quando do
vazamento de gases tóxicos no ano de 1984 em Bophal e o acidente nuclear de Chernobyl em 1986.
Em reação às preocupações mundiais, organizou-se então a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano ocorrida em Estocolmo, em 1972. Foi nesta conferência que se apresentou ao mundo o termo ‘meio ambiente’
(SACHS, 2000). A seguir foram organizadas várias outras convenções até que, em 1983, foi criada a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Nações Unidas (ONU) que apresentou em 1987 o Relatório Brundtland,
desnudando para o mundo “[...] os limites da racionalidade e os desafios da degradação ambiental ao projeto civilizatório da
modernidade.” (LEFF, 2008, p. 16). Neste relatório foi definida e depois, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento – RIO 92, popularizada, a expressão ‘desenvolvimento sustentável’, ratificando o ingresso
das questões ambientais na agenda governamental. Como consequência, ocorre a propagação do tema, movimentando a
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sociedade como um todo, impondo, por sua vez, a inserção de suas questões nas políticas públicas. Até então, o mundo
desprezava ainda mais as desigualdades provocadas pelo modelo de desenvolvimento, em especial as desigualdades
socioambientais. A ótica capitalista predominante focava quase que exclusivamente as questões de produção com base em
resultados máximos, considerando recursos naturais infinitos, entendendo as restrições impostas pela racionalização do uso
dos mesmos como obstáculos a serem administrados, reduzindo conflitos ambientais a limitações tecnológicas (BRITO, s/d;
PORTO; MILANEZ, 2009).
Decorridas mais de duas décadas da Rio 92, o ponto positivo é que a sociedade civil está participando mais das
decisões políticas em geral. O resultante deste maior espaço participativo é a busca por resultados pragmáticos, pautados
pelas influências de interesses organizados e representados na esfera pública, nem sempre muito claros. O efeito colateral é
que o movimento ambientalista originário acabou por perder parte de sua força na sociedade, que o confunde com
radicalismo preservacionista, deixando lugar para uma atitude mais de consenso, prevalecendo uma posição mais
sustentabilista, que defende a possibilidade de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, concepção
sintetizada no conceito de desenvolvimento sustentável.
Se, por um lado, o movimento social fragmentou-se, profissionalizou-se, inserindo-se nas mais diversas esferas de
decisão governamental inerentes às questões ambientais; por outro lado, emergiram as ‘ciências ambientais’, elevadas ao
status intelectual, promovendo progressiva diferenciação entre as esferas política e cientifica, criando novas metodologias
de pesquisa e instrumentos de mensuração e aferição de riscos ambientais (ALONSO; COSTA, 2000).
Enfim, a diversidade de interesses envolvidos na conscientização ambientalista vai de encontro com os ideais preconizados
por aqueles que defendem a viabilidade da manutenção das práticas tradicionais, imortalizadas no imaginário popular,
gerando uma série de desentendimentos internos e externos entre a filosofia autossustentável e a lógica progressista.
Como constatação, a popularização do tema ambiental, ao invés de trazer respostas às questões já antigas, vem trazendo,
cada vez mais, dúvidas a respeito de soluções consensuais das questões ambientais que, por sua vez, geram conflitos
socioambientais. Concomitantemente, esta popularização trouxe as questões ambientais para o dia a dia da sociedade, que
de uma ou outra forma, pode se expressar e reivindicar direitos quando se sente prejudicada. Esta atitude expõe as razões da
afetação dos diretos para a população de modo geral, empurrando o governo a tomar conhecimento e posição. Tudo isto é
de interesse da mídia e assim se cria um circulo de informações, socializando os dados e ocorrências e movimentando a
sociedade. Estes eventos, que afetam o ambiente com consequências para a sociedade e vice versa, são chamados neste
artigo de conflitos socioambientais.
Os conflitos fazem parte da evolução da humanidade e são agentes de mudança nas relações familiares, sociais,
políticas e organizacionais (NASCIMENTO; EL SAYED, 2002). Os conflitos têm tido na academia frentes de estudo
diversas: Sociologia, Economia, Antropologia, Psicologia, Ciência Política, dentre outras. (ALONSO; COSTA, 2002;
BARBANTI JR., 2002; VARGAS, 2007). Os cientistas sociais, por exemplo, estudam os conflitos sociais a partir de duas
abordagens predominantes oriundas da Sociologia e da Economia Política (BARBANTI JR., 2002).
Em uma visão decorrente de uma dessas abordagens, os conflitos socioambientais são estudados a partir das
concepções do movimento por justiça ambiental, em contraposição à visão hegemônica da modernização ecológica. Esta
abordagem aponta a desigualdade de acesso à proteção ambiental (ACSELRAD, 2002) como questão crítica. Sendo o
movimento por justiça ambiental uma ação coletiva, manifesta-se em dois planos:
[...] no plano da distribuição objetiva dos efeitos ambientais das práticas sociais [...] exprime a
diferença de poder sobre os recursos ambientais entre os distintos grupos sociais; [...] no plano
discursivo em que vigoram distintos esquemas de representação do mundo, do ambiente, da
justiça etc.; neste plano, coloca-se em jogo a legitimidade do modo de distribuição do poder
sobre os recursos ambientais (ACSELRAD, 2002, p. 55).
Tomando como base o procedimento para caracterização das condições da existência teórica e prática dos grupos
sociais de Pierre Bourdieu, Acselrad (2002; 2004) denomina estes dois planos como objetivista e subjetivista de análise,
respectivamente, o que permite, segundo o autor, a análise dos movimentos sociais a partir de sua intervenção nesses dois
níveis do espaço social: o da distribuição do poder e o da luta discursiva.
Pela ótica objetivista, os grupos sociais são distribuídos em função de sua disposição diferencial sobre elementos
de poder. Trata-se do espaço relacional das posições sociais ocupadas pelos agentes sociais em função da estrutura de
distribuição de tipos específicos de meios de poder. Na ótica subjetivista, distinguem-se as representações que os atores
fazem do mundo social, pontos de vista que contribuem para a construção deste mesmo mundo, inclusive da diferenciação
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social dos indivíduos que o caracteriza. Observa-se aí a configuração dos esquemas classificatórios, princípios de
classificação, de visão e divisão do mundo social. Apresentando um caso específico, Acselrad (2002) conclui a análise a
partir dessas óticas afirmando que os ‘dados’ da desigualdade de poder no espaço social ‘já existiam’ e que foi a luta social
que lhes deu visibilidade, contestando sua legitimidade. Desta forma, a força simbólica do movimento de justiça ambiental
decorre de sua capacidade de estender a matriz dos direitos civis ao campo do meio ambiente, de politizar, nacionalizar e
unificar uma multiplicidade de embates localizados; e, de elaborar uma ‘classificação’ dos grupos sociais compatível com a
posição diferencial reconhecível dos indivíduos no espaço social.
Portanto, o interesse por estudos sobre a temática conflito socioambiental, além de recente, transcende as
delimitações de uma única área de conhecimento, constituindo-se em um campo “multi, inter e transdisciplinar” (PATO,
2005; BARBIERI, 2004). Em verdade, a preocupação com os problemas ambientais entrou nas agendas do establishment
político e empresarial capitalista há pouco mais de duas décadas, essencialmente porque “[...] a destruição ambiental
compromete a reprodução do capital.” (BARBANTI JR., 2002, p. 2).
Assim, a evolução e desenvolvimento do conhecimento em torno dessa temática, em especial no que tange a
conflitos socioambientais, têm procurado abordagens que superem as origens distintas deste fenômeno. Estudar algo que
seja socioambiental exige o diálogo entre os paradigmas que amparam as ciências sociais e aqueles que amparam as
ciências naturais, pois não se trata de estudar a dimensão ambiental ou a social separadas. Faz-se necessário encontrar uma
abordagem que abarque simultaneamente estas dimensões. Desta necessidade, de se lidar com duas dimensões, a social e a
biofísica, emergem vertentes com diferentes paradigmas: aqueles que balizam as ciências sociais e aqueles que balizam as
ciências naturais. Nas palavras de Muniz (2000, p.20)
Se a análise social confronta o desafio de incorporar as dinâmicas do mundo biofísico dentro
de sua prática, as ciências naturais enfrentam o desafio inverso: no seu entendimento dos
distintos ciclos naturais teria que levar em conta o mundo humano e suas estruturas políticas
e socioeconômicas.
Nesta perspectiva, outra linha teórica que se consolida é a denominada Ecologia Política. Suas características
superam as limitações fronteiriças elencando como foco estudar as relações entre os atores, suas interações. Esta abordagem
também se diferencia ao unir conceitos como marcos temporais e limitações geográficas distintos, adequados às dimensões
estudadas (LITTLE, 2006). Desta forma, tem-se que conflitos socioambientais são disputas entre grupos sociais ou atores
em função de seu relacionamento com a natureza e seus recursos.
Para Nascimento (2001, p.96) “Não há conflito sem que haja um objeto em disputa (grifo do autor), podendo este
ser material ou simbólico, divisível ou indivisível, laico ou profano, real ou irreal.”. Para o referido autor os objetos em
disputa são sempre bens ou recursos escassos, ou vistos desta forma, sendo a força motriz da movimentação dos atores.
Este trabalho se utiliza da designação ‘atores’ com o sentido definido por Dubar (2004), onde o ator é o sujeito de uma ação,
racional, autônomo, municiado de vontade própria, capaz de escolhas e de manipulação, não apenas se adaptando, mas se
aproveitando das oportunidades disponíveis.
Para Nascimento, “[...] todo conflito reúne um conjunto de atores que se posicionam e se dispõem diferentemente
entre si, articulam-se ou se opõem. [...] Nunca estão estáticos, e nem sempre perceptíveis em seus movimentos.” (2001, p.
95). O referido autor defende ainda que “Os atores podem ser definidos como indivíduos, grupos ou organizações de
identidade própria, reconhecidos por outros, com capacidade de modificar seu ambiente de atuação.” (2001, p. 95).
Evidentemente, os atores mudam segundo a natureza dos conflitos, se são de ordem econômica, administrativa, ideológica,
enfim, a cada caso há atores diferentes. Para entender, mediar ou arbitrar os conflitos é imprescindível a identificação dos
atores envolvidos.
Para Vargas (2007) os atores apresentam três características diversas: 1. Diferenças no nível de conhecimento e
informação; 2. Diferenças de recursos e de poder; 3. Diferenças nos aspectos culturais.
O conhecimento e a capacidade de manejo da informação não é uniforme entre os atores. Vargas (2007) afirma
que, de forma geral, as comunidades ribeirinhas, campesinas e minorias étnicas têm pouco acesso à informação. Em
contrapartida, os detentores de recursos econômicos e políticos têm mais acesso a este conhecimento e informações.
Outra diferenciação feita por Vargas (2007) é sobre a assimetria de poder entre os grupos de atores: além de desnivelar o
acesso ao conhecimento, desnivela a capacidade de influência na construção do resultado, já que esse poder se concretiza
em termos políticos, econômicos e sociais. Segundo Vargas (2007, p.11), cada grupo social tem “[...] uma forma de relação
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e de apropriação dos recursos naturais, devido a aspectos culturais. As concepções sobre as formas de uso e aproveitamento
dos recursos são diferentes, o que determina ações diferenciadas frente ao ambiente.”.
Nascimento, por sua vez, afirma que “[...] os atores não têm apenas interesses distintos quando se encontram em
conflito, mas também sentimentos, percepções e racionalidades diferentes.” (2001, p. 95). O referido autor afirma que todo
conflito tem “[...] um conjunto de atores que se posicionam e se dispõe diferentemente entre si, articulam-se ou se opõe.
Movimentam-se constantemente, ocupando ora uns lugares ora outros, pronunciando discursos nem sempre coerentes.”
(2001, p. 95). Nascimento distingue os atores segundo seu posicionamento frente aos conflitos: 1. Promoção, quando estão
se movem para um determinado resultado; 2. Apoio, quando têm posicionamento favorável a um resultado; 3. Neutralidade,
quando não se posicionam em favor de ninguém; 4. Oposição, quando não se dispõem a aceitar um resultado; e 5. Veto,
quando se utilizam de todos os recursos para que um resultado não ocorra.
No quadro 1 são apresentadas duas classificações em relação a atores enquanto promotores de ações sociais.
Quadro 1 - Atores: Características e Posicionamento.
Características entre atores
(VARGAS, 2007)

Diferenças no nível de informação
Diferenças de recursos e poder
Diferenças nos aspectos culturais
Promoção
Apoio

Posicionamento dos atores (NASCIMENTO, 2001)

Neutralidade
Oposição
Veto

Fonte: Adaptado de Vargas, 2007 e Nascimento, 2001.
O campo do conflito, tanto o geográfico quanto o social, é o território, o espaço “[...] onde se trava a luta entre os
atores, com regras próprias de funcionamento, que define as possibilidades de ação dos atores em jogo.” (NASCIMENTO,
2001, p.96). Os recursos a que os atores podem recorrer também têm limitações no campo do conflito, pois nem todos os
recursos são passíveis de mobilização, sejam “[...] materiais ou simbólicos, silenciosos ou mediáticos, regidos por regras
explícitas ou implícitas, por normas morais ou jurídicas (NASCIMENTO, 2001, p.96).”.

3 Procedimentos Metodológicos
Esta pesquisa adotou a concepção que defende que os indivíduos desenvolvem significados de suas experiências
(CRESWEL, 2010). Fenomenológico, qualitativo, partiu do pressuposto de que o mundo é entendido a partir da
compreensão dos indivíduos envolvidos nas situações estudadas (VERGARA, 2005). Com o intento de expor as
características dos fenômenos se utilizou, majoritariamente, das técnicas da pesquisa documental com análise de conteúdo.
Foram localizados mais de 600 documentos sobre conflitos socioambientais inerentes a construção das usinas do
Rio Madeira, produzidos entre 2005 a 2012, grande parte encontrada na biblioteca eletrônica do Ministério Público, nos
sítios do IBAMA, Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Plataforma
DHESCA), Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Câmara Federal, entre outros, e em sítios dos atores envolvidos
nos conflitos como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Amigos da Terra, Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), entre outros. Foram selecionados aqueles que continham informações
relevantes sobre o estudo proposto, num total de 205. Este acervo foi aceito após pré-análise de sua autenticidade,
representatividade, credibilidade e significação (FLICK, 2009). O universo de documentos se resume em: relatórios de
análises do conteúdo dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) dos
Aproveitamentos Hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau; pareceres técnicos; Termos de Ajustamento de Conduta (TAC);
manifestos; cartas; moções; informativos; cartilhas; atas de audiências, etc.
Os documentos foram analisados por meio dos softwares Atlas.ti 6 da Scientific Software Development e do
Microsoft Excel de forma a organizar os resultados para análise.
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Após a identificação dos atores em análise preliminar, chegou-se a um número superior a 250 atores, sendo 53 os
mais representativos, que neste trabalho foram agrupados em 16 grupos distintos levando-se em conta suas reações à
afetação dos impactos, conforme quadro 2.
Quadro 2 – Principais Atores Identificados.
*- Ribeirinhos:
Agricultor
Extrativista
Pescador artesanal

*- Org. de Conhecimento/Pesquisa:

*- Garimpeiros, Fazendeiros,
Pecuaristas, Pescadores
empresários

*- Mega Organizações:
Construtor, Gerador de Energia,
Financeiro

*- Núcleos urbanos, Colonos

*- Município:

*-União:
MMA
MC
MJ
MME
MT

Acadêmico
De Conhecimento

*- Campesinos

SEMA

*- Minorias étnicas, ONG Kanindé

Defesa Civil

*- MAB, ONG, OSCIPS

MTIS, AGU, MPA
MDA
* - Estado:
SEDAM, SESAU
Defesa Civil
PM, PM Bombeiros

*-Agências:

*- Internacional
Interno/Itamarati
Externo, Coalisões

*- Org. Confessionais

ANA

*- Org. Ambientalistas

ANEEL

*- Org. de Representação:

ALE, Câmara Federal

Laboral

IBAMA

De Capital

ICMBIO, CONAMA
INCRA
IPHAN
FUNAI

Fonte: Elaborado pelos autores.
As análises dos dados tiveram como finalidade responder às necessidades interpretativas do objetivo desta
pesquisa, ou seja, caracterizar os atores e identificar seus posicionamentos. Neste processo também foram identificadas as
principais relações dos atores entre si, parte de suas percepções e pretensões diante do conflito.
Os atores foram caracterizados de acordo com a proposta de Vargas (2007) e classificados quanto aos seus posicionamentos
utilizando-se a tipologia proposta por Nascimento (2001), conforme quadro 3.
Quadro 3 - Esquema de Caracterização e classificação dos Atores.

Veto

Diferenças nos
aspectos culturais

Oposição

Diferenças de
recursos e poder

Neutralidade

Diferenças no nível
de informação

Apoio

Atores

Posicionamento dos Atores
(Nascimento)
Promoção

Diferenças de Características dos Atores (Vargas)

Fonte: Adaptação de Vargas, 2007 e Nascimento 2001.
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4 Resultados e Discussão
Em pesquisa preliminar (ZIMMERLI, 2012), foram identificados seis principais conflitos envolvendo a construção
das usinas no Rio Madeira: Conflito do Licenciamento; Conflito Internacional; Conflito Étnico: Indígenas; Conflito da
Estada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM); Conflito do Bairro Triângulo e Conflito do deslocamento da População
Afetada.
A quantidade significativa dos atores envolvidos nos conflitos remete à inserção do tema no cotidiano da sociedade
e contatou-se que a mobilização foi mais massiva e ativa em seu início, quando da movimentação em torno do impedimento
das obras. Nesta fase foram organizadas grandes mobilizações em defesa e veto à construção das usinas hidroelétricas
(UHEs) do Rio Madeira. Os recursos de promotores e de opositores foram envidados de forma a mobilizar a sociedade
como um todo, em especial a sociedade de Porto Velho.
Embora o projeto para construção do Complexo do Rio Madeira tenha se iniciado em 2003, foi em dezembro de
2005, com a apresentação dos estudos preliminares que a sociedade acabou por ter acesso às informações neles contidas e a
partir daí, seja pela sociedade que entendeu a realidade da obra, seja pela conscientização dos mais diretamente afetados, os
atores se movimentaram mais expressivamente. Aqueles com menor representatividade acabaram por se agregar às
organizações mais experientes nessas questões, como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Amigos da Terra,
Rede Rios Vivos, que têm ligações internacionais; organizações confessionais como o Conselho Indígena Missionário
(CIMI) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também com
experiência e apoio internacional; e, indiretamente, instituições acadêmicas, a partir de seus pesquisadores.
Assim, em janeiro de 2006, Organizações Não Governamentais (ONG’s) e outros atores iniciaram sua organização
planejada de modo a elaborar uma frente de veto à construção das usinas, culminando, dois meses após a divulgação dos
estudos, com o lançamento da campanha Viva o Rio Madeira Vivo, por meio da divulgação da ‘Cartilha Viva o Rio
Madeira Vivo, diga não às usinas do Madeira’. Esta cartilha se caracteriza como o primeiro grande movimento de oposição
à construção das obras. Produzida por pesquisador ligado à Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com apoio de várias
organizações (MORET, 2005). A esta campanha se agregaram muitos movimentos unindo várias representações, todos
envidando o veto às obras. Essas mobilizações se arrefeceram quando da emissão da Licença de Provisória (LP) em julho de
2007 e mais ainda quando da emissão da Licença de Instalação (LI) em dezembro do mesmo ano, de onde é possível
constatar que o posicionamento dos atores opositores era de veto até então e não tinham outras reinvindicações. Após a
emissão da LP até a LI a movimentação se concentrou em reverter a decisão já adotada (AMORIM et al., sd, p.15):
Até meados de março de 2007, a movimentação explícita dos atores a favor do empreendimento foi muito discreta,
muda a partir dai, quando já corriam boatos da possibilidade de uma postergação à Licença de Instalação (LI). Desta forma,
quase que em uníssono, as movimentações destes atores se tornaram públicas a partir de inserções em plenárias nas
instâncias legislativas, tendo como linha de justificativa o impedimento de outro episódio de ‘apagão’, geração de emprego
e crescimento econômico. Na Prefeitura Municipal de Porto Velho nasce, junto com entidades empresariais e sindicatos, um
movimento pró-construção das usinas (DEUS, 2007). A favor da construção das obras, em Rondônia deflagrou-se a
Campanha Usinas Já com caravanas, carreatas, pit stops e montagem de equipes volantes com a missão de arrecadar
assinaturas em favor das hidrelétricas. Este movimento conta com o apoio político das prefeituras e do Estado (EXPEDITO
Jr., 2007, p.13801; RODRIGUES, 2007, s.p.; SEAGRI, 2007, s.p. ).
Os atores identificados no Conflito do Licenciamento perfazem o total dos atores dos conflitos identificados, donde
se conclui que este conflito, por sua natureza macro, envolveu todos os atores inerentes aos cinco outros conflitos de
instalação das obras. Os grupos de oposição ao projeto foram mais expositivos e usaram como meio esclarecer a população
quanto aos impactos negativos da instalação das obras. Os grupos de aceitação das obras argumentavam apontando os
benefícios vistos pela ótica desenvolvimentista.
A ação dos apoiadores das obrar cria uma reação dos atores contrários à construção que se concretiza a partir da
realização de uma série de movimentos denunciando um clima de intimidação e uso da máquina pública. Pesquisadores
promoveram debates públicos, estes boicotados pelos apoiadores das obras. Neste período os posicionamentos se tornam
mais agressivos e ações legais foram intensificadas (FORUM INDEPENDENTE POPULAR DO MADEIRA, 2007;
CRAIDE, 2007b; OJEDA; BRASILINO, 2007, s.p.).
Mesmo após a Licença Prévia para a Usina de Santo Antônio em 2008, os movimentos continuam intensos, em
forma de denúncias e ações públicas, contra as Agências, a União e as empreiteiras, agora na tentativa de impedir o leilão da
UHE de Jirau além da reversão das licenças da UHE Santo Antônio. O fato é as obras foram iniciadas e em 2009 ocorre a
licença de operação da Usina de Santo Antônio e a licença de instalação de Jirau em 2009.
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Denunciando e contestando o processo, ONG’s descrevem as falhas no processo de licenciamento das UHEs Santo
Antônio e Jirau, e ingressam com uma Representação no Ministério Público de Rondônia. O Ministério Público Federal e
Estadual entram com uma ação Civil Pública Ambiental contra a ANEEL, IBAMA e ENERSUS (25/08), pleiteando a
anulação do leilão e do contrato de concessão expedido, em razão da mudança do eixo da obra, por contrariar o edital do
leilão, a Lei de Licitações e a legislação ambiental. (PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA, 2008).
Em dezembro 2008 ocorre o primeiro grande desastre ambiental na região da construção da Usina de Santo
Antônio, em que morreram 11 toneladas de peixes que, segundo laudo do IBAMA, ocorreu por queda de nível de oxigênio
nas águas, constatando negligência e imprudência do empreendedor. Como decorrência foi lavrada multa de R$ 7,7
milhões. Fato que hoje foi encampado como mais um argumento ambiental contra as obras.
A partir desta data ocorreram diversos movimentos. No entanto, esses movimentos estão ligados à execução das
obras, ou seja, não são inerentes à instalação e sim aos procedimentos para a para sua construção.
Nos quadros 4 e 5 são apresentadas as características e os posicionamentos dos atores envolvidos nos conflitos
identificados. Para construção dos quadros, foi adotada a seguinte legenda:

Conflitos
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Licenciamento
Internacional
Étnico: Indígenas
Estrada de Ferro Madeira Mamoré EFMM
Bairro Triângulo
Deslocamento da População Afetada
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Quadro 4 – Diferenças de Características dos Atores dos Conflitos.

Atores
Ator

Conflito

Características dos Atores
Diferenças no
Diferenças nos
Diferenças de
Nível de
aspectos
recursos e poder
Informação
culturais
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Agricultores,
Pescadores
artesanais, Extrativistas
Garimpeiros,
Fazendeiros,
Pecuaristas,
Pescadores Empresários
Núcleos Urbanos, Colonos
Campesinos
Minorias Étnicas, ONG Kanindé
MAB, ONG, OSCIPS, Movimentos e Redes
Org. Confessionais
Org. Ambientalistas
Órgão de
Laboral
Representação De Capital
Órgão de
Acadêmico, Consultoria
Conhecimento
Mega
Construtores e Financiadores
Organizações
ANA
ANEEL
ALE, Câmara Federal
IBAMA
Agências
ICMBIO, CONAMA
INCRA
IPHAN
FUNAI
MMA
MC
MJ
União
MME
MT
MTIS, AGU, MPA
MDA
SEDAM, SESAU
Estado
Defesa Civil
PM, PM BOMB.
SEMA
Município
Defesa Civil
Interno/Itamarati
Internacional
Coalizão, Externo

Ribeirinhos

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 5 - Posicionamentos dos Atores dos Conflitos.

Atores
Ator

Promoção

Conflito

1 2

3

6

Posicionamento dos Atores
Neutralidade
Oposição

Apoio
1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Veto
6

1

2

3

4

6

Ribeirinhos: Agricultores,
Pescadores, Extrativistas
Garimpeiros,
Fazendeiros,
Pescadores
Empresários
Núcleos Urbanos, Colonos
Campesinos
Minorias Étnicas e Og Kanindé
MAB, ONG, OSCIPS e Redes
Org. Confessionais
Org. Ambientalistas
Laboral
Órgão de
Representação
De Capital
Acadêmico
Órgão de
Conhecimento
Consultoria
Mega
Construtores e
Financiadores
Organizações
ANA
ANEEL
ALE, C.
Federal
IBAMA
ICMBIO/
CONAMA
INCRA
Agências
IPHAN
‘’
FUNAI
MMA
MC
MJ
MME, MT
União
MTIS
AGU
MPA
MDA
SEDAM
SESAU
Estado
Defesa Civil
PM. BOMB.
SEMA
Município
Defesa Civil
Interno/Itamarati
Internacional
Coalizão/Extern
o pelos autores.
Fonte: Elaborado
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O Grupo dos Ribeirinhos, com pouca expressividade pública e recursos, devido a diferenças de poder e recursos e
desnível de conhecimento real das consequências e alternativas possíveis, uniram-se a grupos mais experientes, ONGs,
principalmente os Amigos da Terra e o MAB, e posicionaram como contrários e em posição de veto às obras. Os ribeirinhos
e os campesinos impactados em território estrangeiro, atores com ascendência indígena também se uniram em torno de
organizações mais fortes, formaram a ONG Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), junto com
os pares brasileiros, se apoiaram muito na rede Amigos da Terra, no MAB e nas organizações confessionais, em especial a
Via Campesina. Note-se que a região afetada é a região mais pobre da Bolívia e que os demais são relativamente
indiferentes com o que ocorre nessa região, povoada por nativos, em sua maioria de etnias diversas da dos grandes centros
desenvolvidos.
Os garimpeiros se manifestaram a partir de seu sindicato, também sem recursos e expressividade, apresentavam-se
sempre junto a outros grupos, não se comprometendo realmente às causas. Suas questões são culturais e tiveram um
posicionamento em oposição às obras.
Fazendeiros, pecuaristas e empresários pescadores, mais esclarecidos, com maior poder econômico (ainda que sem
fazer frente aos promotores das obras), no entanto, por não terem vínculos maiores com os elementos naturais e devido a
uma visão mais fatalista da inexorabilidade das obras, manifestaram-se em apoio aos contrários, porém sem
comprometimentos maiores, pleiteavam indenizações. São diferenciados por questões culturais, tendo posicionamento de
oposição ao empreendimento.
Os moradores dos núcleos urbanos às margens do rio, os colonos dos assentamentos e os campesinos, grupos de
poucos recursos, mas com grande motivação, uniram-se a grupos experientes, a exemplo dos Ribeirinhos. Esses atores são
caracterizados por se diferenciarem culturalmente, dada sua ligação à natureza e a terra especificamente. Aqueles que
moravam nos centros urbanos teriam seu modo de vida ceifado e aqueles que, finalmente, tinham conseguido seu sonhado
pedaço de terra, perderam esta dura conquista.
O grupo das minorias étnicas, foram representados pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB), tiveram o apoio do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) além e de outras organizações
confessionais e da ONG Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé (KANINDÉ). Sua motivação é cultural e seu
posicionamento é de veto.
O MAB e ONG Amigos da Terra, com vínculos com as redes ambientalistas de todo o mundo, contaram com a
simpatia de pesquisadores e academias. Junto com ONG’s ambientalistas e a Via Campesina conseguiram monções de
Censura e uma Condenação do governo brasileiro. Pressionaram as organizações das quais o Brasil é associado, mas sem
grande efeito prático. Sua característica principal é a diferença cultural e seu posicionamento é de veto quanto aos conflitos
iniciais, do Licenciamento e Internacional e depois passa a ser de oposição, abrindo para negociações e mitigação das
perdas.
A ONG Kanindé é promotora das manifestações das minorias étnicas, em especial indígenas. Tem experiência e
ligações internacionais, acionou legalmente o Brasil em Fóruns Internacionais, conseguindo notas de censura e uma
condenação. Sua característica é também sob aspecto cultural e teve uma posição de veto em todos os conflitos em que se
pronunciou.
As organizações confessionais e as ambientalistas são as mais experientes e atuam há anos em defesa de seus
interesses. Dada à envergadura da obra, o interesse internacional na Amazônia, estes grupos foram em grande número e
acabaram por se unir a redes específicas para consolidação, representatividade e empoderamento. Financiaram e apoiaram
as manifestações nacionais e internacionais a partir de suas redes internas, além de engrossarem o coro nos fóruns
internacionais. Eles se diferenciam culturalmente e se posicionaram como veto aos empreendimentos e de oposição ao
deslocamento da população atingida. Vale lembrar que os atores envolvidos Conflito do Licenciamento se uniram às redes e
ONGs ligadas a afetados por impactos ambientais, sem terem sido, até aquele momento, atingidos pelas obras, uma vez que
elas não haviam se iniciado. Havendo então uma motivação ideológica que se somaria à motivação prática de afetados.
Os Órgãos de representação se posicionaram de acordo com seus representados. Ênfase para representantes do
capital que se caracterizam pela diferença de poder e recursos e seu posicionamento foi de promoção da realização das
obras.
Há ainda os que representavam o conhecimento. De maneira geral, pode-se afirmar que se mantiveram em tom de
neutralidade e sua característica principal é o seu diferencial de conhecimento. Os Consultores se portaram como recomenda
a ética profissional e os acadêmicos se manifestaram radicalmente contra o processo de licenciamento. Os pesquisadores se
movimentaram a partir de seu sindicato e outras organizações as quais pertencem, sendo que alguns são ativistas de ONGs
ambientalistas.
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O grupo aqui chamado de mega organizações, tem seu diferencial nos recursos e poder e se pronunciaram como
promotores da liberação do licenciamento e da continuidade das obras.
As Agências, presumivelmente não tomam posicionamento em favor ou contra as obras, agem conforme as normas
que os regem. No entanto, o IBAMA foi frequentemente contestado por não cumprir suas funções sob a perspectiva dos
contrários às obras, sofreu claras pressões político partidárias, que lhe custaram demissões e mudanças de diretoria. A
FUNAI, em vista dos impactos a serem absorvidos pelas populações indígenas, reconhecidas inclusive pelos consórcios,
emitiu documento não se opondo a liberação das licenças. No conflito étnico foi considerada pelos seus representados
como omissa. Por fim, o IPHAN, também não reagiu a altura dos impactos previstos. Ainda que tenham ambos, FUNAI e
IPHAN, se pronunciado na análise dos EIA/RIMA alertando a não contemplação de estudos a respeito dos assuntos de sua
reponsabilidade, não colocaram nenhum óbice à concessão das licenças.
O grupo União, da qual fazem parte os Ministérios, com a evidenciação maior dos MMA, ME e MT, da Casa Civil
e da Presidência da República. O Ministério do Meio Ambiente, único defensor das questões ambientais, não resistiu às
imposições políticas e os embates dos setores desenvolvimentistas.
O Governo do Estado posicionou-se fortemente como promotor das obras, passou uma imagem de decisão entre
desenvolvimento ou o retorno à idade da pedra. Responde processo, junto com o município, de uso de poder e da máquina
pública para interesses privados.
O Município também se posicionou em favor das obras.
A Assembleia Legislativa constituiu uma CPI, provocou audiências, convocou pessoas e fez um relatório final,
enviado às instituições inerentes das quais ressaltamos FUNAI, FUNASA e ICMBIO, que não se manifestaram.
Quanto ao grupo internacional, exceção do Itamarati (Interno), todos tiveram posicionamento contra ao processo de
licenciamento, não necessariamente às obras.
As coalizões internacionais conseguiram censuras e condenações. O Tribunal das Águas, a OIT e a OEA, se posicionaram
em oposição às obras, solicitando precaução e completude dos estudos e procedimentos já estabelecidos.

5 Conclusões e Sugestões
A ineficácia histórica anteriores das defesas de minorias em empreendimentos semelhantes fez com que os grupos
de atingidos, ou possíveis atingidos, criassem novos formatos de movimentação. Constatou-se a formação de blocos de
resistência, em relação à construção de hidrelétricas, em torno de redes mais experientes e de maior poder de influência. Se
não foi conseguido o impedimento das obras, os atingidos pelo Complexo do Rio Madeira aparentemente conseguiram mais
avanços que seus pares no caso da Usina de Samuel, concluída na região na década de 1980, até hoje sem definição das
indenizações.
Durante o processo de licenciamento, o posicionamento da maioria dos atores foi de veto às obras. Essas
mobilizações se arrefeceram quando da emissão da Licença de Provisória (LP) em julho de 2007 e mais ainda quando da
emissão da Licença de Instalação (LI) em dezembro do mesmo ano, de onde é possível constatar que o posicionamento dos
atores opositores era de veto e não tinham outras reinvindicações.
Outra situação é o caso do deslocamento das populações, uma vez que foi desestabilizada uma situação consolidada,
consequência da supressão de necessidades humanas básicas já satisfeitas e consolidadas, criando um conflito em busca da
reparação do que é percebido como injustiça social.
Como já diagnosticado por outros autores, as audiências públicas, importante avanço à resolução democrática das questões
ambientais, foram executadas unicamente como forma de atendimento à lei, delas nada ou pouca contribuição se conseguiu
às soluções. A disparidade de poder dos atores nestas arenas é grande. As audiências, embora prevejam a inclusão da
sociedade nas decisões, não permitem sua participação efetiva, por omissão de informações e ausência de transparência nos
procedimentos. Os opositores ao empreendimento foram tidos como românticos, defensores de um modo de vida antigo e
ultrapassado, não condizente com a linha desenvolvimentista adotada pelo governo.
Embora os Ministérios Públicos, Federal e Estadual, tenham se movimentado, as decisões de suas ações tiveram
uma média de resposta superior a 1000 dias, ou seja, quando já eram irreversíveis os acontecimentos.
O tratamento dos conflitos, causados pelo empreendimento, partiram sempre do conforto da hegemonia dos promotores do
evento frente aos atingidos, com uma disparidade de poder ímpar e uma correlação de forças desproporcional. O
comportamento adotado pelos gestores do processo é de como se já se conhecesse o resultado, partindo do posicionamento
de fato consumado. Isto traz pouco avanço à democracia exigida pela sustentabilidade, uma vez que o preço é pago por
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quase indefesos. Este posicionamento empurra o tratamento para o modelo de Gestão, sem muito interesse na divisão ou
mitigação das perdas que exijam recursos dispendiosos.
A base teórica de Nascimento (2001) posicionando os atores em cinco possíveis decisões, não contempla uma
posição detectada neste estudo, que é a posição de omissão, que neste trabalho foi relacionada na posição de neutralidade.
No entanto, neutralidade não reflete a atuação omissa de agências governamentais, como a FUNAI, o IPHAN e até do
IBAMA, frente às situações apresentadas expostas nos conflitos. Um desdobramento dos conflitos deste trabalho em termos
de estudos de caso poderia identificar uma nova categoria que abrangesse melhor as possíveis situações das atuações e
posicionamentos de atores..
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Resumo
Os projetos de pagamento por serviços ambientais, que compensam financeiramente os agricultores e
proprietários de terras pela conservação de água e florestas, são vistos como a grande promessa para a
preservação de ecossistemas. Esses projetos são encarados como uma forma eficiente de incentivar a preservação
ambiental, uma vez que conciliam atividades de preservação com geração de renda no meio rural. Nesse
contexto, este estudo buscou validar um modelo de determinação do valor da compensação financeira devida aos
agricultores familiares que mantiverem áreas de preservação ambiental em suas propriedades, proposto por
Cargnelutti (2012). Especificamente, o trabalho atingiu seus objetivos através da aplicação do método de
pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa dos dados, que foram coletados pela pesquisa
documental e bibliográfica, e pelo levantamento, através de indagações e entrevistas junto a profissionais da
engenharia florestal a fim de obter informações necessárias para a aplicação do modelo. O modelo para
compensação financeira pela preservação ambiental foi validado através da aplicação em uma propriedade de
agricultura familiar por meio da pesquisa de campo. A modelagem proposta é específica para as propriedades de
agricultura familiar, mas pode ser adaptada a propriedades de médio e grande porte.
Palavras-chave: Compensação Financeira. Agricultura Familiar. Preservação Ambiental.
Abstract
Projects payment for environmental services, which financially compensates farmers and landowners for
conservation of water and forests, are seen as a great promise for the preservation of ecosystems. These projects
are seen as an effective way to encourage environmental conservation, since reconcile preservation activities
generating income in rural. In this context, this study aimed to validate a model for determining the amount of
compensation payable to farmers who maintain conservation areas on their properties, proposed by Cagnelutti
(2012). Specifically, the work achieved its objectives by applying the method exploratory descriptive research
with a qualitative approach, which were collected by desk research and literature, and the survey, through
questions and interviews with professionals from forestry to information necessary for the application of the
model. The model for financial compensation for the environmental preservation was validated by applying on a
family farm through field research. The proposed model is specific to the properties of family farming, but can
be adapted to the properties of medium and large.
Keywords: Financial Compensation. Family Farming. Environmental Preservation.
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1. Introdução
Desde meados de 1972, com a realização da Conferência de Estocolmo, a Organização
das Nações Unidas (ONU) vem debatendo a questão da preservação ambiental e alertando
para as mudanças climáticas que vem ocorrendo em todo o planeta, bem como cobrando
medidas de todos os países que visem à redução das altas taxas de emissão de gases de efeito
estufa, principais causadores destas mudanças.
Com o intuito de atender estas exigências, o governo brasileiro vem adotando
providências que buscam reduzir o desmatamento e as queimadas. Uma delas é a
reformulação do Código Florestal Brasileiro (CFB), que visa ampliar as Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), estabelecendo regras para a exploração florestal
e incentivando a regularização ambiental dos imóveis rurais.
No entanto, a legislação ambiental vigente vem sendo encarada pelo agricultor
familiar como punitiva, trazendo-lhe pouco ou nenhum benefício. Essa situação suscita
dificuldades em adotar as recomendações ou implementar práticas ecologicamente corretas,
simplesmente porque não se vislumbra vantagem financeira a curto prazo. A relação
conflituosa do agricultor com tal legislação dificulta iniciativas de construção da
sustentabilidade no meio rural.
Além disso, o agricultor familiar, por possuir pouca terra, necessita fazer uso de todo
seu potencial produtivo para que possa garantir o sustento de sua família. Para isso, acaba
desmatando as florestas e destruindo os ecossistemas. Dessa forma, surge uma situação
conflituosa que merece atenção: de um lado está o pequeno agricultor que utiliza a terra como
único meio de subsistência; de outro está a floresta que inegavelmente possui um papel
importantíssimo para a vida no planeta. Assim, faz-se importante buscar uma solução para
esse embate, que atrasa as iniciativas de desenvolvimento sustentável almejado pelo país.
Nesse sentido, buscando tornar o agricultor um aliado na preservação dos recursos
naturais e incentivar a permanência dele no campo, o governo do estado do Rio Grande do Sul
criou o Projeto de Lei n° 03/2004, cujo objetivo é estabelecer compensação e incentivo
financeiro aos pequenos proprietários rurais cujas glebas possuam área de preservação
permanente.
Através da criação de uma compensação financeira aos agricultores familiares pela
manutenção, restabelecimento, recuperação ou melhoria de áreas ambientais, o governo busca
diminuir a resistência existente por parte dos pequenos agricultores na adoção e implantação
das práticas ecologicamente corretas e acabar com a relação conflituosa do agricultor com a
floresta. A ideia é compensá-los pelas perdas financeiras decorrentes da impossibilidade de
cultivar nas áreas de preservação ambiental. Esta compensação também funciona como
incentivo e recompensa à conservação da biodiversidade agrícola e ao sacrifício financeiro
que fazem por não adotarem práticas agrícolas mais remuneradoras, mas destruidoras desta
biodiversidade tão importante para a humanidade.
Entretanto, apesar da previsão legal da compensação financeira, a mesma não está
sendo paga, devido, principalmente, a falta de empenho dos políticos em votar tal projeto de
lei. Além disso, cabe salientar que o projeto não prevê metodologia para mensuração do valor
a ser pago ao agricultor familiar.
Nesse sentido, Cagnelutti (2012) buscou em seu estudo elaborar um modelo que
permite determinar a compensação financeira aos agricultores familiares que mantiverem
áreas de preservação ambiental em suas propriedades, com vistas a cobrir perdas pela
impossibilidade de cultivá-las. Dessa forma, o presente estudo buscou validar esse modelo,
através da aplicação junto a uma propriedade de agricultura familiar.
O trabalho está estruturado em quatro seções. Após a introdução, ora apresentada,
aborda-se o referencial teórico, com as teorias e fundamentos que deram suporte à análise dos
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resultados. Em seguida, é exposta a metodologia, onde são apresentadas as técnicas de
pesquisa utilizadas para realização do trabalho. Na sequência, apresenta-se a seção dos
resultados, que tem por fim expor os resultados obtidos na pesquisa. E por último, as
considerações acerca da proposta de um modelo de compensação financeira da preservação
ambiental.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção estão contempladas todas as teorias que deram embasamento e
sustentação à pesquisa, servindo como suporte ao entendimento das proposições e à análise
dos resultados.
2.1 A agricultura familiar e a preservação ambiental
O agricultor familiar é definido no Art. 3° da Lei n° 11.326, aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo presidente da República em 24 de julho de 2006, como:
aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos
seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder
Executivo;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

As funções da agricultura familiar são citadas pelo Deputado Estadual Fabiano Pereira
na justificativa de seu Projeto de Lei n° 03/2004.
a)

Função econômica: produção de alimentos, geração de renda, arrecadação de
tributos, além das ocupações não agrícolas (turismo, agroindústria, lazer, etc.).
Há estudos que comprovam ser a agricultura familiar mais competitiva do que a
patronal de grande escala.
b) Função social: sua capacidade de geração de empregos diretos e indiretos (no
agronegócio) é superior e ainda por cima fundamental, em especial nos dias
atuais onde o desemprego constitui grande chaga da humanidade.
c) Função cultural: a identidade nacional de um povo só se alcança com a
preservação das diferentes expressões da cultura popular, das tradições, do
patrimônio arquitetônico, do folclore e das manifestações religiosas dos
diversos dos povos e/ou etnias que compõem a sociedade; para tanto, as
comunidades rurais desempenham papel insubstituível.
d) Função ambiental: conservação da biodiversidade agrícola, silvestre e florestal;
do patrimônio genético; dos recursos hídricos; etc.

Diversas são as funções da agricultura familiar, desde a econômica até a ambiental. No
que se refere à relação da agricultura com a preservação ambiental, Altafin (2009, p. 16)
ressalta que se tem uma questão bastante controversa:
no geral, a agricultura é considerada uma das atividades que produzem maior
impacto sobre o meio ambiente e o modelo tecnológico adotado no País tem sido
responsável pela produção de inúmeros efeitos negativos. Se, por um lado, a
produção patronal monocultora reúne elementos geradores dos impactos negativos,
no outro extremo, os estabelecimentos familiares em situação de exclusão também
são considerados danosos ao meio ambiente. Porém, isto não se deve à sua natureza
de lucratividade máxima ou à sua estratégia de exploração agrícola, como no caso
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das grandes propriedades. Na grande maioria dos casos, a pressão sobre os recursos
naturais se dá por desequilíbrios no sistema familiar, fruto da falta de acesso à terra.
O fato de mais de 85% dos estabelecimentos familiares ocuparem apenas 30% da
área, enquanto pouco mais de 11% dos estabelecimentos patronais ocuparem quase
68% das terras ilustra a pressão existente sobre os solos, matas e recursos hídricos.

Infere-se que toda atividade agrícola, seja ela patronal ou familiar, causa impacto ao
meio ambiente. No entanto, enquanto na agricultura familiar a pressão sobre os recursos
naturais se dá principalmente pela limitação do acesso à terra, ou seja, pela necessidade, na
agricultura patronal a exploração ocorre em função da busca por lucratividade e produtividade
máximas.
2.2 Compensação financeira
A compensação financeira aos agricultores familiares proposta no trabalho de
Cagnelutti (2012) tem como embasamento principal o PL n° 03/2004 e o PL n° 792/2007. O
seu cálculo deverá considerar diversos fatores, destacando-se os seguintes: as áreas de
preservação ambiental existentes na propriedade, as áreas de preservação exigidas pela
legislação ambiental, a restrição econômica e financeira decorrente da impossibilidade de
cultivar as áreas de preservação, o custo de oportunidade para o produtor que deixa de plantar
para preservar, os gastos com reflorestamento e manutenção das áreas de preservação, a
cultura principal atualmente cultivada na área e a área utilizável na agropecuária do
município.
A proposta é baseada no princípio do Direito Ambiental denominado Princípio do
Poluidor Pagador, só que às avessas. Conforme Modé (2005, p. 63) pela aplicação do
Princípio do Poluidor Pagador, “impõe-se ao agente econômico (produtor, consumidor,
transportador, comerciante), que nesta qualificação causar um problema ambiental, arcar com
os custos da diminuição ou afastamento do dano”.
O que se propõe seria uma compensação financeira baseada na relação Provedor x
Recebedor. Aquele que realiza atividades de conservação, preservação, recuperação e
proteção ambiental faz juz ao recebimento de compensação financeira em virtude da
impossibilidade de cultivar nestas áreas. Se a quem polui cabe pagar, a quem preserva cabe
receber.
2.3 Custo de oportunidade
O custo de oportunidade é definido por Martins (1996, p. 433) como “o quanto alguém
deixou de ganhar por ter adotado uma alternativa em vez de outra”. Martins (1990, p. 208)
considera ainda que o custo de oportunidade representa:
o quanto a empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus
recursos numa alternativa ao invés de em outra. Se usou seus recursos para a compra
de equipamentos para a produção de sorvetes, o custo de oportunidade desse
investimento é o quanto deixou de ganhar por não ter aplicado aquele valor em outra
forma de investimento que estava ao seu alcance.

Pressupõe-se sempre a existência de duas ou mais alternativas viáveis e mutuamente
exclusivas e diz respeito ao lucro líquido que se deixou de obter por ter optado por um
investimento em detrimento de outro. Para Leone (1996, p. 72) funcionará sempre assim: “os
benefícios da alternativa rejeitada serão o custo de oportunidade da alternativa selecionada”.
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2.3.1 Custo de oportunidade da proteção ambiental
Com relação ao custo de oportunidade da proteção ambiental, Motta (1997, p. 8)
considera que:
a renda líquida abdicada pela restrição destas atividades é uma boa medida do custo
de oportunidade associado com a criação desta unidade de conservação. O uso de
renda líquida decorre do fato de que a renda bruta destas atividades sacrificadas tem
que ser deduzida dos seus custos de produção, que também restringem recursos para
a economia. De fato, a renda líquida significa a receita líquida provida pelas
atividades sacrificadas e representaria, assim, o custo de oportunidade da
conservação.

As restrições ao uso da terra nas áreas de preservação impõem perdas de geração de
receita, visto que o cultivo fica impossibilitado nestes locais. Pode-se dizer que o custo de
oportunidade da proteção ambiental consiste na diferença entre a receita que seria auferida
caso a área fosse cultivada e os custos que seriam alocados no cultivo desta área.
Motta (1997, p. 8) pondera, ainda, que:
os custos associados aos investimentos, manutenção e operação das ações para a
proteção ambiental (gastos de proteção) também devem ser somados aos custos de
oportunidade, visto que demandam recursos que poderiam estar sendo utilizados em
outras atividades.

O custo de oportunidade da proteção ambiental é uma boa medida para o cálculo da
compensação financeira aos agricultores familiares, pois diz respeito ao lucro líquido que ele
deixa de auferir por estar mantendo áreas preservadas em sua propriedade. Esta compensação
consiste em um incentivo e uma recompensa à conservação da biodiversidade e ao sacrifício
financeiro que fazem por não adotarem práticas agrícolas mais remuneradoras, mas
destruidoras desta biodiversidade.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa caracterizou-se, quanto aos objetivos, como um estudo de caráter
exploratório, tendo em vista que se buscou conhecer detalhadamente o objeto de estudo, assim
como seu significado e contexto no qual está inserido. A pesquisa exploratória é definida por
Gil (2010, p. 27) como aquela que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.
A pesquisa também pode ser considerada descritiva, pois além de registrar e analisar
os fenômenos estudados procurou identificar suas causas. Através da descrição das
características da população e das variáveis estudadas, buscou-se identificar relações entre
elas e determinar a natureza destas relações.
Como procedimento para atingir ao objetivo proposto, utilizou-se do Modelo para
Compensação Financeira aos Agricultores Familiares pela Preservação Ambienta proposto
por Cargnelutti (2012), e que está representado na Figura 1.
Análise da legislação ambiental
Mapeamento da propriedade

Delimitação das áreas que
devem ser preservadas
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100% preservadas

Identificação do nível de preservação das
áreas demarcadas

Identificar a cultura que melhor se adapte às
características da área

Não estando 100%
preservadas

Regeneração/Plantio/
Reflorestamento

Estimar os valores auferidos com a colheita

Estimar os custos com o cultivo

Cálculo do custo de oportunidade da proteção
ambiental
Somar os gastos de recuperação e manutenção
ambiental

Considerar o tamanho da área protegida em
relação à área utilizável do município
Cálculo da compensação financeira
pela preservação ambiental

Figura 1 – Modelo para Compensação Financeira pela Preservação Ambiental
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o intuito de validar o modelo de compensação financeira proposto, o mesmo foi
aplicado em uma propriedade de agricultura familiar. Nesta etapa foi usada a pesquisa de
campo com o intuito de conseguir informações ou conhecimentos acerca da propriedade
escolhida e a fim de verificar a viabilidade e confiabilidade do modelo proposto.
A pesquisa de campo é definida por Marconi e Lakatos (2005, p. 188) como aquela
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um
problema, para o qual se procura uma resposta.
Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa foi classificada como
qualitativa, tendo em vista que as informações obtidas não podem ser quantificáveis e não
foram utilizados métodos estatísticos. Buscou-se entender o fenômeno estudado pela
perspectiva dos agentes envolvidos no processo, para a partir daí interpretar os fatos.
Richardson et al. (1999 apud MARCONI e LAKATOS, 2008, p. 269) considera que a
abordagem quantitativa “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades
de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas de estatísticas”. Já a
abordagem qualitativa, conforme Marconi e Lakatos (2008, p. 269) preocupa-se em analisar e
interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Esta seção tem por finalidade apresentar os resultados alcançados com o
desenvolvimento do estudo, apontando cronologicamente os dados obtidos e, através de
análises e interpretações cabíveis, atender ao objetivo geral do estudo.
4.1 Caracterização da propriedade
A propriedade escolhida para aplicação do modelo proposto pertence ao casal Roberto
Vestena e Beatriz Lucia Vestena e está localizada na área rural do município de Nova Palma,
no estado do Rio Grande do Sul.
A propriedade possui 40,636112 ha. Destes, atualmente, 4 ha são arrendados para
cultivo de arroz, 11 ha são cultivados com milho para alimentação dos animais e cerca de 3 ha
são utilizados como pastagem. O restante não é cultivado.
Atualmente, a principal fonte de renda para o casal vem da atividade leiteira.
Contando com 25 vacas leiteiras holandesas, a família tira uma média de 150 litros/dia de
leite. A mão de obra é totalmente familiar, o capital e os bens são de propriedade da família.
Tendo em vista estas características, pode-se considerar que a propriedade é de
agricultura familiar, podendo buscar o recebimento da compensação financeira prevista neste
estudo.
4.2 Aplicação do modelo de compensação financeira
Caracterizada a propriedade parte-se para a fase da aplicação do Modelo para
Compensação Financeira pela Preservação Ambiental, seguindo as etapas do modelo.
Etapa 1: Análise da legislação ambiental
A primeira etapa consiste em um estudo da legislação ambiental brasileira,
principalmente, o Novo Código Florestal Brasileiro com vistas a definir os limites de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanentes exigidos de uma maneira geral.
Como Reserva Legal o Art. 12 do NCFB define o percentual mínimo de 20% para
imóvel localizado na região Sul do Brasil. Com relação às Áreas de Preservação Permanente,
as mesmas variam de acordo com o tamanho da propriedade rural.
Considerando que o Módulo Fiscal do município de Nova Palma é de 20 ha, conforme
dispõe a Instrução Especial do INCRA nº 20, de 28 de maio de 1980, e que a propriedade
estudada possui 40 ha, infere-se que o imóvel rural está na faixa de 1 a 2 módulos fiscais.
Assim sendo, segundo o Art. 61ª do NCFB, a propriedade está obrigada a manter como APP
as seguintes áreas:
 8 metros nas faixas marginais ao longo de cursos d’água naturais, contados da borda
da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água;
 raio mínimo de 15 (quinze) metros no entorno de nascentes e olhos d’água perenes,
sendo admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de
turismo rural;
 8 metros na faixa marginal no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a
manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural;
 o espaço brejosos e encharcado, bem como a faixa marginal de 30 metros no seu
entorno;
 faixa definida na licença ambiental no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais;
 as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
 as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
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os manguezais, em toda a sua extensão;
as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 metros em projeções horizontais;
no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e
inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo
esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;
as áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação;

Contudo, o Art. 61-B dispõe que total de APPs em imóveis rurais com área de até 2
módulos fiscais não poderá ultrapassar 10% da área total do imóvel. Tem-se, portanto, um
limitador para o tamanho total de APPs da propriedade.
Ainda, no Art. 15. do NCFB admite-se o cômputo das Áreas de Preservação
Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, ou seja, as APPs poderão
ser contadas para fins de se completar os 20% de Reserva Legal.
O Projeto de Lei n° 03/2004 estabelece quais produtores rurais fazem jus ao
recebimento da compensação financeira. Eles devem preencher os seguintes requisitos: serem
agricultores familiares e possuírem em suas pequenas propriedades rurais Áreas de
Preservação Permanente.
Etapa 2: Mapeamento da propriedade rural
Para a realização desta fase, buscou-se de um profissional em Engenharia Rural, além
de um Técnico em Geoprocessamento de dados. Eles foram responsáveis pelo mapeamento da
propriedade estudada, processo que compreendeu a definição de sua localização, suas
delimitações e confrontações, bem como suas características físicas e químicas.
Pelo mapeamento soube-se que a sede da propriedade localiza-se à latitude de
29°28’02.50”S, à longitude 53°29’42.73”O e à altitude de 94m.
A propriedade é formada por áreas de várzeas e áreas de solo encharcado onde é
cultivado arroz, áreas de planície onde se planta milho, áreas de pastagens naturais para os
animais e áreas de declive que, atualmente, não são cultivadas e encontram-se em processo de
recuperação.
A propriedade é, ainda, cortada ao norte pelo Rio Soturno. Ao sul, faz divisa com a
propriedade de Eurélio Piovesan, a oeste com a propriedade de Rosalino Vedodatto, a leste
com o imóvel de Algemiro Vestena e ao norte com Valdemir Rossato.
Etapa 3: Delimitação das áreas que devem ser preservadas
De posse das características da propriedade e das determinações da legislação
ambiental levantadas nas etapas anteriores, foi possível delimitar as áreas que devem ser
preservadas dentro do imóvel rural. Nesta fase também foi necessária a colaboração do
profissional em Engenharia Rural que foi responsável pela demarcação via satélite das APPs
da propriedade. Estas áreas serão utilizadas para fins de cálculo da compensação financeira e
estão apresentadas na Figura 4.
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Figura 4: Mapa das áreas a serem preservadas
Fonte: Elaborado pelos colaboradores técnicos.

Como se observa na Figura 4, as Áreas de Preservação Permanente se resumem a
margem de 8 metros ao longo do Rio Soturno, a área de solo encharcado e a faixa de 30
metros no seu entorno e a totalidade da área com declividade superior a 45°.
Na Tabela 3 estão apresentados os tamanhos de cada APP da propriedade e o
somatório de todas elas.
Tabela 3 - Tamanho das Áreas de Preservação Permanente exigidas para a propriedade em
hectares
Área de Preservação Permanente
Faixa de 8 metros ao longo do Rio Soturno
Área de solo encharcado e a faixa de 30 metros no seu entorno
Área com declividade superior a 45°.
Total de Área de Preservação Permanente da propriedade
Fonte: Elaborada pelos colaboradores técnicos.

Tamanho (ha)
0,90312
1,439176
0,763857
3,106153

Estas áreas correspondem ao que a lei exige como APP para esta propriedade rural,
sendo 3,106153 ha o mínimo que o proprietário deve manter preservado para estar de acordo
com o NCFB.
Além destas, também se deve manter a área de Reserva Legal no percentual mínimo
de 20%, que para a propriedade estudada corresponde a 8,1272224 ha (40,636112 ha x 20%).
Sabendo que se admite, para as pequenas propriedades, o cômputo das APPs para fins de
determinação da RL, resta ainda 5,0210694 ha para serem mantidos preservados dentro da
propriedade. Neste caso, a área escolhida para completar os 20% foi uma região que já se
encontra totalmente preservada.
Resumidamente, esta propriedade de agricultura familiar perderá uma área total de
8,1272224 ha, a qual não poderá ser cultivada, mas deverá ser mantida em estado de
conservação.
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Etapa 4: Identificação do nível de preservação das áreas demarcadas
Demarcadas as áreas da propriedade que devem ser preservadas, passou a fase da
identificação do nível de preservação das mesmas. Por meio de imagens de satélite
apresentadas na Figura 6 é possível visualizar as Áreas de Preservação Permanente que
deveriam estar preservadas e realmente estão.

Figura 6 - Mapa das APPs preservadas
Fonte: Elaborado pelos colaboradores técnicos.

Tem-se, ainda, o restante da área de Reserva Legal que deve ser incluída, pois se
encontra conservada. Pela Tabela 4 compara-se o tamanho da área totalmente preservada
existente na propriedade e a exigida pela legislação ambiental.
Tabela 4 - Comparativo entre tamanho exigido de área preservada e tamanho protegido
Tipo

Tamanho exigido
(hectares)
1,439176
Solo encharcado
0,763857
Declividade superior a 45°
0,90312
Margens do rio
5,0210694
Restante da RL
Total
8,1272224
Fonte: Elaborada pelos colaboradores técnicos.

Tamanho protegido
(hectares)
0,175084
0,319038
0,566583
5,0210694
6,0817744

Diferença
(hectares)
1,264092
0,444819
0,336537
0
2,045448

Por meios dos dados apresentados na Tabela 4 percebe-se que as APPs não estão
preservadas nos percentuais exigidos pela lei, faltando ainda recuperar uma área de 2,045448
ha. Desta forma, a propriedade ainda não poderia ser considerada apta a receber a
compensação financeira pela preservação ambiental. Deveria providenciar a recuperação
destas áreas, através do reflorestamento ou da regeneração natural para, então, poder se
enquadrar nos quesitos exigidos.
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No entanto, não havendo tempo para aguardar a recuperação das áreas e necessitando
dar seguimento ao estudo e validar o modelo, foi considerado que as áreas estavam 100%
preservadas nos níveis de exigência legal.
Ainda, conforme se percebe na Figura 6, existem áreas preservadas que ultrapassam
aquilo que é exigido pela legislação ambiental. No entanto, estas áreas não serão utilizadas
para fins de compensação, pois o agricultor familiar optou não cultivá-las por livre e
espontânea vontade para mantê-las protegidas e não por imposição do NCFB.
Resumidamente, tem-se que o tamanho da área total que foi utilizada para calcular a
compensação financeira a este agricultor familiar é 8,1272224 ha, ou seja, a soma das APPs e
da Reserva Legal da propriedade.
Etapa 5: Identificar a cultura que melhor se adapte às características da área
Considerando as informações obtidas com o proprietário sobre as safras anteriores
realizadas nas áreas preservadas foi possível identificar quais culturas melhor se adaptam a
estas áreas.
Nas margens do Rio Soturno e nas áreas de solo encharcado a cultura indicada foi o
arroz irrigado, devido ao relevo e a facilidade de obter água para o cultivo. Na Tabela 5,
observa-se qual será a área utilizada para os cálculos da compensação financeira pela
preservação ambiental para a cultura do arroz irrigado.
Tabela 5 – Total da área utilizada para o cálculo da compensação financeira para a cultura do
arroz irrigado
Características
Margem do rio Arroz
Área encharcada
TOTAL DA ÁREA PARA CULTIVO DE ARROZ
Fonte: Elaborado pelos autores.

Tamanho (ha)
0,90312
1,439176
2,342296

Nas áreas de declividade foi sugerida a cultura do feijão preto. Na Tabela 6, encontrase a área utilizada para os cálculos da compensação financeira pela preservação ambiental
para a cultura do feijão.
Tabela 6 – Total da área utilizada para o cálculo da compensação financeira para a cultura do
feijão preto
Características
Áreas de declividade superior a 45°
Restante da Reserva Legal
TOTAL DA ÁREA PARA CULTIVO DE FEIJÃO
Fonte: Própria

Tamanho (ha)
0,763857
5,0210694
5,7849264

De posse dos dados da cultura mais indicada e da área a ser cultivada por cada uma,
partiu-se para a etapa da estimativa da receita bruta.
Etapa 6: Estimar os valores auferidos com a colheita
Para estimar a produção das culturas de arroz irrigado e feijão preto tomou-se por base
o Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos 2012/2013 realizado pela CONAB (2012)
para o estado do Rio Grande do Sul.
Considerando uma produtividade de 7.120 kg/ha para o arroz e de 1.160 kg/ha para o
feijão, chegam-se as produções estimadas destas culturas que estão apresentadas na Tabela 7.
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Tabela 7 - Estimativa da produção em kg e em sacos por hectare para as culturas do arroz e
feijão
Cultura
Produtividade (A)
7.120 kg/há
Arroz
1.160 kg/há
Feijão
Fonte: Elaborado pelos autores.

Área cultivada (B)
2,342296 ha
5,7849264 ha

Produção (kg) (AxB)
16.677,15 kg/ha
6710,51 kg/ha

Produção (sc)
333,54
111,84

A cotação do mercado agrícola para o saco de 50 kg de arroz irrigado em casca e para
o saco de 60 kg de feijão preto para o dia 05 de dezembro de 2012 (data da realização dos
cálculos) no município de Nova Palma foi, respectivamente, R$ 35,00 e R$ 110,00. Deste
modo, tem-se os valores auferidos com a colheita expostos na Tabela 8.
Tabela 8 – Estimativa de colheita e receita total
CULTURA
Produção (sacos)
333,54
ARROZ
111,84
FEIJÃO
TOTAL
____
Fonte: Elaborado pelos autores.

PREÇO (R$)
35,00
110,00
____

RECEITA TOTAL
R$ 11.673,90
R$ 12.302,40
R$ 23.976,30

O valor de R$ 23.976,30 corresponde à receita que deixou de ser auferida pelo
agricultor familiar pelo fato de não estar cultivando as APPs e a RL para preservá-las, ou seja,
a família deixou de receber este valor por manter áreas protegidas em sua propriedade.
Etapa 7: Estimar os custos com o cultivo
Para estimar o custo de produção de cada saco do arroz irrigado tomou-se por base a
estimativa feita pela CONAB para o município de Cachoeira do Sul – RS, pois foi o único
município da região cuja informação de custo da safra 2012/2013 estava disponível.
Do mesmo modo, para a estimativa do custo de produção do feijão preto utilizou-se os
dados disponíveis do valor estimado para o estado do Paraná. Os dados do estado do Rio
Grande do Sul não foram encontrados.
Sendo o custo de produção de cada saco de arroz em casca e de cada saco de feijão,
respectivamente, R$ 29,65 e R$ 74,65, tem-se o custo total de cultivo das duas culturas
apresentado na Tabela 9.
Tabela 9 – Estimativa dos custos com o cultivo
CULTURA
PRODUÇÃO (SACOS)
333,54
ARROZ
111,84
FEIJÃO
TOTAL
____
Fonte: Elaborado pelos autores.

CUSTO (R$)
29,65
74,65
____

CUSTO TOTAL
R$ 9.889,46
R$ 8.348,86
R$ 18.238,32

Este custo total de R$ 18.238,32 deixou de ser gasto em virtude do não plantio, ou
seja, houve uma economia deste valor para a família.
Etapa 8: Cálculo do custo de oportunidade da proteção ambiental
O Custo de Oportunidade da Proteção Ambiental da propriedade estudada foi
calculado deste modo:
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O COPA obtido pelo confronto das receitas e dos custos estimados diz respeito à renda
líquida abdicada pelo produtor ao não cultivar as áreas de preservação. Na propriedade em
questão este valor é R$ 5.737,98.

Etapa 9: Somar gastos de recuperação e manutenção ambiental
No caso desta propriedade não houve gastos associados à recuperação e manutenção
ambiental, pois, em virtude da falta de tempo, as áreas foram consideradas 100% preservadas,
não sendo necessário o plantio ou reflorestamento.
Etapa 10: Considerar o tamanho da área protegida em relação à área utilizável do município
Através dos dados do último Censo Agropecuário realizado em 2006, disponíveis ao
cidadão na página virtual do IBGE, soube-se que o tamanho do município de Nova Palma é
de 31.351 hectares. Já a Área dos estabelecimentos agropecuários está apresentada na Tabela
10.
Tabela 10 – Área dos estabelecimentos agropecuários de Nova Palma - RS
TIPO DE CULTURA
Lavouras permanentes
Lavouras temporárias
Lavouras – área plantada com forrageira para corte
Pastagens naturais
Pastagens plantadas degradadas
Pastagens plantadas em boas condições
Matas e/ou florestas – naturais destinadas à preservação
permanente ou reserva legal
Matas e/ou florestas – naturais (exclusive área
preservação permanente ou as em sistemas
agroflorestais)
Matas e/ou florestas – florestas plantadas com essências
florestais
Sistemas agroflorestais – área cultivada com espécies
florestais também usadas para lavoura e pastejo por
animais
Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para
exploração da aquicultura
Construções, benfeitorias ou caminhos
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas,
etc)
Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária
(pântanos, areais, pedreiras, etc)
TOTAL DA ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS
AGROPECUÁRIOS (ha)
Fonte: Adaptação Censo Agropecuário 2006 – IBGE

ÁREA
(hectares)
396
12.883
89
6.906
80
299
4.565

UTILIZÁVEL
X
X
X
X
X
X

X

2.548

X

19

X

91

X

161

X

481
11

X
X

818
29.347

NÃO
UTILIZÁVEL

X
21.405

7.942

Assim, considerando apenas as áreas efetivamente produtivas a fim de se obter a Área
Total Utilizável para a agropecuária no município de Nova Palma, pode-se dizer que a mesma
corresponde a 21.405 hectares.
A relação entre o tamanho da área protegida da propriedade e a área total utilizável do
município corresponde a 0,0004 (0,04%), resultado da divisão de 8,1272224 ha por 21.405
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ha. Este percentual demonstra a representatividade da área preservada com relação à área
produtiva do município.
Como sugestão, o percentual 0,04% deve ser multiplicado pelo COPA, chegando a
mais um valor a ser considerado no cálculo da Compensação Financeira pela Preservação
Ambiental.

Etapa 11: Cálculo da compensação financeira pela preservação ambiental
A Compensação Financeira pela Preservação Ambiental devida pelo governo a esta
propriedade de agricultura familiar será calculada pela soma do Custo de Oportunidade da
Proteção Ambiental (R$ 5.737,98), das despesas de recuperação e manutenção (que neste caso
é igual a zero), acrescido ainda do percentual da relação entre o tamanho da área protegida da
propriedade e a área total utilizável do município multiplicado pelo COPA.
Assim:

Portanto, a Compensação Financeira pela Preservação Ambiental devida pelo governo
a esta família é R$ 5.740,16.
Sabe-se que a renda atual da família provem da venda de leite (em torno de R$
30.000,00 ao ano) e do arrendamento de 4 ha para cultivo de arroz (são 10 sacos por ha, o que
importa em R$ 1.400,00 ao ano), totalizando em torno de R$ 31.400,00 ao ano. Quando se
compara o valor da CFPA com a renda bruta atual da propriedade, fica ainda mais evidente a
sua significância. Corresponde a 18,28% da renda bruta total do imóvel rural. Certamente, o
recebimento desta compensação financeira seria um grande complemento à renda da família.
5 CONCLUSÕES
Uma das modalidades que vem sendo divulgada para a diminuição da degradação
ambiental e seus impactos é o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Desta forma, este
estudo teve como enfoque, a compensação financeira destinada aos agricultores familiares
que possuam ou promovam áreas de preservação ambiental em suas propriedades.
Mas, para se pagar um valor ao agricultor familiar pela preservação ambiental, é
necessário que haja uma forma de cálculo desta compensação financeira. Nesse contexto, este
trabalho objetivou validar uma metodologia para a determinação do valor financeiro devido
ao agricultor familiar que realizar atividades de preservação ambiental em sua propriedade
proposto por Cargnelutti (2012).
A modelagem foi aplicada junto a uma propriedade de agricultura familiar. Seguindo
as etapas do modelo proposto, inicialmente, verificaram-se as exigências legais em termos de
manutenção de APP, que, para a propriedade compreendeu a margem de 8 metros ao longo do
Rio Soturno, a área de solo encharcado e a faixa de 30 metros no seu entorno e a totalidade da
área com declividade superior a 45°. Já a RL correspondeu a 20% da propriedade. Com o
auxílio de engenheiros florestais foi realizado o mapeamento da propriedade, bem como
delimitada as áreas que devem ser preservadas. As APPs importaram em 3,106153 ha e a
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Reserva Legal totalizou 8,1272224 ha, sendo formada pelo total de APPs mais 5,0210694 ha
demarcados numa região que está preservada.
Após, verificou-se o nível de preservação destas áreas, identificando que as APPs não
estão preservadas nos percentuais exigidos pela lei, faltando ainda recuperar uma área de
2,045448 ha. Desta forma, a propriedade ainda não poderia ser considerada apta a receber a
compensação financeira pela preservação ambiental, devendo providenciar a recuperação
destas áreas para, então, poder se enquadrar nos quesitos exigidos. Porém, não havendo tempo
para aguardar a recuperação das áreas e necessitando dar seguimento ao estudo e validar o
modelo, considerou-se que as áreas estavam 100% preservadas nos níveis de exigência legal.
O total das APPs e da RL da propriedade correspondeu a 8,1272224 ha e esta foi a área
utilizada para fins de cálculo da compensação financeira devida a esta família.
Utilizando-se de dados históricos, foram identificadas as culturas que melhor se
adaptam às características da área. Foi definido o cultivo do arroz irrigado para as áreas de
planície e para as áreas de solo encharcado, que totalizam 2,342296 ha. O feijão preto foi
sugerido para as áreas de declividade, que somam 5,7849264 ha. Após, foram estimados os
valores auferidos com a colheita destas duas culturas, importando em R$ 23.976,30, bem
como os custos com o cultivo, totalizando R$ 18.238,32. Assim, foi possível calcular o Custo
de Oportunidade da Proteção Ambiental, correspondente a R$ 5.737,98.
Não havendo gastos de recuperação e manutenção ambiental e considerando que a
relação entre o tamanho da área protegida e a área utilizável do município corresponde ao
percentual de 0,04%, foi calculada a Compensação Financeira pela Preservação Ambiental
devida a esta propriedade de agricultura familiar no valor de R$ 5.740,16.
Deste modo, calculou-se o valor que a família do agricultor Roberto Vestena deixou
de auferir em função do não plantio nas áreas de preservação, sendo possível validar o modelo
e comprovar sua eficácia.
O valor da CFPA deve ser pago pelo governo ao agricultor familiar a título de
ressarcimento pelas perdas financeiras decorrentes do não plantio das áreas preservadas.
Como as safras das culturas são anuais, a compensação financeira também deve ser paga
anualmente e atualizada neste mesmo período, pois as cotações de mercado e os custos de
produção estão sempre em constante mudança.
Ressalta-se que a importância do estudo se fundamentou no consenso de que um meio
ambiente saudável é indispensável para o bem-estar das pessoas. Mas se toda sociedade será
beneficiada pela existência de um ambiente mais equilibrado e preservado, se todos usufruem
e necessitam deste ambiente para garantir um futuro melhor às atuais e futuras gerações, seria
injusto que todo o ônus do cumprimento da legislação ambiental, da preservação e
recuperação das florestas recaia somente sobre os ombros dos agricultores. Assim sendo, o
governo não pode omitir-se e deve usar todos os instrumentos legais para auxiliar estes
agricultores no processo de recuperação, manutenção e preservação ambiental.
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Resumo
A busca do conhecimento no campo das comunidades tradicionais, excluídas politicamente da sociedade contemporânea, à
parte de aspectos geradores de escala em desenvolvimento, tem sido direcionada na perspectiva de traduzir seu espaço de
vida e reduzir os conflitos entre os diversos usuários dos recursos naturais envolvidos para auxiliar e determinar tomadas de
decisão na interação entre cultura contemporânea e valores e cultura tradicional, específicos deste recorte socioeconômico.
O presente trabalho tenciona analisar construções metodológicas que auxiliem o processo decisório pela integração do
Processo Sociotécnico MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão e a Percepção Ambiental na aferição dos valores e
conhecimentos destes grupos sociais com base na Ciência Pós- Normal (FUNTOWICZ, 1996), elencada como
indispensável no processo de construção da economia ecológica e da macroeconomia ecológica (SAES, 2013). Acredita-se
que esta proposta, facilite a compreensão e a tradução deste conhecimento e seja capaz de contribuir com a geração de
indicadores de resposta social (compostos de indicadores de qualidade ambiental e social), que ilustrem o grau de percepção
das interferências geradas, especialmente quanto às mudanças ambientais, em presença da sociedade contemporânea e se
estas afetam seus valores culturais subjetivos, ao relacionar meio ambiente, sociedade e natureza como meio de vida.
Palavras-chave: percepção ambiental, abordagem MACBETH de apoio multicritério à decisão, comunidades tradicionais.
Abstract
The knowledge pursuit in the field of traditional communities excluded politically in contemporary society and that does not
enjoy of scale in development aspects generators, have been directed to trying to translate your space of life and reduce
conflicts between different users of natural resources involved and assist the decision-making to attend the need for
interaction between contemporary culture and the diversity of values and culture of this socioeconomic specific crop. This
paper intends to examine methodological constructions to assist decision-making by integrating methodologies pertaining to
MACBETH Socio-technical Process of Multi-criteria Decision Aid and Environmental Perception in the assessment of
values and knowledge of these social groups based on the Post-Normal Science (FUNTOWICZ, 1996), as indispensable in
the construction of ecological economics and ecological macroeconomics (SAES, 2013). It is believed that this proposal
will facilitate the understanding and translation of this knowledge and be able to contribute to the generation of indicators of
social response (composed of indicators of environmental quality and social), illustrating the perception of interference
degree generated especially regarding environmental changes by the presence of contemporary society, and how these affect
their subjective cultural values, relate to the environment, society and nature as a way of life.
Key-words: Environmental Perception, MACBETH Socio-technical Process, Multi-criteria Decision Aid, Traditional
Communities.
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1 – INTRODUÇÃO
Até o presente momento, a literatura mostra que muitos trabalhos interessantes foram feitos para
avaliação de comunidades tradicionais com base em abordagens participativas no Brasil e
internacionalmente. Porém, várias destas metodologias pecam por não direcionar o foco de suas
análises em valores oriundos das comunidades e populações tradicionais neste recorte social. A
Abordagem MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão e a Percepção Ambiental são duas
metodologias que se focam nos valores e percepções das pessoas tanto as de caráter individual quanto
aquelas aferidas a partir de sua participação em grupos sociais aos quais pertencem, nos quais
influenciam e de quem sofrem influência.
A pergunta que permeia este trabalho é: É possível realizar uma integração metodológica
entre a análise multicritério e a percepção ambiental na busca de valores tradicionais? (Grifo dos
autores).
O referencial teórico que subsidiará esta pesquisa se apoia em Funtowicz e Ravetz (2003),
quanto aos aspectos da resolução de problemas que tendem a ser negligenciados na prática científica: a
incerteza, a consideração de valores culturais, e uma pluralidade de perspectivas legítimas, quando
aborda a Ciência Pós-Normal(PNS).
A Ciência Pós- Normal (PNS), considera estes elementos como parte integrante da ciência.
Pela sua inclusão na formulação de questões complexas, a PNS é capaz de fornecer um acervo coerente
quanto aos aspectos de participação ampliada na tomada de decisões, oferecendo novas bases para a
garantia de qualidade da pesquisa. A mudança para o modo pós-normal é crítica. A abordagem
utilizada para gerenciar sistemas sociais complexos e biofísicos, não considera as questões teóricas que
entram em conflito com a realidade social de comunidades tradicionais e de aspectos culturais
fortemente presentes em suas vidas, como meros exercícios científicos. Para Funtowicz et al. (1993),
essa ciência, autodenominada objetiva, que isola e reduz seu objeto ou foco de estudo, omite que o
conhecimento do objeto (seja ele físico, biológico ou sociológico) não pode estar dissociado de um
sujeito que o conhece, e o tem enraizado em uma cultura e uma história.
As ideias e conceitos presentes no campo da PNS trazem novas estratégias de resolução de
problemas onde o papel da ciência é apreciado no contexto da complexidade e incerteza dos sistemas
naturais e quanto à relevância dos compromissos e valores humanos.
Para Funtowicz et al. (1993), diferentes tipos de incertezas podem ser expressos e usados para a
avaliação da qualidade da informação científica. As dificuldades de tomada de decisão dependeriam do
ponto formado a partir dos componentes dos dois atributos: as decisões regulamentadoras dos riscos
que comportariam argumentos de elevadas incertezas e uma elevada contestação a respeito da
qualidade do conhecimento científico apresentado pelo opositor.
Uma nova ciência desafia as possibilidades de cálculo, ao reconhecer a importância dos fatores
decorrentes das indeterminações, incertezas, dos fenômenos aleatórios e suas contradições, conferindo
liberdade para contribuir com o avanço do conhecimento. De fato, o conflito entre especialistas e o
público pode conduzir a um aumento do conhecimento científico, uma vez que, para este último, há um
saber-fazer, e um entendimento das condições locais que poderiam permitir detectar, menos
laboriosamente, os dados relevantes e, assim, ajudar na resolução dos problemas. Esses novos
participantes, denominados como comunidade ampliada de pares, atuam com o objetivo de garantir a
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qualidade dos resultados e transmitem habilidades específicas, além de enriquecer as comunidades
científicas tradicionais.
Porém, é preciso compreender que esse fenômeno não é, simplesmente, o resultado das
pressões éticas e políticas que recaem sobre a ciência, quando o público está preocupado.
(FUNTOWICZ et al., 1997, 1993).

Finalmente para FUNTOWICZ (1997), uma vez que as incertezas do sistema perpassam tanto
as capacidades de reação dos cidadãos, quanto a forma como seus direitos são assegurados, a princípio
pelo Estado, esse terceiro elemento, da vulnerabilidade social, parece constituir a dinâmica pela qual as
tomadas de decisões são engendradas.
O reconhecimento e a incorporação não só dos conhecimentos, mas também da participação
dos grupos sociais que experimentam os riscos, torna-se, neste momento, imprescindível. Um
debate com base em posições mais claras e melhor informadas, aliado à diminuição da política
de poder, contribuiria, sobremaneira, para o aperfeiçoamento da informação técnica e dos
princípios deontológicos, por um lado, e, por outro, neutralizaria um confuso jogo de interesses
e de visões de mundo conflitantes (FREITAS et al., 1997; FUNTOWICZ et al., 1997).

Portanto, o objetivo deste trabalho é buscar uma integração metodológica entre a Abordagem
MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão e a Percepção Ambiental, cujas metodologias de
apreensão do conhecimento se apoiam e tem como base teórica, a Ciência Pós-Normal.
Na segunda parte deste trabalho será apresentada a teoria da Análise de Decisão e
posteriormente a base teórica do Processo Sociotécnico MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão,
na terceira, a base teórica da Percepção Ambiental e sua aplicação específica a este recorte
socioeconômico e na quarta seção, as possibilidades de integração metodológica e considerações finais.
2 – ANÁLISE DE DECISÃO
Não é uma tarefa trivial traçar o processo histórico da análise de decisão, devido à natureza
evolutiva tanto do seu conteúdo quanto do seu nome (KEENEY, 1982). Porém, Keeney (1982, p. 806),
define conceitualmente o termo análise de decisão como sendo:
[...] uma filosofia, articulada por um conjunto de axiomas lógicos, uma metodologia e um
conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado nesses axiomas, com responsabilidade de
analisar as complexidades inerentes a problemas de decisão.

Baseado na teoria da análise de decisão (Decision Analysis) pensa-se em uma decisão como
uma escolha entre as alternativas que irão produzir futuros incertos, para a qual existem preferências.
Isto é, esta teoria considera explicitamente a incerteza sobre os valores dos critérios. Posteriormente
monta-se uma árvore de decisão, com níveis dos atributos selecionados como variáveis aleatórias nos
quais estão associadas distribuições de probabilidades a cada nível. Por fim, faz-se o cálculo da
utilidade esperada, isto é, a ponderação das probabilidades para cada nível. Porém, segundo Fantinatti
(2011, p. 115), os métodos tradicionais de resolução de problemas que se baseiam na teoria da análise
de decisão não são capazes de lidar com situações complexas, caracterizadas por:
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[...] incertezas (caminho, objetivos, alternativas, atores etc.); conflito de valores e objetivos;
diferenças nas relações de poder; múltiplos critérios de avaliação (geralmente obscuros no
início); infinita quantidade de informações (qualitativas e quantitativas), geralmente,
incompletas; e exigem soluções criativas e, até mesmo, inéditas. (FANTINATTI, 2011, P. 115).

Isto é, os métodos tradicionais de tomada de decisão são adequados, para resolver problemas bem
definidos, como os de logística, controle da produção e de estoques, etc.
Para tomar decisões em situações complexas, é absolutamente necessária a incorporação de
aspectos subjetivos, sendo mensurados qualitativamente e quantitativamente e que as alternativas sejam
analisadas em função de seus impactos nos objetivos estabelecidos. Por último, a decisão complexa a
ser tomada deve considerar os valores, aspirações e percepções de todos os decisores envolvidos no
processo (BANA e COSTA, 1993; LIMA, 2012).
Portanto, como melhor? A Abordagem de Apoio Multicritério à Decisão (MCDA – Multiple
Criteria Decision Aid) considera e incorpora a parte subjetiva e as informações de julgamento dos
especialistas sobre as incertezas ou a identificação e estruturação de múltiplos objetivos conflituantes
através das suas três convicções fundamentais a seguir (BANA e COSTA, 1993).
2.1 - Abordagem de apoio multicritério à decisão (MCDA)
A Abordagem de Apoio Multicritério à Decisão (MCDA) incorpora todos esses aspectos por
meio de suas três convicções fundamentais (BANA e COSTA, 1993): a primeira é a convicção da
relação intrínseca e inseparável de elementos de natureza objetiva e subjetiva. O processo de decisão é
um sistema de relações entre elementos de natureza objetiva, ligados às ações e também elementos de
natureza subjetiva, também ligados aos valores dos atores envolvidos (BANA e COSTA, 1993). Tanto
a objetividade quanto a subjetividade devem, ser analisadas conjuntamente no processo de decisão. E é
essa característica que difere a Abordagem de Apoio Multicritério à Decisão (MCDA) das
metodologias tradicionais que veem a decisão somente como um objeto técnico, como por exemplo, a
Análise Custos-Benefícios (BANA e COSTA, 1993). Assim, a metodologia MCDA, considera tanto o
lado técnico quanto o lado social no processo de tomada de decisões.
Em segundo lugar está a convicção do construtivismo- que é buscar construir juntamente com
os envolvidos no contexto, um modelo mais ou menos formalizado que permita avançar no processo de
apoio à decisão de forma coerente com os objetivos e valores do decisor (BANA e COSTA, 1993).
A terceira é a convicção da participação e aprendizagem. Os modelos de avaliação
gradualmente construídos trabalham uma linguagem comum aos envolvidos (stakeholders) e
ferramentas analíticas simples, interativamente, o que resulta em um modelo de avaliação
compartilhado por todos os envolvidos (BANA e COSTA, 1993).
Assim, busca apoiar o processo decisório através da recomendação de ações ou cursos de ações
a partir de quem vai tomar a decisão. Esta metodologia considera mais de um aspecto (critério) e,
portanto, as ações são avaliadas segundo um conjunto de critérios.
Em suma, a abordagem MCDA possui dois objetivos básicos: por um lado visa auxiliar no
processo de escolher, ordenar ou classificar as ações potenciais e, por outro lado, busca incorporar
múltiplos aspectos nesse processo, ao invés dos métodos “monocritérios” da pesquisa operacional
tradicional (ENSSLIN; MONTIBELLER, 1998). Vai mais além do que simplesmente a escolha entre
alternativas pré-selecionadas e permite aos decisores criar novas alternativas mais adequadas à solução
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do problema, por se tratar de uma metodologia construtivista de onde emergem soluções a partir dos
valores dos decisores (KEENEY, 1992; ENSSLIN, MONTIBELLER NETO, NORONHA, 2001).
Diversas são as metodologias multicritério para suporte à decisão (BELTON; STEWART,
2002). O Processo Sóciotécnico MACBETH de apoio multicritério à decisão é o objeto desta análise.
2.2 – O Processo Sociotécnico MACBETH Multicritério de Apoio à Decisão
O desenvolvimento do Processo Sóciotécnico MACBETH (Measuring Attractiveness by a
Categorial Based Evaluation Technique), MCDA, se deu no início da década de 1990 por C. A. Bana e
Costa e J. C. Vansnick, e, posteriormente, J. M. De Corte. O nome MACBETH é derivado da
expressão Measuring Attractiveness by a Categorial Based Evaluation Technique, que significa em
português: “Medindo a Atratividade por uma técnica de avaliação baseada em Categorias”.
As características essenciais dessa abordagem se apresentam, de acordo com Bana e Costa et. al
(2003, p. 1), como sendo de caráter:
Humanista - esta abordagem deve ser usada para ajudar os decisores a refletir, comunicar, e
discutir seus sistemas de valores e preferências; Interativa - este processo de reflexão e
aprendizagem pode se difundir melhor através do processo de facilitação sócio técnica
sustentada por simples protocolos de perguntas e respostas. Do ponto de vista prático, essa
interação se beneficia muito de um sistema extremamente eficiente e uso prático no apoio à
decisão; Construtiva – esta abordagem defende a ideia de que as convicções sobre o tipo de
decisão a tomar não (pré-) existem na mente do tomador de decisão, tampouco na mente de
cada um dos membros de um grupo de decisão, mas esta abordagem pode proporcionar a estes
decisões ajuda a formar tais convicções e para construir sólidas e compartilhadas preferências
sobre as diferentes opções possíveis para resolver o problema. (BANA e COSTA et. al, 2003, p.
1),

O processo MACBETH considera, na fase de estruturação do problema, preceitos do
pensamento focado nos valores, presentes na obra de Keeney (1992). Extrai-se os valores do decisor,
ou do conjunto de decisores, a partir do problema a resolver (FANTINATTI, 2011).
A principal distinção de outros procedimentos é que MACBETH utiliza julgamentos
qualitativos de diferenças de atratividade, para gerar valores para as opções (BANA COSTA; De
CORTE; VANSNICK, 2004, 2005), em quatro fases ou etapas principais: análise do contexto de
decisão e identificação do problema; estruturação do processo de apoio à decisão; avaliação do modelo
multicritério; análise de sensibilidade, robustez e elaboração de recomendações.
2.2.a) Análise do contexto decisório e identificação do problema
O analista de decisão deve entender o vocabulário do ambiente de estudo e a estrutura da
organização ou instituição envolvida. Posteriormente o analista deve identificar quem são os decisores
e seus valores. O decisor geralmente conhece profundamente como funciona a organização. A tarefa
inicial que o analista enfrenta é descobrir qual é o problema e quem é o decisor (VON
WINTERFELDT; EDWARDS, 1986). Na definição do problema:
[...] identificam-se as características principais do contexto de decisão, estabelecem-se o
âmbito e os limites de análise, identificam-se os atores envolvidos e suas principais motivações
e objetivos e tipificam-se as opções potenciais que constituem o ponto de aplicação da análise
(BANA e COSTA; BEINAT 2011, p.612).
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O ponto inicial para a interação é seguinte pergunta: “qual é o problema?” (ROSENHEAD,
1996). Após esta atividade, o analista sugere e descreve ao tomador da decisão os benefícios da
estratégia analítica. A escolha do tipo de estratégia analítica é parte da estruturação do problema
(BUEDE, 1986). Para identificar e estruturar a situação-problema é necessário buscar a concordância
do grupo de decisores, sobre o problema em questão e, posteriormente, identificar os interessados e
incluí-los no processo de apoio à decisão (FRANCO; MONTIBELLER, 2010).Após esta etapa, a
tomada de decisão se focará na fase de estruturação do processo de apoio à decisão, ou dos pontos de
vista (PV) ou valores envolvidos, segundo os quais se analisará os impactos e a atratividade das opções.
2.2.b) Fase de estruturação do processo de apoio à decisão
Para Bana e Costa e Beinat (2011, p. 615), o processo de estruturação é:
[...] um processo interativo de construção de um modelo mais ou menos formal de
representação e integração de elementos de natureza objetiva, como as características factuais
do problema, e elementos de natureza subjetiva, como os objetivos que explicitam os sistemas
de valores dos atores que são explicitados.

O processo de estruturação construir-se-á tanto para grupos como para indivíduos. A estruturação
em grupo (EG) é um trabalho em que os indivíduos interagem na construção de um modelo comum
com pontos de vista fundamentais compartilhados (objetivos fundamentais). Na estruturação individual
(EI) cada indivíduo expressa os seus pontos de vista (objetivos), independentemente. Salienta-se que as
duas formas de estruturação poderão ser utilizadas simultaneamente (BANA e COSTA; BEINAT,
2011).
A fase de estruturação possui algumas etapas a serem seguidas: identificação dos valores
(preocupações, pontos de vista); transformação dos valores em objetivos; distinção entre os objetivos
meios, objetivos fins e objetivos estratégicos; estabelecimento de descritores de impactos balizados por
níveis de referência para cada objetivo estratégico.
2.2.b.I) Identificação dos valores (preocupações ou pontos de vista)
Para Keeney (1992) existem duas formas de pensar a decisão. A primeira consiste em definir
um conjunto de alternativas e analisar as suas características para encontrar aquelas relevantes para os
participantes, isto é, trata-se de uma estratégia focada nas alternativas (alternative-focused thinking). A
segunda forma consiste em encontrar os valores intrínsecos aos atores, isto é, verificar o que estes
consideram importante ou querem alcançar e, em seguida, criar alternativas para seu alcance. Esta
segunda estratégia é chamada de pensamento focado no valor – value-focused thinking (KEENEY,
1992).
Keeney (1992) argumenta em favor desta última forma de pensamento:
Os valores são fundamentalmente importantes em qualquer situação de decisão. Alternativas
são relevantes apenas porque elas são meios para alcançar os seus valores. Assim, o seu
pensamento deve se concentrar primeiro em valores e, posteriormente, em alternativas que
possam atingi-los. Naturalmente deveria existir frequentemente iteração entre articulação de
valores e criação de alternativas, mas o princípio é ‘valores primeiro’. (KEENEY, 1992, p. viii).
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E complementa,
[...] o pensamento focado no valor tem vantagens significativas sobre o pensamento focado em
alternativas, tanto para a identificação de oportunidades de decisão quanto para a criação de
alternativas (KEENEY, 1992, p. 29).

Portanto, é importante ter o pensamento focado no valor. Porém, o que é valor? Segundo
Keeney (1992, pg. 3): “valores são o que nos importa. Como tal, os valores devem ser a força motriz
para a nossa tomada de decisão. Eles devem ser a base para o tempo e esforço que gastamos pensando
sobre decisões”.
De acordo com Lima (2012, apud, von Winterfeldt e Edwards, 1986, pg. 38): “valores são
abstrações que ajudam a organizar e orientar preferências. Eles são mais frequentemente expressos
como declarações de estados desejados, intenções positivas, ou direções preferenciais”.
Em suma, no (MCDA) e MACBETH, deve-se empregar o pensamento focado no valor para
apoiar a tomada de decisão. As alternativas servirão como meios para se alcançar os objetivos fins
(objetivo fundamental) separados em três tipos (KEENEY,1992): objetivos fundamentais ou fins;
objetivos meios e objetivos estratégicos.
A definição de objetivos: fundamental, meios e estratégicos, segundo Keeney (1992, p. 30): “os
objetivos fundamentais tanto tornam explícitos os valores que alguém se importa naquele contexto
como definem a classe das consequências de preocupação”. E complementa:
[...] estes objetivos qualitativamente afirmam tudo o que é motivo de preocupação no contexto
de decisão. Eles também fornecem orientação para a ação e as bases para qualquer modelagem
quantitativa ou análises que podem seguir essa articulação qualitativa de valores (KEENEY,
1992, p. 33).

Objetivos meios são:
Um objetivo meio é de interesse no contexto de decisão por causa de suas implicações para o
grau em que outro objetivo (mais fundamental) pode ser alcançado. Simplificando, os objetivos
meios são importantes porque são meios para a realização dos objetivos fundamentais
(KEENEY, 1992, p. 34,35).

Objetivos estratégicos são
Os objetivos fundamentais correspondentes ao contexto de decisão estratégica são os objetivos
de fim último do tomador de decisões. Por definição, vou me referir a estes objetivos de fim
último, como objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos devem fornecer orientação
comum a todas as decisões e todas as oportunidades de decisão (KEENEY, 1992, p. 40,41).

Para a identificação dos valores, preocupações ou pontos de vista utiliza-se o processo de
Conferência de Decisão - Decision Conferencing (ver PHILLIPS, 1990; PHILLIPS; BANA COSTA,
2007) e mapeamento cognitivo e após esta fase deve-se transformar esses valores em objetivos, através
do mapeamento cognitivo causal.
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2.2.b.II) Transformação dos valores em objetivos e distinção entre os objetivos meios, objetivos
fins e objetivos estratégicos;
Segundo Ensslin et. al (1997c, p. 2), os mapas cognitivos “são uma ferramenta de apoio ao
processo de tomada de decisão, contribuindo para a difícil estruturação, na medida em que permite a
representação gráfica da forma como o decisor percebe um problema, ajudando a sua compreensão”.
Em outras palavras, o mapa cognitivo é a representação gráfica do conjunto de discursos ou relatos
feitos pelo decisor ou o seu coletivo, referente a um objeto específico em um contexto de decisão
particular.
Para dar início a este processo, “post-its” são distribuídos, lidos um a um e, quando necessário,
o seu significado esclarecido pelo proponente e discutida a sua pertinência no contexto do problema.
Os aspectos considerados relevantes, e suas relações, devem ser introduzidos para a elaboração de
mapas cognitivos ou causais (BANA e COSTA et. al, 2009).
O mapeamento cognitivo auxilia a estruturação dos pontos de vista ou objetivos,
diferenciando-os entre meios e fins e estabelecendo relações entre eles com o intuito de se chegar aos
Pontos de Vista Fundamentais (BANA e COSTA; BEINAT, 2011).
Portanto, é de suma importância, para o modelo MACBETH, a representação dos Pontos de
Vista Fundamentais- PVF (objetivos fundamentais) que os tomadores de decisão pretendem alcançar
em uma árvore de valores, seguindo-se, da definição dos descritores de impactos para cada PVF,
balizados por níveis de referência.
2.2.b.III) Descritores de impactos balizados por níveis de referência.
Para cada PVF ou objetivo fim, um atributo (ou descritor de impactos) deve ser especificado.
“O grau em que um objetivo é atingido é mensurado por aquilo que eu refiro como um atributo.”
(KEENEY, 1992, p. 100).
O autor Bana e Costa utiliza a terminologia, “descritor de impacto” para se referir a mesma
ideia de atributo de Keeney (1992). Segundo (BANA e COSTA; BEINAT, 2011, p.624): “um descritor
de impactos é um conjunto ordenado constituído por níveis de impacto plausíveis, segundo um dado
PVF”. E ainda adicionam que o descritor,
mede (quantitativa ou qualitativamente) em que medida o PVF é satisfeito; Descreve o mais
objetivamente possível, os impactos das opções no PVF. Quanto mais objetivamente os
impactos são descritos, mais bem compreendido (menos ambíguo) e, portanto, mais bem aceito
(menos controverso) será o modelo de avaliação; Estabelece um domínio de plausibilidade para
os impactos (de um nível mais atraente para um nível menos atraente), definido por eliminação
dos níveis de impacto (ou opções) que não são admissíveis ou estão fora do contexto; Verifica a
independência ordinal do PVF correspondente. Se for detectada alguma dependência, é
necessário reestruturar a família de PV (BANA COSTA; BEINAT 2011, p. 624).

Relacionar um descritor de impactos a um PVF é escolher dadas as opções, qual é a
característica mais adequada para medir os impactos num contexto específico (BANA e COSTA;
BEINAT, 2011).
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Segundo Keeney (1992), existem basicamente três tipos de atributos: atributos naturais ou
diretos, construídos e, por último, atributos indiretos ou proxy. Os atributos (descritores) diretos ou
naturais medem diretamente os efeitos ou impactos em cada PVF. Os atributos (descritores) indiretos
ou proxy medem indiretamente os efeitos ou impactos nos PVFs, isto é, estes atributos estão ligados à
mensuração dos objetivos meios e não dos objetivos fins (PVFs).
Porém, há situações em que não é possível encontrar um descritor de impacto direto ou indireto
de um PVF, principalmente devido à sua natureza subjetiva ou pela presença de dependência de
julgamentos. Nestes casos deve-se utilizar um descritor construído dentro do contexto específico
(KEENEY, 1992).
Segundo Bana Costa e Beinat (2011, pg. 626), “os descritores construídos podem ser
caracterizados pelo número de pontos de vista (PV) envolvidos, distinguindo-os como descritores
unidimensionais e multidimensionais e pelo modo como seus níveis de impacto são descritos (descritor
pictórico), verbalmente (escala qualitativa) ou numericamente (índices e fórmulas)”.
Em suma, o descritor tem a função de tornar o PVF (objetivo fundamental) mais inteligível,
permite a geração de ações de aperfeiçoamento e possibilita a mensuração dos impactos das ações em
cada PVF. Estas ações serão analisadas através de uma ordem de preferência, onde serão balizadas
entre níveis de referência (BANA COSTA; BEINAT, 2011).
Após a construção dos descritores de impacto para cada PVF, deve-se proceder à fase de
avaliação do modelo.
2.2.c) Fase de Avaliação do Modelo Multicritério
A fase de avaliação dentro do processo de apoio multicritério à decisão é a fase em que se
avaliam os desempenhos das alternativas frente aos critérios, por meio de um método de avaliação
multicritério. Keeney (1992) afirma que há vários modelos matemáticos de avaliação de alternativas,
sendo que os mais usados são os modelos aditivos e multiplicativos. Dentre esses vários modelos
encontra-se o Processo Sociotécnico MACBETH de apoio multicritério à decisão.
A fase de avaliação do processo sociotécnico MACBETH compreende as etapas relacionadas à:
i)
Construção de uma função de valor sobre cada descritor de impacto;
ii)
Atribuição de constantes de escala (“ponderação”); e,
iii)
Análises de sensibilidade e robustez.
Após a conclusão do processo de obtenção de valores globais, quando se agregarem os valores
dos critérios e subcritérios ponderados pelos respectivos coeficientes de ponderação (fatores de escala)
utilizando o modelo aditivo hierárquico, passa-se a estudar os efeitos de variações nesses fatores de
escala para que possa ser validada a robustez e a sensibilidade dos resultados obtidos.
2.2.d) Elaboração de recomendações
Após as análises de sensibilidade e robustez, o facilitador que conduziu o Processo Sociotécnico
MACBETH de Apoio Multicritério à Decisão está apto para sugerir recomendações de ações ou
políticas aos tomadores de decisão e todos os stakeholders envolvidos no processo.
3 – PERCEPÇÃO AMBIENTAL
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Os estudos de percepção socioambiental têm sido utilizados para os mais diversos fins.
Pesquisas em etnobotânica, geografia, antropologia, biologia, medicina, historia, sociologia, filosofia,
educação, arte, arquitetura, engenharia, turismo e outras disciplinas a utilizam como ferramenta de
gestão e prospecção para que as indústrias, pesquisadores e, órgãos públicos, tais como prefeituras e
governos tenham um melhor entendimento das questões ligadas, em especial, à cultura dos povos, quer
sejam eles oriundos de populações tradicionais ou apenas agrupamentos humanos com fortes e
diferenciadas características socioculturais frente à cultura vigente globalizada e contemporânea.
Assim, no contexto da conservação e/ou desenvolvimento sustentável de áreas naturais onde se
desenvolvem atividades humanas, a percepção ambiental evidencia as diferenças que advém desta
inter-relação, intermediando o diálogo necessário ao estabelecimento da vida contemporânea em
consonância com as tradições e fatores culturais significativos para as pessoas e os grupos sociais aos
quais elas pertencem.
A Percepção Ambiental é a apreensão de um determinado objeto real, no estabelecimento de
uma ligação entre o conhecimento empírico (a posteriori) e um objeto real (sensação) para a
interpretação dos estímulos e a construção de seus significados. Procura estabelecer como processo, a
recepção, a captação, a sensação, o pensamento, e o entendimento, no confronto de recordações com os
dados presentes e a retenção daqueles que, se harmonizam com alterações que contam para o indivíduo
e sua coletividade. O Quadro 1 apresenta um resumo sobre o pensamento de autores a respeito de
percepção.
QUADRO 1- DEFINIÇÕES, PROCESSO DE ANÁLISE, VALORES INTRÍNSECOS DE PERCEPÇÃO
Definições de Percep ção
Ap reensão de um determinado objeto real,
ligação entre conhecimento emp irico (a
p osteriori) e um objeto real (sensação).

Interp retação dos estímulos e a construção
dos seus significados.

Processo

Valores intrínsecos

Recep cão, cap tação,
sensação,
Consciência emp írica sensação e
p ensamento,
juizo.
entendimento.

Autor

KANT, 2000

Atividade e seleção,
Totalidade, fatores e condições
exp eriência p assada e
subjetivas.
futura.

ABBAGNANO,
2000 (ap ud Dewei e
Bentley )

Ação, movimento,
p assado que se
relaciona com o
p resente. O p resente
é o que interessa, o
que vive.

BERGSON, 1999

Confronto de
recordações com os
Parte do meu ambiente, existente ou não, cuja
dados p resentes,
natureza ou alteração contam p ara mim.
retenção dos que se
harmonizam.

M emória relacional, decisão pelo
útil, mundo verdadeiro,
semelhanças e contiguidades, o
todo antes das p artes.

Vida integrada, existência concreta,
ambiente humano ou físico,
M ERLEU PONTY,
confronto entre distância vivida e 1999
física.

Entende-se por Percepção Ambiental, a tendência pela qual as pessoas organizam crenças, sentimentos,
e atitudes em relação ao ambiente, diferindo entre pessoas e grupos. Caracteriza-se pela obtenção de
informações do ambiente por meio dos sentidos: audição, tato, visão, olfato, paladar, cinestesia, com
influência do sistema de crenças. Tem como valores intrínsecos, a familiaridade, categorização,
adaptação e correlações com o passado, codificando-o e armazenando-o segundo a soma dos elementos
físicos intervenientes com a subjetividade humana. A topofilia vem a ser o laço afetivo entre as pessoas
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e o meio ambiente natural, um valor intrínseco da maior importância que determina atitude, como
resultado da sucessão e reunião de percepções, mormente as decorrentes de aspectos do ambiente
circundante que são úteis e formadores de imagens topofílicas. Para a Percepção Ambiental, expõe-se
no QUADRO 2, uma visão similar à já desenvolvida no QUADRO 1.
QUADRO 2. Definições, Processo de Análise, Valores Intrinsecos de Percepção Ambiental
Definições

Processo

Valores intrínsecos

Familiaridade, categorização,
adaptação e correlação com o
passado, codificação e
Obtenção de
armazenamento,inexatidão, soma
informações do
ambiente por meio de elementos fisicos com a
Tendência geral pela qual pessoas organizam dos sentidos, audição, subjetividade e cutura humana .
crenças,sentimentos e atitudes em relacão ao
tato, olfato, visão, Topofilia (laço afetivo entre as
ambiente, diferindo de pessoa para pessoa, e
paladar,
pessoas e o meio ambiente
de grupo para grupo
cinestesia(posição e material). Atitude como resultado
movimento do
da sucessão e reunião de
corpo), influência do percepções.Atenção aos aspectos
sistema de crenças do ambiente circundante que são

Autor

ALTM AN &
CHEM ERS, 1989

TUAN, 1980

úteis e formadores das imagens
topofílicas.

É preciso, simultaneamente, distinguir, analisar, associar, sintetizar, tentando reconhecer a
multidimensionalidade do fenômeno, a presença do observador/conceituador na observação/concepção,
isto é, a presença do sujeito no objeto (MORIN, 1986).
A Percepção Ambiental utiliza metodologias usadas pela educação ambiental, levantamentos
geográficos, e sociais, oriundas das ciências humanas e das ciências biológicas, estratégicas e
determinantes para o seu fazer, tanto com grupos específicos e a interação que ocorre em sua rede
social, como em relação à percepção individual dos indivíduos pertencentes ao grupo. Entre as técnicas
mais empregadas, têm-se: entrevistas, questionários e enquetes de opiniões; fotografias, desenhos,
mapas e obras de arte, imagens de lugares e paisagens; “mapas mentais” elaborados pelas populações
pesquisadas e incluídos no grupo das técnicas projetivas; registros estruturados (cartográficos, gráficos
e verbais) das impressões que um indivíduo ou mais pessoas têm de lugares e paisagens, durante
viagens e caminhadas.
O trabalho mais relevante em termos de metodologias elencadas, seu processo e adequação de
uso em função do planejamento dos projetos e sua natureza intitula-se: “Guideline for Field Studies in
Environmental Perception”, (WHYTE, 1977), publicado em Paris, pela UNESCO. Oferece esquemas
gráficos (traduzidos neste documento) e adaptados como se segue, responsáveis pelos fluxos das
atividades em cada caso. Whyte (1977) recomenda que seja feita uma integração dos estudos dos
ecossistemas com a investigação em percepção ambiental, pois são interdependentes e constituem
modelos abrangentes o que ajuda o desenvolvimento do trabalho. Estes modelos devem ser
comparáveis ao ecossistema, ou seja, deve haver uma organicidade, uma correspondência na
abordagem. Modelos estudados sob a perspectiva da percepção humana tendem a restringir sua análise
a poucas variáveis frequentemente explicáveis pela sua delimitação num campo psicológico ou
sociológico, em nada semelhantes, em escala, à sofisticação da modelagem de um ecossistema. Isto
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tende a ocorrer pela visão antropocêntrica dominante do homem sobre a natureza. As relações de causa
e efeito são mais difíceis de modelar em sistemas sociais, deste modo, perspectiva individual e coletiva,
devem, ambas, ser levadas em consideração. Além disso, comenta que tem havido uma maior
concentração na medida em ciências sociais, em vez de um processo de refinamento de conceitos, que
são talvez mais verdadeiros no campo da Geografia e Psicologia Social, onde maior esforço tem sido
despendido no desenvolvimento sofisticado das medidas, do que na evolução de conceitos rigorosos.
Por exemplo, a medida da atitude é relativamente avançada, enquanto que o conceito de atitude
continua a ser uma mistura de opiniões, crenças e sentimentos que interagem para formar um "estado
de prontidão para a ação".
Comenta ainda que a falta de um "olhar aguçado como dos pássaros" para o ambiente na
percepção ambiental é particularmente crítica na fase de planejamento da investigação e é por esta
razão que a “nota técnica”, nome dado pela autora ao trabalho, fornece fluxogramas generalizados
indicando os pontos de atenção a serem observados numa tentativa de melhorar o processo, resultando
em uma análise mais consistente e uma compreensão mais sistêmica do todo. Na sequência, uma
nomenclatura é sugerida por Whyte (1977), a qual define as variáveis do sistema de pesquisa em
percepção ambiental como: variáveis de estado, processos, variáveis de saída e variáveis de
direcionamento.
Variáveis de estado incluem propriedades mensuráveis do sistema, tais como biomassa
(ecossistema), e características do grupo (sistema de percepção). As mudanças nas variáveis de estado
são da maior importância. Seus valores dependerão das alterações do sistema.
Os processos provocam alterações em variáveis de estado e as suas taxas são determinadas pelos
valores presentes, ou anteriores, destas ou de outras variáveis de estado e das chamadas variáveis de
direcionamento. Deste modo, constitui-se o mecanismo pelo qual é possível acoplar estas variáveis.
As variáveis de saída são as quantidades previsíveis, esperadas como resultado do modelo. Estas
podem constituir-se de um subconjunto de variáveis de estado. Mais frequentemente, incluem- se
resultados obtidos a partir de variáveis de estado. É evidente que estas são quantidades de maior
interesse direto para o gerente que fará uso do modelo.
Uma vez definidos os limites do sistema de pesquisa, as variáveis fora deste e que não são
afetadas por processos internos a ele, mas que colidem sobre este, podem ser consideradas variáveis de
direcionamento. Em sistemas ambientais as variáveis de direcionamento mais importantes são grandes
fatores climatológicos ou meteorológicos, que desencadeiam ações de erosão, doenças, predadores
naturais, etc.
Em sistemas de pesquisa em percepção ambiental, uma nova descoberta tecnológica ou política
pública, pode ser a variável que orientará a evolução do sistema.
Um modelo simplificado é mostrado na figura 1, que representa a organização de seus
componentes. As variáveis de estado são organizadas em relação à distância entre o ponto de decisão e
a interface homem- ambiente e em relação à escala do tomador de decisões sobre o recurso, do ponto
de vista individual ou coletivo (decisão pelo grupo). Lê-se o fluxograma da direita para a esquerda
aproximando da esquerda, aquelas que incidem mais diretamente sobre as variáveis de saída de uma
situação específica (mas não necessariamente são as que mais influenciam o processo) e ainda, no
caminho do fundo para o topo do diagrama (as variáveis tornam-se mais relevantes para o coletivo em
detrimento do ponto de vista de decisão individual embora não sejam exclusivas). Assim, uma
progressão pode ser traçada a partir de uma perspectiva que vai do individual para o coletivo, pela
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observação das características das variáveis intervenientes obtidas, desde os valores e personalidade,
até as decisões e escolhas que afetam o meio ambiente.
Deste modo, planeja-se o fluxo e o encaminhamento do trabalho de percepção ambiental, pela
correlação e priorização do que de fato é relevante, como mostra o fluxo da figura 1 onde, a partir da
leitura orientada identificam-se as variáveis do processo como um todo, segundo sua importância.
Assim, escolhe-se as metodologias mais apropriadas para realizar o estudo segundo WHYTE (1977).

Figura 1- Modelo Simplificado de Percepção Ambiental

Galdino (2006) sugere metodologias de abordagem de grupo aplicadas ao contexto de
comunidades tradicionais também elencadas White (1977.
QUADRO 3. Metodologias s ugeridas por GALDINO (2006) para avaliação da percepção ambiental em comunidades
tradicionais
OBT ENÇÃO DOS DADOS
ET AP A

1

DESCRIÇÃO

CARACT ERÍST ICAS

AUT OR

Pré-tes te.

Ent revist as semi-est rut uradas e
est rut uradas, list agem livre com
número reduzido de pessoas.

Amost ragem Bola de Neve (Snowball
Sampling).

Usada em est udos de redes
sociais,para descobrir quem as
pessoas conhecem e como se
conhecem .

Rede social da
comunidade com
indicação dos
especialist as locais.

BERNARD,
2002, cit ado
por Galdino,
2006.

Informacões
det alhadas passíveis
de quant ificação dos
dados.

VIERT LER,
2002: VOGL
et Al,
2004,HUNT I
NGT ON,
2000.

Ent revist as Est rut uradas (list agem livre- T êm t ópicos fixos que delimit am as
quant it at ivo).
informações desejadas.

2

P RODUT OS
Quest ionário
ajust ado à
comunidade
est udada.

WELLER &
ROMNEY,
1988

List agem Livre.

T ipo de ent revist a est rut urada- o
part icipant e faz a list a de it ens de
um domínio cult ural de int eresse do
pesquisador.

Informações de um
domínio cult ural de
int eresse.

VOGL et al
2004.

Ent revist as Semi-est rut uradas.

Seguem um diálogo livre- o
pesquisador se apóia em list a com
quest ões a abordar.

Informações
det alhadas sobre o
t ema da pesquisa.

VIERT LER,
2002;
BERNARD,
2002.

Observação part icipant e

O observador se ent rega à rot ina do
informant e, podendo det ect ar
referenciais cult urais at é ent ão não
det ect ados.

Informações
cult urais não
det ect adas nas
ent revist as.

VIERT LER,
2002.
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4 – POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO METODOLÓGICA
Assim, é possível a integração metodológica utilizando a abordagem da Percepção Ambiental
para determinar o conjunto de dados a ser posteriormente tratado por meio do Processo Sociotécnico
MACBETH multicritério de apoio à decisão, por ser capaz de identificar referências múltiplas
abordando as questões subjetivas aderentes a cada grupo a ser estudado, num amplo espectro de
atributos de ordem objetiva e subjetiva a serem analisadas em conjunto, por oferecer inúmeras
possibilidades de interação com diferentes tipos de comunidades com diferentes linguagens de
aproximação e comunicação e oferecer foco nas transformações ambientais que no caso de
comunidades tradicionais é uma abordagem central para que se ofereçam resultados compatíveis com
as necessidades de projeto.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pode ser observado, a integração metodológica de ambas as abordagens, oferecerá possibilidades
múltiplas e elementos suficientes que proporcionem uma boa capacidade de análise quali-quantitativa,
o posterior desenvolvimento de indicadores de resposta social aos impactos ambientais suscitados, a
possibilidade de construção de indicadores de vulnerabilidade e ainda indicadores de sustentabilidade.
A partir das análises de sensibilidade e robustez, será possível a determinação de um marco zero e
posterior monitoramento das condições de projeto, além de propiciar elementos para a elaboração de
políticas públicas pertinentes.
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi verificar na literatura, as pesquisas relacionadas ao uso de resíduos sólidos
industriais como matéria-prima alternativa na obtenção de novos materiais e os métodos utilizados para estabelecer o seu
desempenho ambiental. A pesquisa foi realizada por meio de consulta das bases de dados relevantes na área acadêmica:
Scopus, Scielo e Web of Science, no período 2002 – 2012 e nesta busca foram encontrados 67 artigos. Os artigos foram
classificados em avaliação técnica (50) e avaliação ambiental (17). Os 50 artigos que avaliaram tecnicamente foram
descritivos e os temas abordados podem ser agrupados em cinco grupos: redução de impactos e benefícios ambientais;
redução e reaproveitamento de resíduos; uso de recursos naturais; ganhos econômicos; e outros temas. Dos 17 artigos que
avaliaram os impactos da utilização desses resíduos, oito deles usaram a metodologia ACV. O que se notou é que a
avaliação do ciclo de vida, ainda não apresenta um modelo que possa ser explorado e entendido de forma ampla, isto é, para
que o consumidor final ou usuário de um produto possa saber se o produto apresenta possíveis vantagens ambientais e quais
são e se, por esse motivo, representam também uma vantagem econômica.
Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida (ACV), Carvão mineral, Desempenho ambiental, Ecoeficiência, Resíduos
sólidos.
Abstract: The aim of this research was to investigate the literature, the research related to the use of industrial solid waste
as raw material alternative to obtain new materials and methods to establish their environmental performance. The survey
was conducted by consulting the relevant databases in the academic area: Scopus, Web of Science and Scielo, in the period
2002 - 2012 and found 67 articles. The articles were classified into technical (50) and environmental assessment (17). The
50 articles that have been technically assessment and descriptive themes can be grouped into five groups: reduced
environmental impacts and benefits, reduction and reuse of waste, use of natural resources, economic gains, and other
topics. The 17 articles that evaluated the impacts of using these residues, eight of them used the LCA methodology. What is
noted that the life cycle assessment, has not presented a model that can be explored and understood widely, i.e. to the final
consumer or user of a product is determined whether the product has potential environmental benefits and what are and,
therefore, also represent an economic advantage.
Key-words: Life cycle assessment (LCA), Mineral coal, Environmental performance, Eco-efficiency, Solid waste.
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1 Introdução
A sociedade e os processos produtivos industriais geram cada vez mais resíduos sólidos,
líquidos e gasosos, os quais muitas vezes são descartados sem controle, ocasionando impactos
ambientais de consequências e graus variáveis (ALLWOOD et al., 2011; FLEISCHMANN et al.,
1997.). Com a crescente concorrência global, aliada a discussões acerca de sustentabilidade, nota-se
que, em concomitância com a busca por uma maior eficiência da produção, ocorre gradativamente a
incorporação de aspectos para redução de impactos ambientais. Contudo, ainda muitos desafios
precisam ser superados no campo político, social, econômico e técnico para equacionar o problema da
geração, gestão e gerenciamento de resíduos (LIAMSANGUAN; GHEEWALA, 2008).
Evitar o desperdício é um conceito intuitivo que tem estado presente na mente coletiva ao longo
do tempo. Desvio de recursos, perdas econômicas e poluição ambiental têm sido reconhecidos como as
consequências da geração de resíduos, mas a extensão e o impacto de tais consequências estão apenas
começando a ser compreendidas no contexto da sustentabilidade. A redução de resíduos deve ser
analisada como uma iniciativa de negócio auto-orientada, independentemente de incentivos
governamentais e regulamentações (BAUTISTA-LAZO; SHORT, 2013).
A reciclagem é considerada ambientalmente benéfica e favorável ao desenvolvimento
econômico sustentável, pois atenua o uso de novos recursos, diminui a demanda por espaços nos
aterros e, geralmente, envolve redução no consumo de energia. No entanto, a coleta de materiais para
reciclagem tem seus próprios impactos ambientais, principalmente a energia utilizada na coleta e
triagem e os impactos decorrentes da utilização dos materiais recuperados em novos produtos
(CRAIGHILL; POWELL, 1996).
A necessidade da utilização sustentável dos recursos naturais é um tema amplamente aceito,
mas não há consenso sobre uma definição clara de como deve ser esse uso e nem como deve ser
medido. Dependendo da definição utilizada, pode compreender apenas o consumo de matéria-prima ou
o consumo e a poluição emitida pelo uso desses recursos. Por conseguinte, uma quantidade enorme de
indicadores pode ser aplicada, e o resultado de um estudo de avaliação do ciclo de vida com o objetivo
de quantificar a utilização de recursos depende da seleção de categorias de impacto avaliadas
(BERGER; FINKBEINER, 2011).
Na construção de comunidades sustentáveis existe uma necessidade para que sejam
considerados os efeitos indiretos (da aquisição de matérias-primas, produção, transporte e conclusão),
assim como os efeitos diretos (a partir de fabricação e na fase de uso) nos ciclos de vida de produtos e
serviços (YI et al., 2007).
Neste contexto, na tentativa de absorver os benefícios de um material e na busca de soluções
para a diminuição de seu custo, a introdução de matérias-primas alternativas constitui um importante
segmento de pesquisas. A reutilização de certos materiais considerados como resíduos permite que
estes retornem ao ciclo de processamento para uso posterior, otimizando a relação energia/meio
ambiente/materiais, o que acarreta um melhor aproveitamento dos recursos, sejam eles materiais ou
energéticos. No entanto, é necessário um alto nível de tecnologia e de desenvolvimento de materiais, a
fim de poderem competir com os materiais convencionais (ESTRELA, 1996).
Depois de algum tempo, descobriu-se que diferentes avaliações do ciclo de vida (ACV) de um
mesmo sistema de produto podem apresentar resultados diferentes. Diante dessa descoberta,
especialistas e usuários começaram a discutir sobre o que é certo e o que é errado em uma ACV.
XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Dessas discussões, surgiu a demanda por ACVs científicas. Verificou-se então que as normas ISO para
ACV continham várias formulações que indicavam que a visão geral do papel da ciência na ACV era
muito simplista sendo que o termo “científico” era usado como sinônimo de "correto” (STEEN, 2006).
O objetivo geral desta pesquisa foi verificar na literatura, por intermédio de uma revisão
sistemática, as pesquisas relacionadas ao uso de resíduos sólidos industriais como matéria-prima
alternativa na obtenção de novos materiais e os métodos utilizados para estabelecer o seu desempenho
ambiental. Além disso, buscou-se, como objetivos específicos, verificar a utilização de resíduos sólidos
industriais na indústria cerâmica e também resíduos provenientes da combustão de carvão mineral.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, a seção dois apresenta o
referencial teórico utilizado sobre ACV e avaliação de ecoeficiência, na seção três, o método de
pesquisa utilizado; na seção quatro os resultados alcançados; na seção cinco as considerações finais e,
posteriormente, as referências.
2 Referencial teórico
Nesta seção serão apresentadas algumas definições sobre geração de resíduos, gestão de
resíduos e ACV.
2.1 Geração de resíduos
Resíduos sólidos são definidos pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ABNT NBR 10000:2004 como “[...] resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial agrícola, de serviços e de varrição”
(ABNT, 2004, p.1). A norma classifica os resíduos sólidos, quanto aos seus riscos potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública, em dois grupos: resíduos classe I – Perigosos e resíduos classe II – Nãoperigosos; subdividido em resíduos classe II A – Não-inertes e resíduos classe II B – Inertes. A
classificação é baseada na caracterização do resíduo em função das matérias-primas, dos insumos e do
processo que lhes deram origem.
A geração de resíduos sólidos é um dos graves problemas na atualidade, em razão do
crescimento gradativo e desordenado populacional, da aceleração do processo de ocupação do solo
(VALERIO; SILVA; COHEN, 2008) e do crescimento acentuado na descartabilidade dos bens de
consumo.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei n° 12.305, de 02 de agosto
de 2010 e regulamentada pelo decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010 em seu artigo 13,
estabelece duas categorias de classificação de resíduos: I – quanto à origem (domiciliares, de limpeza
urbana, urbanos, de estabelecimentos comerciais, dos serviços públicos, industriais, de serviços de
saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de transportes e de mineração) e II – quando à
periculosidade (perigosos e não-perigosos) (PNRS, 2010).
A pesquisa de Jacobi e Besen (2011) dá uma visão abrangente da origem dos resíduos, em razão
das atividades que os geram, conforme é mostrado no Quadro 1.

XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Classificação

Fontes Geradoras

Resídudos produzidos

Domiciliar

Sobras de alimentos, produtos deteriorados, lixo de banheiro,
Residências,
edificios,
embalagens de papel, vidro, metal, plástico, isopor, longa vida, pilhas,
empresas, escolas etc.
eletrônicos, baterias, fraldas etc.

Comercial

Comércio, bares, restaurantes,
Embalagens de papél e plástico, sobras de alimentos etc.
empresas

Público

Varrição e poda

Serviços de saúde

Grupo A - biológicos: sangue, tecidos, vísceras, resíduos de análises
Hospitais.
Clínicas, clínicas etc. Grupo B - químicos: medicamentos vencidos e interditados,
consultórios, laboratórios etc.
termômetros, objetos cortantes etc. Grupo C - radioativos. Grupo D comuns; não contamindos; papeis, plásticos, vidros, embalagens etc.

Industrial

Indústrias

Folhas, galhos de arvores, papéis etc.

Portos, aeroportos,
Portos, aeroportos, terminais
terminais

Cinzas, lodos, efluentes liquidos, adsorventes, catalizadores, poeiras,
óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, escórias, plásticos, papel, madeira,
fibras etc
Resíduos sépticos, sobras de alimentos, material de higiene e asseio
pessoal etc.
Embalagens de agrotóxicos, pneus e óleos usados, embalagens de
medicamentos veterinários, recipientes, plásticos etc.

Agrícola

Agricultura

Construção civil

Obras e reformas residencias e Madeira em geral, cimento, blocos, pregos, gesso, tinta, latas, cerâmicas,
comerciais
pedra, areia, terra etc.

Quadro 1 – Classificação de resíduos
Fonte: Adaptado de Jacobi e Besen (2011).

Outra forma de classificar a geração de resíduos é a adotada por Leite (2009), que leva em
consideração o fluxo de retorno, isto é, dos canais reversos de distribuição, dos produtos após o seu
uso:
a) Pós-consumo: referentes aos bens que após o seu ciclo de vida útil são descartados, de diferentes
maneiras, constituindo os produtos de pós-consumo e que podem ter potencial para sua reutilização;
b) Pós-venda: referem-se aos bens industriais de pós-venda, caracterizados por apresentarem pouco ou
nenhum uso e que por diversos motivos retornam a cadeia de suprimentos: retornos de produtos em
consignação, embalagens retornáveis, ajuste ou excesso de estoques, por devoluções em vendas diretas
ao consumidor final, atendimentos de reclamações sobre qualidade ou defeito ou erros de expedição;
garantia ou qualidade por defeitos de fabricação ou de funcionamento, por avarias no produto ou na
embalagem e outros aspectos de qualidade intrínseca aos produtos vendidos; substituição de
componentes.
O crescimento do pós-consumo é determinado pelo aumento de lançamentos de novos produtos,
como também pelo uso de outras fontes de materiais constituintes, onde os metais são substituídos por
plásticos, o que segundo Leite (2009), pode ser observado mais intensamente no setor automobilístico e
de tecnologia da informação, verificando-se um crescimento demasiado na produção de acessórios e
periféricos.
Esses resíduos podem seguir três destinos diferentes: ir para um local de descarte seguro, como
aterros sanitários e depósitos específicos, um destino não seguro, sendo lançado na natureza, o que
acarreta na poluição do ambiente, ou por fim, voltar a uma cadeia de produção.
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Alguns setores merecem destaque como geradores de resíduos e causadores de impactos
sanitários e ambientais como, por exemplo: (i) pneus inservíveis devido ao volume acumulado
(ALBUQUERQUE NETO et al., 2005; REDA TAHA et al., 2008); (ii) construção civil, que consome
grandes quantidades de recursos naturais, materiais e energia e gera níveis inaceitáveis de resíduos
sólidos (YUAN et al., 2012); (iii) equipamentos elétricos e eletrônicos, porque são um dos maiores
utilizadores de metais e, com isso, tornaram-se uma fonte de geração de resíduos (OGUCHI et al.,
2012) e é uma das principais causas do esgotamento de recursos naturais (WONG; LEE; YUNG,
2010).
Os resíduos provenientes dos processos produtivos ou industriais ocupam também uma posição
de destaque devido às crescentes quantidades de resíduos e subprodutos industriais, e conforme CastroGomes et al. (2012), na maioria dos países da União Europeia (UE) é o principal setor econômico
responsável pelo fato.
Nesse contexto, a gestão de resíduos é uma atividade que vem ganhando inportância na
atualidade, por se tornar uma fonte geradora de matéria-prima alternativa e, ao mesmo tempo, por
contribuir para a redução do uso dos recursos naturais.
Com a finalidade de minimizar o descarte de substâncias na natureza e também reduzir o
consumo de recursos naturais, tem havido muito empenho no sentido de reintegrar os resíduos nos
processo produtivos, como, por exemplo, por meio da reciclagem, do reuso, da recuperação etc.
permitindo assim um desenvolvimento sustentável e a redução de passivos ambientais.
2.2 Gestão de resíduos
O objetivo de reduzir o impacto ambiental da atividade industrial é amplamente aceito como
uma meta a ser alcançada. Muitas empresas se orgulham de ter produtos "verdes" e práticas de
negócios "sustentáveis". Na fabricação, essas práticas de negócios podem variar desde a substituição de
materiais não-biodegradáveis por biodegradáveis, reciclagem de produtos, até a redução dentro das
cadeias de suprimentos do consumo de energia e também nas emissões atmosféricas. A implementação
dessas práticas empresariais é feita com maior profundidade quando a redução dos impactos ambientais
está associada com o aumento dos lucros para o negócio como um todo (HODGE; OCHSENDORF;
FERNÁNDEZ, 2010).
Benefícios ambientais significativos podem ser obtidos por meio de diferentes processos de
gestão de resíduos conforme preconizam Ekvall et al. (2007):
a) incineração de resíduos com recuperação de energia reduz a necessidade de outras fontes de energia;
b) materiais provenientes de processos de reciclagem substituem a necessidade de produção de material
virgem;
c) tratamento biológico pode reduzir a necessidade de produção de fertilizantes artificiais e
combustíveis para veículos;
d) resíduos provenientes da incineração de resíduos podem substituir a brita na construção de estradas.
Segundo Fiksel et al. (2011), como é crescente a preocupação com a sustentabilidade das
cadeias de suprimentos industriais, os organismos governamentais e o setor privado estão elevando os
esforços para melhorar a gestão dos resíduos sólidos.
A disposição em aterros sanitários tem sido o principal método de gestão de resíduos
domiciliares e industriais nas últimas décadas em muitos países, gerando assim, grandes problemas
ambientais (Di BELLA et al., 2012; LANER et al., 2012). Mesmo alguns países altamente
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industrializados, tais como os Estados Unidos da America (EUA), Austrália, Reino Unido e Finlândia
têm uma dependência muito grande do uso de aterros (LANER et al., 2012).
Objetivando-se a minimização de descarte de substâncias na natureza e também a redução do
consumo de recursos naturais, têm-se buscado reintegrar os resíduos nos processos produtivos originais
sejam por reciclagem, reuso, recuperação etc. permitindo assim um desenvolvimento sustentável e uma
redução de passivos ambientais ou destinação desses resíduos a outros processos de produção.
O estudo de Bautista-Lazo e Short (2013) busca constituir um modelo para entender o impacto e
uso potencial de resíduos dentro do conceito da simbiose industrial. Chertow (2000) cita que a simbiose
industrial envolve a troca de materiais, energia, água ou subprodutos entre indústrias tradicionalmente
separadas. Segundo Jacobsen (2006), esses relacionamentos implicam em alguns benefícios
econômicos diretos e indiretos e mostram que é uma abordagem razoável para a colaboração
interindustrial e tem como fato relevante o efeito ambiental embutido.
De acordo com Bautista-Lazo e Short (2013), perdas econômicas e poluição ambiental são
reconhecidas como as consequências do desperdício, mas a extensão e o impacto de tais consequências
estão apenas começando a ser entendido no contexto da sustentabilidade. A eliminação dos resíduos é
um dos pilares da competitividade empresarial, mas com o aumento da consciência ambiental tornou-se
ainda mais crucial para os fabricantes. A redução de resíduos deve ser vista como uma autoiniciativa de
negócio, independentemente de incentivos e regulamentações governamentais.
Bautista-Lazo e Short (2013) definem como saídas de um processo produtivo de uma empresa:
(i) produtos e subprodutos, incluindo as embalagens, sendo considerado subproduto tudo que é
produzido incidentalmente durante a fabricação do produto principal; (ii) não produtos nos quais estão
incluídos os resíduos sólidos, as águas residuais e as emissões atmosféricas. A Figura 1 apresenta o
modelo desenvolvido pelos autores dentro da perspectiva denominada por eles de “the all seeing eye of
business”.
+ Lucro
Maximização

SAÍDA DE PRODUTOS

Alquimia

CO-PRODUTOS

Satisfação

Melhoria

Recuperação

Possibilidades

+ Produtos

- Não Produtos
Inevitáveis

Estratégica
Ineficiência

SAÍDA DE RESÍDUOS

Liderança
Êrros

SAÍDA DAS PERDAS
Crítica

- Perdas

Figura 1 – “The all seeing eye of business”
Fonte: Adaptado de Bautista-Lazo e Short (2013).

Transformar resíduos em coprodutos tem algumas ressalvas pois melhoramentos ambientais
somente são obtidos se o processo de transformação for mais eficiente do que o uso de matérias-primas
virgens existindo, portanto, a necessidade de uma avaliação do ciclo de vida completo para cada
transformação de resíduos. Às vezes, em razão do nível da tecnologia utilizada, pode-se revelar como
inviável a eliminação completa da geração de resíduos, assim há uma necessidade de se considerar as
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estratégias apropriadas para gerir um resíduo que é inevitável nos processos de produção (BAUTISTALAZO; SHORT, 2013).
2.3 Avaliação de Ciclo de Vida
A ACV é uma metodologia de gestão ambiental aplicável a um produto, entendendo-se produto
como um bem ou um serviço. Esse método de gestão ambiental se dedica a avaliar todos os estágios de
vida de um produto, desde a origem dos recursos no meio ambiente, até a disposição final dos resíduos
de materiais após o uso. É uma visão holística que passa também por todas as etapas intermediárias,
como beneficiamento, transportes, estocagens entre outras, isto é, do berço ao túmulo (cradle to grave)
(BARBIERI, 2011; FINNVEDEN et al., 2009; REBITZER et al., 2004). As normas que norteiam o
método (ISO 14040 e 14044) são consideradas o principal e mais importante padrão internacional de
avaliação ambiental e também são usadas como referências em outros processos como por exemplo, a
pegada de carbono (ISO 14067), ecoeficiência (ISO 14045) (KLÖPFFER, 2012).
O método ACV é descrito, no Brasil, pela norma NBR ISO 14040 – Gestão Ambiental –
Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura (ABNT, 2009a) e pela norma NBR ISO 14044 Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e orientações (ABNT, 2009b). A norma
define ACV como compilação e avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de
um sistema de produto durante o seu ciclo de vida (ABNT, 2009a).
Segundo Contreras et al. (2009), uma das mais importantes aplicações de uma ACV é a análise
das contribuições para o impacto ambiental como um todo de um determinado produto, normalmente
com a finalidade de melhorá-lo, ou compará-lo com similares visando tanto as comunicações internas
quanto as externas (mercado, orgãos reguladores etc.).
Para que a ACV seja uma fonte eficiente de apoio à tomada de decisão, são cruciais, para sua
elaboração, as facilidades do uso das informações e dados confiáveis apresentados no inventário do
ciclo de vida (ICV). Uma ACV de produtos e serviços é muito dependente de bancos de dados
confiáveis e abrangentes que complementem o processo de fabricação, operação, desmontagem e
gestão de resíduos (FRISCHKNECHT, 2006). A ACV tem sido desenvolvida com a ambição de
descrever impactos ambientais de produtos e sistemas de produtos (STEEN, 2006). Guinée et al. (2002)
alertam que os impactos ambientais são frequentemente descritos como impactos potenciais, porque
eles não são especificados no tempo e no espaço e estão relacionados a uma determinada unidade
funcional e, muitas vezes, definida arbitrariamente.
A caracterização da modelagem das emissões de substâncias em uma avaliação de impactos do
ciclo de vida (AICV) comumente usada é tipicamente focada em propriedades inerentes às substâncias,
enquanto o ambiente é representado como uma unidade global padronizada com caracteristicas
genéricas ou médias e pode ser modelado de maneira simplificada (POTTING; HAUSCHILD, 2006).
Segundo Jolliet (2006), a AICV emergiu da conjunção de três fatores principais:
a) A crescente necessidade de melhores informações ambientais para tomada de decisão na fabricação,
na utilização e na disposição de produtos;
b) O desenvolvimento das ciências ambientais com novos conhecimentos e modelos, identificando os
mecanismos por trás de problemas ambientais;
c) Um grupo de pioneiros provenientes de horizontes diferentes, mas com uma visão comum e um
senso de urgência, perceberam a necessidade de superar a enorme lacuna entre a tomada de decisão e a
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ciência ambiental, para compreender e avaliar como a decisão sobre os produtos afeta as emissões e,
eventualmente, o meio ambiente.
De acordo com o objetivo de avaliação de impactos e como medi-los, a International
Organization for Standardization (ISO) editou a norma ISO 14045: Environmental management – Ecoefficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines, primeira edição em
15 de maio de 2012, ainda sem a sua norma correspondente da ABNT que criou uma metodologia de
avaliação de ecoeficiência. A avaliação de ecoeficiência é uma metodologia quantitativa de gestão que
permite o estudo de impactos ambientais durante o ciclo de vida de um sistema de produto junto com o
seu sistema de valor (ISO 14045, 2012). Os impactos ambientais são avaliados utilizando a ACV,
conforme prescrito pelas outras normas (ISO 14040 e ISO 14044) compartilhando assim muitos
princípios importantes, como perspectiva de ciclo de vida, abrangência, abordagem de unidade
funcional, natureza iterativa, transparência e prioridade para uma abordagem científica.
As AICVs podem ser avaliadas por diferentes métodos, como descrito por Pizzol (2011): CML
2001; Eco-Indicator 1999; IMPACT 2002; ECOPOINTS 97; EPS 2000; EDIP 2003; TRACI; ReCiPe;
STEPWISE 2006 e USEtox. Pode-se acrescentar-se também os métodos LIME (ITSUBO; INABA,
2003) e LUCAS (TOFFOLETTO et al., 2007).
Esses métodos são classificados em duas categorias (JOLLIET et al., 2003): (i) métodos
clássicos: que restringem uma modelagem quantitativa às fases iniciais na cadeia de causa-efeito com o
objetivo de limitar as incertezas (eg. CML 2001 e EDIP 2003). Os resultados da ICV são apresentados
em categorias de ponto médio (midpoint), como, por exemplo, alterações climáticas ou ecotoxidade;
(ii) métodos orientados ao dano: como Eco-Indicator 99 ou EPS 2000, tentam modelar a cadeia de
causa e efeito até o ponto final, nos danos (endpoint), às vezes com grandes incertezas.
3 Método
O levantamento dos artigos, referente à valorização de resíduos sólidos utilizados em estudos de
incorporação em produtos como substitutos de matérias-primas originais, foi baseado no método de
revisão bibliográfica sistemática (BRERETON et al., 2007).
A revisão sistemática é uma metodologia realizada em três fases: (i) definição do plano de
revisão; (ii) execução da revisão; e (iii) emissão do documento de revisão; e tem o objetivo de fornecer
um resumo equilibrado e objetivo do que é relevante para atender uma necessidade específica de
informação (BRERETON et al., 2007). A revisão da literatura é uma característica essencial de
qualquer projeto acadêmico, pois cria uma base sólida para o avanço do conhecimento, facilita o
desenvolvimento da teoria, além de descobrir áreas onde a pesquisa é necessária (WEBSTER;
WATSON, 2002).
Essa pesquisa foi realizada por meio de consulta a bases de dados relevantes dentro da área
acadêmica: Scopus, Scielo e Web of Science. Artigos acadêmicos, publicados em Journals, no período
2002 – 2012 foram pesquisados. A avaliação priorizou os estudos voltados à valorização/utilização de
resíduos sólidos resultantes de processos produtivos industriais.
As seguintes palavras-chaves foram utilizadas na busca: waste; reuse; recycling; coal ash; coal
botton ash; life cycle assessment review; eco-efficiency assessment. As palavras waste, reuse,
recycling, coal ash, botton ash, foram agrupadas para que assim pudesse reduzir o universo da
pesquisa: waste recycling reuse; coal ash reuse; botton ash reuse.
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4 Resultados
A pesquisa resultou em 67 artigos e a Tabela 1 relaciona os periódicos e as respectivas
quantidades. O que se nota é o grande interesse do uso de resíduos industriais na indústria cerâmica,
visto que, o periódico Cerâmica é especializado na divulgação de trabalhos científicos neste ramo
industrial.
Tabela 1 – Periódicos e as respectivas quantidade de artigos encontradas
Periódicos
Cerâmica
Journal of Cleaner Production
Resources, Conservation and Recycling
Journal of Environmental Management
Journal of Hazardous Materials
International Journal of Life Cycle Assessment
Building and Environment
Applied Clay Science
Chemical Engineering Journal
Construction and Building Materials
Environmental Science & Tecnology
Hydrometallurgy
Revista Matéria
Waste Management & Research
Total

Quantidade de
Artigos
27
13
6
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
67

Fonte: Dados da pesquisa

O Gráfico 1 apresenta a evolução da publicação de artigos sobre a utilização de resíduos sólidos
industriais como matéria-prima no período pesquisado.
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Gráfico 1 – Quantidade de artigos publicados por ano
Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico mostra que o interesse por esse tipo de pesquisa vem aumentando, provavelmente, em
razão do aumento da produção dos bens de consumo e a consequente geração de resíduos industriais.
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Essa afirmação é corroborada por Campos et al. (2007) que citam que a inserção dos resíduos
industriais em outros ciclos de produção deve ser avaliada como uma opção real de reaproveitamento
tanto da perspectiva ambiental quanto da econômica.
Os 67 artigos encontrados foram aqui classificados em artigos técnicos (50) e artigos ambientais
(17). Artigos técnicos são aqueles que não fazem uma avaliação ambiental do uso dos resíduos, mas
somente descrevem as vantagens e desvantagens de tal uso. Artigos ambientais fazem uma avaliação
ambiental descrevendo os métodos e critérios utilizados. Essas avaliações serão discutidas à seguir.
4.1 Artigos técnicos
A Tabela 2 mostra os resíduos industriais avaliados nas pesquisas, o processo produtivo no qual
seriam utilizados e as quantidades de artigos que os estudaram.
Tabela 2 – Resíduos sólidos industriais e sua utilização como matéria-prima em outros produtos
Resíduo industrial

Produtos

Granito, mármore e rocha
Cerâmicos: porcelana; blocos; ladrilhos vitrificados e cerâmica em geral
gnaisse
Isoladores elétricos; argamassas; concreto; cimento Portland e uso no
Cerâmica
próprio processo produtivo
Produtos com argila; cerâmica; ferro; pigmento cerâmico e uso no próprio
Siderurgicos
processo produtivo
Uso geral (cimento, concreto; telhas etc.); corantes e adsorventes; Zeolito
Carvão mineral
sintético e geração de energia
Caulim
Blocos e revestimentos cerâmicos; zeólita A e corpos muliticos
Bagaço de cana
Cerâmica vermelha (tijolos, telhas etc.)
Argamassa e utilização na própria na obra
Construção cívil
Tijolos e cerâmicas
Tijolo
Celulose
Gesso
Alumina
Blocos e telhas cerâmicas
Aluminio
Utilização no próprio processo produtivo
Reutilização no próprio processo
Areia de fundição
Argila; gnaisse e varvito
Cerâmica
Carbonato de sódio
Sulfato de cálcio
Casca de arroz
Mulita
Cobre
Argamassas
Revestimentos de construção
Minas de tungstênio
Papel
Utilização no próprio processo produtivo
Silicio
Utilização no próprio processo produtivo
Total de Artigos

Artigos
10
6
6
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

Fonte: Dados da pesquisa

As avaliações desses artigos foram descritivas e os temas abordados podem ser classificados em
cinco grupos: redução de impactos e benefícios ambientais; redução e reaproveitamento de resíduos;
uso de recursos naturais; ganhos econômicos; e outros temas.
I) O grupo redução de impactos e possíveis benefícios ambientais foi o fator mais mencionado pelos
autores e o tema dominante é a redução de impacto ambiental e em seguida proteção ambiental,
redução de poluição, benefícios ambientais, redução de passivo ambiental etc.;
II) A redução e reaproveitamento de resíduos englobaram temas como reaproveitamento para melhoria
de processo industrial, como matéria-prima, redução na quantidade de resíduos gerados, busca de
alternativas viáveis, maximização do uso etc.;
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III) O uso de recursos naturais englobou diminuição do consumo de recursos naturais, conservação e
prolongamento das reservas de matérias-primas, redução do consumo de combustíveis e energia etc.;
IV) Ganhos econômicos englobaram contribuição econômica, ganhos, redução e minimização de
custos, custos de armazenamento e transporte de resíduos, economia no consumo de matérias-primas
etc.;
V) Outros temas mencionados foram desenvolvimento autossustentado, melhoria da imagem
empresarial, minimização de prejuízos sociais, benefícios sociais, reutilização de solos ocupados com
resíduos, entre outros.
Esses artigos somente mencionaram os possíveis resultados ambientais do processo de reuso ou
reciclagem de resíduos industriais de uma forma intuitiva, mas não apresentaram possíveis valores
analisados sejam financeiros ou índices/fatores de desempenho ambiental que pudessem suportar tais
afirmações porque reciclar/reusar nem sempre é a melhor solução para o reaproveitamento de um
resíduo.
4.2 Artigos com avaliação ambiental
A Tabela 3 mostra a metodologia empregada na avaliação ambiental do uso dos resíduos
sólidos industriais, os respectivos autores, ano e país onde foi realizada a pesquisa dos 17 artigos.
Tabela 3 – Artigos e metodologias empregadas

Metodologia

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)

Lixiviação

Emissão de gases "efeito estufa" (GHG)

Autores / Países

Qtde

Gäbel e Tillman (2005) / Suécia; Babbitt e
Lindner (2005, 2008a, 2008b) / EUA;
Contreras et al. (2009) / Cuba; Chowdhury,
Apul e Fry (2010) / EUA; Chen et al. (2010) /
França; : Prasara-A e Grant (2011) / Tailandia;

8

Oliveira e Holanda (2004) / Brasil;
al. (2005) / Itália
O’Brien, Ménaché e O’Moore
Australia; Hodge, Ochsendorf e
(2010) / EUA; McLellan et al.
Austrália
Fröhling e Rentz (2010) / Alemanha

Brunori et
(2009) /
Fernández
(2011) /

Emissão de CO2
Poluição (resíduos e poluentes), consumo de água potável,
Hu et al. (2011) / China
energia e custos
Pegada de carbono, emissão de CO2, consumo de energia e
Yang et al. (2011) / Singapura
custos

2

3
1
1
1

Aquecimento global; acidificação; depleção abiótica;
Habert, Lacaillerie e Roussel (2011) / França
camada de ozônio; toxidade humana; ecotoxidade da água

1

Total de artigos

17

Fonte: Dados da pesquisa
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Pela pesquisa verifica-se que a metodologia ACV foi a mais utilizada (47%) dentro dos artigos
aqui analisados e também não está concentrada em único país ou região, pois se têm artigos tanto nos
EUA, na Suécia como na Tailândia.
O Quadro 2 mostra como os autores que utilizaram a metodologia ACV avaliaram os impactos
ambientais. O que se nota nessas avaliações é que não há uma uniformidade quanto aos itens avaliados,
o que é explicado por Guineé et al. (2002), pois segundo os autores, a escolha dos impactos a serem
avaliados e a tecnologia a ser utilizada depende do objetivo e escopo da ACV ou por Contreras et al.
(2009), que a metodologia de processos de modelagens de multi-saídas deixa um leque de escolhas
possíveis, tendo, portanto, um componente subjetivo que apresenta vantagens e desvantagens, e a sua
escolha depende do objetivo específico do estudo.
Autores / Ano
Gäbel e Tillman (2005):

Fatores avaliados
Uso de recursos naturais: minerais naturais, combustíveis fósseis, biocombustível, minério de urânio,
solo, água. Emissão para o ar de: CO2, NOx, SO2, CO, VOC, CH4.
Emissão: para o ar (CO2, NMVOC, CH4, SO2, NOx, Particulas (PM), CO, HCI), para a água

Babbitt e Lindner (2005)

Babbitt e Lindner (2008a)

(Sólidos dissolvidos, Na, Al, Ca, Mg, K, Fe, Ba, Carbono orgânico, Sólidos em suspensão, Ti, Óleo,
B, Sr, Sais, Mn, Barita, Pb), para o solo (Ba, Cu, Mn, Zn, Cr, Ni, As, Pb, V, Co, Hg, Mo, Óleo).
Emissão: p/ ar (CO2; Partículas (PM); NOx; NMVOC; CO; SO2; CH4); para a água (Sólidos
dissolvidos, N, Al, Mg, K, Fe, Ba, Carbono orgânico, Sólidos em suspensão, B, Si); para o solo (Ba,

Cu, Mn, Zn, Cr, Ni, As, Pb, V, Co, Hg, Mo, Be).
Babbitt e Lindner (2008b)

Aquecimento global; formação de poluição; acidificação; toxidade humana; ecotoxidade.
Saúde humana (cancerígenos, efeitos respiratórios de componentes orgânicos e inorgânicos, mudanças

Contreras et al. (2009)

climáticas, radiação e camada de ozônio); qualidade do ecossistema (ecotoxidade, acidificação,
eutrofização, uso do solo); uso de recursos (minerais, combustíveis fósseis).

Chowdhury, Apul e Fry (2010)

Custos (de construção); consumo de energia; acidificação; aquecimento global; toxidade humana;
ecotoxidade aquática; sedimentos de ecotoxidade aquática; e ecotoxidade do solo.

Chen et al. (2010)

Emissão p/ o ar (aquecimento, cinzas, HCl, Pb, Ni, Mn, Metano, NOx, H2S, CO, CO2, dioxinas).
Impactos: depleção abiótica; aquecimento global; depleção da camada de ozônio; toxidade humana;
ecotoxidade aquática; ecotoxidade marinha; ecotoxidade do solo; oxidação fotoquímica; acidificação;
eutrofização e consumo de energia.

Prasara-A e Grant (2011)

Mudanças climáticas; depleção da camada de ozônio; acidificação do solo; eutrofização da água;
eutrofização marinha; toxidade humana; oxidação fotoquímica; formação de partículas; ecotoxidade
do solo; ecotoxidade da água; ecotoxidade marinha; ocupação do solo agrícola; transformação natural
do solo; depleção da água, depleção de metais e depleção de fósseis.

Quadro 2 – Artigos com metodologia ACV e fatores avaliados
Fonte: Dados da pesquisa.

Os autores Chowdhury, Apul e Fry (2010) utilizaram em sua pesquisa, os custos de transporte
dos resíduos, comparando-os com a construção de um aterro para a sua disposição. Nota-se que, entre
as oito pesquisas, somente esses autores focaram, de alguma forma, os custos, as demais não avaliaram
esse item. Essa é uma das limitações mencionadas por Gäbel e Tillman (2004) que, sob o ponto de vista
industrial, os modelos convencionais de ICV não abordam nem o desempenho do produto e o custo
econômico.
Nos artigos que não utilizaram a metodologia ACV têm-se os dois artigos que usaram testes de
lixiviação (BRUNORI et al., 2005; OLIVEIRA; HOLANDA, 2004) realizados conforme as normas
vigentes nos respectivos países (Itália e Brasil) podendo não ter, desse modo, uma mesma forma de
avaliação, o que poderá acarretar diferentes resultados. Outros três artigos utilizaram as emissões de
gases que provocam o efeito estufa (GHG) nas suas avaliações. Acrescente-se que dois deles, Hodge,
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Ochsendorf e Fernández (2010) e McLellan et al. (2011), usaram custos também como métrica de
avaliação. McLellan et al. (2011) alertam também que os indicadores selecionados em sua pesquisa,
são os mais facilmente mensuráveis para a situação em que as características e localização exata de
materiais componentes são desconhecidas, especialmente nos estágios iniciais de desenvolvimento dos
novos produtos.
Nota-se que também, de um modo geral, os artigos usaram a literatura como fonte
complementar de dados para avaliação ambiental dos processos, tanto na geração de resíduos como na
produção, pela não disposição das informações nas fontes consultadas (e. g. CHEN et al., 2010;
PRASARA-A; GRANT, 2011). Grande parte desses dados foi adaptada para serem usada nos países
onde a pesquisa foi realizada. Alguns artigos, pela não disponibilidade de dados, citaram o problema,
mas não o incluíram na avaliação ou consideraram que o item não iria interferir no resultado final,
como, por exemplo: impactos ambientais gerados pelas estações de tratamento (CHEN et al., 2010);
impactos ambientais do uso de cinzas volantes e pesadas na construção de estradas (CHOWDHURY;
APUL; FRY, 2010).
5 Discussões finais
Esta pesquisa teve o objetivo de verificar, entre os estudos sobre a utilização de resíduos sólidos
industriais provenientes de processos produtivos, como foi avaliada a variável ambiental quando da
manufatura do produto final com o uso de tais resíduos.
Foram encontrados 67 artigos sendo que a maioria (74,6%), isto é, 50 artigos, somente
mencionaram de forma descritiva as possíveis vantagens que a reutilização dos resíduos poderia
proporcionar como, por exemplo, redução de impacto ambiental, poluição, passivo ambiental, entre
outros. Apesar de mencionarem as possíveis vantagens ou melhorias não trouxeram dados concretos,
como valores econômico-financeiros ou de desempenho ambiental dos produtos, que pudessem
comprovar tais afirmações de forma efetiva.
Os 17 artigos que avaliaram os impactos da utilização desses resíduos, oito deles usaram a
metodologia ACV como forma de analisar as possíveis consequências da substituição das matériasprimas originais. Dentro dos oito artigos pesquisados, somente um tratou de usar o tema custos e essa é
uma das limitações da metodologia citadas por Gäbel e Tillman (2005) e Guinée et al. (2002).
A avaliação ambiental, de um modo geral, é dependente das bases de dados existentes, do
acesso a essas bases, da região geográfica onde o estudo está sendo realizado, da composição dos
produtos e processos avaliados, da tecnologia, das emissões em cada fase do processo produtivo, entre
outros fatores, o que provoca a grande variedade de métodos e índices avaliados. Segundo Babbit e
Linder (2008b) a aplicação de diferentes métodos (eg. Eco-indicador 99, EDIP97 e CML2001) aos
mesmos dados de inventário pode originar resultados muito diferentes em cada categoria de impacto.
A avaliação do ciclo de vida, por ser uma metodologia de uso mundial, ainda não apresenta um
modelo que possa ser explorado e entendido de forma ampla, isto é, para que o consumidor final ou
usuário possa saber se o produto apresenta possíveis vantagens ambientais e quais são e se, por esse
motivo, representam também uma vantagem econômica. Do lado da indústria, segundo Bovea e
Gallardo (2006), um dos principais problemas da metodologia ACV é a dificuldade em converter os
resultados de uma ICV em impactos ambientais e posteriormente em um simples indicador ambiental
que possa ser útil para os designers durante o processo de seleção dos materiais.
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A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR PARA A SUSTENTABILIDADE: O CASO DAS
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Resumo: Este estudo analisa a educação para a sustentabilidade em uma amostra dos cinco melhores cursos superiores de
Administração no país (Guia do Estudante 2013), utilizando pesquisa bibliográfica e telemática. Foram avaliadas as
questões que nortearam a elaboração da proposta pedagógica, a inclusão do tema no currículo considerando a tríplice hélice
(enfoque econômico, social e ambiental) partindo das informações disponibilizadas pelas instituições nos respectivos
websites. Quando são considerados a missão e o perfil do egresso pretendido somente uma das cinco IES apresenta isso de
forma explícita. Fica evidente que; apesar das demandas sociais; compromissos globais e legais assumidos pelo Brasil para
promover o Desenvolvimento Sustentável e da necessidade de reavaliar os modelos de produção e consumo, ainda não estão
presentes disciplinas obrigatórias que favoreçam esta visão na maioria dessas instituições. Além disso, os resultados
apontam para o fato de que as atuais áreas de formação previstas nas DCNs não atendem de forma plena às exigências de
mercado atuais, permitindo às IES a escolha de conteúdos que, muitas vezes, exigem estudos complementares, pósgraduação, para sua formação com foco na sustentabilidade. Portanto, seria interessante que temas relativos à promoção do
Desenvolvimento Sustentável sejam cada vez mais parte da formação obrigatória dos futuros administradores.
Palavras-chave: ensino superior, curso de administração, sustentabilidade, currículo

Abstract: This study examines the education for sustainability in a sample of the Top Five courses of administration in the
country (the Student Guide 2013), using literature and telematics research. Questions that guided the development of
pedagogical proposal, the inclusion of the topic in the curriculum considering the triple helix (economic, social and
environmental aspects) were evaluated from information provided by institutional websites. Considering the mission and
intended profile of egress only one of the five HEIs presents this issue explicitly. Noticeably, despite the social demands,
global and legal commitments made by Brazil to promote Sustainable Development as well as the need to reassess the
models of production and consumption, these are not yet present in compulsory subjects to foster this vision in most of these
institutions. Furthermore, the results point out the fact that current training areas provided in National Curriculum
Guidelines do not meet the requirements of current market, enabling HEIs to freely choose contents to be offered that often
implies in additional studies, postgraduate, for their training with a focus on sustainability. Therefore, it would be interesting
that topics relating to the promotion of Sustainable Development would be increasingly part of the mandatory training of
future managers.
Key-words: Higher Education, Management course, sustainability, curriculum
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1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal Brasileira (Brasil, 1988) estabelece “os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa” como princípio nacional fundamental (Art. 1º), assim como o livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão de acordo com a lei, a plena liberdade de associação para fins lícitos, o
direito de propriedade, com função social ao abordar os direitos individuais e coletivos. O trabalho é
reconhecido como direito social (Art. 6º.) e a ordem econômica nacional (Art. 170º.) baseia-se na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, incluindo em seus princípios a propriedade
privada e sua função social, a livre concorrência, a redução das desigualdades regionais e sociais, a
busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, assim como
assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica.
De acordo com Marujo e Nuñes (2010, p. 1),
“As ciências administrativas neste limiar de século precisam prover estratégias formativas factíveis de
promover o desenvolvimento de políticas socioambientais que propiciem um crescimento das relevantes
variáveis ambientáveis – política, social, econômica, ambiental e educacional - de maneira que o
desenvolvimento seja sustentável”.

Fernandes e colaboradores (2010) observam que a partir da capacidade de aprender com o outro uma
sociedade torna-se capaz de superar impasses e promover hábitos e comportamentos sustentáveis;
porém, essas capacidades não são inatas, mas fortalecidas por meio de ambientes educativos.
As diretrizes e bases educacionais nacionais são exclusivas da União (Art. 22º), sendo competência
comum (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) legislar e proporcionar os meios de acesso à
mesma (art. 23º) e dever do Estado e da família; promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visa, além do pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho.
A Lei Nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional – LDB – define que “a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais” (Art. 1º), sendo que “a educação escolar deverá vincularse ao mundo do trabalho e à prática social” e considerar que a Educação Superior deve proporcionar o
desenvolvimento da capacidade de entendimento do ser humano e do meio em que vive.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, o ministro da
educação Aluízio Mercadante, por meio da Resolução Nº. 2 de 15 de junho de 2012, anunciou o
compromisso voluntário brasileiro de incluir o tema “Sustentabilidade” no currículo acadêmico das
universidades brasileiras. Nesse normativo legal, um dos objetivos descritos no Art. 14, inciso V,
estabelece claramente o “estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornando-as referências
de sustentabilidade socioambiental”. O maior compromisso da Rio+20 de 2012, em número de
participantes, foi assumido por uma frente de mais de 200 universidades de 50 países diferentes, que
assumiram o compromisso de realinhar os currículos dos cursos priorizando a promoção da
sustentabilidade. “Não tem mais sentido ensinar administração sem ensinar ética sustentável, ou ensinar
finanças sem falar em meio ambiente” pontuou Antônio Freitas Jr., conselheiro do Conselho Nacional
de Educação, Presidente do Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração (CLADEA) e
diretor de integração acadêmica da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Este estudo tem como problema de pesquisa identificar “de que forma os cursos de graduação em
Administração oferecem oportunidades concretas para a formação de gestores capazes de atuar
profissionalmente com foco sustentável”, a partir da análise de uma amostra dos cursos identificados
pelo Guia do Estudante 2013 como os cinco melhores no país (Top Five).
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Sustentabilidade: instrumento para o desenvolvimento econômico, social e humano
A concepção de sustentabilidade implica em uma relação equilibrada com o ambiente, considerando
que todos os elementos afetam e são afetados pela ação humana, conforme já proposto pela Teoria
Geral dos Sistemas de Karl Ludwig von Bertalanffy. O tema foi apresentado pela primeira vez no
relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU (CNUMAD) em 1987, onde o termo “Desenvolvimento Sustentável” foi
definido como aquele “que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 9).
A preocupação com os impactos ambientais que pessoas e organizações causam no Planeta fez com
que esse conceito se tornasse um importante referencial estratégico, implicando em um processo de
melhoria contínua visando à redução do uso de recursos naturais e à reavaliação de prioridades, em
especial nos ambientes empresariais, responsáveis por intenso uso de recursos não renováveis e geração
de alto volume de resíduos. Cada vez mais a sociedade contemporânea demanda novas estratégias
fundamentadas na promoção do Desenvolvimento Sustentável, sendo imperativa a formação de
cidadãos mais responsáveis, comprometidos com e preparados para empreender ações
“glocais”(atuação local com visão global) mais consonantes com a sustentabilidade.
Segundo Shrivastava (1995) as corporações têm importante papel no alcance do desenvolvimento
sustentável por promoverem o desenvolvimento econômico, utilizarem recursos humanos, financeiros e
tecnológicos e capacidade institucional para implementar soluções ditas “ecológicas” e devem se
empenhar em atender o aspecto econômico e ampliar seus objetivos para se ajustarem ao meio social e
ambiental (TOFFLER, 1996).
A Tese da Tripla Hélice de Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000) estabelece que a universidade
tem papel decisivo no aumento da inovação na nova sociedade, tornando a participação das Instituições
de Ensino Superior (IES) fundamentais para a a promoção do desenvolvimento tecnológico e
crescimento econômico e, pela missão e capacidade de formação de profissionais, desempenha um
papel importante para a obtenção de uma sociedade mais sustentável e justa.
O termo “responsabilidade social” tem sido frequentemente incluído nos Projetos Pedagógicos
Institucionais (PDI) de grande parte das IES, no entanto, se observa que, em grande parte, tal tema não
se reflete estruturalmente no ensino; em alguns casos, as ações propostas somente incluem atividades
de apoio social às comunidades do entorno, na forma de campanhas de doação de alimentos, agasalhos,
dentre outros, na previsão de serviço voluntário nas atividades complementares e, eventualmente, na
coleta seletiva. No primeiro caso, embora sejam relevantes do ponto de vista social, comumente o
discurso reflete um caráter assistencialista e não de cidadania, na forma de participação individual
responsável; no segundo, apesar da inclusão da possibilidade, não é estruturado como um programa de
estímulo ao aluno, com sua preparação ou existência de parcerias com entidades; no terceiro caso, em
muitas instituições de ensino, o lixo coletado de forma separada é agrupado com detritos de todos os
tipos, inviabilizando os resultados do esforço inicial.
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2.2. A formação do Administrador para a Sustentabilidade
De acordo com o artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN para o curso (CNE, 2005), o
objetivo principal da graduação em Administração é possibilitar a formação profissional com, no
mínimo, as seguintes competências e habilidades, que não abordam, explicitamente, conteúdos
direcionados ao pensamento sustentável: reconhecer e definir problemas, equacionando soluções e
alterações no processo produtivo, atuar preventivamente e exercer a tomada de decisão; desenvolver
expressão e comunicação, inclusive processos de negociação e de comunicações interpessoais ou
intergrupais; desenvolver raciocínio lógico, refletir e atuar criticamente sobre a produção, desenvolver
capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações, além de atividades de
consultoria; realizar pareceres e perícias administrativas, gerenciais, estratégicos e operacionais, sendo
um profissional criativo e ético diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais.
As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de bacharelado em Administração definem
conteúdos obrigatórios relacionados à Formação Básica, Formação Profissional, Estudos Quantitativos
e suas Tecnologias e Formação Complementar (CNE, 2005), apresentados nas tabelas seguintes, sendo
descritos na Tabela 1 os conteúdos obrigatórios definidos nas DCN de acordo com cada campo de
formação.
Tabela 1. Relação entre os campos de Formação e os conteúdos obrigatórios descritos nas DCN do
Bacharelado em Administração, de acordo com a CNE (2005).
Campos de formação:
Formação Básica

Formação Profissional
Estudos Quantitativos e
suas Tecnologias
Formação Complementar

Conteúdos
Estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos,
comportamentais, econômicos e contábeis, e os relacionados com as tecnologias da
comunicação, da informação e ciências jurídicas.
Teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado
e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de
informações, planejamento estratégico e serviços.
Pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de
tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos
inerentes à administração.
Estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do
formando.

Nesse aspecto, os conteúdos obrigatórios deveriam ser enriquecidos em relação à sustentabilidade,
adotando, nas respectivas ementas, subtemas e atividades, fatores que ampliem sua aplicação prática no
curso e experimentação capaz de ser direcionadora desse pensamento na futura carreira. Embora vários
normativos indiquem a inclusão de temas transversais no currículo do curso, a prática identificada na
vida acadêmica ainda parece insuficiente para a formação de gestores com visão e formação
sustentável.
Mesmo que, a partir da década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tenham
consolidado a discussão em torno da inclusão da Educação Ambiental nos diversos níveis de ensino e
com o apoio legal subsequente (Portaria No. 678 de 14/05/91 e Política Nacional de Educação
Brasileira – PNEA - Lei No. 9.795/99), a proposta de abordagem transversal, sem a criação de
disciplinas específicas de educação ambiental, implica em desafios. Orientar os docentes para a
compreensão dos temas ambientais de forma não integrada à realidade do discente certamente não se
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torna uma vivência pessoal; ou, ainda, a falta de novos conteúdos às disciplinas existentes que
provoquem essa reflexão não se torna incorporada ao repertório de opções aprendidas que podem ser
replicadas, medida em que a falta experimentação impede a compreensão plena da temática.
Outro exemplo são as diretrizes para a educação etnorraciais, cujo plano nacional inclui as instituições
de ensino superior (IES), que deverão ser estabelecidas e viabilizadas, no processo educacional, sendo
aplicáveis ao curso de Administração:
I. Conteúdos e disciplinas relacionados a essa temática nos cursos de graduação do Ensino
Superior (§1° do Art. 1° da Resolução CNE /CP No. 01/2004);
II. Atividades acadêmicas de diferentes tipos para promover as relações etnicorraciais positivas;
III. Pluralidade nas pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas envolvendo a temática das
relações étnico-raciais;
IV. Criação e a divulgação de bolsas de iniciação científica na temática da Educação para as
Relações Étnico-raciais;
Embora sejam estabelecidas as “inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma
perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio
através da utilização de tecnologias inovadoras” nos conteúdos do curso, nos campos de formação
estabelecidos pelas normativas legais não há referências claras e diretas à visão da aplicação dos
conceitos da sustentabilidade na realidade do administrador.
Portanto, o que se observa é que a indicação do tratamento da temática de forma transversal no
currículo dos cursos de graduação acaba, na prática, não sendo efetiva quanto à proposta das diretrizes
educacionais nacionais. Na escolha do foco dos cursos, grande parte das escolas opta por conteúdos de
caráter prático direto, normalmente aqueles que acreditam ter maior demanda de mercado; assim, os
temas sustentáveis são relegados para um segundo plano, deixando de contribuir para a formação de
gestores capazes de efetivamente gerenciar organizações com esse enfoque.
Recente pesquisa do Conselho Federal de Administração (CFA, 2011), envolvendo docentes e
coordenadores de cursos de Administração, empregadores e profissionais atuantes, identificou as
percepções de cada um desses públicos no que se refere aos conhecimentos específicos (Tabela 2)
competências (Tabela 3), habilidades (Tabela 4) e atitudes (Tabela 5) para a profissão. As tabelas a
seguir, cujos percentuais apresentam as médias ponderadas em razão de a pesquisa apresentar a
possibilidade de seleção de mais de uma resposta em cada pergunta, resumem os resultados da
investigação.
Tabela 2. Distribuição dos conhecimentos específicos oferecidos pelo curso de administração de
acordo com as necessidades identificadas pelos docentes, empregadores e profissionais atuantes
expressos em porcentagem.
Conhecimentos específicos
Visão ampla, profunda e articulada
conjunto das áreas de conhecimento.
Administração estratégica.
Administração de pessoas/ equipes.
Administração financeira e orçamentária.
Administração de vendas e marketing.
Administração de Sistema de Informação.
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do

Oferecidos
pelo curso

Prioridades
do
empregador

Visão
do
administrador

Média

22,1%

18,3%

17,5%

19,3%

20,6%
19,2%
15,3%
12,9%
9,9%

20,1%
18,6%
18,3%
15,9%
8,8%

21,2%
19,8%
18,7%
13,9%
8,9%

20,6%
19,2%
17,4%
14,2%
9,2%
5
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Total

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do Conselho Federal de Administração (2011)

Tabela 3. Distribuição das competências desenvolvidas pelo curso de administração de acordo com as
necessidades identificadas pelos docentes, empregadores e profissionais atuantes expressos em
porcentagem.
Competências:
Identificar problemas, formular e implantar
soluções.
Ser capaz de enfrentar desafios e solucionar
conflitos.
Assumir o processo decisório das ações de
planejamento, organização, direção e controle.
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e
analítico sobre a realidade organizacional.
Elaborar e interpretar cenários.
Desenvolver e socializar o conhecimento
alcançado no ambiente de trabalho.
Total

Oferecidos
pelo curso

Prioridades
do
empregador

Visão
do
Média
administrador

19,9%

23,8%

20,2%

21,3%

18,5%

20,6%

18,7%

19,3%

17,0%

16,1%

16,9%

16,7%

16,8%

14,8%

17,0%

16,2%

14,7%

13,1%

13,5%

13,8%

13,0%

11,6%

13,8%

12,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do Conselho Federal de Administração (2011)

Tabela 4. Distribuição das habilidades desenvolvidas pelo curso de administração de acordo com as
necessidades identificadas pelos docentes, empregadores e profissionais atuantes expressos em
porcentagem.

Relacionamento interpessoal.
Visão do todo.
Liderança.
Criatividade e inovação.
Adaptação à transformação.
Técnicas.

Oferecidos
pelo curso
20,5%
19,0%
16,7%
16,6%
15,5%
11,7%

Prioridades
do
empregador
20,8%
18,6%
18,1%
18,1%
14,3%
10,2%

Visão
do
administrador
19,8%
19,5%
17,6%
14,8%
15,9%
12,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Habilidades:

Média
20,3%
19,0%
17,5%
16,5%
15,2%
11,4%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do Conselho Federal de Administração (2011)

Tabela 5. Distribuição das atitudes ampliadas no curso de administração de acordo com as
necessidades identificadas pelos docentes, empregadores e profissionais atuantes expressos em
porcentagem.
Atitudes:

Oferecidos
pelo curso

Comportamento ético.
Atitude empreendedora/ Iniciativa.

19,5%
17,1%
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Prioridades
do
empregador
19,7%
17,2%

Visão
do
Média
administrador
19,6%
14,8%

19,6%
16,4%
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Profissionalismo.
Comprometimento.
Aprendizado contínuo.
Responsabilidade Socioambiental.
Total

16,8%
16,6%
15,9%
14,2%
100,0%

17,1%
21,0%
14,2%
10,8%
100,0%

18,5%
18,8%
16,3%
12,1%
100,0%

17,5%
18,8%
15,4%
12,4%

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do Conselho Federal de Administração (2011)

O que se observa, a partir da análise desses resultados é que há uma concepção inadequada para a
preparação do futuro profissional em aspectos relacionados à sustentabilidade. Esse tema é de natureza
complexa e estratégica em qualquer organização, exigindo competências para, além da percepção de
problemas reais e potenciais soluções, socializar a informação e conhecimento, elemento fundamental
para o comprometimento das pessoas; a habilidade de inovação, adaptação, empreender e correr riscos
controlados são imprescindíveis para as mudanças que se pretende para uma organização sustentável,
assim o conhecimento de técnicas práticas aplicáveis à realidade organizacional; e, finalmente, no
contexto atual, não há ética sem responsabilidade socioambiental.
A mesma pesquisa (CFA, 2012) solicitou aos respondentes as sugestões de novos conteúdos para o
curso, permitindo até 3 opções; os temas direta ou indiretamente relacionados à sustentabilidade foram:
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (2º. lugar- 8,8%), Parcerias Público-Privadas,
Cooperativismo e Terceiro Setor (8º. lugar - 4,8%) e Responsabilidade Social da Empresa (13ª.
posição - 3,7%). No terceiro caso, a baixa percentagem provavelmente se justifica pelo tema ser
frequente nos currículos atuais dos cursos, em razão das demandas do mercado empregador e da
sociedade de forma geral.
Atualmente, certificações internacionais e indicadores como o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da Bovespa, estimulam a busca pela informação, em razão da necessidade de conhecimento
técnico específico para a adequação às exigências do mercado, considerando ser uma realidade para
muitas empresas a ponderação do impacto ambiental e social (além do aspecto econômico) de suas
atividades antes da tomada de decisão. Consequentemente, parece natural, durante a formação
profissional, o estímulo à formulação de estratégias e o desenvolvimento de habilidades para prever
e/ou evitar crises nos âmbitos sociais, ambientais, culturais e políticos.
Assim, se observa que a sustentabilidade é, atualmente, uma exigência para a formação superior de
profissionais preparados para atuar no contexto mundial atual, em especial no caso do curso de
graduação em Administração, para, como afirma o documento (FGV, 2008), sair da visão ingênua de
“preparação dos alunos nas teorias e técnicas de gestão”; é preciso formar “graduados com radares para
os assuntos do meio ambiente ou quaisquer outros que sejam candentes na sociedade”. É preciso
abandonar a atual postura, ultrapassada, de “ensinar a usar o bisturi sem ensinar a diagnosticar a
doença”.
O objetivo de qualquer curso de Administração é formar egressos que planejam, organizam e dirigem
as atividades de uma instituição (pública, privada ou sem fins lucrativos) de forma eficiente, eficaz e
efetiva, garantindo o aproveitamento adequado dos talentos humanos e maximizando a utilização dos
demais recursos. No entanto, no contexto atual, essa preparação é insuficiente; é preciso que o
administrador torne-se um direcionador da organização para a sustentabilidade, em especial nas micro e
pequenas empresas, pois, além da relevância econômica dessas organizações no país, o administrador
normalmente assume, nas mesmas, um papel de dirigente geral, decidindo sobre diversos aspectos que
refletem na (in)sustentabilidade.
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Por essas razões, o curso de Administração deveria passar por mudanças, em caráter urgente; o
administrador lida basicamente com a gestão de pessoas e de recursos e existe a necessidade de evoluir
em consonância com a sociedade. O trabalho de Palma e colaboradores (2009) apontou a necessária
reformulação dos currículos de instituições federais no bacharelado em Administração, em especial
destacando a necessidade de incluir questões sobre sustentabilidade na prática do futuro gestor.
3. MÉTODO DE PESQUISA
O presente estudo, de natureza exploratória, buscou identificar, em uma seleção amostral dos 24 cursos
superiores em Administração classificados pelo Guia do Estudante como os melhores em 2013 (“cinco
estrelas”), os elementos constantes de suas propostas de formação que viabilizam, efetivamente, o
aprendizado e prática da sustentabilidade, indicados a seguir:
Ciente da grande responsabilidade do processo de avaliação da educação superior o INEP (Instituto
Nacional de Pesquisas em Educação Anísio Teixeira) estabeleceu critérios de verificação da qualidade
e excelência com diferentes estratégias. O Conceito Preliminar de Curso (CPC) vai de 1 a 5 e é um
indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país O CPC combina diversas medidas
relativas à qualidade do curso: as informações de infraestrutura e instalações físicas, recursos didáticopedagógicos e corpo docente e, diferentes variáveis retiradas do Enade: o desempenho obtido pelos
estudantes concluintes e ingressantes, os resultados do Indicador da Diferença entre os Desempenhos
Esperado e Observado (IDD) e o questionário socioeconômico do Enade. A nota do CPC é elemento de
referência nos processos de avaliação para subsidiar a renovação de reconhecimento dos cursos de
graduação. No caso do curso obter CPC dos conceitos 3 e 4, visita in loco por uma comissão de
avaliadores pode ser solicitada pela IES. No caso dos conceitos 1 e 2 esta verificação é obrigatória.
Após avaliação o conceito obtido preliminarmente pode ser corroborado ou alterado, gerando o CC
(Conceito do Curso).
Como critérios para seleção da amostra desta pesquisa foram escolhidos os cursos com maior média no
Conceito de Curso (CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) ou nota no ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes), obtidos a partir de consulta no sistema e-MEC (http://emec.mec.gov.br/),
com os seguintes escopos de pesquisa: Curso de Administração (sem distinção de pública ou privada) –
Modalidade Presencial – Bacharelado – Em atividade. Os resultados da pesquisa realizada em 08/06/13
apresentaram 2.559 cursos que atendem aos critérios especificados. Nos casos em que mais de uma
unidade da mesma IES ofereçam o curso indicado, foi selecionado o curso de Administração (não
pública) com maior pontuação. Os cursos apontados pelo referido guia são nas seguintes instituições:
UnB (Brasília), UNIFEI (Itajubá), UFLA (Lavras), UFU (Uberlândia), UFGD (Dourados), UFPB (João
Pessoa), UFPE (Recife), PUCPR (Curitiba), UFPR (Curitiba), Ibmec-RJ (Rio de Janeiro), PUC-Rio
(Rio de Janeiro), UFRN (Natal), PUCRS (Porto Alegre), UFRGS (Porto Alegre), UFSM (Santa Maria),
Udesc (Florianópolis), UFSC (Florianópolis), PUC-Campinas (Campinas), USP (Ribeirão Preto),
ESPM-SP (São Paulo), FGV-Easp (São Paulo), Insper (São Paulo), Mackenzie (São Paulo) e USP (São
Paulo).
Assim, as instituições constantes da publicação citada (Guia do Estudante) com maior soma dos três
conceitos (CC, CPC e ENADE) são apresentadas na Tabela 6 a seguir, bem como as informações que
subsidiaram a análise da formação do aluno no referido curso: PPC (Projetos Pedagógicos do Curso) e,
na indisponibilidade do mesmo, foram utilizados os dados da Matriz Curricular presentes no sítio da
IES na Internet.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A tabela 6, que apresenta os dados citados da amostra selecionada e destaca a presença ou ausência do
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) na internet e/ou de Matrizes para análise das disciplinas de
formação oferecidas, mostra que apenas duas das instituições (40%) divulgam o Projeto Pedagógico do
Curso no sítio institucional, o que demonstra a distância inicial no que se refere à governança
institucional, fator básico da sustentabilidade. Esse conceito implica na disponibilização de
informações a todos os stakeholders que podem ser afetados pela instituição, fundamental para o
exercício da cidadania; a inexistência do mesmo sugere a falta de percepção da importância da
relevância da transparência para a sociedade e, em especial, para o futuro aluno. Esse resultado é
ilustrativo da realidade nacional, na qual a Internet se tornou o meio mais democrático de socialização
de informações, sendo identificado, em várias pesquisas anteriores realizadas pelas autoras, que os
documentos relacionados ao futuro do aluno – PPI, PPC, etc – raramente são disponibilizados pelas
IES.
Tabela 6. Relação das instituições com maior soma de indicadores que contribuem para avaliar a
qualidade do curso: CC (Conceito de Curso), CPC (Conceito Preliminar de Curso) e ENADE (Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes) e tipo de documentos apensados no sítio do curso na internet.
Instituição
FGV-Easp (São Paulo)

CC
5

CPC
5

ENADE
5

UFRN (Natal)

5

4

5

PUCPR (Curitiba)

5

4

4

ESPM-SP (São Paulo)

5

4

4

UFGD (Dourados)

4

4

3

Material no sítio do curso
PPC – presente
PPC – não disponível/Matrizes curriculares:
presente
PPC – não disponível/ Matrizes curriculares:
presente
PPC – não disponível/ Matrizes curriculares:
presente
PPC: presente

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do INEP (2011) e outros sítios.

A tabela 7 mostra a descrição dos objetivos do curso de Bacharelado em Administração das instituições
selecionadas; em alguns casos, não são explicitados tais objetivos, mas implícitos na missão do curso,
considerada equivalente aos mesmos para fins deste estudo.
Tabela 7. Descrição dos objetivos e/ ou missão do curso disponível no sítio das Instituições de Ensino
Superior elencadas.
Instituição
FGV-Easp
(São Paulo)
UFRN (Natal)
PUCPR
(Curitiba)
ESPM-SP
(São Paulo)
UFGD

Missão/ objetivos do curso
Formar administradores éticos, com visão estratégica complexa e profundo conhecimento da gestão das
organizações, que conheçam o país, tenham visão internacional e saibam lidar com a diversidade
Nenhum conteúdo disponível até o momento de finalização da pesquisa
Atender as necessidades do mercado com programas de aprendizagem agrupados em eixos temáticos:
humano comportamental, técnico operacional e institucional onde os alunos participam ativamente de
atividades que desenvolvem habilidades, competências e atitudes importantes para a sua formação
profissional
Preparar profissionais para atuar como executivos de empresas de primeira linha ou gestores dos próprios
negócios.
Formar bacharéis em Administração, comprometidos com a busca da excelência, éticos e socialmente
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(Dourados)

responsáveis.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados acessados em maio 2013.

Analisando as informações disponibilizadas (Tabela 7), exclusivamente a UFGD utiliza a expressão
socialmente responsável como um dos objetivos do curso de formação de Bacharéis em Administração.
A FGV-Easp embora cite a habilidade de “lidar com a diversidade”, tem foco na gestão em caráter
nacional e internacional, não destacando outros temas relacionados à sustentabilidade de forma
explícita.
Tabela 8. Descrição do Perfil esperado do egresso do curso disponíveis no sitio das Instituições de
Ensino Superior elencadas relacionados à sustentabilidade.
Instituição
FGV-Easp
(São Paulo)
UFRN
(Natal)
PUCPR
(Curitiba)
ESPM-SP
(São Paulo)
UFGD
(Dourados)

Perfil do egresso
Administrar pessoas e recursos segundo princípios, propósitos e valores éticos. Conhecer a realidade social,
econômica e política das regiões brasileiras; Abordar de forma responsável, respeitosa, empática e reflexiva
a diversidade cultural, social, política e econômica.
Nenhum conteúdo disponível até o momento de finalização da pesquisa
Profissional tecnicamente preparado, empreendedor e criativo. É preocupado com a sociedade, possui senso
crítico e consciência da necessidade de aprendizagem e atualização permanentes.
Empreendedorismo e International Business
Internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; formação humanística e
visão global que o habilite a compreender o meio social, político, econômico, cultural onde está inserido e a
tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente; Competência para empreender, analisando
criticamente as organizações e antecipando e promovendo suas transformações; capacidade de atuar em
equipes interdisciplinares

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados acessados em maio 2013.

Com exceção da UFRN, que no momento não exibe informações detalhadas sobre seu curso (apenas a
matriz curricular), preocupações referentes a alguns aspectos do Desenvolvimento Sustentável fazem
parte do aluno egresso dessas instituições (Tabela 8) embora a ESPM não deixe claro.
No que se refere à matriz curricular, foram comparadas as disciplinas oferecidas pelos cursos
selecionados, considerando sua obrigatoriedade, respectiva carga horária e semestre/período de oferta,
visando identificar se o discente é exposto aos temas relacionados à sustentabilidade. Parte-se do
pressuposto de que, para o aluno, a existência de uma determinada disciplina no currículo exigirá o
mesmo nível de sua atenção, considerando que será submetido à avaliação de desempenho,
independente de sua duração, provocando o interesse em absorver o conteúdo mínimo para aprovação.
Do ponto de vista da sustentabilidade, identificou-se que a maioria dos cursos prescinde de conteúdos
explicitamente considerados com essa finalidade. Na amostra selecionada, as disciplinas que se
relacionam à temática são relatadas na Tabela 9. As disciplinas eletivas são encontradas em algumas
IES com a denominação optativa (UFRN e UFGD).
Tabela 9. Relação e qualificação das disciplinas oferecidas pelos cursos de Bacharelado em
Administração oferecidos pelas IES avaliadas que apresentem uma relação explícita com conteúdos
para a formação para a sustentabilidade.
Instituição
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horária (h)
FGV-Easp (São Paulo)
UFRN (Natal)
PUCPR (Curitiba)
ESPM-SP (São Paulo)
UFGD (Dourados)

Não foram identificadas
Gestão de Empreendimentos Não governamentais
Gestão de Empreendimentos Econômicos Solidário
Responsabilidade Socioambiental
Libras
Projeto Comunitário
Empreendedorismo e Empreendimentos Social
Responsabilidade Socioambiental
Administração de organizações de 3º Setor
Gestão Ambiental
Libras

obrigatória
obrigatória
obrigatória
eletiva
obrigatória
obrigatória
obrigatória
eletiva
eletiva
eletiva

2º
7º
8º
5º
6º
7º

30
30
30
60
36
36
36
72
72
72

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados acessados em maio 2013.

A disciplina de Libras - Língua Brasileira de Sinais, obrigatória apenas para os cursos de licenciatura
(Decreto Nº 5.626/05), foi considerada relacionada ao tema sustentabilidade, pois, evidencia o respeito
às diferenças e a diversidade e iniciativa de fomentar a inclusão social.
Apesar de não demonstrar no rol de disciplinas alguma relação com os temas relacionados à promoção
da sustentabilidade, na FGV-SP o conteúdo pode estar nas disciplinas eletivas oferecidas (para as quais
não existe uma relação disponível no sítio). As atividades oferecidas de participação em Entidades
Estudantis e em Projetos de Extensão de Caráter Socioambiental mostram a preocupação da IES em
inserir essa nova abordagem de gestão na formação de seus alunos. Da mesma forma, a ESPM relata a
existência do Projeto ESPM Social: os alunos elaboram e implementam projetos de desenvolvimento
social em comunidades de baixo IDH e organizam eventos relacionados à sustentabilidade, além de
atuar diretamente na assessoria de organizações do Terceiro Setor. Portanto, também oferece uma
formação complementar não sistematizada aos estudantes. De maneira semelhante, existe no sítio
institucional da PUCPR uma notícia (GAZETA DO POVO, 2012) divulgando a participação de alunos
em atividades votadas à melhoria da gestão de Organizações de Terceiro Setor por iniciativa do
professor da disciplina de “Planejamento e Desenvolvimento Estratégico”, Rony Ahlfeldt. Nesta IES
não foi possível verificar a relação das disciplinas eletivas com o tema sustentabilidade pela análise do
material disponibilizado.
Nicolini (2003) já observava que a grande maioria das escolas no Brasil não tem inovado muito quando
o assunto é o bacharelado. No que se refere à formação proposta para o egresso, a pesquisa demonstrou
que os cursos com melhor avaliação e consequente potencial para a formação de gestores de alto nível
não são concebidos com foco na sustentabilidade, como demonstra o gráfico 1 a seguir, que apresenta a
distribuição percentual das disciplinas de cada curso por enfoque, segundo as DCNs:
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Gráfico 1. Distribuição das disciplinas por campos de formação das DCNs. Elaborado pelas autoras a
partir das informações disponibilizadas pelas IES
Observa-se que há concentração em conteúdos de formação básica na FGV-EAESP e na ESPM-SP; no
caso da PUCPR existe uma maior ênfase nas disciplinas de formação profissional e na UFGD e UFRN
na formação complementar. Analisando a missão do curso e perfil do egresso pretendido, não é
possível identificar o reflexo do planejamento pedagógico proposto nas disciplinas que, teoricamente,
permitirão atingir ao proposto pelas IES para o futuro Bacharel em Administração.
A Constituição Federal no seu Art. 207 estabelece que as universidades gozam de “autonomia didático
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, reforçada pela LDB (9.394/96) que possibilita a
flexibilização curricular. No entanto, não se encontra a pesquisa como foco comum na formação do
Administrador, razão pela qual muitos administradores enfrentam dificuldades de planejar, executar e
avaliar novos projetos em sua carreira; cabe uma ponderação de quanto a ausência dessa atividade pode
impactar a quebra de paradigmas e desenvolvimento dos futuros profissionais, na medida em que a
pesquisa exige um olhar analítico, crítico e neutro sobre os fenômenos observados, incluindo os
aspectos relativos à sustentabilidade (econômicos, sociais e ambientais).
Cabe destacar o grande número de disciplinas opcionais apresentado pelas duas instituições públicas,
Universidade Federal da Grande Dourados (55% e Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(60%). De acordo com os Pareceres do CNE N° 776/97 e N° 583/2001, existe “a necessidade de
assegurar maior flexibilidade na organização de cursos e carreiras, atendendo à crescente
heterogeneidade tanto da formação prévia como das expectativas e dos interesses dos alunos”, sendo
um dos princípios norteadores:
“incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios
de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos
de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa” (CNE N° 776, 1997, p. 3).

O projeto pedagógico disponível no sítio da FGV manifesta a intenção de que por meio da
Flexibilidade é o que permite acolher trajetórias individuais dos alunos dentre os diversos campos da
Administração, estabelecer Áreas de Concentração a partir dos interesses específicos dos alunos,
permitir a mobilidade em escolas parceiras e em outras escolas da Fundação e acomodar, no currículo,
as atividades de Intercâmbio Internacional e de participação em Empresas Juniores e outras entidades
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estudantis. A IES pretende uma flexibilização progressiva do currículo por meio da oferta crescente de
disciplinas eletivas.
Entretanto, o fato de ofertar diversas disciplinas eletivas não esgota o conceito de flexibilização
curricular; é necessário que a oferta operacionalize a articulação ensino-pesquisa-extensão, exigindo
controle e acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado de Curso/ NDE. A
eletividade pressupõe juízo de valor, que implica, obrigatoriamente, em conhecimento prévio sobre
conteúdo e relevância das opções de escolha, o que se torna difícil sem a inclusão de disciplinas
obrigatórias que permitam a seleção de forma ponderada pelo aluno.
Um fato relevante é que a atual proposta de campos de formação das DCNs permitem diferentes
enquadramentos da mesma disciplina; embora a escolha do foco do curso seja decorrente da proposta
da IES para o perfil desejado para o egresso, percebe-se que as diretrizes atuais não permitem o pleno
conhecimento das potencialidades da Administração para os futuros gestores. Em uma análise mais
ampla, as autoras apresentam uma nova proposta (Tabela 10) para a classificação dos campos de
formação nas DCNs, de forma a permitir a inclusão obrigatória de determinados temas, considerados
imprescindíveis para os cursos que pretendem formar gestores preparados para a realidade nacional e
internacional atual, incluindo o pensamento sustentável. Na última coluna são apresentadas, de forma
ilustrativa, as disciplinas comuns aos campos de formação propostos:
Tabela 10. Proposta a pensar para nova classificação das disciplinas (DCNs):
Campos
formação:

de

Proposta de novos conteúdos

Disciplinas comuns

Formação
Básica

Direcionados à formação humana básica
individual (antropológicos, sociológicos,
filosóficos,
psicológicos,
éticoprofissionais, políticos, comportamentais e
cidadania)

Formação
Profissional
estratégica

Com
foco
na
compreensão
e
gerenciamento do ambiente empresarial
interno externo e da
estratégia
organizacional

Formação
Profissional
tática
operacional

Com foco na compreensão e gestão do
comportamento no ambiente empresarial
e processos de trabalho

Estudos
Quantitativos e
suas
Tecnologias

Estudos que envolvam raciocínio lógico
aplicado e/ou tratamento numérico,
matemático e estatístico de informações

Filosofia/Ética; Psicologia básica; Sociologia;
Empreendedorismo; Inovação; Metodologia,
pesquisa e produção acadêmica; Idiomas;
Direitos humanos, individuais, sociais e
coletivos.
Teorias e fundamentos da Administração;
Gestão da sustentabilidade (tríplice hélice);
Direito
empresarial
e
tributário;
Comportamento organizacional; Estratégia
organizacional
(projetos
e
processos);
Economia;
Comércio
Exterior;
Jogos
empresariais; Plano de negócios; Gestão
Logística; Gestão da qualidade; Projetos
interdisciplinares (inclui TCC).
Gerenciamento cotidiano das áreas da
Administração: Gestão de pessoas; Gestão de
marketing; Materiais e patrimônio; Materiais e
produção; Legislação trabalhista; Gestão
ambiental das operações e Estágio profissional.
Lógica aplicada às Ciências Sociais; Estatística
básica e aplicada; Finanças; Contabilidade;
Sistemas
de
informação;
Orçamento
empresarial.

Formação
Complementar

Estudos da Administração aplicada a
áreas específicas, que permitam a
compreensão das peculiaridades das

Gestão de organizações sociais não lucrativas;
Logística
reversa;
Cooperativismo;
Gerenciamento
governamental;

e
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instituições dos diferentes segmentos
(Estado, Mercado e Terceiro Setor)

Responsabilidade Socioambiental; Atividades
Complementares (AC); Outros...

Tal proposta visa suprir, além de temáticas necessárias à formação do pensamento sustentável, as
limitações pessoais oriundas do novo modelo familiar, no qual se observa a falta de estrutura pessoal
no que se refere à valorização das demais pessoas, ética, lógica não linear e outras;
complementarmente, supre, parcialmente, as deficiências decorrentes do atual sistema educacional de
ensino fundamental e médio.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As temáticas relacionadas à sustentabilidade, tratadas de forma descontinuada e sem integração entre
si, embora com inúmeras tentativas ao longo do tempo, não têm surtido o efeito esperado. Um exemplo
é a Lei Nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que estabeleceu a educação ambiental
como fundamental para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental; somente mais
de 20 anos depois foi objeto de atenção efetiva, com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental (DCNEA), aprovadas pelo Parecer CNE/CP Nº 14/2012 e Resolução Nº 2/
2012.
O problema de pesquisa inicialmente definido como avaliar de que forma “os cursos de graduação em
Administração oferecem oportunidades concretas para a formação de gestores capazes de atuar
profissionalmente com foco sustentável (“?”) foi respondido ao longo da pesquisa, quando se
demonstrou que, apesar de iniciativas e propostas ainda são cursos bastante tradicionais.
A análise dos cursos demonstrou, nesta pesquisa, uma lacuna no que se refere à preparação dos alunos
em relação à tomada de decisão considerando os aspectos da promoção do Desenvolvimento
Sustentável. Nos cinco melhores cursos de Bacharelado em Administração no Brasil, quando
obrigatórias, as disciplinas são geralmente oferecidas no final do curso. No caso das eletivas, sua
escolha pelos estudantes dentro de um repertório (normalmente amplo) pode ser influenciada pela
importância com que os temas tenham sido abordados em disciplinas obrigatórias para que o futuro
bacharel em administração perceba a necessidade de aprofundar seus conhecimentos.
O papel do professor é um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem, em especial na
adoção de metodologias que favoreçam o contato com o mundo do trabalho. Esse fator não foi avaliado
neste estudo, no entanto, uma leitura de planos de ensino pode indicar a prática de trabalhos de campo
que potencialmente suprem essa necessidade. O aprofundamento dessa questão será levado a cabo na
continuidade deste estudo, de forma a identificar mecanismos instrumentais que possam auxiliar os
docentes no processo.
No entanto, para que possa transmitir um determinado conhecimento, é fundamental que os docentes
sejam previamente capacitados para desenvolver essa habilidade, que consiste não apenas em transmitir
conteúdo teórico ou incluir atividades práticas na metodologia prevista para as disciplinas. É necessário
incorporar a essência da sustentabilidade de forma ampla, sugerindo-se que no início de cada semestre,
na(s) semana(s) de planejamento, sejam desenvolvidas atividades interdisciplinares que contemplem,
dentre outras, as indicadas a seguir. Sua realização, envolvendo os docentes de todos os cursos, pode
ser um mecanismo não apenas de integração entre as diferentes visões na IES e troca de conhecimento,
mas também tornar-se efetivamente um instrumento de governança institucional:
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Reunião entre os docentes de cada curso, discutindo como os diferentes subtemas da
sustentabilidade serão incorporados a cada uma das disciplinas, de forma a garantir que os diversos
aspectos sejam integrados e permitam aos alunos desenvolver a capacidade de articular as ações
interdisciplinares e as atividades acadêmicas e profissionais;
 Proposta de agenda de ações de sustentabilidade que articulem os diferentes cursos, permitindo não
apenas a aplicação prática dos conteúdos, mas, principalmente capacitem os discentes e lidar com a
diversidade e as diferentes visões de mundo nos objetivos de interesse coletivo;
 Diagnóstico conjunto de sustentabilidade na instituição; além da potencial melhoria da IES em
todos os sentidos, proporcionará informações capazes de aprimorar o Plano de Desenvolvimento
Institucional e os Projetos Pedagógicos de Curso, assim como para a eventual necessidade de
realinhamento da atuação do NAD (Núcleo de Apoio ao Discente) e NDE (Núcleo Docente
Estruturante) de cada curso.
Finalmente, ao analisar a resposta ao problema proposto, destaca-se que a amostra selecionada, que
pressuposta, têm a capacidade de formar gestores preparados para atuar no contexto atual, não estão
alinhados, em sua estrutura, para formar profissionais com pensamento sustentável.
Pode ser concluído, a partir das informações coletadas, que a ausência de diretrizes oficiais que
estabeleçam objetiva e obrigatoriamente a inclusão de temáticas sustentáveis no currículo, permitem às
IES a seleção de conteúdos que favorecem a formação para o gerenciamento técnico de organizações
lucrativas; no entanto, limitam sua atuação em outros segmentos (Estado e Terceiro Setor), assim como
não tratam de forma aprofundada questões comuns à realidade estratégica empresarial atual, como o
gerenciamento de operações de forma sustentável, sua relevância social e econômica para o contexto
local ou, ainda, da importância da diversidade para o desenvolvimento organizacional.
A sustentabilidade não pode ser considerada como eletiva no contexto atual; trata-se de uma exigência
planetária básica para que possamos contar com um futuro equilibrado e justo. Considerando o
momento atual, no qual a vida familiar se resume a poucos momentos de rara convivência humana e
social efetiva, se a Educação não priorizar a formação de pessoas e futuros profissionais para (re)pensar
seu modo de pensar e agir, que futuro terá a humanidade e o planeta?
Não se pode falar em sociedade, no contexto democrático, sem considerar, no momento presente e no
futuro, o equilíbrio econômico, social e ambiental e a formação para o exercício da responsabilidade
individual e coletiva, assim como espaços de troca de saberes acadêmicos e práticos e capacidade de
interação entre todos os stakeholders que afetam ou são afetados pelas organizações contemporâneas.
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Resumo: A convergência da contabilidade aos padrões internacionais por meio das IFRS trouxe significativas alterações à
legislação brasileira. Dentre estas, a promulgação da Lei 11.638/2007, que tornou obrigatória para as companhias abertas, a
elaboração e divulgação da DVA em cada exercício social. O objetivo deste estudo é verificar a relação existente entre o
valor adicionado distribuído, geração da riqueza e a rentabilidade dos bancos brasileiros, conforme divulgação na Revista
Exame - Melhores e Maiores de 2012, anos base de 2009 a 2011. A metodologia caracterizou-se como descritiva, com base
em pesquisa documental e abordagem quantitativa. A análise dos dados foi realizada com base na técnica e estatística
descritiva, correlação e análise de componentes principais. Os resultados indicam correlação significativa e alta, quando
relacionadas à Riqueza Criada por Empregado com a Margem Líquida e a Rentabilidade do Ativo. Apresenta-se correlação
moderada, quando relacionadas à Rentabilidade do Patrimônio líquido e a Riqueza Criada por Empregado com o Lucro
Líquido Legal e o Número de Funcionários. Ao comparar os três anos em análise, constatou-se que o Banco do Brasil, Itaú,
Unibanco, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal apresentam o melhor desempenho tanto na análise das
pontuações como na Receita Líquida e quantidade de colaboradores.
Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado, Rentabilidade, Bancos Brasileiros.
Abstract: The convergence of international accounting standards by means of IFRS has brought significant changes to
Brazilian law . Among these , the enactment 11.638/2007 , which became mandatory for public companies , the
development and dissemination of DVA in each fiscal year . The aim of this study is to investigate the relationship between
the value added distributed generation of wealth and profitability of Brazilian banks , as disclosed in Exame magazine Best and Biggest of 2012 base years 2009-2011 . The methodology was characterized as descriptive , based on documentary
research and quantitative approach . Data analysis was based on technical and descriptive statistics , correlation and
principal component analysis . The results indicate a significant and high when related to Wealth Created by Employee with
Net Margin and Return on Assets. Presents a moderate correlation when related to Equity and Return on Wealth Created by
Employee with Net Cool and Number of Employees. When comparing the three years under review , it was found that the
Bank of Brazil, Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander and Caixa Economica Federal perform the best both in the analysis of
the scores as Net Revenue and number of employees.
Key-words: Statement of Value Added, Profitability, Brazilian Banks.
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1 INTRODUÇÃO
A contabilidade busca se adaptar aos novos tempos, e atender a solicitação, ou diríamos
imposição, de retratar as relações que existem entre as empresas e a sociedade, demonstrando
principalmente o retorno que estas empresas estão trazendo em benefício da população (CUNHA,
2002).A sociedade contemporânea tem exigido das empresas ações que demonstrem o
comprometimento com o desenvolvimento econômico, mas também que cumpram com suas
responsabilidades sociais e ambientais. Nesta necessidade de evidenciação, ocorre apresentação de
demonstrações financeiras que evidenciem questões como a preservação ambiental, a criação e
manutenção de empregos, o desenvolvimento profissional de seus empregados, além da qualidade dos
bens e serviços ofertados ao público.
De acordo com Iudícibus et al. (2010) a DVA tem por objetivo demonstrar o valor da riqueza
econômica gerada pelas atividades da empresa, sendo que este resultado foi conseguido pelo esforço
coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua criação. Prestando
informações a todos os agentes econômicos interessados na empresa, tais como empregados, clientes,
fornecedores, financiadores e governo.
A DVA possui grande importância, pois facilita o entendimento das informações sócioeconômicas da empresa e sua relação com o ambiente onde está localizada. Comprovando sua eficácia
para a produção de informações que ajudam a compreender melhor o papel dos distintos agentes
econômicos na criação de valor da empresa, como também a função sócio-econômica e o nível de
tensão existente na distribuição da riqueza gerada (CONSENZA, 2003).
A análise da DVA constitui um importante instrumento de planejamento para as empresas, além
de apresentar dados significativos das entidades e demonstrar seus impactos. Da mesma forma a busca
pela rentabilidade é um dos desafios para o sucesso de qualquer negócio, devido principalmente ao
mercado que está altamente competitivo e que apresenta margens cada vez menores (SCARPIN et al.,
2012).
Neste contexto, a pesquisa pretende responder a seguinte questão: qual a relação existente entre
o Valor Adicionado distribuído, geração da riqueza e a rentabilidade dos bancos brasileiro divulgados
pela Revista Exame Melhores e Maiores? O objetivo geral deste estudo é verificar a relação existente
entre o valor adicionado, geração da riqueza e rentabilidade dos maiores bancos brasileiros divulgado
pela Revista Exame Melhorem e Maiores de 2012, no período de 2009 a 2011.
As instituições financeiras possuem condições especiais para se evidenciar o valor adicionado e
a sua respectiva distribuição entre os fatores envolvidos no processo daquela geração. Portanto um
estudo que busca a análise da Demonstração do Valor Adicionado em instituições financeiras tem
grande relevância, pois visa um maior entendimento sobre este ramo de atividade, até então pouco
explorado.
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2 REVISÃO TEÓRICA
2.1 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
A DVA surgiu na década de 1970 no Reino Unido e foi ganhando popularidade, após a inclusão
nos relatórios anuais das empresas, principalmente pela influência de países como a Inglaterra, França e
Alemanha, e tem sido cada vez mais exigida em nível internacional, sendo recomendada pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Devido à grande relevância das informações obtidas através
da DVA, alguns países emergentes só aceitam a instalação e manutenção de uma empresa transnacional
se ela demonstrar qual será o valor adicionado que irá produzir (ALMEIDA, 2010; DE LUCA et al.,
2009).
A DVA passou a ser obrigatória no Brasil com a promulgação da Lei nº 11.638/2007, que
introduziu alterações à Lei nº 6.404/76, tornando obrigatória para as companhias abertas, a elaboração e
divulgação da DVA como parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício
(FIPECAFI, 2010). Após a promulgação da lei o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu
o Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado (2008), definindo critérios
para a elaboração e apresentação.
O Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado (2008) orienta que o
valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral medida pela diferença entre o
valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em
transferência, ou seja, produzidos por terceiros e transferidos à entidade.
Entende-se que a DVA, representa uma ferramenta de análise e pode ser utilizada por todos que
pretendem entender de forma mais clara as relações existentes na sociedade (SANTOS, 2003). Cunha
(2002) salienta que além de atender a um maior número de usuários, amplia o universo atingido pela
contabilidade e tem a grande vantagem de ser facilmente lida e interpretada, servindo como
instrumento de análise.
2.2 SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO
O Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem (art.
192 CF, 2009). Fundada em São Paulo no ano de 1967, a FEBRABAN - Federação Brasileira de
Bancos – é a principal entidade que representa o setor bancário brasileiro, possuindo o compromisso de
fortalecer o sistema financeiro e as suas relações com a sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento econômico, social e sustentável do país (FEBRABAN, 2013).
De acordo com Marques, Matias e Camargo Junior (2004), os bancos têm papel fundamental no
desenvolvimento econômico do país por auxiliar indiretamente o Banco Central na oferta de moeda,
além de dinamizarem a economia. O sistema bancário apresenta-se em pleno desenvolvimento de um
processo de adaptação e expansão de modernas tecnologias de gestão que propiciam maior satisfação
para os clientes. Isso ocorre tanto no âmbito interno quanto externo nas organizações, na qual são
enfatizados desde pequenos ajustes operacionais, até a redefinição da estratégia de negócio dos bancos.
Essas tecnologias visam tornar os bancos mais competitivos, com ganhos de eficiência e rentabilidade
em longo prazo (CERETTA; NIEDERAUER, 2000).
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Portanto, pode-se constatar que o setor bancário brasileiro é um dos setores mais promissores da
atualidade, pois desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Se houver
um sistema financeiro sólido e eficiente haverá um desenvolvimento econômico e social, pois os
bancos prosperam a medida, em que a economia do país também prospera.
2.3 INDICADORES DE ANÁLISE
A palavra rentabilidade expressa um conceito intrínseco de renda, o que expressa à relação
existente entre o valor do lucro obtido e o valor investido no empreendimento. Sendo assim a
rentabilidade tem como objetivo principal a mensuração desse retorno obtido após o investimento
realizado em um determinado negócio. É através da rentabilidade que pode-se afirmar se o
empreendimento ou investimento possui sucesso ou não (PADOVEZE; BENEDICTO, 2004).Segundo
Matarazzo (2010), os indicadores de rentabilidade mostram a rentabilidade dos capitais investidos, isto
é quanto renderam os investimentos e, portanto, o grau de êxito econômico da empresa. O Quadro 1
apresenta a fórmula e a aplicabilidade do conceito dos indicadores de Rentabilidade utilizados por
Matarazzo (2010).
Quadro 1 – Indicadores de Rentabilidade
Indicador

Fórmula

Indica

Margem Líquida

Lucro Líquido

Quanto a empresa obtém de lucro para cada
$ 100 vendidos.

Quanto maior, melhor.

Quanto a empresa obtém de lucro para cada
$ 100 de investimento total.

Quanto maior, melhor.

Quanto a empresa obtém de lucro para cada
$ 100 de capital próprio investido no
exercício.

Quanto maior, melhor.

Vendas Líquidas
Rentabilidade do
Ativo

Lucro Líquido

Rentabilidade do
Patrimônio
Líquido

Lucro Líquido

Ativo

Patrimônio Líquido

Interpretação

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010).

A análise desses indicadores possibilita a verificação da margem líquida, o retorno sobre seu
ativo e também sobre seu investimento. Com base nos indicadores pode-se comparar os resultados
obtidos em períodos diferentes e até mesmo em empresas distintas.
3 MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa utilizou-se de uma amostra não-probalística intencional ou de seleção racional. Para
Colauto e Beuren (2006, p. 125) “[...] os métodos não probabilísticos fazem uso do raciocínio,
dependendo exclusivamente dos critérios do pesquisador para construir as amostras.”A amostra
constituiu-se dos 50 maiores bancos brasileiros por patrimônio publicados na Revista Exame Melhores
e Maiores de 2012. A partir da lista, a busca pelos dados foi realizada na seguinte ordem: no primeiro
momento, o sítio da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), no segundo, no sítio da CVM
(www.cvm.gov.br) e por último no sítio de cada instituição financeira para coletar as demonstrações
contábeis necessárias para elaboração deste estudo, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração
do Resultado e Balanço Patrimonial, além do Relatório da Administração e Formulário de Referência,
referente ao período de 2009 a 2011.
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A amostra de cada um dos períodos analisados foi identificada de forma diferenciada, pois
alguns bancos apresentaram valores discrepantes que comprometeriam a análise dos dados. No ano de
2009 foi excluído da amostra o banco CNH, em 2010 o banco Cruzeiro do Sul e em 2011 os bancos
BI&P banco Indusval&Partners, Fibra e banco Votorantim.O Quadro 2 representa as instituições
financeiras que compõem a amostra no período de análise.
Quadro 2 – Relação dos bancos do estudo
Nº

Ordem
Bancos
Exame
1
1
Itaú Unibanco
2
2
Bradesco
3
3
Banco do Brasil
4
4
Santander
5
5
Caixa
6
6
HSBC Bank
7
7
Banco Votorantim
8
8
BTG Pactual
9
9
Safra
10
11
Banrisul
11
12
BMG
12
14
BNB
13
17
Bicbanco
14
18
Daycoval
Fonte: Revista Exame - Melhores e Maiores (2012).

BANCOS
Nº
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ordem
Exame
19
20
23
29
31
33
34
35
39
40
41
44
49

Bancos
Banco da Amazônia
Alfa
ABC Brasil
Cruzeiro do Sul
Paraná Banco
CNH
Fibra
Pine
Banestes
BRB
Sofisa
Mercantil do Brasil
BI&P Banco Indusval&Partners

Constatou-se 27 instituições financeiras. Extraindo-se então os dados necessários para se efetuar
os cálculos dos indicadores desta pesquisa.Os indicadores variáveis serão calculados com base no
Quadro 3.
Quadro 3 – Indicadores e variáveis de análise
Indicadores/Variáveis
Lucro Líquido legal

Riqueza criada

Número de Funcionários

Riqueza
criada
empregado

Salários e encargos
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Descrição dos indicadores
É o resultado nominal do exercício, apurado de acordo com as regras legais (sem considerar
os efeitos de inflação), depois de descontada a provisão para o imposto de renda e a
contribuição social e ajustados os juros sobre o capital próprio, considerados como despesas
financeiras (EXAME, 2012).
Representa toda a contribuição auferida pela empresa no decorrer de determinado período,
para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) do país, já deduzida a depreciação (EXAME,
2012).
Geralmente é utilizado para identificar quanto cada um contribui, na geração de riqueza das
empresas, considerando a média geral. Destaca-se, portanto, que mesmo com rotatividade de
pessoal, o empregado contribui, em determinados momentos, para a geração de riqueza da
empresa (SANTOS, 2007).
É calculado por meio da riqueza criada. Dividido pela média aritmética do número de
empregados que a empresa apresenta no exercício findo, excluindo os eventuais serviços
terceirizados. Indica a produtividade auferida pelos empregados e a respectiva contribuição
média individual por empregado na riqueza gerada (EXAME, 2012).
Buscam representar o valor destinado para o pagamento de mão de obra dos colaboradores.
Tal indicador é obtido dividindo-se o valor adicionado pelos gastos com pessoal. Sendo
assim, a informação desses gastos com pessoal representa quanto de riqueza criada pela
organização destinou-se aos seus colaboradores (SANTOS, 2007).
5
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Fonte: Exame (2012); Santos (2007 apud SCARPIN et al. 2012).

Utilizou-se para este estudo os indicadores das variáveis supracitados. O Quadro 4 demonstra a
fórmula dos cálculos efetuados para obtenção dos indicadores de rentabilidade utilizados no estudo.
Quadro 4 – Indicadores de Rentabilidade
Indicador
Fórmula
Margem
Lucro Líquido
Líquida
Vendas Líquidas
Rentabilidade
Lucro Líquido
do Ativo
Ativo
Rentabilidade
Lucro Líquido
do Patrimônio
Patrimônio Líquido
Líquido
Fonte: adaptado de Matarazzo (2010).

Indica
Quanto a empresa obtém de lucro para
cada $ 100 vendidos.
Quanto a empresa obtém de lucro para
cada $ 100 de investimento total.
Quanto a empresa obtém de lucro para
cada $ 100 de capital próprio investido
no exercício.

Interpretação
Quanto maior, melhor.
Quanto maior, melhor.
Quanto maior, melhor.

Para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva e o método de correlação, interpretado
como a relação existente entre duas variáveis, o coeficiente de correlação mais utilizado é o de Pearson,
representado por r, com valor compreendido entre -1 < r < 1 (BISQUERRA; SARRIERA;
MARTÍNEZ, 2004). Posteriormente, aplicou-se a técnica análise decomponentes principais,
pontuando-se as variáveis selecionadas. Foram analisadas cinco variáveis (Lucro Líquido Legal,
Riqueza Criada, Número de Funcionários, Riqueza Criada por Empregado e os Salários e Encargos),
sendo que cada uma das variáveis poderia pontuar de 0 (zero) a 26 pontos, dependendo de seu valor no
indicador de análise, ou seja, quanto menor o valor do indicador de análise, menor a pontuação da
empresa. No caso de não apresentar nenhuma informação em alguma das variáveis foi atribuído o valor
zero.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1CARACTERIZAÇÃODOS BANCOS
Quanto ao ano de fundação das instituições financeiras, verificou-se que em sua maioria, ou
seja, 13 dos 27 bancos pesquisados possuem de 51 a 100 anos de história no setor bancário, o que
demonstra apresentar um setor sólido da economia brasileira. A segunda faixa com maior concentração
de bancos é de 0 a 50 anos. As demais faixas de 101 a 150 anos e acima de 151 anos possuem
respectivamente, 1 e 2 bancos, porém se levarmos em consideração o tempo de atuação constataremos
que poucas empresas em âmbito nacional possuem um período tão longo de atuação.
Em relação Receita Líquida média, constatou-se que 22 dos bancos pesquisados, ou seja, 81,5%
encontram-se na faixa que apresentam Receita Líquida média menor que R$ 5 bilhões. A faixa entre
R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões apresenta somente a Caixa Econômica Federal com Receita Líquida
média de R$ 12 bilhões. E a quinta faixa apresenta bancos com Receita Líquida média acima de R$ 20
bilhões, correspondendo 14,8%, ou seja, 4 dos bancos integrantes da amostra. Os bancos que
constituem essa faixa são: Itaú Unibanco (40.181.331 bi), Bradesco (35.361.173 bi), Banco do Brasil
(33.205.671 bi) e Santander (24.721.311 bi).
No que concerne a quantidade média de funcionários, a maior participação dos bancos está na
faixa de até 5.000 funcionários. Na faixa acima de 20.001 funcionários, na média dos anos de 2009,
2010 e 2011 estão 6 bancos, que representam 22,2% dos bancos da pesquisa e são eles: Banco do
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Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa, Santander e HSBC Bank com média de 108.936, 104.741,
94.933, 83.375, 53.416 e 22.478 funcionários respectivamente.
4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Para simplificar a apresentação dos dados por meio de tabelas, optou-se por demonstrar as
variáveis utilizadas por meio de números romanos:
a)
variável I demonstra o Lucro Líquido Legal;
b)
variável II a Riqueza Criada;
c)
variável III o Número de Funcionários;
d)
variável IV a Riqueza Criada por Empregado
e)
variável V os Salários e Encargos.
As Tabelas1 e 2apresentam os cálculos de média, mediana e desvio padrão dos anos de 2009
a2011.
Tabela 1 – Estatística descritiva
Indicador
I

2009
1.812.332

Média
2010
2.022.308

2011
2.459.614

2009
211.775

Mediana
2010
2011
272.130 324.385

2009
3.607.247

Desvio Padrão
2010
2011
3.758.890 4.407.951
10.922.738 12.161.963

II

3.956.804

5.903.691

6.765.788

388.776

678.390

687.812

8.669.223

III

18.870

19.909

21.870

2.488

2.554

2.663

34.164

36.279

38.609

IV

437

586

641

272

331

366

458

524

619

2.663.085

146.250

248.618

260.453

3.142.283

3.991.504

4.754.525

V
1.478.790 2.151.373
Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 2 – Mínimo e máximo estatística descritiva
Indicador
2009
I
10.586
II
0
III
195
IV
0
V
0
Fonte: dados da pesquisa.

Mínimo
2010
3.742
85.017
147
160
17.102

2011
37.368
123.595
161
125
22.297

2009
13.479.390
36.624.895
103.971
2.065
12.815.619

Máximo
2010
12.494.000
36.061.000
109.026
2.453
14.494.993

2011
14.610.000
39.837.940
113.810
2.794
16.634.088

Observa-se nos dados dispostos na Tabela 1, que a média dos indicadores no período de análise,
apresentou grande disparidade se relacionada à mediana, além de demonstrar desvio padrão elevado
nos indicadores da análise. Quanto maior a disparidade dos valores obtidos entre a média e mediana,
maior será o desvio padrão destes dados, ou seja, em todos os indicadores, bem como em todos os
períodos, a média e mediana não ficaram próximas, indicando desta forma que há uma diferença entre
os valores de máximo e de mínimo, evidenciando a existência de diferenças no perfil dos bancos
analisados.
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A maior variação de média refere-se ao indicador II que trata da Riqueza Criada, ou seja, toda a
contribuição auferida pela empresa no decorrer do período. De 2009 para o ano de 2010 houve um
aumento de 49,20% na média apresentada. Este fato ocorre devido à falta de informações publicadas
por três bancos analisados, Itaú Unibanco, BTG Pactual e banco Safra, informações estas necessárias
para o cálculo do referido indicador. Na Tabela X o valor mínimo encontrado no período foi de zero
em 2009, o que corresponde às informações ausentes, e 85.017 em 2010, já como valores máximos em
2009 obteve-se 36.624.895 e no ano de 2010 o valor de 36.061.000. Porém, neste mesmo período o
desvio padrão também sofreu um aumento considerável, cerca de 26%, o que evidencia que a média
apresentada possui valores com diferenças muito elevadas, distorcendo o cálculo da média apresentada.
Já a menor variação de média, se analisada de forma comparativa com os demais itens, refere-se
ao indicador III que apresenta o Número de Funcionários, onde houve um crescimento de apenas
5,51% de 2009 para 2010. Conforme a Tabela 2 os mínimos apresentados no período são distintos dos
máximos, o que demonstra uma distorção nas informações.
Em relação à mediana, verifica-se que ocorreram aumentos mais significativos de 2009 para
2010. A maior variação ocorreu no item II, correspondendo a um aumento de 74%. Já a menor variação
ocorreu também com o item II, sendo de apenas 1,4% de 2010 para 2011. A maior diferença ocorreu
entre a média e mediana no indicador II de 2011, onde o desvio padrão também se mostrou elevado.
Neste caso, quanto maior à distância entre a média e mediana, maior será a disparidade entre os dados.
Com relação ao desvio padrão, constata-se que a maior variação ocorre em relação ao item II
que trata da Riqueza Criada, de 2009 para 2010, cerca de 26%, devido a ausência de informações neste
período. Já a menor variação é de 4,2% em relação ao item I, que se refere ao Lucro Líquido Legal, do
ano de 2009 para 2010. Devido aos altos valores apresentados no desvio padrão pode-se verificar que
há uma variação significativa de informações, ou seja, ocorreu dispersão entre a média e os valores
apresentados.
Os demais indicadores apresentaram, no decorrer do período analisado, discrepância entre os
valores, tanto para média como mediana e desvio padrão, demonstrando que os valores apresentados
pelos bancos do estudo são distintos, havendo bancos com valores muito elevados e outros com valores
pouco significativos.
4.3 CORRELAÇÃO DOS DADOS
Nesta seção, os dados da amostra são analisados a partir da correlação de Pearson, existente
entre Lucro Líquido Legal (I), Riqueza Criada (II), Número de Funcionários (III), Riqueza Criada por
Empregado (IV) e Salários e Encargos (V) em relação aos indicadores de rentabilidade sugeridos por
Matarazzo(2010). A correlação mede a direção e a intensidade de uma relação linear entre duas
variáveis quantitativas (GUJARATI, 2000). A análise utilizou a escala de interpretação sugerida por
Bisquerra, Sarriera e Martínez (2004). A Tabela 3 sumariza as correlações obtidas nos três anos, onde
M.L refere-se à Margem Líquida, R.A é a Rentabilidade do Ativo e R.P.L é a Rentabilidade do
Patrimônio Líquido.
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Tabela 3 – Correlação entre as variáveis e indicadores
Variável
M.L
I
0,039
II
-0,024
III
-0,039
IV
0,053
V
-0,037
Fonte: dados da pesquisa.

2009
R. A
0,042
-0,006
-0,046
0,603
-0,058

R.P.L
0,538
0,368
0,513
0,053
0,377

Indicadores de rentabilidade
2010
M.L
R. A
R.P.L
-0,114
-0,050
0,211
-0,129
-0,086
0,238
-0,157
-0,120
0,267
0,460
0,629
0,156
-0,133
-0,148
0,273

M.L
-0,117
-0,138
-0,166
0,886
-0,146

2011
R. A
-0,090
-0,126
-0,145
0,838
-0,158

R.P.L
0,284
0,311
0,325
0,498
0,344

Nota-se na Tabela 3, que apresenta as correlações existentes, evidencia-se correlação positiva
em todas as variáveis de 2009, quando correlacionadas com a rentabilidade do Patrimônio Líquido. Os
maiores valores representam uma correlação moderada entre o Lucro Líquido e o Número de
Empregados 0,538 e 0,513 respectivamente, demonstrando que quanto maior o Lucro Líquido e o
Número de Empregados da empresa, maior também será sua rentabilidade do Patrimônio Líquido.
Quando relacionadas às variáveis com a Margem Líquida e a Rentabilidade do Ativo verifica-se que a
correlação é negativa, variando de -0,006 à -0,058, em mais da metade dos casos, ou seja, do total de
dez resultados obtidos, seis apresentam-se negativos. Os valores positivos são pouco significativos,
representando uma correlação considerada muito baixa variando de 0,039 a 0,053, apenas quando
relacionados à Rentabilidade do Ativo e a Riqueza criada por empregado obteve-se correlação
moderada de 0,603.
O período de 2010, igualmente ao período de 2009, apresenta-se correlação positiva em todas as
variáveis quando relacionadas com Rentabilidade do Patrimônio Líquido. Porém, os valores obtidos
neste período foram menores, indicando uma baixa correlação em relação à maioria das variáveis.
Também no ano de 2010 houve um aumento na quantidade de valores negativos obtidos através do
cálculo da correlação, evidenciando que na relação das variáveis I, II, III e V com os indicadores de
Margem Líquida e rentabilidade do Ativo, a correlação existente é negativa. Somente a variável V, que
trata dos Salários e Encargos, apresenta valor positivo e se enquadra como sendo uma correlação
moderada.
Em relação a 2011, somente há correlação positivas nas variáveis quando estas são relacionadas
com a rentabilidade do Patrimônio Líquido. Mesmo apresentando-se superiores ao ano de 2010, os
valores encontrados são classificados em sua maioria como de baixa correlação, pois se enquadram
entre 0,20 e 0,40.
Na correlação existente entre as variáveis e a Margem Líquida apenas o item IV, que trata da
Riqueza Criada por Empregado, apresenta valor significativo, considerada correlação muito alta de
0,886. Também em relação á Rentabilidade do Ativo o item IV foi o único que apresentou valor
positivo de 0,838 e pode ser considero Muito alto em relação a escala de interpretação. Demonstrando
que quanto maior a riqueza criada por empregado maior é a Margem Líquida e maior será a
Rentabilidade do Ativo da empresa.
Portanto, nos três anos de análise, pode-se constatar que houve correlação positiva e
significativa em relação á Riqueza Criada por Empregado com a Margem Líquida e a Rentabilidade do
Ativo, especificamente no ano de 2011 que apresentou correlação forte 0,886 e 0,838 respectivamente.
Em relação à Rentabilidade do Patrimônio Líquido também ocorreu correlação positiva, quando
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relacionada com as variáveis do estudo, os valores mais significativos correspondem às variáveis I e III
do ano de 2009 e a variável IV no ano de 2011, considerada correlação moderada.
4.4 PONTUAÇÃO DOS INDICADORES VARIÁVEIS
Na sequência, apresentam-se os valores obtidos no Lucro Líquido Legal, Riqueza Criada,
Número de Funcionários, Riqueza Criada por Empregados e Salários e Encargos para a pontuação dos
indicadores variáveis. A menor pontuação atribuída ao banco poderia ser 0 (zero), no caso da
mesma não apresentar o valor no indicador em análise, ou a máxima pontuação poderia ser 26 pontos,
caso a empresa apresentar o maior valor no indicador em análise. A Tabela 4 apresenta a pontuação
das variáveis, conforme apresentado na sequência.
Tabela 4 – Pontuação das variáveis 2009
Bancos por Ordem da Revista
Exame
Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Caixa
Banco Votorantim
HSBC Bank
BNB
Banrisul
Bicbanco
BMG
BRB
Daycoval
Banestes
Cruzeiro do Sul
ABC Brasil
Mercantil do Brasil
Banco da Amazônia
Pine
Itaú Unibanco
Fibra
Alfa
Paraná Banco
Safra
Sofisa
BTG Pactual
BI&P Banco Indusval&Partners
Média
Mediana
Desvio Padrão
Média Mínima
Média Máxima

Lucro Líquido
Legal
26
24
23
22
20
19
15
17
14
16
12
13
10
8
11
5
4
9
25
3
6
7
21
1
18
2
-

Riqueza Criada

Nº Func.

26
25
24
23
21
22
19
20
17
18
16
14
15
11
9
13
12
10
0
8
7
6
0
5
0
4
-

26
24
22
23
18
21
19
20
10
5
13
8
16
9
6
14
15
2
25
12
3
1
17
7
11
4
-

Riqueza Criada
por Empregado
17
13
14
8
18
7
16
9
24
26
15
21
6
19
20
5
4
25
0
11
22
23
0
12
0
10
-

Salários e
Encargos
26
24
23
25
19
22
21
20
14
10
18
8
15
12
11
16
17
6
0
13
7
4
0
9
0
5
-

Soma da
Pontuação
121
110
106
101
96
91
90
86
79
75
74
64
62
59
57
53
52
52
50
47
45
41
38
34
29
25
67
61
26,71
25
121

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que o Banco do Brasil obteve a maior pontuação, com 121 pontos, destacando-se as
variáveis Lucro Líquido Legal, Riqueza Criada, Número de Funcionários e Salário e Encargos que
obtiveram a máxima pontuação, ou seja, atribuição de 26 pontos respectivamente para cada indicador.
E o Banco Indusval&Partners obteve a menor pontuação, com 25 pontos.Destaca-se que em 2009 o
Banco BMG (75) que obteve a melhor pontuação em Riqueza Criada por Empregado, demonstrando
bom desempenho de geração de riqueza.A Tabela 5 apresenta a pontuação das variáveis, do período de
2010.
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Tabela 5 – Pontuação das variáveis 2010
Bancos por Ordem da Revista
Exame
Itaú Unibanco
Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Caixa
Banco Votorantim
Safra
HSBC Bank
BTG Pactual
Banrisul
BNB
BMG
Bicbanco
BRB
Daycoval
ABC Brasil
Mercantil do Brasil
Banco da Amazônia
Pine
Banestes
Paraná Banco
Alfa
Sofisa
Fibra
BI&P Banco
Indusval&Partners
CNH
Média
Mediana
Desvio Padrão
Média Mínima
Média Máxima

Lucro Líquido
Legal
26
25
24
23
22
19
20
21
18
17
15
16
14
11
13
12
10
7
9
8
6
4
5
1

25
26
24
22
23
19
17
21
11
20
18
7
10
13
9
8
14
15
5
16
2
3
4
12

Riqueza Criada por
Empregado
14
13
9
10
3
15
16
4
25
7
11
26
19
8
20
22
6
5
23
1
24
21
18
2

Salários e
Encargos
25
26
23
22
24
20
17
21
16
18
19
7
11
15
8
9
13
14
6
12
2
4
5
10

Soma da
Pontuação
116
115
104
100
94
93
89
88
86
80
80
71
67
61
60
59
54
53
50
46
39
36
35
31

2

6

12

3

25

1
-

1
-

17
-

1
-

23
67,50
64
27,72
23
116

Riqueza Criada

Nº Func.

26
25
24
23
22
20
19
21
16
18
17
15
13
14
10
8
11
12
7
9
5
4
3
6

2
3
-

Fonte: dados da pesquisa.
Em 2010, a maior pontuação foi do Itaú/Unibanco com 116 pontos, seguido pelo Banco do
Brasil com 115 pontos, Bradesco 104 pontos e Santander 100 pontos. Demonstrando o alto
desempenho econômico-financeiro dos melhores bancos brasileiros.Destaca-se o Itaú/Unibanco com o
melhor indicador de Lucro Líquido Legal e Riqueza Criada, o Banco do Brasil com o melhor indicador
de Número de Funcionários e Salários e Encargos e o Banco BMG com o melhor indicador de Riqueza
Criada por Empregado. Conforme segue, a Tabela 6 apresenta pontuação obtida das variáveis em 2011.
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Tabela 6 – Pontuação das variáveis 2011
Bancos por Ordem da Revista
Exame
Banco do Brasil
Itaú Unibanco
Bradesco
Santander
Caixa
Safra
BTG Pactual
HSBC Bank
Banrisul
BNB
Bicbanco
Daycoval
ABC Brasil
Paraná Banco
BRB
Pine
Cruzeiro do Sul
Banco da Amazônia
BMG
CNH
Banestes
Mercantil do Brasil
Alfa
Sofisa
Média
Mediana
Desvio Padrão
Média Mínima
Média Máxima

Lucro Líquido
Legal

Riqueza Criada

Nº Func.

Riqueza
Criada por Empregado

Salários e
Encargos

Soma da
Pontuação

23
24
22
21
20
18
19
17
16
12
13
11
10
14
6
9
8
4
15
7
5
3
2
1
-

24
23
22
20
21
18
15
19
17
16
13
14
11
9
12
7
8
10
2
4
6
5
3
1
-

24
23
22
20
21
16
11
19
18
17
10
9
7
2
12
5
8
15
6
1
14
13
3
4
-

11
12
8
9
4
16
22
5
7
10
18
19
20
24
6
21
15
3
13
23
1
2
17
14
-

24
23
21
20
22
18
15
19
17
16
11
7
9
2
14
6
8
13
5
1
10
12
3
4
-

106
105
95
90
88
86
82
79
75
71
65
60
57
51
50
48
47
45
41
36
36
35
28
24
62,50
58,50
24,65
24
106

Fonte: dados da pesquisa.

Em 2011, o Banco do Brasil volta assumir o ranking das pontuações com 106 pontos, com
máxima pontuação nos indicadores Riqueza Criada, Número de Funcionários e Salários eEncargos. Em
segundo lugar Itaú/Unibanco 105 pontos, seguido pelo Bradesco 95 pontos, Santander 90 pontos e
Caixa Econômica Federal com 88 pontos. Destaca-se o indicador Lucro Líquido Legal com máxima
pontuação para o Itaú/Unibanco e Riqueza Criada por Empregado para o Paraná Banco.
Ao comparar os três anos analisados pode-se observar que os bancos Itaú/Unibanco,
Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal apresentam o melhor desempenho,
tanto nas pontuações como nas melhores receitas líquidas e o maior número de colaboradores o que
demonstra sua solidez e eficiência no setor bancário brasileiro.Confirmando a estatística descritiva,
percebe-se que há similaridade entre a média e a mediana das pontuações no decorrer dos três anos.
Depreende-se nesse caso, que sendo maior paridade entre as pontuações da média e mediana, menor
será o desvio padrão, conforme se observa nas Tabelas 4, 5 e 6.
5 CONCLUSÕES
O estudo teve como objetivo verificar a relação existente entre o valor adicionado distribuído,
geração da riqueza e a rentabilidade dos bancos brasileiros, conforme divulgação na Revista Exame Melhores e Maiores de 2012, anos base de 2009 a 2011. A amostra utilizada é não probabilística
intencional, identificada de forma diferenciada, em 2009 e 2010 de 26 bancos e em 2011 de 24 bancos.
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Constatou-se que a maior variação de média ocorreu no indicador que se refere a Riqueza
Criada, o qual sofreu um aumento de 49,20% do ano de 2009 para 2010. Já a menor variação da média
refere-se ao indicador que apresenta o Número de Funcionários, no qual o crescimento foi de apenas
5,51% do ano de 2009 para 2010. Com relação ao desvio padrão a maior variação ocorreu em relação à
Riqueza criada no período de 2009 para 2010, apresentando cerca de 26% de crescimento. Constatouse, que há discrepância entre os valores, tanto para média como mediana e desvio padrão,
demonstrando que os valores apresentados pelos bancos do estudo são distintos, havendo bancos com
valores muito elevados e outros com valores pouco significativos.
Em relação à correlação, verificou-se que há correlação positiva de todas as variáveis, quando
correlacionadas com a Rentabilidade do Patrimônio Líquido nos três anos do estudo. Os valores mais
significativos correspondem às variáveis I e III do ano de 2009 e a variável IV do ano de 2011, sendo
considerada correlação moderada, já os demais valores encontrados apresentam correlação baixa e
pouca significância. Pode-se destacar também que houve correlação positiva e significativa em relação
á Riqueza Criada por Empregado com a Margem Líquida e a Rentabilidade do Ativo, especificamente
no ano de 2011 que apresentou o valor de 0,886 e 0,838 respectivamente, sendo considerada uma
correlação muito alta. Evidencia-se então, que quanto maior a Margem Líquida e a Rentabilidade do
Ativo, maior também será a Riqueza Criada por Empregado.
No que diz respeito à categorização por meio da análise de componentes principais, constatouse que a maior pontuação nos anos de 2009 e 2011 correspondem ao Banco do Brasil, já em 2010
pertence ao Itaú Unibanco. No ano de 2009 o Banco do Brasil obteve pontuação máxima em 4 das 5
variáveis, somente a riqueza criada por funcionário apresentou menor pontuação. Já em 2011
apresentou pontuação máxima em 3 das 5 variáveis, sendo que o Lucro Líquido Legal também
apresentou menor pontuação em relação aos demais bancos. Observou-se que no ano de 2010 o banco
Itaú/Unibanco apresentou a maior pontuação, sendo concentrada no Lucro Líquido Legal e Riqueza
Criada. Ao comparar os três anos analisados pode-se verificar que os bancos Banco do Brasil, Itaú/
Unibanco, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal apresentam o melhor desempenho tanto na
análise das pontuações como nas receitas líquidas e quantidade de colaboradores o que demonstra a
eficiência e solidez no setor bancário brasileiro.
Do exposto, infere-se que a relação existente entre o Valor Adicionado distribuído, geração de
riqueza e rentabilidade dos bancos é pouco significativa, pois há variações entre os resultados com a
correlação das variáveis com os indicadores propostos. Além dos bancos analisados apresentarem
valores discrepantes, ou seja, os valores encontrados são muito distantes uns dos outros, pois há bancos
que apresentaram valores muito elevados e outros valores pouco significativos.
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CRESCIMENTO ZERO COMO ESCALA ÓTIMA DA MACROECONOMIA - UMA
REFORMA A CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE?
Suzana Rastelli Sattamini
UNICAMP
PETROBRAS
suzasattamini@yahoo.com.br, suzana@petrobras.com.br
“No mundo em que mandam os mercados da riqueza financeira e a concorrência entre as grandes corporações, os cidadãos estão divididos entre
vencedores e perdedores. Os primeiros, ao acumular capital financeiro, gozam do ‘tempo livre’ e do ‘consumo de luxo’. Os demais se tornam dependentes
crônicos da obsessão consumista e do endividamento, permanentemente ameaçados pelo desemprego e, portanto, obrigados a competir desesperadamente
pela sobrevivência.”
Luiz Gonzaga Belluzzo

Resumo
Este artigo pretende trazer o debate e lançar reflexões acerca das relações entre os sistemas econômico e ecológico, a partir
da proposta de um caminho de crescimento zero, construção de qualidade de vida com base na sustentabilidade ambiental,
desenvolvimento e bem estar, no campo teórico da escala ótima da macroeconomia. Comentar-se-á o trabalho de SAES
(2013) que aborda a necessidade de discutir uma estrutura analítica denominada macroeconomia ecológica na perspectiva
de sistematização do debate acerca do tema, a partir da constatação da existência de uma deficiência de caráter
metodológico presente na economia ecológica prejudicando sua aplicação na discussão de políticas macroeconômicas, o que
acarreta em não se haver consolidado uma modelagem macroeconômica correspondente à visão proposta. Se pela
consideração do caráter biofísico e entrópico dos processos econômicos, fortemente criticado pelo mainstream da economia,
ou se pela falta de um modelo que converse com os princípios da macroeconomia onde as incertezas dos agentes possam se
traduzir em realização das suas expectativas visando à sustentabilidade é a construção que será iniciada com a proposta de
uma possível continuidade em outro momento.
Palavras-chave: economia ecológica, macroeconomia, crescimento zero.
Abstract
This article aims to bring the debate and reach reflections on the relationship between economic and ecological systems,
from the proposal of a zero growth path, building quality of life from environmental sustainability, development and
welfare, in the optimal theoretical scale of the macroeconomics. Comment will work SAES (2013) that addresses the need
to discuss about an analytical framework called macroeconomics ecological perspective in systemizing this debate, from its
finding of a methodological character deficiency is present in the green economy hurting its application in the discussion of
macroeconomic policies, which entails not be consolidated macroeconomic modeling corresponding to this vision. If the
consideration of biophysical and entropic character of economic processes, strongly criticized by the economy mainstream,
or the lack of a model that could be related with the principles of macroeconomics where the uncertainties of agents may
translate into realization of their expectations is aiming at sustainability building that starts with the proposal of a possible
continuation at another time.
Key-words: ecological economics, macroeconomics, steady-state.
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1.

INTRODUÇÃO

O mundo encontra-se diante de um dilema: o conflito entre o crescimento ilimitado da economia
e a capacidade de suporte da natureza, seus limites e sua capacidade de resiliência. Esta é uma questão
básica para a economia ecológica quanto às crises econômicas mundiais, especialmente as recentes.
Discutida desde a década de 70, no Clube de Roma, reunião cujas conclusões ficaram expressas no
relatório “The Limits of Growth” (MEADOWS, 1978 [1972]) e publicada no ano da realização da
Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, com as suas principais constataçõesescala global e a aceleração exponencial dos problemas ambientais que romperam com a ideia da
ausência de limites para exploração da natureza, em contraposição à concepção de crescimento da
sociedade Industrial, com preocupações quanto ao crescimento populacional à urbanização e à
tecnologia.
A exemplo de constatações realizadas, pelo que resultou o Clube de Roma, aponta-se para a crise
nos países centrais, no momento em que economistas ecológicos levantam teses em defesa de
alternativas ao crescimento a qualquer custo, como criar empregos e amenizar o caos social. Estas
constatações se confirmaram e acirraram-se seus números, e vem se caracterizando como objeto de
pesquisa científica em economia: a necessidade de se construir um modelo macroeconômico que
traduza as necessidades de equilíbrio entre os aportes da sociedade por sobre os ecossistemas e recursos
ambientais abióticos, ambos limitados e sua transcrição por um modelo que possa exprimi-los como
variáveis econômicas e ambientais determinantes, no arcabouço de considerações macroeconômicas
que trabalhem com limites à escala do sistema econômico.
Como constatação destas lacunas e do estabelecimento do real conflito entre interesses de crescimentocapitalismo x custos ambientais, aborda-se a crise financeira de 2008 que trouxe questionamentos às
instituições, governos e ao sistema capitalista com seu sistema financeiro desregulamentado, colocando
em xeque o modelo de “macroeconomia ‘aberta’ dos balanços na era neoliberal” (BELLUZZO, 2013,
p. 155). Ainda assim, apesar das conclusões do Clube de Roma, questões recorrentes nos anos 1970, se
constituíram de discurso marginal, ainda que vistas como uma constatação real e indiscutível, pois
nenhum governo abdicou do crescimento econômico, pelo contrário, este tem sido a solução mais
eficaz para reduzir o desemprego e a pobreza, com maior distribuição de renda, tornando difícil
imaginá-lo como transitório na sociedade, traduzindo-se em benefícios, jamais custos para a
macroeconomia convencional. Deste modo, não há consenso sobre alternativas que superem esta visão
a respeito do crescimento, especialmente pela negação do abandono do crescimento pelo mainstream e
o desprezo dispensado aos aspectos de limites ambientais não econômicos.
Portanto, em face destes limitantes impostos pelas questões ambientais, emergem da economia
ecológica, críticas mais profundas ao objetivo de crescimento econômico ilimitado e da compreensão
da economia como um subsistema do ecossistema total, implicando na necessidade de definição da
escala da atividade econômica, cuja viabilidade significa abandonar elementos fundamentais das teorias
macroeconômicas convencionais.
Por outro lado, o questionamento é se a economia ecológica pode ser vista como possuidora de
uma estrutura analítica adequada que responda à definição de uma escala macroeconômica. De fato,
identifica-se uma deficiência de caráter metodológico quanto à discussão de políticas
macroeconômicas. Assim, cabe a pergunta:
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Existirá um modelo macroeconômico capaz de conter construções tais que expressem as
incertezas e expectativas levantadas pela economia ecológica, conferindo-lhe a capacidade de
um reconhecimento do mainstream da economia como caminho para a qualidade de vida que se
traduza em políticas públicas para o desenvolvimento sustentável? (GRIFO DA

AUTORA).
2. CRESCIMENTO ECONÔMICO, POSSIBILIDADES OU ESGOTAMENTO?
2.1. Breve evolução histórica do capitalismo
O surgimento do capitalismo envolve uma longa transição histórica e a transformação de toda a cultura
ocidental segundo MACFARLANE (1989), possível pelo desenvolvimento do individualismo e da
aplicação da mentalidade racional e pragmática à vida social, reforçada pelos “jogos das trocas”
(BRAUDEL, 1996, v. 2). A partir do século XI, com o resurgimento das cidades (burgos) e do
comércio inter-regional, as relações sociais da vida feudal começaram a ser tensionadas. A
contraposição entre sociedade hierárquica feudal e a sociedade capitalista marca a nova civilização. A
sociedade hierárquica feudal afirmava explicitamente a desigualdade prevalente e estável, com direitos
estabelecidos a partir de tradições. A sociedade capitalista, por sua vez, afirmava o direito à igualdade e
liberdade preconizadas, embora formais, somando-se a isto, o trabalho livre e o progresso material,
além de um direito positivo de universalidade regulado pela figura do MERCADO.
Dois movimentos foram de significativa importância para a materialização histórica do capitalismo: as
revoluções, francesa (1789) e a industrial, uma com características fortemente sociais e políticas e a
outra com motivação econômica de reflexos também sociais de mudança de vida. A primeira clamava
pela falta de liberdade, igualdade e fraternidade e a segunda (inglesa) trouxe ao mundo, de fato e
materialmente, outra economia. Desde então, o capitalismo, desenvolvido como um sistema econômico
e social plenamente constituído oferece à sociedade, uma burguesia industrial a partir da revolução
industrial e um proletariado urbano, no final do século XVIII. Uma nova forma de viabilização da vida,
tendo como lógica o capital, se coloca tal como MARX (1988, 1867) denominou como acumulação
primitiva do capital que engendrou elementos fundamentais do capitalismo como o trabalho assalariado
e o capital (moeda), apoiando-se na violência física/militar do ESTADO, numa ordenação do espaço
econômico nacional, na conquista de rotas comerciais, no seu modo de produção com acumulação de
capital, e com expropriação progressiva de produtores independentes. Além disto, dentre as principais
características apontadas por MARX (1985), encontram-se: a valorização do capital no comércio e na
usura, a expansão da produção de mercadoria e o posterior surgimento do putting out e da manufatura,
a formação paulatina de um mercado transcontinental e o estabelecimento do sistema colonial, o
aparelhamento administrativo-financeiro do ESTADO e a adoção de políticas mercantilistas, a
proletarização dos camponeses e aprendizes e consequentemente a disciplina dos trabalhadores livres
com respectiva regulação dos salários pelo poder público.
A manufatura, o uso da máquina, a produção em série, e consequentemente o aumento
exponencial da capacidade produtiva, passa a gerar produtos em grande quantidade pela máquina e não
pelo ser humano, desvaloriza seu trabalho, e leva a Inglaterra ao aumento de sua frota comercial, a
acordos e negócios transnacionais, comercialização de maquinário e expansão das fronteiras de vendas
de simples manufatura de bens de consumo para a comercialização das máquinas e infraestrutura de
energia. Isto provoca a industrialização mesmo que tardia dos demais países, como por exemplo, a
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Alemanha, França e Estados Unidos da América, cada qual com seu processo distinto, fazendo surgir
novas potências industriais. A inovação tecnológica passa a fazer parte do Capitalismo como mola
propulsora e a chave da concorrência, a fim de obter mais lucro e vantagens comerciais e estratégicas
pela visão schumpeteriana apoiada na crença de vantagens das inovações nas mudanças tecnológicas.
Neste contexto, a livre concorrência passa a ter lugar pela associação com uma mobilidade social e
concorrência entre iguais. Uma grande aceleração do crescimento está em curso, além de uma mudança
qualitativa da estrutura econômica e social de uma parcela dos países, impulsionada em grande medida
pelo uso intensivo de combustíveis fósseis. Assim, seguem-se séculos de inovações relativas às
técnicas de produção e a concentração do capital, que mudam a estrutura do poder financeiro, ora
intensificada, difundindo-se, no acirramento das desigualdades.
Apesar da efervescência do capitalismo, a questão do crescimento econômico desponta como
uma preocupação após a segunda guerra, conforme Costanza et al. (2009):
No entanto, a preocupação específica com o crescimento econômico é mais recente
ainda. A utilização do Produto Interno Bruto (PIB), como medida da atividade econômica de
um país ou de uma região, só se tornou recorrente após a Segunda Guerra Mundial, como um
resultado da Conferência de Bretton Woods realizada em 1944. Sua metodologia foi
desenvolvida nos Estados Unidos e na Inglaterra, nas décadas 1930 e 1940, e permitiu mensurar
a produção voltada para o conflito mundial no país norte-americano, mostrando que este não
comprometeria a produção de bens e serviços para a população.
(COSTANZA et al., 2009).

Deste modo, segundo Saes (2013), a estabilidade econômica no pós-guerra precisava estabelecerse depois dos efeitos devastadores da crise de 1930 e duas grandes guerras:
O crescimento do PIB, entendido como aumento do valor monetário de bens e serviços
finais produzidos em uma região durante um período de tempo, tornou-se uma definição
possível para crescimento econômico – a outra seria a expansão física da economia (SAES apud
LAWN, 2007a).

Com o advento da depressão, as preocupações sobre o equilíbrio geral da economia aumentaram,
configurando o pensamento microeconômico, na garantia da igualdade entre oferta agregada e
demanda agregada nos mercados de bens e fatores. Para tanto, o mecanismo de preço deveria
determinar a relação entre consumidores e produtores, com o pressuposto da concorrência perfeita e o
pleno emprego, com maximização do bem-estar dos consumidores e do lucro dos produtores, com
alocação ótima de fatores de produção, numa visão neoclássica da economia (lei de Say e teoria
quantitativa da moeda). Mas a realidade expressa pela depressão e suas componentes é outra e abre
espaço para a abordagem macroeconômica da Teoria Geral de John Maynard Keynes, publicada em
1936, pela presença do desemprego e da capacidade ociosa.
Ainda nos manuscritos de 1933, Keynes tem o propósito de afirmar o caráter originário das
decisões de gasto monetário dos capitalistas em um duplo sentido, com a mudança na composição de
riqueza, a manutenção de déficit público a fim de estimular o emprego e a utilização da política fiscal
para aumentar a demanda efetiva “Ao contrário da lei de Say, em que a oferta cria a sua própria
demanda, é o gasto que cria a renda – expenduture creates income.” (BELLUZZO, 2013)
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Keynes observava o cenário de incertezas instado pelas decisões dos agentes e suas escolhas de
gastos com investimento em bens de produção ou monetários, sua tendência à acumulação privada, e o
estímulo necessário a uma mudança de preferência pelos investimentos produtivos e não pela moeda,
de acordo com suas expectativas de ganhos e lucros, o que permitiu a elaboração de sua definição de
taxa monetária de juros:
Não por acaso Keynes definiu a taxa monetária de juros como o ‘preço’ de se desprender
agora da liquidez (o ‘poder aquisitivo geral’) para investir esse dinheiro em um ativo
instrumental ou financeiro e reavê-lo em data futura. A taxa de juros (BELLUZZO, 2013).

Saes (2013) comenta ainda:
Por isso, a partir da Teoria Geral, surgiam novas possibilidades para a política
econômica [...]
[...] O Estado teria um papel ativo no controle das variáveis econômicas, uma vez que as
economias capitalistas não tinham capacidade para promover o pleno emprego de forma
automática. (SAES, 2013).

A fim de superar crises econômicas e ampliar a geração de emprego, as políticas econômicas
keynesianas mostraram-se muito eficazes durante as décadas de 40 e 60, pois ao considerar a não
neutralidade da moeda e a taxa monetária de juros específica como padrão a partir da qual quaisquer
outros ativos poderiam ter suas taxas referenciadas, Keynes conseguiu considerar a variável tempo,
mostrando que o mercado não se autorregula como acreditavam os Neoclássicos, e que a ‘mão
invisível’ não passava de uma interpretação reducionista do processo econômico, uma vez que há a
presença de incertezas quanto às expectativas dos agentes. Isto porque segundo Belluzzo (2013),
Keynes estava interessado em determinar as mudanças nas relações entre os preços dos
ativos. Sua preocupação maior era desvendar as consequências dos critérios de avaliação
conflitantes que afligem as decisões capitalistas e, assim, definir as condições em que os
proprietários da riqueza capitalista estejam dispostos a proporcionar o aumento dos fluxos de
produção e de emprego. (BELLUZZO, 2013).

A partir de Keynes, apesar do estudo do crescimento não ser sua intenção, fica claro que a demanda
efetiva é determinante sobre o nível de emprego, conforme Saes (2013):
Embora a elevação da demanda efetiva, capaz de reduzir o desemprego, tenha um efeito
direto sobre o crescimento econômico, não era este o objetivo específico das políticas
keynesianas. (SAES, 2013, p.7)

Baseados em Keynes, surgem os primeiros estudos com ênfase no crescimento conforme acrescenta
Saes (2013):
Uma maior ênfase ao crescimento, na ciência econômica, foi dada pelas teorias de
crescimento. Os primeiros trabalhos com essa preocupação foram produzidos pelos economistas
Harrod na Inglaterra (1939) e Domar nos Estados Unidos (1946). Os autores partiam da análise
de Keynes com o objetivo de observar sob quais condições o crescimento econômico permitiria
garantir a plena utilização da capacidade produtiva e o pleno emprego no longo prazo. Para os
autores, também predominava a instabilidade nos mercados e não uma condição de equilíbrio e,
portanto, embora fosse possível, o pleno emprego era uma condição improvável. (SAES, 2013,
p. 7)
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Para Teixeira (1983, apud Saes, 2013), nos anos 1960 e 1970:
[...] intensificaram-se os estudos na área em um contexto difícil do ponto de vista do
crescimento econômico. Esgotavam-se os impulsos intersetoriais e apareciam os primeiros
sinais de diminuição do crescimento e convergência do padrão de industrialização em curso - a
homogeneização ocorria tanto em termos de estrutura industrial como de ritmo do crescimento.
Os sinais de esgotamento do padrão industrial vigente podiam ser identificados, já em fins dos
anos 1960, nas taxas de incremento da produtividade, na intensidade do comércio internacional,
na desaceleração da economia e na inflação. Nesse sentido, o choque do petróleo em 1973 viria
apenas acelerar o processo de perda de dinamismo da economia já identificado em fins da
década anterior (TEIXEIRA, 1983).

O crescimento torna-se, a partir dos 1960, alvo de críticas existentes inicialmente, hoje marginais e
ignoradas, sob o efeito da inquestionabilidade das políticas econômicas a partir de meados do século
XX. Assim, Belluzzo (2013) salienta que:
[...] os desequilíbrios crescentes do balanço norte-americano de pagamentos levaram à breca o
sistema de conversibilidade e taxas fixas de Bretton Woods, ao impor a desvinculação do dólar
em relação ao ouro em 1971 e a introdução de taxas de câmbio flutuantes em 1973. A
continuada desvalorização do dólar nos anos 1970 colocou em apuros a economia mundial.
(BELLUZZO, 2013).

Deste modo, uma revisitação da economia neoclássica, apoiada na abertura comercial, taxas flutuantes,
a na crença de liberdade de escolhas, se desenvolve sob as palavras de ordem do novo consenso de
desregulamentação e descompressão dos sistemas financeiros domésticos. As instituições financeiras
norte-americanas originam e distribuem inovações financeiras e alavancagem de crédito convidativas a
uma falsa noção de enriquecimento dos agentes compelindo-os ao consumo cada vez maior causando
um desmesurado volume de transações. Assim, a partir do início dos anos 1980, a manufatura migra
para regiões onde a competitividade da relação câmbio/salários é mais presente, desequilibrando ainda
mais os balanços de pagamentos entre EUA, Ásia e Europa, com a presença forte da China- com
estratégia de industrialização ajustada à concorrência global com o máximo de competição e controle.
Isto decorreu das políticas americanas de favorecimento da valorização do dólar, presentes de forma
intensa entre 1980 e 1990. (BELLUZZO, 2013).
Assim, a ilusão de riqueza, o consumo exacerbado, a ilusão de infinitude de recursos naturais, se
consolidaram como molas mestras da substituição do ser pelo ter e da insustentabilidade como veremos
na próxima seção.
2.2. Características do sistema capitalista indutores da insustentabilidade ambiental
Solow (1956) destacava a importância do crescimento da economia impulsionada pelo
progresso tecnológico, modelo compatível com a teoria neoclássica, ou teoria de equilíbrio,
reducionista sob o ponto de vista macroeconômico uma vez que Keynes e seus seguidores
desmistificaram a “mão invisível” e outras crenças desta linha de pensamento na economia.
Na visão liberal conservadora, os propósitos de proteger o cidadão contra os azares e as
incertezas do mercado terminariam por suscitar efeitos contrários aos pretendidos. (Belluzzo,
2013).
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Nos anos 1970, a desregulamentação da economia, intensificada nas décadas posteriores,
significou crescente avanço da liquidez das finanças e intensificação do processo de globalização do
mercado internacional. Em muitos países existia a percepção que os altos níveis de crescimento, em
diferentes momentos da segunda metade do século XX, não se refletiam como melhoria da qualidade
de vida da maioria da população, heterogênea socialmente e característica do desenvolvimento dos
países subdesenvolvidos. Assim a discussão acerca de seu próprio desenvolvimento tomou a frente nos
idos de 1970 quando da reunião do Clube de Roma, no relatório “Os Limites do Crescimento”
(MEADOWS, 1978[1972]) (originariamente, The Limits to Growth, no mesmo ano da Conferência de
Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano), cujas principais constatações eram a escala global e a
aceleração exponencial da ocorrência dos principais problemas ambientais, rompendo com a ideia da
ausência de limites para exploração dos recursos da natureza, em contraposição à concepção dominante
de crescimento contínuo da sociedade industrial, com evidentes preocupações relativas ao crescimento
populacional, ao processo de urbanização e à tecnologia.
Ainda neste período, surge o trabalho de Amartya Sen, cujo enfoque é o crescimento econômico
não como finalidade precípua e sim, a partir da qualidade de vida dos indivíduos, da distribuição da
riqueza e do uso que a sociedade faz dos recursos, encarado como uma ampliação das liberdades
humanas e não apenas satisfação de necessidades.
O Relatório Bruntland (WCED), de 1987, e a Agenda 21, resultado da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, trazem à luz, o debate sobre pesquisar e
desenvolver novas ferramentas para a avaliação da sustentabilidade a partir do conceito de
desenvolvimento sustentável apresentado em relatório pela Comissão Brundtland da Organização das
Nações Unidas:
“A humanidade é capaz de atingir o desenvolvimento sustentável – para garantir que ele
atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de
atender suas próprias necessidades.” (Relatório Bruntland, Nosso Futuro Comum, 1987).

Lançara-se um desafio ao mundo, especialmente ao corporativo que vive hoje a necessidade de
responder aos apelos sociais, ambientais e econômicos, nos negócios.
Assim voltando à expansão das críticas de Sen, cuja contribuição foi reconhecida pela sua
láurea com o Prêmio Nobel de Economia em 1998, este, passa a entender o desenvolvimento como o
estímulo à expansão da qualidade de vida, que não nutre nenhuma dependência direta com o
crescimento econômico, “O desenvolvimento de um país depende das oportunidades de fazer escolhas
de seus cidadãos e seu principal fim e meio é a própria expansão das liberdades que as pessoas
desfrutam”. (SEN, 1999). A partir deste ponto, Sen foi responsável por fornecer os conceitos que
induziram o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), lançado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujo papel é o de incluir aspectos sociais numa
abordagem econômica do desenvolvimento, calculado a partir de uma estatística de combinação de
dados de expectativa de vida ao nascer, nível educacional e o PIB per capita. Deste modo, foi um dos
responsáveis pela crítica social à visão reducionista neoclássica de crescimento econômico como
vantagem geradora de progresso e consequentemente, bem estar para todos.
Surgem críticas ao mainstream sob o ponto de vista da sustentabilidade, aliando a perspectiva da
economia à social e ambiental como forma de analisar e rebater os efeitos da crise atual, desencadeada
nos Estados Unidos a partir de 2007, repercutida mundialmente, reunindo economistas, ecólogos,
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sociólogos e cientistas, para questionar o funcionamento dos mercados, ao contrário do que
economistas e políticos sugeriam.
Deste modo, aproveitando as constatações de observadores científicos da sociedade e da
economia e meio ambiente, Tim Jackson (2009) afirma que a crise seria um momento oportuno para
questionar o crescimento econômico, uma vez que a economia liberal moldada pela obsessão do
crescimento aumentou a liberdade do setor financeiro, permitindo a proliferação de derivativos e a
expansão irresponsável do crédito.
Nas duas décadas de expansão massiva do crédito, que precederam a crise financeira, um dos
aspectos fundamentais, além do grande aumento do endividamento dos países, foi o aumento de crédito
ao consumidor, que possibilitou o aumento do gasto das famílias e simultaneamente, impulsionou o
crescimento com base no consumo. Esse período foi denominado, por Jackson (2009) como a “era da
irresponsabilidade”:
The age of irresponsibility demonstrate a long-term blindness to the limitations of the
material world. This blindness is as evident in our inability to regulate financial markets as it is
in our inability to protect natural resources and curtail ecological damage. Our ecological debts
are as unstable as our financial debts. Neither is properly accounted for in the relentless pursuit
of consumption growth (JACKSON, 2009: pp 32-33).

Mais recentemente Belluzzo (2013), comenta a crise iniciada em 2007, no infausto episódio da
quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, dizendo que a crise ofereceu a oportunidade de
avançar na compreensão das transformações ocorridas nas relações entre inovações financeiras,
financiamento dos gastos de hiperconsumo das famílias, seu endividamento, de investimento das
empresas e geração de renda e emprego na economia globalizada. É neste contexto que emerge a
Economia Ecológica com proposições de inúmeros de seus teóricos.
3. ECONOMIA ECOLÓGICA E MACROECONOMIA ECOLÓGICA
3.1. Economia Ecológica
A Terra, de um ponto de vista termodinâmico, é um sistema praticamente fechado. Ou seja,
com exceção de alguns ocasionais meteoritos e lixos cósmicos, nosso planeta recebe pouco
material advindo do Universo. No entanto, recebemos um fluxo fixo e ininterrupto de energia
advinda do Sol (GEORGESCU-ROEGEN, 1976)

Deste modo e correlacionando a esfera ambiental com a econômica, o romeno Nicholas
Georgescu-Roegen (1906-1994), matemático e estatístico de formação, foi o autor de transposições das
leis da termodinâmica à atividade econômica e à natureza e interpretou a economia convencional
(neoclássica) como um sistema econômico completamente circular, mecânico e autossustentável, cujos
fluxos de consumo e produção estariam contidos dentro de um sistema fechado, onde nada entra ou sai.
Segundo Daly (1995), uma de suas contribuições fundamentais foi apontar a necessidade de
construção de uma nova visão do sistema econômico – convencionalmente entendido a partir dos
fluxos monetários circulares – que considerasse a existência de fluxos físicos, materiais e energéticos.
Foi inovadora a sua proposição de que os sistemas econômicos fossem também analisados
segundo a lei da entropia, o que contrastava com a ideia de progresso material fortemente consolidada
XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

entre a maioria dos economistas, porém ofereceu base ao relatório The Limits to Growth (MEADOWS
et al., 1978[1972]), pelo entendimento da economia como processo termodinâmico e irreversível.
Já Daly, contribuiu para a construção de uma nova disciplina, a economia ecológica, que deveria
integrar o entendimento dos serviços econômicos e ecossistêmicos (COSTANZA et al., 1997).
Uma visão mais completa introduziu, a noção da macroeconomia como sistema aberto dentro do
ecossistema, e também a categoria psíquica da produção, responsável por gerar o bem-estar social,
fornecida por Philip Lawn (2005:2012) (Figura 1). A importância dessa categoria psíquica é decorrente
da própria análise de Georgescu-Roegen, para quem o verdadeiro produto da economia deveria ser la
joie de vivre, ou alegria de viver. (GEORGESCU-ROEGEN, 1995[1979]).
De um ponto de vista estritamente físico, a Figura 1 retrata a conversão de recursos de baixa
entropia em resíduos de alta entropia, que constituem o throughput (representa o fluxo físico entrópico
de energia e materiais utilizados pela atividade econômica). Esse fluxo é proveniente de fontes naturais,
passa pela economia humana e regressa aos sumidouros da natureza (DALY, 2004). A justificativa ou
propósito desse processo não está em seu aspecto físico, mas sim no produto psíquico representado por
Lawn.
Figura 1: Representação alternativa do processo econômico a partir dos fluxos de throughput

Portanto, para Georgescu-Roegen, a dependência de recursos naturais para realizar a atividade
econômica e, por sua vez, sua sujeição às leis da termodinâmica têm implicações sobre a ideia de
sustentabilidade e criam o questionar de uma série de pressupostos da economia neoclássica, inclusive
suas abordagens voltadas à temática ambiental.
O gasto físico de energia passa a ser fator determinante para a análise entrópica, em detrimento
do econômico para os economistas ecológicos.

3.2. Análise da sustentabilidade pelos pressupostos da economia ecológica
Duas obras, publicadas na década de 70, tiveram um papel fundamental para apresentar e
para divulgar a insuficiência das análises desenvolvidas até então. Toward a Steady State
Economy, organizadas por Herman Daly (1973), compreendiam artigos considerados clássicos
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atualmente, como “The Economics of the Coming Spaceship Earth” de Kenneth Boulding e
“The Entropy Law and the Economic Problem” de Nicholas Georgescu-Roegen. Steady-State
Economics, escrita por Daly (1977), por sua vez, criticava a teoria neoclássica a partir da
constatação de que a economia é um subsistema de um sistema global finito e apresentava a
economia de condição estável como alternativa ao crescimento econômico
(GOWDY&ERICKSON, 2005, apud SAES, 2013).

Saes (2013) reporta que Costanza (1989) descreve elementos associados à economia ecológica,
determinantes e fundantes da formulação de políticas sustentáveis. Para Costanza (1989), existe
elevado grau de incerteza, inerente aos sistemas ecológicos e econômicos, objeto da economia
ecológica para redução da ignorância sobre o estado do planeta e elaboração de políticas pautadas pela
prudência.
Herman Daly (1977) explorou as consequências da atividade econômica como um subsistema de
um sistema global finito. A principal implicação para Daly é que a economia não pode crescer
materialmente de forma indefinida, ponto de partida da sua crítica da economia neoclássica, que, sob o
pretexto de alocação econômica eficiente, assume um crescimento econômico indefinido. O autor
defende um estado estável da economia, no qual o estoque de riqueza física (capital) e de pessoas
(população) deve manter-se constante com taxa de throughput, abaixo da capacidade de absorção e de
regeneração do ecossistema.
Para compreender a incerteza para a economia ecológica, é possível reproduzir uma matriz de
teoria dos jogos, sobre políticas de cientistas ou políticos otimistas ou pessimistas sobre o papel da
tecnologia, diante de previsões corretas ou incorretas.
Figura 2: Representação alternativa do processo econômico a partir dos fluxos de throughput

Portanto, segundo Romeiro (2001) a existência de incerteza deve determinar a adoção de
políticas elaboradas segundo o Princípio da Precaução, pois essa discussão pauta a tomada de decisões
relacionadas aos problemas ambientais como o aquecimento global. O assunto é controverso entre os
cientistas e não há consenso, tal qual se o aquecimento tem origem antropogênica.
A precaução reflete a ausência de certezas científicas diante de determinado fenômeno
principalmente quando sujeito a grandes danos irreversíveis. A decisão pública, nesse contexto,
não pode estar fundada, unicamente, em bases científicas. Por isso “a Precaução é
frequentemente interpretada como um meio de restaurar a primazia do político na definição dos
problemas e na oportunidade de engajar uma ação pública” (ROMEIRO, 2001: 23).

3.3. Metodologia no contexto de incerteza e complexidade
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Cinco são as premissas dominantes – atomismo, mecanicismo, universalismo, objetivismo e
monismo – que embora responsáveis por grandes avanços das instituições ocidentais a partir do século
XIX, especialmente a ciência, tornaram-se praticamente inquestionáveis, inibindo novas formas de
pensar – principalmente a respeito de sistemas complexos, cuja dinâmica depende tanto dos
ecossistemas quanto do comportamento humano. As premissas alternativas por sua vez, elementos
constituintes da explicação das mudanças dos sistemas econômicos e ambientais, justificam Norgaard
(1994) pelo pluralismo metodológico – para compreensão de sistemas complexos. Por exemplo, a
ciência pós-normal, método de pesquisa adequado para lidar com a realidade caracterizada pela
existência de incerteza irredutível, de ignorância sobre ela e de interesses variados, é reforçada pelos
autores na visão apresentada por Costanza (1989), a respeito dos riscos envolvidos, nas tomadas de
decisão, sob incerteza e propõem uma reflexão sobre o papel da ciência. O conceito de ciência pósnormal tem se mostrado mais adequado à resolução de questões da atualidade cujos dilemas demandam
problemas científicos relevantes para a sociedade, tomadas de decisões políticas urgentes e
administração das incertezas para o bem comum (FUNTOWICZ & RAVETZ, 1993). A ampliação da
‘comunidade de pares’, não deve ser vista, como ato ético, mas, como enriquecimento da investigação.
O diálogo com os diretamente afetados, permite a inclusão de fatos para a compreensão do estudo.
A análise multicritério permite a operacionalização de tomadas de decisão similares ao da ciência
pós-normal. É um instrumento de apoio à decisão em situações de elevada complexidade, onde há
necessidade de considerar diversos critérios simultaneamente.
3.4. Determinação da escala macroeconômica
Herman Daly (1991b) utilizou o termo “escala ótima” da macroeconomia, que insere o
subsistema econômico no ecossistema sem poder suplantá-lo em tamanho e efetividade.
Em Beyond Growth: the economics of sustainable, publicado em 1996, e no manual Ecological
Economics, de 2004, Herman Daly e Joshua Farley, afirmam que quando a escala ótima é discutida na
microeconomia convencional, o aumento de qualquer atividade implica no aumento dos benefícios,
mas também dos seus custos relativos, baseada na análise marginalista. Os custos sobem mais rápido
que os benefícios e quando se igualam, a atividade atinge a sua escala ótima. Se o crescimento da
atividade continua, tornam-se maiores que os benefícios. Na macroeconomia convencional, ao
contrário, não existem custos decorrentes do crescimento econômico então, não existe um limite que
represente o momento de parar (DALY&FARLEY, 2011 [2004]). Na figura 3, como nas análises
neoclássicas, há um ponto ótimo determinado pelo momento no qual a desutilidade marginal excede a
utilidade da produção adicional de um bem (ponto b). Assim, a partir do instrumental neoclássico, cai o
mito da possibilidade de crescimento indefinido. À medida que a economia cresce e caminha-se de um
mundo “vazio” (empty world-abundância do capital natural e escassez do capital manufaturado, para
um mundo “cheio” (full world), o capital manufaturado torna-se abundante com escassez do capital
natural e aumento da desutilidade marginal do crescimento (curva DM) (DALY&FARLEY, 2011
[2004]).
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Figura 3: Limites ao crescimento da macroeconomia

Figura 4: Escala macroeconômica ótima e escala máxima sustentável 1

1-

A é formada pelas curvas de utilidade e desutilidade marginal (Figura4) em sua forma agregada. A curva de benefício não
cancelado (curva BN em A) da atividade econômica representa a renda psíquica gerada pela expansão da economia nacional. O
formato da curva é explicado pelos mesmos motivos que a utilidade marginal do crescimento segue uma trajetória decrescente.
O custo não cancelado (curva CN em A) representa a perda de serviços ecossistêmicos, resulta do crescimento da
macroeconomia - transformação do capital natural em capital produzido. O formato da curva decorre da lei dos custos marginais
crescentes, pelos mesmos motivos da desutilidade marginal crescente da expansão da economia. A novidade de A é apresentar a
diferença de CN e BN como os benefícios líquidos sustentáveis, também apresentados por Lawn, em trabalhos como bem-estar
econômico sustentável (ver, p.e., LAWN, 2007b: 31).

Daly (1991b) então critica a análise ortodoxa da problemática ambiental- que introduz uma pequena
correção na teoria convencional, expressa pelas externalidades, a ideia de que uma ação individual
pode implicar em prejuízos aos demais indivíduos, a partir de um dano ambiental, operacionalizada por
meio da cobrança de taxas que não se reflete no meio ambiente sob a forma a mitigação do dano ou sua
recuperação.
3.5. Modelos de macroeconomia ecológica, ISLM-EE e LOWGROW
John Hicks (1937), no artigo “Mr. Keynes and the Classics: a suggested interpretation”, inverteu a
lógica de Keynes com o desenvolvimento de uma interpretação neoclássica da Teoria Geral, pela
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supressão de limites para o crescimento do produto, porém Daly e Farley (2011 [2004]) apenas indicam
a necessidade de imposição de uma escala absoluta nos modelos convencionais IS-LM, representada
por uma linha vertical EC (Figura 5) que é a “capacidade ecológica” e reflete o equilíbrio biofísico da
produção como limite para a escala da atividade econômica sustentável, em termos de throughput.
Na figura 5 têm-se: I- “mundo vazio”- capacidade excedente da capacidade ecológica em relação à
produção – equilibra o mercado monetário e o mercado real. II- o equilíbrio econômico ultrapassa o
equilíbrio biofísico- interpretada de duas formas: ou o setor real cresceu com exploração insustentável
do capital natural ou há um fenômeno monetário de inflação e o equilíbrio biofísico não foi
ultrapassado. II- representa a igualdade do equilíbrio biofísico com o equilíbrio econômico. No entanto
para que cheguemos a tal condição estável seria, segundo os autores, necessário “either extraordinary
good luck or purposeful coordination and planning” (DALY & FARLEY, 2011 [2004]: 349).
Figura 5: Representação gráfica do modelo IS-LM-EC

Abaixo, para compreender a lógica da construção da curva ISLM-EE de Heyes representada, e é a
intensidade energética e material da atividade econômica – quantidade média consumida de um bem
chamado “meio ambiente” para cada unidade de produto.
Figura 6: Representação gráfica do modelo IS-LM-EE

O modelo Lowgrow, construído com base em um modelo macroeconômico convencional, adiciona
elementos para simular os efeitos sobre o capital social e natural (Figura 6). A demanda agregada é
determinada pela soma dos gastos de consumo (C), do investimento (I), dos gastos do governo (G) e da
diferença entre exportações (X) e importações (M). A produção é estimada a partir de uma função
Cobb-Douglas (PIB é função da mão de obra empregada ‘L’ e do capital ‘K’). ‘t’ tem por objetivo
considerar as alterações na produtividade no uso do capital e do trabalho, por melhoras na tecnologia,
na organização e qualificação do trabalho. Não há setor monetário no modelo e o Banco do Canadá
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controla a oferta monetária e a mantém a uma taxa de inflação de 2% ao ano. A situação fiscal é dada
pela relação superávit e déficit mais endividamento e medida a partir dos níveis de governo federal,
provincial e municipal (VICTOR, 2008; VITOR & ROSENBLUTH, 2007).
Figura 6: Estrutura simplificada do modelo LowGrow

Assim, segundo Saes (2013), o desenvolvimento de modelos de macroeconomia ecológica, está no
início e crescerá muito nos próximos anos. Dentre os avanços possíveis, a compreensão da relação das
variáveis já estudadas com as variáveis do sistema financeiro será extremamente importante. A
discussão da condição estável e do elevado nível de endividamento das economias é mais um agravante
da instabilidade em tempos de baixo crescimento e exige ser apropriadamente discutido para permitir
introduzir reformas e políticas que reduzam a geração descontrolada de dinheiro na economia – e a
necessidade de crescimento adicional em contrapartida.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As publicações de economia ecológica poderiam figurar em periódicos do mainstream. Existem
diversas iniciativas que buscam alternativas, desenvolvendo métodos condizentes com a visão biofísica
da economia ecológica. Considera-se um avanço importante, seu desenvolvimento por fornecer bases
para a discussão de políticas e reformas macroeconômicas condizentes com a viabilização de uma
economia ecologicamente sustentável, o que depende da compreensão de relações entre os sistemas
econômico e ecológico, caracterizadas por grande grau de incerteza e complexidade, e da determinação
da escala ótima da macroeconomia.
A abordagem econômico-ecológica, considera o caráter biofísico e entrópico dos processos
econômicos, que fundamenta sua crítica paradigmática ao mainstream da economia, assim, será
necessário discutir políticas e reformas macroeconômicas condizentes com a viabilização de uma
economia ecologicamente sustentável. Para tal, dois caminhos se configuram para a construção de uma
macroeconomia ecológica:
 O aprofundamento e sistematização de duas iniciativas para uma sociedade pós-crescimento – a
condição estável e o decrescimento.
 O aperfeiçoamento de modelos macroeconômicos que relacionem variáveis econômicas e
ambientais limitadas à escala do sistema econômico.
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Dois exemplos, discutidos no capítulo três, são a ciência pós-normal e a análise multicritério, como
alternativas metodológicas à integração de variáveis econômicas e ecológicas limitadas à escala do
sistema econômico.
Por fim, a macroeconomia ecológica ainda apresenta contornos vagos, sendo necessários maiores
esforços para consolidá-la.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BELLUZZO, L.G., O capital e suas metamorfoses, São Paulo: Ed. UNESP, 2013.
COSTANZA, R. Ecological economics: a research agenda. Ecological Economics, v.2, n.2, pp.335–57, 1991.
DALY, H.E. Beyond Growth: the economics of sustainable. Boston: Beacon Press, 1996.
DALY, H.E. Elements of Environmental Macroeconomics. In: COSTANZA, R. (ed.) Ecological Economics: The Science
of Management of Sustainability. New York: Columbia University Press, 1991a.
FUNTOWICZ, S.O., RAVETZ, J.R. Post-Normal Science. Internet Encyclopaedia of
Ecological Economics. 2003.
FUNTOWICZ, S.O., RAVETZ JR. The worth of a songbird: ecological economics as a postnormal science. Ecological
Economics, v.10, pp. 197-207, 1994a.
FUNTOWICZ, S.O., RAVETZ, J.R. Science for the post-normal age. Futures. September, pp. 739–55, 1993.
GEORGESCU-ROEGEN, N. La décroissance: Entropie -Écologie - Économie [Internet]. 2nd ed. Paris: Éditions Sang de la
Terre; 1995 [1979]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22154139
JACKSON, T. Prosperity Without Growth: economics for a finite planet. London, Sterling, VA: Earthscan, 2009.
KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan Press, 1936.
MEADOWS, D. H. et al. Limites do crescimento: um relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o Dilema da
Humanidade. Tradução de LITTO, I. M. F.; original em língua inglesa: Nova Iorque: Universe, 1972; prefácio de W. Watts
e comentário da Comissão Executiva do Clube de Roma. São Paulo: Perspectiva, 1978, 2ª. Ed.
PRONI, M.W., O império da concorrência:uma perspectiva histórica das origens e expansão do capitalismo, Revista
Paranaense Desenvolvimento, no. 97, pp. 3-31, IPARDES,Curitiba,1997.
REYDON, B.P. et all, A competitividade verde enquanto estratégia empresarial resolve o problema ambiental?, Texto
para Discussão. IE/UNICAMP, Campinas, no. 125, 2007, 24 pg.
ROMEIRO, A. R., Desenvolvimento sustentável: uma perspectiva econômico-ecológica. Estudos Avançados, v. 26, n. 74,
pp. 65-92, 2012.
SAES, B. M., Macroeconomia Ecológica: O desenvolvimento de abordagens e modelos a partir da economia ecológica.
2013. 144 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico, área de concentração: Desenvolvimento Econômico,
Espaço e Meio Ambiente- Instituto de Economia- Universidade Estadual de Campinas, Campinas).
TEIXEIRA, A., O Movimento da Industrialização nas Economias Capitalistas Centrais no Pós-Guerra. RJ, IEI/UFRJ,
Texto para Discussão, nº 25, (1983, apud SAES, 2013, p. 8).
XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS COMO A INTERFACE ENTRE O EMPREENDEDORISMO
E A SUSTENTABILIDADE: UM CASO APLICADO DO MÉTODO GAIA EM UMA
RECICLADORA DE PLÁSTICOS.
Daiana Paulina da Luz Censi Leripio
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
projetos@redegs.com.br
Geraldo Luiz de Oliveira Silva
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
glsilva.50@gmail.com
Ricardo Luis Barcelos
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
ricardo.barcelos73@gmail.com
Alexandre de Avila Leripio
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
leripio@terra.com.br

Resumo: A sustentabilidade pode ser traduzida como uma ampla tática de gestão de riscos, baseada em dimensões
econômicas, sociais e ambientais. Aliando a capacidade de prever e assumir riscos dos empreendedores, com a incerteza
dos mercados e os níveis de resiliência dos ecossistemas, as temáticas empreendedorismo e sustentabilidade convergem
para a possibilidade de geração de negócios sustentáveis. Estudos demonstram uma lacuna teórica relacionada à
congruência dessas abordagens (COHEN & WINN, 2007; DEAN & MCMULLEN, 2007; HALL, DANEKE &
LENOX, 2010; BOSZCZOWSKI & TEIXEIRA, 2012), portanto o objetivo do presente artigo foi analisar a interface do
empreendedorismo com a sustentabilidade. Para isso foi utilizado o método GAIA – Gerenciamento de Aspectos e
Impactos Ambientais, o qual permite a identificação de oportunidades de melhoria no nível da sustentabilidade nas
organizações (LERIPIO, 2001). O objeto de estudo consistiu em uma empresa de reciclagem de plásticos, situada no
município de Penha, Santa Catarina (Brasil), na qual foi possível observar que os aspectos críticos para o alcance da
sustentabilidade do negócio se configuraram em oportunidades de negócios sustentáveis, constituindo a interface entre
os constructos mencionados.
Palavras-chave: empreendedorismo, sustentabilidade, negócios sustentáveis, reciclagem de plásticos.

Abstract: Sustainability can be translated as a wide tactical risk management, based on economic, social and
environmental dimensions. Combining the entrepreneurs ability to predict and take risks, with the markets uncertainty
and the level of resilience of ecosystems, themes entrepreneurship and sustainability converge on the possibility of
generating sustainable business. Studies demonstrate a theoretical gap related to the convergence of these approaches
(COHEN & WINN, 2007; DEAN & MCMULLEN, 2007; HALL, DANEKE & LENOX, 2010; BOSZCZOWSKI &
TEIXEIRA, 2012), therefore the aim of this study was to analyze the interface of entrepreneurship with sustainability.
For this was used GAIA method (Environmental Aspects and Impacts Management), which allows the identification of
opportunities for improvement in the sustainability level in organizations (LERIPIO, 2001). The object of study was a
plastics recycling company, located in the municipality of Penha, Santa Catarina (Brazil), in which it was observed that
the critical aspects for achieving business sustainability is configured in sustainable business opportunities, providing
the interface between the constructs mentioned.
Key-words: entrepreneurship, sustainability, sustainable business, plastics recycling.
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1.

Introdução
Segundo Capra (1996), um dos grandes desafios ainda não superados pela sociedade é a
criação de comunidades sustentáveis, isto é, ambientes sociais e culturais nos quais as necessidades
e aspirações contemporâneas possam ser realizadas sem diminuir as chances das gerações futuras.
Contudo, as tendências consumistas influenciadas pelo poder industrial e comercial que
impulsionam o consumidor a obter produtos e serviços, além de constituir parte de uma perda de
identidade ocasionada pela modernidade e não uma forma eficiente de satisfazer as necessidades de
indivíduos autônomos, ainda incrementam as externalidades geradas pelo modelo econômico
vigente (SLATER, 2001).
A sociedade do consumo se caracteriza predominantemente por estar relacionada à oferta de
produtos e ao consumo excessivo. O crescimento vertiginoso do consumo tem provocado como
consequência, o descarte de resíduos sólidos em grande escala, o que contribui sobremaneira para o
aumento da degradação ambiental. Para Pereira et al (2012), proteger e melhorar o bem-estar futuro
requer um uso mais sábio e menos destrutivo do capital natural. Isto, por sua vez, envolve drásticas
mudanças no modo como são tomadas e implantadas decisões nos mais diversos âmbitos das
cadeias de produção, buscando soluções inovadoras e sustentáveis para uma sociedade que passe a
consumir de forma mais consciente.
Uma das mais importantes bases teóricas da sustentabilidade foi desenvolvida por Ignacy
Sachs em 1976, com o sentido de auxiliar comunidades a alcançarem organização e educação, para
que estas pudessem repensar seus problemas, identificarem necessidades e recursos, resultando na
promoção da justiça e prudência com relação aos recursos naturais (SACHS, 1986). No decorrer
dos anos, a sustentabilidade vem se consolidando como uma pauta permanente na agenda
empresarial, sendo considerada como um fator de sobrevivência para o negócio.
A definição de negócio sustentável é aplicável a todo empreendimento que conserve o meio
ambiente, gere trabalho saudável e renda, traga benefícios para as comunidades locais envolvidas,
divisas para o Estado, retorno para os investidores e esteja inserido em uma cadeia produtiva
sustentável (LERIPIO, 2001).
Uma empresa sustentável procura elaborar suas estratégias de negócios levando em
consideração os aspectos associados ao atendimento das suas próprias necessidades e de suas partes
interessadas, considerando as melhores práticas aplicáveis à cadeia produtiva em que está inserida
(BARBIERI & CAJAZEIRA, 2009).
Para desenvolver tais estratégias, a sustentabilidade passa a ser manifestada como uma
ampla tática de gerenciamento de riscos, na qual os aspectos econômicos, sociais e ambientais dos
negócios são analisados por meio de suas interações, aliados aos níveis de resiliência dos
ecossistemas e de incerteza dos mercados (SMERALDI, 2009; ANDERIES et al, 2013; WU,
OLSON & BIRGE, 2013). Perante esse contexto, os empreendedores apresentam um diferencial
que caracterizam seus perfis: a capacidade de prever e assumir riscos, na forma de referência
dinâmica e geradora de oportunidades de negócios, bem como vantagens competitivas. Uma das
definições mais utilizadas acerca do empreendedor é proveniente do economista Joseph
Schumpeter, o qual ressalta a qualidade do indivíduo inovador que altera o estado de equilíbrio da
economia e proporciona um crescimento diferenciado (SCHUMPETER, 1988).
Análises de periódicos realizadas por Cohen & Winn (2007) e posteriormente por Hall,
Daneke & Lenox (2010), observaram que publicações nas principais revistas internacionais de
empreendedorismo abordando a temática da sustentabilidade eram escassas, apesar destes aspectos
parecerem bastante relacionados neste contexto. Conforme analisado por Boszczowski & Teixeira
(2012), no âmbito nacional poucos estudos teóricos e empíricos foram desenvolvidos para buscar
essa integração. A convergência desses campos é expressa pelo empreendedorismo sustentável, o
2
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qual se baseia na premissa da identificação de oportunidades rentáveis de negócio nas falhas de
mercado que ocasionam impactos ambientais (DEAN & McMULLEN, 2007).
O empreendedorismo sustentável pode contribuir com a mudança de paradigma necessária
para se construir um novo padrão de consumo. O contexto do empreendedorismo na economia
baseada em conhecimento e inovação está igualmente propiciando modificações que levam a
eficiência na utilização dos recursos humanos e materiais (MORTAZAVIA & BAHRAMI, 2012).
O empreendedorismo sustentável apoiado em ações coletivas e intervenções políticas de educação
ambiental e responsabilidade social pode estruturar uma tendência de consumo mais equitativa e a
custos menores (PORTILHO, 2005).
O objetivo do presente artigo foi analisar a interface do empreendedorismo com a
sustentabilidade. Para isso foi utilizado o Método GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos
Ambientais, o qual permite a identificação de oportunidades de melhoria no âmbito da
sustentabilidade nas organizações (LERIPIO, 2001). O objeto de estudo consistiu em uma empresa
de reciclagem de plásticos, situada no município de Penha, Santa Catarina (Brasil), na qual foi
possível observar que os aspectos críticos para o alcance da sustentabilidade do negócio se
configuraram em oportunidades de negócios sustentáveis, constituindo a interface entre as temáticas
abordadas.
2.

O Empreendedorismo e o Contexto da Sustentabilidade
O constructo do empreendedorismo evoluiu de acordo com os contextos históricos,
principalmente em função dos modelos econômicos vigentes. Nas considerações de Richard
Cantillon, no século XVIII, o empreendedor se caracterizava pelo agricultor, comerciante ou artesão
que assumia os riscos em seus negócios com preços incertos. Ao longo dos anos esta situação se
consolidou por meio da formalização desses empresários, fator este que associou fortemente o
indivíduo empreendedor à sua própria organização (COSTA, BARROS & CARVALHO, 2011).
Após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, nos períodos de 1914-1918 e 1939-1945
respectivamente, a configuração do empreendedorismo se alterou, transferindo a prerrogativa da
mudança econômica para as grandes empresas monopolistas. No entanto, a importância do
indivíduo empreendedor em aspectos como inovação e eficiência são ainda relevantes na
atualidade, principalmente em estudos nas áreas do intraempreendedorismo (GAPP & FISHER,
2007; PISCOPO, 2011; LENZI et al, 2011; GÜNDOĞDU, 2012; HASHIMOTO, 2013).
O surgimento da sustentabilidade foi oficializado em 1987 na Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, através do manifesto intitulado de “Nosso
Futuro Comum”, o qual descreveu a importância do equilíbrio entre o crescimento econômico e a
conservação ambiental através da definição de desenvolvimento sustentável como aquele que
atende suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas
próprias (CMMAD, 1988).
No contexto empresarial, a discussão da evolução da sustentabilidade e as suas interfaces
com as teorias científicas formam um embasamento consolidado e necessário para a elaboração de
ferramentas que auxiliem as empresas a construírem uma atuação alinhada com as expectativas das
partes interessadas. Apesar das críticas às fórmulas prescritivas do funcionalismo na gestão
(PIERCE & NEWSTRON, 2002; DE PAULA e WOOD JR, 2003; CLARK & GREATBATCH,
2004), este permite aproximar os conceitos teóricos das necessidades da resolução de problemas
práticos das organizações. O empreendedorismo sustentável está alinhado com esta premissa, ou
seja, incentivar a criação de empresas e instituições baseadas em inovações sustentáveis e nas
externalidades da economia atual, além de garantir a sobrevivência em longo prazo das mesmas,
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com interação e dinamismo com os stakeholders (PARRISH, 2007; 2010; ZAMAN, VASILE &
CRISTEA, 2012; KARDOS, 2012; WOOLTHUIS et al, 2013).
A orientação para sustentabilidade corrobora as proposições de autores seminais do
empreendedorismo como Schumpeter (1988), pois o papel do empreendedor como provedor de
inovações tecnológicas e gerenciais para a criação de contextos de prosperidade econômica é
fundamental para a construção de novas perspectivas de rentabilidade. Um problema para um
empresário comum, como os resíduos provenientes do seu processo produtivo, deve ser percebido
como uma oportunidade de negócio pelo empreendedor sustentável, tal como matéria-prima para
um novo produto (DELGADO et al, 2008; AUSTIN, STEVENSON & WEI-SKILLERN, 2012).
2.1.

Negócios Sustentáveis
Senge et al (2006) acredita que a sustentabilidade é um termo amplo, citado pelo autor como
um “guarda-chuva”, o qual contempla soluções que contribuem para as organizações lidarem de
forma eficaz com suas externalidades causadas pela visão de lucro no curto prazo. Callenbach et al
(1993) já haviam sistematizado as principais razões que motivaram as empresas a assumirem a
responsabilidade quanto à conservação dos recursos, tais como as exigências legais e a proteção dos
interesses específicos do negócio. Na Figura 2 é possível analisar as demais motivações elencadas
pelos autores.

Figura 1 - Motivações das empresas para conservar o ambiente. Fonte: Callenbach et al, 1993.
Nesse contexto, a sustentabilidade se converte em estratégias e práticas organizacionais,
delimitadas por um conjunto de condicionantes socioambientais, na qual a gestão dos riscos
envolvidos depende não somente da capacidade técnica e econômica das empresas, mas também de
como se organizam para responder a tais condicionantes (AMATO NETO, 2011). De tal modo, que
o presente artigo propõe uma reflexão sobre a contribuição do empreendedorismo para a habilidade
de se manter ou conservar um modelo de gestão empresarial capaz de se adaptar às mais diversas
situações, identificando nas imperfeições de mercado oportunidades de negócio.
Para Scharf (2004), os negócios sustentáveis apresentam vantagens que influenciam
diretamente na sobrevivência do negócio, tais como redução dos custos de seguro, devido à redução
dos riscos no negócio; maior produtividade, em função dos investimentos em eficiência e do maior
grau de aproveitamento da matéria-prima; redução de gastos com multas, conflitos legais e descarte
de resíduos, entre outros. No entanto, esses benefícios não são suficientes para que os
empreendedores reconheçam as oportunidades de negócio nesse âmbito.
4
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Inicialmente, o empreendedor precisa identificar uma problemática social ou ambiental e a
partir dessa, uma forma de atendê-la, ou seja, de solucioná-la agregando valor econômico por meio
da criação de um serviço ou produto específico, formando assim uma oportunidade de negócio
sustentável (BOSZCZOWSKI & TEIXEIRA, 2012).
Dentre os estudos que analisaram situações análogas de empreendedorismo sustentável e
oportunidades de negócios sustentáveis, destacam-se Pimentel, Reinaldo & Oliveira (2010) que
avaliaram o nível de incorporação da sustentabilidade empresarial e intraempreendedorismo em
trinta e três empreendedores do setor industrial da Região Metropolitana de Fortaleza (Ceará) e
Tavernard & Lisboa (2010) que propuseram a organização de comunidades baseada no
desenvolvimento sustentável e empreendedorismo para realização de beneficiamento e
comercialização de sementes da Amazônia no município de Porto Velho (Roraima).
3.

Método de Pesquisa
Para Silva & Menezes (2005), a pesquisa consiste em um conjunto de ações e propostas, as
quais visam encontrar a solução para um problema, com base em procedimentos sistemáticos e
lógicos. As autoras estabelecem quatro maneiras de classificação de uma pesquisa científica: quanto
à natureza, quanto à forma de abordagem dos problemas, quanto aos objetivos e quanto aos
procedimentos adotados.
Quanto à natureza os trabalhos científicos são classificados em Pesquisa Básica ou Pesquisa
Aplicada, sendo que se pode classificar o presente trabalho como Pesquisa Aplicada (SILVA &
MENEZES, 2005). Segundo Parra Filho & Santos (2000) a Pesquisa Aplicada possui objetivos
imediatistas em função da utilização prática de seus resultados. É bastante utilizada para fins
econômicos, como por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos e em estudos para
melhorias de eficiência e desempenho, como é o caso da análise do empreendedorismo sustentável.
Quanto à forma de abordagem dos problemas, o presente trabalho pode ser classificado
como Pesquisa Qualitativa, pois segundo Silva & Menezes (2005) o ambiente é a fonte direta para a
coleta dos dados e o pesquisador é o instrumento principal, o qual não requer a utilização de
metodologias estatísticas.
Quanto aos objetivos, o artigo pode ser classificado em Pesquisa Exploratória, pois segundo
Gil (1991), este tipo de pesquisa tende a proporcionar maior esclarecimento sobre o problema em
questão, permitindo o aprimoramento de ideias e a construção de hipóteses.
Quanto aos procedimentos técnicos, o presente trabalho pode ser classificado como Pesquisa
Bibliográfica, elaborada a partir de materiais já publicados, como livros, artigos de periódicos e
materiais disponibilizados na Internet e ainda, como Estudo de Caso, definido por Triviños (1987)
como “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente”.
3.1. Método GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais
O Método GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais, de acordo com
Leripio (2001), “é um conjunto de instrumentos e ferramentas gerenciais com foco no desempenho
ambiental aplicável aos processos produtivos de uma organização e no alcance da sustentabilidade
plena”. O Método GAIA foi baseado em referenciais teóricos clássicos da Gestão Ambiental, tais
como a Avaliação do Ciclo de Vida (CHEHEBE, 1998), o Gerenciamento de Processos
(HARRINGTON, 1993) e a Emissão Zero (PAULI, 1996). Na tabela 1 são descritas as Fases e
Atividades do Método GAIA.

5
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Tabela 1 – Fases e atividades do Método GAIA.

Fonte: Leripio, 2001.
A primeira fase do método é denominada de Sensibilização e é caracterizada por quatro
atividades principais: Avaliação da Sustentabilidade do Negócio; Análise Estratégica Ambiental;
Comprometimento da Alta Administração, e; Programa de Sensibilização de Partes Interessadas. O
principal instrumento das atividades mencionadas é a Lista de Verificação, composta por perguntas
fechadas que induzem a respostas do tipo sim ou não. A avaliação leva em consideração quatro
critérios que se dividem em grandes grupos fundamentados nas etapas da metodologia de avaliação
de ciclo de vida: fornecedores, processo produtivo, utilização do produto/serviço, destinação do
produto/serviço pós-consumido. As respostas da Lista de Verificação são classificadas em três
cores, vermelho, verde e amarelo, de acordo com seu significado em relação à sustentabilidade da
organização. Portanto, uma pergunta cuja resposta está associada a uma boa prática desenvolvida
pela empresa, será classificada como verde e uma resposta que representar uma oportunidade de
melhoria será classificada como vermelha. Quando a pergunta não se aplicar à realidade da
organização será classificada como amarela (LERIPIO, 2001).
Para Leripio (2001) o cálculo do nível de sustentabilidade de uma empresa é aferido da
seguinte maneira: total de quadros verdes X 100 dividido pelo número de respostas subtraindo-se o
6
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total de quadros amarelos. Por meio desse resultado, são iniciadas as ações para a adesão e
comprometimento da alta administração da empresa com a melhoria contínua do desempenho
ambiental. É válido ressaltar que a Lista de Verificação do Método GAIA possui 79 perguntas, para
este estudo foi utilizada a versão reduzida da Lista de Verificação, com 40 perguntas.
A fase seguinte é denominada de Conscientização e aborda as atividades de Mapeamento da
Cadeia de Produção e Consumo, Mapeamento do Macrofluxo do Processo, Estudo de Entradas e
Saídas, e Inventário de Aspectos e Impactos Ambientais. As atividades mencionadas foram
realizadas para o objeto de estudo deste artigo, com o objetivo de identificar a interface entre o
empreendedorismo e a sustentabilidade.
A fase final, denominada de Capacitação, considera a identificação de soluções criativas
para as oportunidades de melhoria identificadas na etapa anterior, bem como o treinamento dos
colaboradores para a implantação das soluções consideradas viáveis nos âmbitos técnico,
econômico e ambiental. Portanto, as atividades que compõem a fase de Capacitação são a
Identificação Criativa de Soluções, Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica e Ambiental, e
Planejamento.
O método reforça a importância da percepção dos gestores sobre a sustentabilidade para que
ocorram ações de gerenciamento sobre os impactos gerados pelas organizações, portanto, os
resultados do GAIA, promovem oportunidades de negócio para os empreendedores sustentáveis.
3.2. Objeto de Estudo
A empresa objeto desse estudo está situada no município de Penha, em Santa Catarina,
atuando no setor de reciclagem de plásticos há mais de 20 anos, considerada de pequeno porte (90
funcionários). A produção média mensal de polietileno (PEAD – alta densidade) e polipropileno
(PP) reciclados é de 175 toneladas mensais cada, sendo o poliéster (PET - politereftalato de etila) de
250 toneladas/mês.
A empresa possui três seções de triagem terceirizadas para a separação dos plásticos
coletados em todo o Brasil, porém com maior ênfase nos estados do Sul. Com a variação das
estações do ano, são perceptíveis as mudanças no consumo de refrigerantes e garrafas de água
mineral, sendo que nos meses de verão chegam a ser coletadas 900 toneladas de materiais plásticos
mensalmente.
4.

Análise e Discussão dos Resultados
Por meio da aplicação do Método GAIA, foi possível atender ao roteiro metodológico
apresentado por Leripio (2001), sendo que os resultados mais relevantes para a identificação das
oportunidades de negócios serão descritos na sequência.
4.1. Macroprocesso de Produção,
Por meio de visita técnica e entrevistas, foi possível identificar os processos produtivos e as
respectivas entradas e saídas de insumos, matérias-primas e resíduos, bem como os aspectos e
impactos associados, conforme a Figura 2.
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Entradas

Processo

Saídas

Aspectos




Fardos de materiais
plásticos diversos
(resíduos)

Recebimento de
Matéria-Prima






Materiais plásticos
Papelão dos fardos
Barbantes
Emissões
atmosféricas










Materiais plásticos
Energia elétrica
Óleos lubrificantes

Moagem




Plásticos moídos
Resíduos de óleo











Plásticos moídos
Água
Energia elétrica
Detergente
biodegradável



Lavagem



Plásticos limpos
Tampas de
garrafas
Rótulos de garrafas
Efluentes líquidos











Plásticos limpos
Energia elétrica
Óleos lubrificantes

Secagem




Plásticos secos
Resíduos de óleo












Plásticos secos
Energia elétrica
Água
Óleos lubrificantes
Embalagens (big bags)


Extrusão



Grãos (pellets) de
plástico reciclado
embalados (big
bags)
Efluentes líquidos
Resíduos de óleo







Geração de resíduos
sólidos recicláveis das
embalagens.
Geração de emissões
atmosféricas do
consumo de óleo diesel
dos transportes.
Descarregamento das
cargas.

Impactos






Consumo de energia
elétrica.
Geração de resíduos
sólidos contaminados
(borra de óleo).
Manutenção dos
esquipamentos.



Consumo de energia
elétrica.
Geração de efluentes
líquidos.
Geração de resíduos
sólidos (rótulos).
Manutenção dos
equipamentos.



Consumo de energia
elétrica.
Geração de resíduos
sólidos contaminados
(borra de óleo).
Manutenção dos
equipamentos.



Consumo de energia
elétrica.
Geração de resíduos
sólidos contaminados
(borra de óleo).
Geração de efluentes
líquidos.
Geração de emissões
atmosféricas.
Altas temperaturas e
ruído dos equipamentos.




















Poluição edáfica e
hídrica.
Poluição
atmosférica.
Risco de acidente.

Esgotamento de
recursos não
renováveis.
Poluição edáfica e
hídrica.
Risco de acidente.

Esgotamento de
recursos não
renováveis.
Poluição hídrica.
Poluição edáfica e
hídrica.
Risco de acidente.

Esgotamento de
recursos não
renováveis.
Poluição edáfica e
hídrica.
Risco de acidente.

Esgotamento de
recursos não
renováveis.
Poluição edáfica e
hídrica.
Poluição hídrica.
Poluição
atmosférica.
Risco físico.

Figura 2 - Fluxograma de entradas e saídas.
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Como é possível observar, em todos os processos são gerados resíduos ou efluentes que são
traduzidos pela ineficiência das tecnologias utilizadas na reciclagem dos plásticos pela empresa alvo do
estudo. Nota-se igualmente, no processo de Lavagem, a saída de subprodutos como as tampas e rótulos
das garrafas plásticas.
Para cada processo produtivo, foram elencados os possíveis aspectos e impactos para a
sustentabilidade do negócio, visando auxiliar a sensibilização dos gestores (Figura 2).
4.2. Indicadores de Ecoeficência
Para o cálculo dos indicadores de ecoeficiência, foram solicitados dados absolutos (Tabela 2)
associados aos principais aspectos e impactos dos processos descritos na Figura 2.
Tabela 2 - Indicadores absolutos do processo produtivo.
INDICADORES ABSOLUTOS
Produção de pellets reciclados (t – toneladas)
Consumo de água (m³ – metros cúbicos)
Consumo de energia (R$ - reais)
Consumo de óleo diesel (l – litros)
Resíduos sólidos (rótulos) ( t – toneladas)

600 t/mês
1344 m³/mês
50.000,00 R$ /mês
20.000 l/mês
60 t/mês

Por meio das informações apresentadas na Tabela 2 e de acordo com a metodologia de
Produção mais Limpa da UNEP/UNIDO (1991), foi possível calcular a ecoeficiência dos processos da
empresa objeto de estudo (Tabela 3).
Tabela 3 - Indicadores de ecoeficiência do processo produtivo.
INDICADORES DE ECOEFICIÊNCIA
Consumo de água/produção
2,24 m³/t
Consumo de energia/produção
83,33 R$ /t
Consumo de óleo diesel/produção
33,33 l/t
Resíduos sólidos (rótulos)/produção
100 kg/t
De acordo com a Tabela 3 nota-se que o consumo de água e por consequente a geração de
efluentes é um fator relevante para a Recicladora e que também está relacionado com a tecnologia
adotada pela empresa. Da mesma forma, o consumo de óleo diesel, sendo um recurso não renovável,
pressupõe novamente oportunidades de negócio para empreendedores inovadores e sustentáveis.
Conforme mencionado anteriormente, para Leripio (2001) o cálculo do nível de
sustentabilidade de uma empresa é aferido por meio do total de quadros verdes X 100 dividido pelo
número de respostas subtraindo-se o total de quadros amarelos.
A partir da verificação dos critérios para o cálculo da sustentabilidade, foram identificados 22
quadros verdes, 18 vermelhos e nenhum amarelo.
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O valor calculado de 55% para a sustentabilidade do negócio na empresa analisada é
considerado um resultado Adequado, alcançando o nível amarelo. Segundo Leripio (2001), empresas
que apresentam esta classificação possuem um nível de desempenho baseado em controle e correção,
como é possível observar no esquema apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Correlações entre sustentabilidade e desempenho ambiental das organizações. Fonte:
Leripio, 2001.
Os aspectos considerados críticos identificados pelo Método GAIA foram dispostos na Tabela 4
e analisados frente às possíveis oportunidades de negócios associadas, as quais poderiam ser
desenvolvidas por intraempreendedores, gerando lucro para a organização, ou por empreendedores
autônomos, configurando possíveis fornecedores de soluções.
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Tabela 4 - Oportunidades de negócio por meio da avaliação da sustentabilidade do Método
GAIA.
ASPECTOS CRÍTICOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Insumos oriundos de recursos não
- Fornecimento de Biodiesel;
renováveis (óleo diesel).
- Gerador a Etanol.
- Ciclo de capacitação para a cadeia de reciclagem de
Os fornecedores não possuem
plásticos;
certificações ambientais.
- Programa de certificação da qualidade de centros de coleta
e triagem de resíduos (público e privados).
- Implantação de setor de pesquisa & desenvolvimento.
Os processos produtivos apresentam
- Pesquisa de alternativas tecnológicas (lubrificação
potencial poluidor significativo
centralizada, particulado).
Geração de resíduos perigosos durante
- Utilização do resíduo perigoso como matéria-prima para
o processo produtivo
novo produto.
Alto consumo de água no processo
- Pesquisa de alternativas tecnológicas.
produtivo
Alto consumo de energia no processo
- Pesquisa de alternativas tecnológicas.
produtivo
Geração de subprodutos não
- Formatação de novo produto para a empresa
aproveitados
Através da Tabela 4, é possível notar que as lacunas que o objeto de estudo apresentou no
âmbito da sustentabilidade, através da avaliação do Método GAIA, podem se configurar em
oportunidades de negócio para empreendedores receptivos e conscientes das soluções associadas,
conforme mencionado por Boszczowski & Teixeira (2012).
5.

Considerações Finais
A sustentabilidade como premissa para os negócios implica no gerenciamento de riscos nas
dimensões ambiental, social e econômica, considerando a garantia e a responsabilidade perante as
partes interessadas. O empreendedorismo como fator de prosperidade financeira para o modelo
econômico vigente apresenta papel fundamental no equilíbrio das relações de produção e consumo.
Este papel é representado por uma lacuna de aprofundamento nos estudos científicos brasileiros,
definido como empreendedorismo sustentável, ou seja, aquele alinhado com inovações sustentáveis e
disposto a solucionar as externalidades provenientes da economia tradicional.
O empreendedorismo sustentável pode contribuir com a substituição de insumos,
desenvolvimento de tecnologias, manutenção e controle de processos, reaproveitamento de resíduos e
subprodutos, bem como uma mudança nos padrões de produção e consumo.
O objetivo do trabalho consistiu em analisar a interface do empreendedorismo com a
sustentabilidade. Através da aplicação do Método GAIA, foi possível identificar os aspectos críticos
para a sustentabilidade da empresa objeto de estudo, os quais proporcionaram insights de oportunidades
de negócios, que permitiram afirmar que a interface entre o empreendedorismo e a sustentabilidade são
os negócios sustentáveis provenientes da convergência dos temas, alcançando o objetivo proposto e
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corroborado pela literatura (DEAN & McMULLEN, 2007; PARRISH, 2010; BOSZCZOWSKI &
TEIXEIRA, 2012; WOOLTHUIS et al, 2013).
Como sugestão para trabalhos posteriores, indica-se a replicação do estudo em cadeias
produtivas completas, visando a compilação de um Banco de Oportunidades de Negócios Sustentáveis.
6.
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Resumo: O estudo objetiva verificar a relação dos indicadores de capital intelectual (CI) de natureza social e
ambiental com variáveis de desempenho econômico-financeiro das empresas listadas no ISE da BM&FBovespa
em 2010 e 2011. A amostra consiste de 11 empresas de energia elétrica. As variáveis de análise partiram do
constructo do Capital Intelectual Social com 3 variáveis e 66 indicadores e Capital Intelectual Ambiental com 3
variáveis e 48 indicadores proposto por Guthrie et al.(1999) adaptado por Silva e Ensslin (2011). Na análise
aplicou-se correlação de Spearman com 10 indicadores de desempenho econômico-financeiro. Os resultados
indicam evidenciação de CI social superior a ambiental no período analisado, com indicativo de investimentos
em ações socialmente responsáveis. A correlação entre as variáveis econômico-financeiras e de CI social e
ambiental são na maioria positiva com pouca significância estatística, porém, com evolução positiva de um ano
para outro, confirmando que o desenvolvimento econômico-financeiro tem relação importante com o aumento
dos investimentos em CI social e ambiental. Quanto à correlação entre CI social e ambiental é forte e positiva, se
justifica pelos coeficientes socioambientais serem as únicas matrizes independentes das oscilações de
desempenho econômico-financeiro, e por representarem fatores competitivos importantes muitas vezes
protegidos por leis.
Palavras-chave: Capital Intelectual. Social. Ambiental. Desempenho Econômico-Financeiro.
Abstract: The study aims to investigate the relationship between indicators of intellectual capital (IC) of social
and environmental variables with the financial performance of companies listed on the ISE BM&FBovespa in
2010 and 2011. The sample consists of 11 electric utilities. The analysis variables left the construct of
Intellectual Capital Social with 3 variables and 66 indicators, and Intellectual Capital Environmental with 3
variables and 48 indicators proposed by Guthrie et al. (1999) adapted by Silva and Ensslin (2011). In the analysis
we applied Spearman correlation with 10 indicators of financial performance. The results indicate disclosure of
CI social than environmental in the analyzed period, with indications of investments in socially responsible
actions. The correlation between the economic-financial variables and CI social and environmental are mostly
positive with low significance, however, with positive evolution from one year to another, confirming that the
economic and financial development has an important relationship with the increased investment in CI social and
environmental. Regarding the correlation between CI and social environment is strong and positive, justified by
environmental factors are the only matrices independent of fluctuations in financial performance, and represent
important competitive factors often protected by laws.
Keywords: Intellectual Capital. Social. Environmental. Financial Performance.
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1 INTRODUÇÃO
As mudanças econômicas, tecnológicas, políticas e sociais ocasionadas pela
globalização e pela alta concorrência, vêm alterando a estrutura e os valores da sociedade,
tornando o conhecimento um recurso proeminente, fonte fundamental de riqueza. Admite-se o
capital intelectual como detentor de poder competitivo, uma combinação de intangíveis que
trazem benefícios para as empresas e capacita seu funcionamento (STEWART, 1998).
O capital intelectual inclui também, a capacidade das empresas em se adequar às
demandas sociais e ambientais em um contexto de mudança. Muitas são as discussões quanto
à responsabilidade socioambiental corporativa no terceiro milênio. A transformação e a
influência ecológica e social nos negócios fazem-se sentir de maneira crescente e com efeitos
econômicos cada vez mais profundos, portanto organizações que aliarem suas decisões
estratégicas às questões ambiental e social conseguirão significativas vantagens competitivas
e até mesmo a redução de custos e incremento nos lucros a médio e longo prazo
(TACHIZAWA, 2007).
Para Silva e Ensslin (2011), as atividades direcionadas à questão da Responsabilidade
Social Empresarial, como na geração em Bem-Estar Social e de Filantropia Empresarial,
assim como as questões relacionadas à questão Ambiental, como a Sustentabilidade
Ambiental, decorrem de uma estrutura econômica e financeira sólida por parte das entidades,
em que o CI contribui dispondo de recursos organizacionais para a realização e o sucesso
dessas atividades socioambientais. O Capital Intelectual Social e Ambiental merece atenção
por ter papel relevante nas empresas do mundo todo. A questão que orienta este estudo é:
Qual a relação dos indicadores de capital intelectual com as variáveis de desempenho
econômico-financeiro das empresas do setor energia listadas no ISE da BM&FBovespa? Em
decorrência do problema, o objetivo é verificar a relação dos indicadores de CI de natureza
social e ambiental com as variáveis de desempenho econômico-financeiro das empresas do
setor energia listadas no ISE da BM&FBovespa em 2010 e 2011.
A realização deste estudo justifica-se pela relevância dos ativos intangíveis e à
valorização do capital intelectual como principal diferencial competitivo das empresas neste
século, desafiando os gestores em conciliar estas questões com os objetivos econômicos de
suas empresas. E por ser considerado, o capital intelectual (CI) é um ativo intangível
importante nos negócios (ABDULLAHA; SOFIAN, 2012). Os problemas decorrentes do
processo de modernização não se limitam apenas à competitividade das empresas, mas
também a saúde e a qualidade ambiental, e afetam diretamente os interesses comerciais e da
propriedade. O avanço da industrialização e o consequente aumento das ameaças
socioambientais, bem como o potencial de desvalorização das propriedades ambientalmente
degradadas fez surgir uma contradição entre propriedade e lucro. Sendo assim, a
contabilidade como principal sistema de informação de uma organização, não pode, nos dias
atuais, desconhecer esta realidade.
Neste contexto, o capital intelectual proporciona oportunidades de negócios ecológico
e socialmente corretos, obrigando as empresas, não apenas a tomar medidas voltadas para a
proteção socioambiental, mas também a produzir conhecimento nessa área especifica. Cada
vez mais empresas com sólido desempenho econômico-financeiro vêm realizando ações
aliando o conhecimento estratégico às novas propostas de mercado na geração de ganhos,
bem-estar da sociedade e sustentabilidade, oferecendo aos gestores conhecimento para
realização de medidas socioambientais em benefício de suas empresas.
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2 REVISÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica tem a função de interpretar fatos a partir de referenciais
teóricos. Conforme Martins e Theóphilo (2007, p. 28), “a função mais importante de uma
teoria é explicar [...] sintetizar e dar ordem sobre um fenômeno da realidade.” Além de
orientar a manifestação e a ocorrência de fenômenos, oferecendo predições sobre a realidade.
2.1 GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ENTIDADES
Desde a década de 1980 a economia mundial mudou rapidamente de uma sociedade
industrial para uma sociedade de conhecimento (GUTHRIE; RICCERI; DUMAYC, 2012).
Nenhum recurso pode ser dispensável, mas a aplicação do conhecimento ao trabalho mostrase essencial. Para Davenport e Prusak (2003, p. 14) “[...] o que faz as organizações
funcionarem é o conhecimento. O conhecimento não é algo novo, novo é reconhecer o
conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do
mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis”.
Em meados de 1980 as organizações empresariais realizavam poucas iniciativas para
minimizar os impactos socioambientais ocasionados pela atividade produtiva, por acreditar
que ações deste tipo poderiam ser prejudiciais ao desempenho financeiro. Ocorreu um intenso
debate em torno da questão socioambiental, que deixou para trás a visão do desempenho
organizacional centrado exclusivamente nos indicadores financeiros tradicionais, como
lucratividade, participação no mercado e nível de investimento e transformou os riscos para a
sociedade em novas e promissoras oportunidades de negócio e emprego. As ações sociais e
ambientais aliaram-se a gestão das entidades forçando os executivos a um novo
posicionamento administrativo, que ocorreu, aconteceu, principalmente, pela frequente
exposição na mídia de problemas ecológicos, o que contribuiu para o afloramento de um
contingente de pessoas que pautam suas condutas pelo respeito à natureza (DEMAJOROVIC,
2003; DIAS, 2007).
Os consumidores, inclusive no Brasil, passaram a privilegiar não apenas preço e
qualidade dos produtos, mas, principalmente, o comportamento social das empresas
fabricantes destes produtos. Como resultado desta tendência, o conceito de gestão das
organizações que privilegia a configuração organizacional por segmento de clientes é uma
perspectiva muito forte. Por outro lado, a introdução de práticas ambientais pode implicar a
redução de custos, por meio da melhoria da eficiência dos processos, redução de consumos
(matéria-prima, água, energia), minimização do tratamento de resíduos e efluentes,
reciclagem, e diminuição de prêmios de seguro, multas, etc. (TACHIZAWA, 2007; TINOCO;
KRAEMER, 2008).
Parece lícito afirmar, então, que as organizações precisam estar atentas não somente às
suas responsabilidades econômicas e legais, mas também às suas responsabilidades éticas,
morais e sociais. As organizações precisam aprender a equacionar a necessidade de obter
lucro, obedecer às leis, ter um comportamento ético e envolver-se em alguma forma de
filantropia para com as comunidades que se inserem (ASHLEY et al., 2005). De acordo com
Tinoco (2001, p. 103), “empresas poluidoras estão condenadas, num prazo mais ou menos
longo a desaparecer ou modificar seu comportamento”.
Para isto, as organizações exigem gestores preparados para essas demandas, que
saibam conciliar estas questões com os objetivos econômicos de suas organizações. Para
Tachizawa (2007) não há conflito entre lucratividade e gestão socioambiental, ambas podem
harmonizar-se na prática. O desafio para harmonização destes fatores implica num conjunto
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de ações, como a formação de profissionais generalistas, aptos a dialogar com as distintas
áreas do conhecimento, a conduzir equipes multidisciplinares e a reportar-se a múltiplas
instituições, pois as questões socioambientais exigem respostas empresariais coerentes com
novos tempos de ética e responsabilidade civil em suas decisões.
A qualidade da gestão depende da implantação de sistemas organizacionais e de
produção que valorizem os bens naturais, as fontes de matérias-primas, as potencialidades do
quadro humano e criativo, as comunidades locais e devem iniciar o novo ciclo, em que a
cultura do descartável e do desperdício seja coisa do passado. Atividades de reciclagem,
incentivo à diminuição do consumo, controle de resíduos, capacitação permanente dos
profissionais, em diferentes níveis e escalas do conhecimento, fomento ao trabalho em equipe
e às ações criativas, são os novos desafios dos gestores (TINOCO; KRAEMER, 2008).
Para Silva e Ensslin (2011), existe uma questão para ser refletida sobre a relação entre
a Responsabilidade Social Empresarial e o desempenho financeiro e econômico empresarial,
que pode ser definida como se a responsabilidade Social Empresarial proporciona-se às
entidades um aumento do desempenho econômico-financeiro, ou se o aumento no
desempenho econômico-financeiro proporciona a disponibilidade de recursos para que as
entidades se dediquem às atividades relacionadas às questões sociais e ambientais.
2 CAPITAL INTELECTUAL
A partir desta nova realidade de gestão. “[...] ocorre à valorização do conhecimento e o
mesmo passa a ser instrumento primordial do desenvolvimento organizacional.”
(NASCIMENTO et al., 2012, p. 2). Para Gracioli (2005), “o conhecimento constitui o eixo
estruturante do desempenho da sociedade, regiões e organizações”. Pode-se dizer que uma
empresa que valoriza o conhecimento, os ativos intangíveis como o talento dos funcionários, a
eficácia dos sistemas gerenciais, o relacionamento com os clientes contribui muito mais para
o valor do produto final ou serviço que os ativos fixos, logo, o capital intelectual assumiu um
papel principal dentro das empresas e para os funcionários, por isso a importância de
gerenciá-lo.
O que se entende é que, “numa economia Global, o conhecimento pode ser a maior
vantagem competitiva da empresa” (DAVENPORT; THOMAS, 2003, p. 15). Logo, na era do
conhecimento, as estruturas organizacionais tradicionais não atendem as expectativas
empresariais. Para aumentar a produção e o fluxo do conhecimento, a melhor saída hoje é
pulverizar a rede corporativa, compartilhando o conhecimento em pequenos grupos. As
empresas devem ter capacidade de reagir rapidamente às mudanças, com práticas
administrativas mais maleáveis, que permitam o surgimento espontâneo de ideias e o
compartilhamento do conhecimento (GIL; ARNOSTI, 2007).
O capital intelectual passou a ser uma ferramenta importantíssima para a tomada de
decisões, tratando de questionamentos como investimentos em treinamento, em educação,
substituição ou não de homens por máquinas, terceirização ou não de etapas no processo
produtivo, criação ou extinção de níveis de gerência, entre outros. Foi a partir do momento
que se descobriu o domínio do conhecimento na organização que o indivíduo passou a
desempenhar papéis infinitamente mais importantes nas empresas. Consequentemente, as
operações da organização receberam um enfoque mais humanístico, onde se estabelece maior
peso aos fatores humanos, comportamentais e às relações (PEREIRA, 2006).
Os ativos tangíveis - símbolos de riqueza empresarial - tiveram seu espaço reduzido
em virtude do crescimento da importância dos ativos intangíveis, que passaram a ser os novos
propulsores do desenvolvimento das empresas no sentido de elevar o valor de mercado de
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suas ações, simbolizando também a expectativa de geração de benefícios futuros tais como os
demais ativos (MANGANELI; OTT; BRASILEIRO, 2013).
Para Gil e Arnosti (2007), a contabilidade tem sofrido constantes mutações, em
consequência da revolução do conhecimento. Conceitos essenciais como os de valor e de
riqueza passaram a ser questionados. Pode se dizer que já existam dificuldades em conceber
demonstrações contábil-financeiras sem informações de natureza intelectual, humana,
ecológica e social. Entende-se que na nova economia, o conhecimento tem valor e deve ser
utilizado na melhoria dos resultados presentes e futuros das organizações. Contudo, “as
organizações são motivadas, por forças internas e externas, a medir e a gerenciar o seu CI de
forma proativa. Internamente, a falta de informação sobre os elementos de CI pode levar a
uma inadequada alocação de recursos nas organizações.” (GALLON et al., 2008).
A subjetividade da medição do conhecimento é um dos fatores que instigam estudos e
pesquisas, afinal seu valor tem atingido cifras bem maiores que os ativos tangíveis. E como
ativo, o conhecimento também deve ser gerenciado, uma vez que pode determinar a
lucratividade, a continuidade, e até a falência da empresa. É importante destacar, que a grande
diferença reside na seguinte questão: enquanto a Contabilidade "tradicional" destaca
elementos do passado, o Capital Intelectual navega para o futuro. Afinal, antecipar fatos
deverá ser o grande trunfo da contabilidade e determinante fator de valorização da profissão
(PEREIRA, 2006).
3 MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa se classifica como descritiva, por meio de levantamento de dados e
pesquisa documental e a abordagem do problema é quantitativa. De acordo com Gil (2008), as
pesquisas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada
amostra ou fenômeno e estabelecimento de relações entre as variáveis. Para tanto, a pesquisa
documental foi realizada nos sítios das empresas do setor de energia elétrica integrantes do
ISE da BM&FBOVESPA, os quais poderiam estar publicados individualmente ou juntamente
com os Relatórios Anuais (por exemplo, o relatório de administração) e Relatórios de
Sustentabilidade publicados nos exercícios de 2010 e 2011.
Por se tratar de análise documental, utilizaram-se como amostra 11 empresas do setor
energia, optou-se pelo setor por representar a maior amostra carteira do ISE em termos de
segmento. As empresas selecionadas para a pesquisa fazem parte da seleção ISE 2010/2011:
AES Tiête, Cemig, Cesp, Coelce, Copel, CPFL Energia, Eletrobrás, Eletropaulo, Energias
BR, Light S/A e Tractebel. Justifica-se a escolha do Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), pois para compor essa seleta carteira as empresas precisam destacar-se em quesitos de
sustentabilidade (social e ambiental), critérios estes que são avaliados no estudo.
Esta pesquisa segue o proposto por Silva e Ensslin (2011). As métricas utilizadas para
o conjunto de indicadores de CI foram baseadas essencialmente nas diretrizes propostas pela
Global Reporting Initiative (GRI), e pelo conjunto de normas ISO 14000 - Gestão Ambiental
e ISO 26000 - Responsabilidade Social. Em virtude da configuração dos indicadores como CI,
acrescentaram-se ainda elementos como Marca, Imagem/Nome e Reputação.
Para a codificação dos dados, utilizou-se o constructo da pesquisa com duas matrizes
de capital intelectual social (CIS) e ambiental (CIA) proposta por Guthrie et al. (1999) e
adaptada por Silva e Ensslin (2011). O Quadro 1 relaciona a matriz com os indicadores de
CIS estruturado com capital humano social, estrutura interna social e estrutura externa social
com 66 indicadores. O Quadro 2 relaciona a matriz com os indicadores de CIA estruturado
com capital humano ambiental, estrutura interna ambiental e estrutura externa ambiental. A
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codificação indica o código 0 para apontar a inexistência da evidenciação do indicador e o
código 1 para apontar a existência (frequência) de evidenciação do indicador. A unidade de
registro adotada foi à leitura da sentença/frase nos relatórios anuais.
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Quadro 1: Variáveis da pesquisa – Indicadores de Capital Intelectual Social

Capital Humano
Social

INDICADORES DE CAPITAL INTELECTUAL SOCIAL
I - Aperfeiçoamento Humano Social
4 – Treinamento
1 - Educação e aprendizado social
5 - Atividades Esportivas
2 - Conhecimento de práticas socialmente
6 - Atividades Culturais
responsáveis
7 - Atividades Artísticas
3 - Conscientização Social
8 - Atividades de Lazer

III - Política Social
17 - Conformidade das práticas sociais
12 - Objetivos, diretrizes ou metas sociais
18 - Integração de aspectos sociais no projeto e
13 - Reflexos internos das parcerias sociais
desenvolvimento de produtos/serviços
Estrutura Interna 14 - Cultura Organizacional Socialmente
19 - Avaliação da performance social
Social
Responsável
20 - Certificações de Cunho Social
15 - Código de Ética ou Conduta
V - Práticas Trabalhistas
IV - Gestão Social
21 - Emprego e relação de trabalho
16 - Sistemas de gestão social
22 - Condições de trabalho e proteção social
VII - Reconhecimento Social
45 - Medidas visando à inclusão social
29 - Marca Social
46 - Promoção da Responsabilidade Social na
30 - Reputação Social
esfera de influência
31 - Nome e/ou Imagem Social
IX - Direitos Humanos
VIII - Comunidade (Social)
47 - Combater situações de risco aos direitos
32 - Conscientização Social
humanos
33 - Parcerias Sociais
48 - Evitar cumplicidade
34 - Comunicação Social
49 - Resolução de queixas
35 - Educação
50 - Combate à Discriminação de grupos
Estrutura Externa
36 - Esporte
vulneráveis
Social
37 - Cultura
51 - Garantir Direitos Civis e Políticos
38 - Artes
52 - Garantir Direitos Econômicos, sociais e
39 - Lazer
culturais
40 - Saúde
53 - Garantir à Igualdade de gênero
41 - Geração de emprego, capacitação e
54 - Combate à exploração infantil e ao
treinamento
trabalho forçado (análogo ao escravo)
42 - Desenvolvimento e acesso às tecnologias
55 - Valorização da diversidade racial
43 - Geração de renda
56 - Reconhecer Direitos dos povos indígenas
44 - Investimento social
57 - Respeito ao direito de propriedade
Fonte: Proposto por Guthrie et al. (1999) adaptado por Silva e Ensslin (2011)
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II - Intervenção nas práticas Sociais
9 - Voluntariado Social
10 - Acessibilidade dos funcionários as diretrizes
sociais
11 - Possibilidade dos funcionários contribuírem
com a política social
23 - Saúde e segurança no trabalho
24 - Liberdade de associação e negociação
coletiva
25 - Oportunidades iguais de carreira
VI - Práticas leais de operação
26 - Combate à corrupção
27 - Envolvimento político responsável
28 - Concorrência leal
X - Questões relativas ao consumidor
58 - Marketing justo, informações factuais e não
tendenciosas e práticas contratuais justas
59 - Proteção à saúde e a segurança do
consumidor
60 - Incentivo ao Consumo Sustentável ou
Responsável
61 - Atendimento e suporte ao consumidor e
solução de reclamações e controvérsias
62 - Proteção e privacidade dos dados do
consumidor
63 - Acesso a serviços essenciais
64 - Responsabilidade pelo produto
XI - Relações Sociais
65 - Práticas de compras sociais
66 - Conformidade com medidas legais/
regulatórias e políticas públicas direcionadas à
questão Social
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Quadro 2: Variáveis da pesquisa – Indicadores de Capital Intelectual Ambiental
INDICADORES DE CAPITAL INTELECTUAL AMBIENTAL
Capital Humano
Ambiental

Estrutura Interna
Ambiental

Estrutura Externa
Ambiental

I - Aperfeiçoamento Humano ambiental
1 - Educação e aprendizado ambiental
2 - Conhecimento de práticas ambientais
3 - Conscientização Ambiental

4 - Treinamento Ambiental
II - Intervenção nas práticas Ambientais
5 - Voluntariado Ambiental

6 - Acessibilidade dos funcionários as diretrizes
ambientais
7 - Possibilidade dos funcionários em contribuírem com a
política ambiental

III - Política Ambiental
8 - Objetivos, diretrizes ou metas ambientais
9 - Reflexos internos das parcerias ambientais
IV - Gestão Ambiental
10 - Sistemas de gestão ambiental
11 - Investimentos e gastos em proteção ambiental
12 - Auditoria ambiental
13 - Rotulagem ambiental
14 - Uso de tecnologias e práticas ambientalmente sólidas
15 - Análise durante a existência (análise de ciclo de vida)

16 - Integração de aspectos ambientais no
projeto e desenvolvimento de
produtos/serviços
17 Avaliação de impacto ambiental
18 - Avaliação da performance ambiental
19 - Pesquisa e Desenvolvimento relacionados
à questão Ambiental
20 - ISO 14000
V - Emissões, Efluentes e Resíduos
21 - Emissões Atmosféricas
22 - Descargas de Efluentes na água
IX - Questões Climáticas
39 - Reconhecer os efeitos das mudanças
climáticas
40 - Mitigação e adaptação às mudanças
climáticas
X - Proteção ambiental
41 - Restauração e proteção de ecossistemas
42 - Valorização e proteção da biodiversidade

23 - Resíduos Sólidos
24 - Reciclagem
25 - Resíduos perigosos
26 - Outras formas identificáveis de poluição (sonora,
odorífera, visual, radioativa, agentes infecciosos, etc.)
27 - Créditos de Carbono
VI - Uso sustentável de recursos
28 - Eficiência energética
29 - Consumo racional, conservação e acesso à água
30 - Eficiência no uso de materiais
31 - Produção/ Prestação de Serviços limpa
43 - Uso sustentável dos recursos naturais
44 - Desenvolvimento urbano e rural ambientalmente
favorável
45 - Incentivo a
Reciclagem
XI - Relações Ambientais
46 - Práticas de compras ambientais
47 - Transporte ou Logística sustentável
48 - Conformidade com medidas legais/ regulatórias e
políticas públicas direcionadas à questão Ambiental

VII - Reconhecimento Ambiental
32 - Marca Ambiental
33 - Reputação Ambiental
34 - Nome e/ou Imagem Ambiental
VIII - Comunidade (Ambiental)
35 - Educação Ambiental
36 - Conscientização Ambiental
37 - Parcerias em projetos Ambientais
38 - Comunicação Ambiental

Fonte: Proposto por Guthrie et al. (1999) adaptado por Silva e Ensslin (2011).
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Para análise econômico-financeira foram utilizadas três variáveis com 10 indicadores, conforme
representado no Quadro 3.
Quadro 3: Variáveis da pesquisa – Indicadores Econômico-Financeiros
Variáveis
Questões
Fórmulas
LA = Lucro Líquido .
1- Lucro por Ação
Nº Ação
Retorno por Ação/ 2-EBITDA por Ação
EA = EBITDA .
Investidor
Nº Ação
3- Valor do Patrimônio da Ação
VPA =
PL .
Nº Ações
4- Liquidez Geral
LG = AC + ARLP .
PC + Exigível a LP
Liquidez

5- Liquidez Corrente

LC =

6- Liquidez Seca

LC =

7- Giro do Ativo

Rentabilidade/
Lucratividade

AC .
PC

Autores

Silva (2010);
Martins (2012)

Matarazzo (2010)

AC - Estoques
PC
GA = Vendas Líquidas
Ativo

8- Margem Líquida

ML = Lucro Líquido x 100
Vendas Líquidas

9- Margem EBITDA

ME = Lucro Líquido x 100
EBITDA

10- Rentabilidade do Ativo

RA = Resultado Líquido
Ativo

Matarazzo (2010);
Bruni (2010)

Fonte: dados da pesquisa.

A análise e interpretação dos dados foram de forma quantitativa, primeiramente pela análise da
confiabilidade dos indicadores pelo teste de Alpha de Cronbach. Na sequência, a análise estatística não
paramétrica do Coeficiente de Correlação de Spearman (coeficiente Rho), para o qual, utilizou-se o
programa SPSS v. 17.0. A escolha do teste deve-se a distribuição dos dados da pesquisa em escalas
ordinais ou nominais (não métricas), e por se tratar de uma amostra pequena (HAIR JR. et al., 2006).
“Trata-se de uma medida de intensidade da correlação entre duas variáveis com níveis de mensuração
ordinal, de modo que os objetos ou indivíduos em estudo possam dispor-se por postos, em duas séries
ordenadas.” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 326).
O trabalho apresenta algumas limitações. O período de análise dos indicadores limitou-se aos
anos de 2010 e 2011, nos quais evidenciou apenas indicadores econômico-financeiros e indicadores de
capital intelectual social e ambiental ligados aos objetivos do trabalho. A análise econômico-financeira
limitou-se aos indicadores de retorno por ação (LA, EA e PLA), lucro por ação (LG, LC e LS) e de
rentabilidade e lucratividade (GA, ML, ME e ROA). De forma que para uma análise integral, a
inserção de outras variáveis seria necessária. Na sequência, o estudo aborda os resultados da pesquisa.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS
As empresas que compõem a amostra iniciaram as atividades durante o século XX entre os anos
de 1952 a 2000. Contudo, a empresa mais antiga possui 61 anos e a mais nova 13 anos de fundação, a
média dos anos de fundação entre as onze empresas ficou em 32 anos. O número de funcionários
concentra-se de 334 até 5.000 colaboradores. Observa-se que 4 empresas possuem um número de
empregados entre 5.001 a 10.000. E somente uma empresa possui um número elevado de
colaboradores, que fica na faixa entre 25.001 e 30.000. Ao verificar o volume de vendas totais das
empresas, constata-se que a maior parte delas, 90,91%, possui um faturamento concentrado entre R$
1,9 e R$ 20 bilhões. E somente 1 empresa, tem faturamento superior a R$ 30 bilhões.
4.3 CONFIABILIDADE DAS MATRIZES DE CAPITAL INTELECTUAL
Para verificar a confiabilidade interna dos resultados das duas matrizes de CI Social e
Ambiental, recorreu-se ao teste de Alfa de Cronbach, conforme Tabela 3. Este teste tem como
finalidade identificar se a métrica utilizada é capaz de produzir resultados consistentes estatisticamente.
O Coeficiente Alfa de Cronbach é uma medida de confiabilidade que varia de 0 a 1. Hair Jr et al.
(2006, p. 200) consideram “um alfa de 0,7 como mínimo, embora coeficientes mais baixos podem ser
aceitáveis, dependendo dos objetivos da pesquisa”.
Tabela 1: Teste de confiabilidade das matrizes de CI

Alfa de Cronbach da matriz de CIS

Alfa de Cronbach da matriz de CIA

2010

2011

Média

2010

2011

Média

0,820

0,836

0,828

0,790

0,790

0,790

Fonte: dados da pesquisa.

Constatou-se que as mesmas possuem um nível bom de consistência interna, tendo em vista que
a média foi de 0,790 na matriz de CIA, enquanto, a média de CIS foi 0,828. Portanto, a confiabilidade
das métricas propostas pelo estudo apresenta-se satisfatória no ponto de vista da confiabilidade
estatística.
4.3 CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ECONÔMICO-FINANCEIRAS E AS VARIÁVEIS
DE CI SOCIAL E AMBIENTAL
A interpretação das matrizes de correlação consiste na análise cruzada entre as variáveis
econômico-financeiras e de capital intelectual social e ambiental, nos dois períodos de análise, 2010 e
2011. Para atender ao objetivo proposto, a Tabela 2 apresenta a correlação entre as variáveis
econômico-financeiras e as de capital intelectual social (CIS) e capital intelectual ambiental (CIA) no
ano de 2010.

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
Tabela 2: Correlação de Spearman das variáveis econômico-financeiras e de CI social e ambiental em 2010
Variáveis

LA

EA

PLA

LG

LS

LC

GA

ML

ME

ROA

CIS

CIA

Retorno por ação

Coef. 1,000
LA

Coef. ,873** 1,000
EA
PLA

Liquidez

LG
LS

Rentabilidade / Lucratividade

LC

Social e
ambiental

Sig.
Sig.

,000

Coef.

,373

,600

Sig.

,259

,051

Coef.

,591

,442

,535

Sig.

,056

,173

,090

Coef.

,365

,064

,242

,699*

Sig.

,269

,852

,473

,017

Coef.

,365

,064

,242

,699* 1,000** 1,000

Sig.

,269

,852

,473

,017

*

,451

-,228

,105

-,066

-,066 1,000

Sig.

,040

,164

,501

,759

,846

,846

Coef.

,282

-,055 -,555 -,070

,119

,119

,251

Sig.

,401

,873

,457

Coef. ,624
GA
ML
ME
ROA
CIS
CIA

1,000

1,000

1,000

,838

,728

,728

Coef. -,373 -,427 -673* -670*

-,429

-,429 -,137 ,618* 1,000

,188

,188

Sig.

,259

,190

,077

1,000

,023

,024

,689
*

,043
,800** ,464

Coef.

,436

,155

-,564 -,228

-,050

-,050 ,670

Sig.

,180

,650

,071

,883

,883

,024

,003

,151

*

,064

-,314

,405

,500

1,000

Coef.

,282

,073

-,137

,145

,021

,021

,721

Sig.

,400

,831

,689

,672

,952

,952

,012

,852

,346

,216

*

,251

,059

,589 ,890** 1,000

,012

,456

,862

,057

Coef.

,137

-,050 -,393 -,220

-,303

-,303 ,721

Sig.

,688

,883

,365

,365

,232

,516

1,000

,000

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
Fonte: dados da pesquisa.

Em análise da CIS e CIA, identificou-se que a média de evidenciação das ações sociais
apresentou-se superiores as ambientais em 2010, ou seja, 8 coeficientes positivos de CIS e 5
coeficientes positivos de CIA comprovam os altos investimentos sociais realizados pelas empresas
interna (colaboradores) e externamente (sociedade), principalmente voltados a educação, aprendizado e
práticas socialmente responsáveis, atividades esportivas e culturais, desenvolvimento de políticas
sociais, utilização de código de ética e conduta, proteção e saúde do trabalhador e do consumidor,
oportunidades iguais de carreira, medidas de combate a corrupção, parcerias e comunicação social,
geração de emprego, capacitação e treinamento, acesso as tecnologias, inclusão social, proteção dos
direitos humanos, exploração infantil, trabalho escravo e valorização racial.
A maioria (13 indicadores) dos coeficientes de correlação de 2010 entre as variáveis
econômico-financeiras e CI socioambiental é positiva, neste sentido, à medida que a empresas crescem
11
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no aspecto econômico e financeiro, os investimentos em CI social e ambiental também aumentam. Ao
contrário, nas correlações negativas, os indicadores se apresentam em lados opostos, então, o
crescimento dos índices econômico-financeiros significaria baixo das aplicações em CIS e CIA. Com
isto, pode-se deduzir que, o desenvolvimento econômico-financeiro das empresas influencia os
investimentos em CIS e CIA.
Ainda, entre as variáveis econômico-financeiras e de CIS e CIA, destaca-se o Giro do Ativo
(GA) com correlação positiva de 72% e nível de significância de 0,05, comprovando que, o
crescimento do volume de vendas influencia o aumento dos investimentos em CI social e ambiental.
Além deste, apresentam-se ainda onze coeficientes de correlação positivos, sendo três provenientes das
variáveis de retorno por ação (LA-CIS 0,282, LA-CIA 0,137 e EA-CIS 0,073), no entanto, de baixa
correlação positiva entre os rendimentos (lucratividade) e retorno das ações e os investimentos em CIS
e CIA. Divergindo em parte ao identificado por Silva e Ensslin (2011).
Entre as variáveis de liquidez correlacionaram-se três coeficientes positivos (LG-CIS 0,145, LSCIS 0,021 e LC-CIS 0,021) identificando baixa correlação positiva entre a capacidade financeira das
empresas (valor dos ativos menos os passivos) e os investimentos em CI social. Nas variáveis de
rentabilidade/lucratividade correlacionou-se sete coeficientes positivos (ML-CIS 0,064, ML-CIA
0,251, ME-CIA 0,059) com baixo nível de significância do lucro em relação às vendas e os
investimentos em CI social e ambiental, (RA-CIS 0,405 e RA-CIA 0,589), demonstrando significância
moderada para CIS e média para CIA entre a rentabilidade dos capitais investidos e os investimentos
em CI socioambiental, logo, o êxito econômico das empresas propicia aumento de recursos
direcionados à sociedade e ao ambiente. Tais colocações, segundo Silva e Ensslin (2011), demonstram
maior influência do retorno em função da rentabilidade e lucratividade para a evidenciação de capital
intelectual socioambiental no período de 2010.
Constatou-se correlação positiva estabelecida entre CIS e CIA de 89% em 2010, com nível de
significância de 0,01, isto porque, estes são os únicos coeficientes da matriz autônomos, e as oscilações
de desempenho econômico-financeiro nas entidades, mesmo os indicadores financeiros operando com
leve baixa, os investimentos em CIS e CIA mantêm-se no mesmo nível. Um dos principais motivos que
garantem a realização deste investimento socioambiental são as normatizações e certificações de
qualidade, principalmente para o setor de energia, responsável por modificar a geografia de rios, matas
e até mesmo de cidades.
A Tabela 3 apresenta a correlação entre as variáveis econômico-financeiras e as de capital
intelectual socioambiental no ano de 2011.

Liquid
ez

Retorno por ação

Tabela 3: Correlação de Spearman das variáveis econômico-financeiras e de CI social e ambiental em 2011
Rô de Spearman
LA
EA PLA LG
LS
LC
GA
ML
ME ROA CIS CIA
Coef. 1,000
LA
Sig.
EA
PLA

Coef.

,191 1,000

Sig.

,573

Coef.

,159 ,609* 1,000

Sig.

,640

,047

*

,539

,594 1,000

,034

,087

,054

Coef.
LG

Sig.

,641
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LS

Social e
ambiental

Rentabilidade / Lucratividade

LC
GA
ML

Coef.

,012

,171

,286

,502

Sig.

,973

,616

,394

,115

Coef.

,012

,171

,286

,502 1,000** 1,000

Sig.

,973

,616

,394

,115

Coef.

,105

,464 -,227

,187

,304

,304 1,000

Sig.

,759

,151

,581

,363

,363

Coef.

,264

,109 -,418 -,018

,005

,005

,364 1,000

Sig.

,432

,750

,957

,989

,989

,272

*

*

*

-,145

Coef.
ME
ROA
CIS
CIA

,502
,201

-,301 -,282 -,573 -658

-,622

-622

,527 1,000

Sig.

,369

,401

,028

,041

,041

,670

Coef.

,292

,218 -,436 0,000

,014

,014

,591 ,936**

,464 1,000

Sig.

,384

,519

,968

,968

,056

,000

,151

Coef.

,215 -,142 -,352

,034

,389

,389

,580

,447

,023

,548 1,000

Sig.

,525

,920

,237

,237

,061

,168

,947

,081

*

,478

,055

,575 ,868** 1,000

,033

,137

,872

,064

,678

,066

1,000

,180 1,000
,289

Coef.

,295 -,101 -,487 -,104

,147

,147 ,644

Sig.

,379

,667

,667

,767

,128

,761

,096

,001

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: dados da pesquisa.

No ano de 2011, ocorreram 15 correlações positivas entre as variáveis econômico-financeiras e
às evidenciações de CIS e CIA, ou seja, a maioria dos coeficientes do período foi positivos, inclusive,
superiores ao ano de 2010 com 13 indicadores, contudo, entende-se que à medida que a situação
econômica e financeira das empresas se intensifica os investimentos em ações sociais e de proteção ao
meio ambiente também crescem.
A média de evidenciação das ações sociais apresentaram-se superiores as ações ambientais,
mantendo 8 coeficientes positivos de CIS e aumentando para 7 coeficientes positivos de CIA, ocorreu
um aumento nos investimentos em ações ambientais sem que diminuíssem os índices sociais. Isto está
em acordo com a pesquisa de Silva e Ensslin (2011) em que a maior parcela das relações estabelecidas
entre as variáveis econômico financeiras e as variáveis de evidenciação de CI social e ambiental resulta
em coeficientes de correlação positivos, observando que essas atividades de cunho socioambiental
enquadram-se como um tipo específico de CI, uma vez que proporcionam vantagens competitivas,
geração de benefícios econômicos futuros, é proveniente das atividades da entidade e são de natureza
incorpórea.
A ampliação das práticas ambientais nas empresas em 2011 deve-se a atividades como
educação, aprendizado, treinamento, voluntariado e envolvimento dos colaboradores nas diretrizes
ambientais, investimentos em proteção ambiental e implantação de rotulagem ambiental, utilização e
incentivo a novas tecnologias, política ambiental definida, sistemas de gestão, avaliações, pesquisa e
desenvolvimento ambientais, aumento de programas de reciclagem e destinação de resíduos sólidos e
perigosos, bem como outras formas de poluição (sonora, visual, etc.), créditos de carbono, eficiência no
uso de materiais e recursos naturais de forma sustentável e implantação de modelos de transporte e
logística sustentáveis a comunidade.
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Nas variáveis econômico-financeiras e de CIS e CIA, diferentemente de 2010, no ano de 2011,
o GA apresentou correlação positiva de 64% com significância de 0,05 para CIA e correlação positiva
em nível médio de 58% corroborando a influência das vendas para os investimentos em CI
socioambiental. Nas variáveis econômico-financeiras de retorno por ação, apenas 2 coeficientes de
correlação positivos (LA-CIS 0,215 e LA-CIA 0,295), ambos com baixa significância e inferiores aos
resultados obtidos em 2010, e quatro coeficientes negativos demonstrando não existir relação entre o
número de ações na influência aos investimentos em CIS e CIA.
Quanto as variáveis de liquidez, 5 coeficientes apresentaram correlação positiva, LG-CIS 0,034,
LS-CIA 0,147 e LC-CIA 0,147, com níveis baixos de correlação e LS-CIS 0,389 e LC-CIS 0,389, com
nível moderado para as relações financeiras das empresas e os investimentos em CIS e CIA. Ocorreu
uma melhora destes indicadores em 2011 para 3 correlações com maior nível de significância e 2
correlações positivas para CIA, sendo que, em 2010 existiam apenas 3 correlações positivas para CIS, o
que demonstra um aumento das relações entre os indicadores de liquidez e os investimentos em CIS e
CIA.
Entre as variáveis de rentabilidade e lucratividade, os 8 coeficientes de correlação são positivos,
além do GA, 2 (ME-CIS 0,023 e ME-CIA 0,055) obtiveram nível baixo de correlação e 4 (ML-CIS
0,447, ML-CIA 0,478, RA-CIS 0,548 e RA-CIA 0,575) alcançaram nível médio de correlação,
indicando aumento da significância do lucro das vendas e dos capitais investidos de 2010 para 2011
quanto aos investimentos em CI social e ambiental.
Nos dois períodos de análise, a maior intensidade de relações estabelecidas entre as variáveis
econômico-financeiras e as variáveis de capital intelectual social e ambiental resultou em coeficientes
de correlação positivos crescentes, demonstrando que, as empresas que se destacam em nível de
desempenho econômico-financeiro. Constatou-se também melhor evidenciação de ações de cunho
social e ambiental. Um dos motivos são as mudanças de mercado e o novo papel do consumidor devido
à globalização, alindo os ativos intelectuais as ações socioambientais e os tornando fatores
competitivos indispensáveis inclusive à sobrevivência das empresas, bem como, o retorno que este
capital intelectual pode gerar no longo prazo.
Por fim, visualizando as matrizes de correlação, a correlação positiva mais forte existente se
refere à evidenciação de CIS e CIA, sendo 89% em 2010 e 87% em 2011. De acordo com este
resultado, percebe-se que, as entidades possuem recursos e esforços equivalentes para a promoção de
suas práticas ambientais e sociais. Confirmando Silva e Ensslin (2011), em que, a evidenciação de CI
de natureza social apresenta uma forte correlação positiva com a evidenciação de CI de natureza
ambiental, de acordo com a suposição que as entidades tendem a alocar parcelas equivalentes de
recursos na esfera social e ambiental.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo objetivou verificar a relação dos indicadores de capital intelectual de natureza social e
ambiental com as variáveis de desempenho econômico-financeiro das empresas do setor de energia
listadas no ISE da BM&FBOVESPA em 2010 e 2011. A amostra é composta por 11 empresas. Os
dados foram coletados com base em um constructo do Capital Intelectual Social (CIS) com 3 variáveis
e 66 indicadores e Capital Intelectual Ambiental (CIA) com 3 variáveis e 48 indicadores proposto por
Guthrie et al.(1999) adaptado por Silva e Ensslin (2011). Para responder ao proposto pela pesquisa
aplicou-se um teste de confiabilidade e o coeficiente de correlação de Spearman.
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De acordo com Silva e Ensslin (2011), a revisão da literatura possibilitou identificar a
intersecção entre a abordagem do CIS e CIA. Nesse sentido, identifica-se que o desempenho
econômico-financeiro disponibiliza recursos para a gestão e o desenvolvimento do CI, em que este se
apresenta não apenas na esfera das vantagens competitivas ou econômica, mas direciona-se para a
execução e disseminação de atividades de natureza social e ambiental. Contudo, a existência de relação
entre as variáveis econômico-financeiras e de capital intelectual de natureza social e ambiental são
resultados de evidentes esforços quanto aos investimentos para o crescimento e promoção de práticas
responsáveis e sustentáveis.
Quanto à correlação entre as variáveis da pesquisa. Verificou-se que a maioria dos coeficientes
de correlação delineada nos indicadores econômico-financeiros e de capital intelectual social e
ambiental é positiva nos dois anos de análise, demonstrando que o crescimento econômico e
financeiramente das empresas tem relação importante com o aumento dos investimentos em CI social e
ambiental, inclusive, com correlações positivas mais significativas de 2010 para 2011 ratificando a
continuidade e crescimento dos investimentos em ações socioambientais, corroborando com resultados
identificados por Silva e Ensslin (2011).
Constatou-se ainda, a existência de forte correlação positiva estabelecida entre CIS e CIA nos
dois anos, isto se justifica pelo coeficiente ser a única matriz independente das oscilações de
desempenho econômico-financeiro sofrido pelas entidades no mercado. Logo, déficits ou superávits do
mercado devido, por exemplo, a ocorrência de crises financeiras ou setoriais, não afetariam de forma
consistente estes dois indicadores. Ainda, é preciso considerar que as empresas pesquisadas pertencem
ao setor de energia, envolvendo grandes empreendimentos para a obtenção de seu produto, a
eletricidade, impactando negativamente ao meio ambiente, por isso, as empresas além de seu papel
socioambiental como diferencial competitivo precisam seguir rigorosa legislação para garantir suas
operações.
Consideradas as limitações do presente estudo, apresentam-se recomendações para futuras
pesquisas na busca de melhoria contínua: aplicar as matrizes propostas em outros segmentos de
mercado para possibilitar a comparabilidade dos indicadores entre diferentes setores; assim como
realizar um estudo longitudinal para análise, bem como, a inserção de outros indicadores econômicofinanceiros.
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Resumo: Este estudo objetiva identificar o nível de evidenciação ambiental das companhias listadas na BM&FBOVESPA
pertencentes ao segmento de energia elétrica. Nesse intuito, adotou-se uma pesquisa prática do tipo Survey, de natureza
descritiva, com a abordagem do problema qualitativa. Os dados foram coletados nos relatórios socioambientais divulgados
pelas empresas referentes ao exercício de 2011. O nível de evidenciação ambiental foi mensurado mediante a utilização de
tópicos que compõem a dimensão ambiental do relatório de responsabilidade socioambiental introduzido em 2006 pelo
órgão regulador do setor elétrico brasileiro - ANEEL. Identificou-se que dentre as 65 companhias listadas nesse segmento,
75% (49 empresas) divulgaram o relatório socioambiental correspondente ao ano de 2011. A ANEEL orienta que as
empresas publiquem o balanço social (modelo IBASE) dentro dos relatórios socioambientais, no entanto, constatou-se que
78% da amostra o divulgaram. Os resultados da pesquisa apontam que 34 empresas evidenciaram 90% ou mais dos itens
analisados na pesquisa, sendo que 28 delas descreveram todos eles nos relatórios. Conclui-se, que a intervenção do órgão
regulador impulsiona as empresas do setor elétrico brasileiro prestar contas à sociedade, tendo em vista que os recursos
naturais são essenciais para operacionalização das atividades exercidas neste setor.
Palavras-chave: Evidenciação ambiental; ANEEL; Setor elétrico; BM&FBOVESPA.
Abstract: This study aims to identify the environmental disclosure level of the companies listed on BM&FBOVESPA
belonging to the electric power segment. With this aim, it is adopted a Survey type practical research, descriptive nature,
with a qualitative approach of problem. The data were collected from social and environmental reports for the year 2011.
The level of environmental disclosure was measured by using threads that make up the environmental dimension of
environmental responsibility report introduced in 2006 by the regulator of the Brazilian electric sector - ANEEL. It´s found
that among the 65 companies listed in this segment, 75% (49 companies) disclosed the social and environmental report for
the year 2011. ANEEL guides that companies publish the social balance sheet (IBASE model) within the social and
environmental reports, however, it’s found that 78% of the sample reported it. The survey results show that 34 companies
disclosed 90% or more of the items analyzed in the study, with 28 of them described all items in the reports. It´s conclude,
that the intervention of the regulator drives the brazilian electric sector companies accountable to society, considering that
natural resources are essential for implementation of the activities performed in this sector.
Key-words: Environmental disclosure; ANEEL; Electricity sector; BM&FBOVESPA.
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1. INTRODUÇÃO
Durante as últimas décadas, crescem os questionamentos sobre o verdadeiro papel das
organizações na sociedade (HACKSTON; MILNE, 1996). À medida que os problemas ambientais se
agravam, aumenta a preocupação da sociedade com os aspectos associados à degradação do meio
ambiente (RIBEIRO; VAN BELLEN; CARVALHO, 2011) e cresce a consciência pública do papel das
organizações buscarem meios/processos de mitigar os impactos causados ao meio ambiente decorrente
de suas atividades (HACKSTON; MILNE, 1996).
As manifestações sobre as agressões ao meio ambiente iniciaram em decorrência da poluição do
ar, da contaminação dos solos, dos rios e dos mares, da degradação de áreas férteis e do manejo de
resíduos etc. Assim, percebe-se que as agressões ocasionadas pelas empresas poderiam comprometer o
futuro dos investimentos, o mercado começou a selecionar as empresas comprometidas com a
preservação, manutenção e recuperação do meio ambiente. Por sua vez, a sociedade começou a cobrar
delas mais responsabilidade socioambiental (COSTA; MARION, 2007).
A transparência ambiental no contexto empresarial, como resposta às demandas sociais
relacionadas ao consumo de recursos naturais, gestão ambiental e comunicação; e impactos ambientais
como resíduos, emissões, efluentes e áreas degradadas, gerados pela atividade operacional e seus
reflexos no clima, biodiversidade e saúde humano, ganha cada vez mais ênfase no cenário
internacional.
A intervenção ambiental no meio empresarial, seja de forma legal ou estratégica, divide a
opinião dos gestores entre agirem em conformidade com a lei ou assumirem o compromisso ambiental,
visando alcançar a competitividade estratégica. Os gestores entendem que a sustentabilidade cada vez
mais impactará nos cenários corporativos. Assim, diante dos empecilhos para alcançá-la, é necessário
que os gestores compreendam onde as empresas estão, para onde elas precisam ir e como alcançarão os
objetivos do desenvolvimento sustentável (BERNS et al., 2009).
Nessa linha, as empresas focadas no desenvolvimento empresarial sustentável tendem a
divulgar informações ambientais, incluindo o impacto ambiental decorrente das atividades, a
compensação da poluição, investimentos de proteção ambiental, processos ambientais e políticas de
proteção ambiental adotadas pela companhia (ZHONGFU; JIANHUI; PINGLING, 2011).
Diante desse fato, surge uma demanda por informações que contemple mais detalhes da
interação das empresas com o meio ambiente, podendo ser suprida via evidenciação ambiental, que é
definida por Rosa et al. (2012b) como um processo pelo qual as empresas divulgam o impacto sobre o
meio ambiente e uma maneira que as torna responsável perante à sociedade. De acordo com Deegan e
Gordon (1996), a evidenciação ambiental constitui parte do que é geralmente denominado relatório de
responsabilidade social, informativo em que se relata a interação entre uma organização e o ambiente
físico e social.
Alguns setores (Petróleo, Mineração, Siderurgia, Metalurgia, Químicos, Têxtil, Extração de
Madeira, Energia Elétrica etc.) caracterizados como potencialmente poluidores, nível “Alto” ou
“Médio”, pela Lei n°. 10.165/2000, despertam mais atenção da sociedade nos aspectos relacionados ao
meio ambiente. Resultados de pesquisas anteriores (PATEEN, 1991; HACKSTON; MILNE, 1996;
CAMPBELL, 2004; CHO; PATTEN, 2007) evidenciam que as empresas pertencentes a setores
ambientalmente sensíveis tendem divulgar informações de caráter ambiental.
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Para Neu, Warsame e Pedwell (1998), no uso da divulgação de informações ambientais
procura-se administrar as impressões públicas das ações empresariais. Contudo, pesquisas anteriores
apontam a falta de uniformidade ao se relatar tais notícias (ARRAES; DINIZ, 2001; BEETS;
SOUTHER, 1999; COSTA; MARION, 2007).
Embora haja tentativas de normatizar como estas informações devem ser divulgadas, não há
ainda no Brasil, com exceção das concessionárias e permissionárias de energia elétrica reguladas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a obrigatoriedade de difundi-las (ROVER et al.,
2008). Zhongfu, Jianhui e Pingling (2011) relatam que por não haver claramente algo estipulado em
leis, o nível de divulgação de informações ambientais ainda depende do comportamento voluntário dos
gestores das empresas.
A ANEEL, por meio do Despacho da ANEEL nº. 3.034 de 21/12/2006, instituiu o modelo para
elaboração do Relatório de Responsabilidade Socioambiental das empresas de energia elétrica. Diante
disso, optou-se em difundir nesta pesquisa o tema evidenciação ambiental das empresas do setor
elétrico brasileiro.
De acordo com a ANEEL (2006), o Relatório de Responsabilidade Socioambiental está
estruturado em cinco partes, denominadas dimensões (dimensão geral; dimensão governança
corporativa; dimensão econômico-financeira; dimensão social e setorial e dimensão ambiental). Para
fins desta pesquisa, será adotada apenas a dimensão ambiental.
A partir do cenário exposto, tem-se a seguinte pergunta motivadora da pesquisa: Tendo em vista
a obrigatoriedade das concessionárias e permissionárias de energia elétrica em divulgar o Relatório de
Responsabilidade Socioambiental regulado pela ANEEL, como estão sendo evidenciadas as
informações ambientais pelas empresas listadas no segmento de energia elétrica da BM&FBOVESPA?
Em resposta ao problema, o objetivo geral da pesquisa consiste em identificar o nível de
evidenciação ambiental a partir dos relatórios socioambientais do ano de 2011 das companhias listadas
na BM&FBOVESPA pertencentes ao segmento de energia elétrica. No intuito de alcançar o objetivo
geral da pesquisa, buscam-se os seguintes objetivos específicos: (a) identificar a composição dos itens
de divulgação da dimensão ambiental do Relatório de Responsabilidade Socioambiental; (b) levantar os
relatórios correspondentes ao ano de 2011 utilizados pelas empresas para divulgar tais informações e
(c) mensurar o nível de evidenciação ambiental por item e por empresa.
O estudo baseia-se em premissas essenciais para a realização de uma pesquisa científica: a
realização do estudo em tempo hábil, uma vez que as informações estão presentes em sítios eletrônicos;
ineditismo do tema a nível nacional; recursos financeiros suficientes e “a crescente demanda da
sociedade por maior accountability no que tange a relação das empresas com o meio ambiente”
(ROVER et al., 2008, p. 2).
A pesquisa de Neu, Warsame e Pedwell (1998) estuda a evidenciação ambiental como um
método eficaz de gestão de impressões externas. Portanto, devido à preocupação dada ao tema nos
últimos anos, estudar a evidenciação de informações ambientais torna-se um meio viável de monitorar
quais medidas que as organizações estão tomando para compensar os danos ambientais decorrentes das
atividades.
A presente pesquisa limita-se às informações divulgadas pelas companhias pertencentes ao
segmento energia elétrica da BM&FBOVESPA nos relatórios de sustentabilidade ou similar do ano de
2011.
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Para abordar os apontamentos descritos até então, este artigo está estruturado em mais quatro
seções, além desta introdução. Na seção 2, apresenta-se o referencial teórico do tema pesquisado. Na
seção 3, descrevem-se os procedimentos metodológicos. A descrição e análise dos resultados são
tratadas na seção 4 e a seção 5 apresenta os aspectos conclusivos e sugestões para trabalhos futuros.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, apresentam-se os conceitos inerentes ao tema de pesquisa. O referencial teórico
aborda a evidenciação de informações ambientais - tópico principal deste trabalho - e o relatório de
responsabilidade socioambiental das empresas de energia elétrica.
2.1 Evidenciação de Informações Ambientais
A evidenciação de informações de naturezas distintas ganha cada vez mais importância no
contexto organizacional. A procura pela informação, pelos usuários internos e externos cresce dia após
dia na medida em que é necessário entender o contexto empregado e as práticas utilizadas para auxiliar
na tomada de decisão.
No contexto ambiental, essa realidade não é diferente. Rosa et al (2011) acredita que evidenciar
informações de caráter ambiental aumenta a comunicação entre as partes e diminui a assimetria
informacional entre a organização e as partes interessadas (acionistas, administradores, funcionários, o
governo, entre outros), os atuais stakeholders.
As informações ambientais normalmente são divulgadas nos websites das companhias ou por
meio de relatórios, como o de Responsabilidade Socioambiental, Balanço Social, Relatório Anual,
Relatório de Sustentabilidade etc.
Tinoco e Kraemer (2008, p. 262) relatam três questões básicas sobre evidenciação: a quem
divulgar a informação, qual o propósito e qual a extensão em que se deve revelar. Assim, estabelece-se
o usuário que vai receber as informações possibilitando flexibilidade na maneira e na linguagem como
elas devem ser divulgadas.
A evidenciação ambiental das companhias cresceu desde as duas últimas décadas (GRAY et al.,
2001). Na percepção de Gray e Bebbington (2001), o tema se caracterizou como uma manifestação da
interação das organizações com o meio ambiente.
Existem algumas teorias que explicam os motivos que levam uma empresa divulgar
informações de caráter ambiental. Na pesquisa de Jenkins e Yakovleva (2006), os autores destacam
algumas delas, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Teorias que explicam os motivos da evidenciação ambiental e social
Teorias

Fontes

Regulação e Normas

(AZZONE; MANZINI; NOCI, 1996)

Teoria da Legitimidade

(PATTEN, 1991)

Teoria da Economia Política

(CORMIER; GORDON, 2001)
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Teoria do Stakeholder

(ROBERTS, 1991)

O papel da pressão pública e externa

(WALDEN; SCHWARTZ, 1997; NEU;
WARSAME; PENDWELL, 1998)

Fatores de maior tendência de divulgação
social e ambiental; e custos de informação
e benefícios

(CORMIER; GORDON, 2001)

Fonte: Adaptado de Jenkins e Yakovleva (2006).

Os fatores atrelados à divulgação de informações ambientais podem ser externos e/ou internos.
Os externos compreendem a pressão reguladora, mecanismos competitivos e organizações não
governamentais. Os internos estão relacionados à capacidade de gestão ambiental da organização,
estrutura institucional, capacidade de aprendizagem (LIU; ANBUMOZHI, 2009).
Além disso, Crespo et al. (2011) ressaltam que dentre os fatores utilizados para explicar as
evidenciações ambientais, destacam-se: (i) as variáveis do tipo da empresa: setor, controle de capital e
cotação na bolsa de valores; (ii) as variáveis de tamanho: número de empregados, volume de vendas,
ativo total; (iii) as variáveis financeiras: rentabilidade, valor de capitalização das ações na bolsa de
valores, endividamento e (iv) variáveis externas: aspectos sociais, políticos e aspectos culturais,
influências dos meios, afiliação a organizações não governamentais, pressões sociais, pressões
governamentais, pressões de credores e tipo de auditoria.
Apesar de existir certa coincidência na finalidade dos padrões e dos regulamentos, existem
diferenças conceituais básicas entre padronizar e obrigar a evidenciação de informações corporativas
(RIBEIRO; VAN BELLEN; CARVALHO, 2011). Então, partindo do pressuposto de que a
evidenciação ambiental possui alguns critérios e padrões já estabelecidos, no entanto, isso não a torna
obrigatória no Brasil, exceto para as empresas submetidas à regulação da ANEEL.
Gubiani, Santos e Beuren (2010) observam, assim como outros autores, a escassez do nível de
informações ambientais nos relatórios contábeis das empresas, que normalmente são maquiadas,
apresentando somente imagem positiva da organização. Além disso, discuti-se na literatura nacional
(RIBEIRO; VAN BELLEN; CARVALHO, 2011) e internacional (POWER, 1991; GUNNINGHAM;
GRABOSKY; SINCLAIR, 1998) que se a informação fosse obrigatória, muitas empresas ficariam
preocupadas com os requisitos principais e não se preocupariam com os acontecimentos inéditos ou
que despertem curiosidade, focando-se apenas nas informações obrigatórias.
2.2 Relatório de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica
De acordo com a ANEEL (2006b, p. 4)
O Setor Elétrico, numa atitude pioneira, vem elaborando, desde 2002, o Relatório Anual de
Responsabilidade Empresarial, em conformidade com as orientações constantes do Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica – MCSPEE, instituído pela Resolução
ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001, e alterações posteriores. Considerando a evolução de
relevantes questões vivenciadas pelo setor nos últimos anos, tais como: universalização dos
serviços; eficiência energética; pesquisa e desenvolvimento; e fontes alternativas de energia, no
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final de 2004, a ANEEL iniciou um processo de análise sobre o referido relatório, visando ao
seu aprimoramento e adequação a essa nova realidade.

Esse aprimoramento contou com a participação das Superintendências da Agência e das
empresas do setor elétrico brasileiro – que enviaram as contribuições. O manual tem por objetivo
apresentar o novo modelo de relatório, denominado Relatório Anual de Responsabilidade
Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, doravante chamado de Relatório de
Responsabilidade Socioambiental, em substituição ao referido Relatório Anual de Responsabilidade
Empresarial (ANEEL, 2006b).
O Relatório de Responsabilidade Socioambiental objetiva ser um instrumento de demonstração
das políticas e ações peculiares do setor elétrico, que evidencie a contribuição para desenvolver uma
sociedade ambientalmente sustentável e socialmente justa, por meio do conceito de um serviço público
socialmente responsável (ANEEL, 2006b).
Quanto à obrigatoriedade, vigência e prazo, destaca-se o seguinte:
É obrigatória a elaboração, pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de
energia elétrica, do Relatório de Responsabilidade Socioambiental , a partir do exercício de
2007, para divulgação em 2008. Fica ressalvado que o modelo apresentado é um padrão
mínimo a ser elaborado, ficando a critério da empresa elaborar os seus relatórios com base em
padrões mais abrangentes, como é o caso do modelo GRI, desde que contemple as dimensões
citadas no presente trabalho, bem como aborde indicadores e informações com as
especificidades do setor elétrico.O Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Balanço
Social devem ser encaminhados à Agência até 30 de abril do exercício subsequente, em arquivo
magnético, para divulgação e disponibilização pela ANEEL no seu site. As empresas poderão
disponibilizar o referido Relatório e Balanço Social nos seus respectivos sites (ANEEL, 2006b,
p. 9).

O relatório introduzido pela ANEEL estrutura-se em cinco dimensões (dimensão geral,
dimensão governança corporativa, dimensão econômico-financeira, dimensão social e setorial e
dimensão ambiental) que contemplam descrições de atividades e indicadores de desempenho
(qualitativos e quantitativos), inerentes a elas, de forma a fornecer uma visão holística, consistente e
consolidada de questões relevantes e peculiares do setor de energia (ANEEL, 2006b).
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta seção aborda os procedimentos para condução do trabalho, apresentando o enquadramento
metodológico, a população e a amostra da pesquisa, seguido dos procedimentos relativos à
metodologia.
3.1 Enquadramento Metodológico
Nesta pesquisa, o enquadramento metodológico é explicado pelos aspectos: natureza do
objetivo; natureza do artigo; tipo de pesquisa, coleta de dados; abordagem do problema; resultados;
procedimentos técnicos e instrumento de investigação, conforme o Quadro 2.
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Quadro 2 – Enquadramento metodológico da pesquisa
Aspectos
Natureza do
objetivo
Natureza do
artigo
Tipo da
pesquisa

Referências
Descritiva
(RICHARDSON,
2008)
Empírica
(DEMO, 1989)
Prática, do tipo Survey
(FREITAS et al.,
2000)

Coleta de
dados

Abordagem do
problema

Resultados
Procedimentos
técnicos
Instrumento de
Investigação

Objeto ou Objetivo
Buscar identificar nos relatórios das empresas pesquisadas
informações sobre a evidenciação ambiental a partir da revisão da
literatura da pesquisa.
A pesquisa parte do conhecimento gerado na literatura para estudar
as informações de caráter ambiental contidas nos relatórios.
Responder ao que está acontecendo ou como e porque isto está
acontecendo; e obter dados ou informações sobre o tema nos
relatórios.
Na revisão da literatura foram utilizados artigos científicos nacionais
Dados secundários
e internacionais e para a coleta das informações ambientais utilizou(RICHARDSON,
se o relatório de sustentabilidade ou similar do ano de 2011
2008)
divulgado pelas empresas.
Identificar a abordagem do tema da pesquisa pela comunidade
Qualitativa
científica; e identificar, a partir da exigência da ANEEL – órgão
(RICCIO; SAKATA;
regulador do setor elétrico -, qual é o nível de evidenciação
SEGURA, 2001)
ambiental das empresas pesquisadas.
Aplicada
Gerar conhecimento sobre a evidenciação ambiental, por meio de
(RICHARDSON,
um referencial teórico sobre o assunto e da análise do conteúdo.
2008)
Documental
Levantamento dos relatórios disponibilizados pelas empresas e a
(RICHARDSON,
análise propriamente desses documentos.
2008)
Análise de conteúdo
(ABBOTT;
Identificar as informações ambientais divulgadas pelas empresas.
MONSEN, 1979)
Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 População e Amostra
A população da pesquisa consiste nas empresas listadas no segmento de energia elétrica da
BM&FBOVESPA. Essa relação, que é composta por 65 empresas, foi coletada no sítio eletrônico da
BM&FBOVESPA no dia 4 de maio de 2013. A fim de compor a amostra do estudo, buscaram-se, nos
websites das companhias da CVM e da BM&FBOVESPA, os relatórios socioambientais das 65
empresas.
Assim, a população contempla a quantidade total de empresas inseridas no segmento, já a
amostra apresenta as empresas que publicaram o relatório de sustentabilidade ou similar do ano de
2011. No Quadro 3, apresentam-se a composição desses dois itens.
Quadro 3 – População e amostra da pesquisa
521 PARTICIP
524 PARTICIP
AES ELPA
AES SUL
AES TIETE
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CEB
CEEE-D
CEEE-GT
CELESC
CELGPAR

POPULAÇÃO
COELBA
COELCE
COPEL
COSERN
CPFL ENERGIA

EMAE
ENERGIAS BR
ENERGISA
ENERSUL
EQUATORIAL

MPX ENERGIA
NEOENERGIA
PAUL F LUZ
PROMAN
REDE ENERGIA
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AFLUENTE
AFLUENTE T
AGCONCESSOES
AMPLA ENERG
BAESA
BONAIRE PART
BRASILIANA
CACHOEIRA

CELPA
CELPE
CEMAR
CEMAT
CEMIG
CEMIG DIST
CEMIG GT
CESP

AES ELPA
AES SUL
AES TIETE
AFLUENTE
AFLUENTE T
AGCONCESSOES
AMPLA ENERG
BAESA
BRASILIANA
CEEE-D

CEEE-GT
CELESC
CELPA
CELPE
CEMAR
CEMAT
CEMIG
CEMIG DIST
CEMIG GT
CESP

CPFL GERACAO
ESCELSA
CPFL PIRATIN
FORPART
DESENVIX
GER PARANAP
EBE
GTD PART
ELEKTRO
INVESTCO
ELETROBRAS
ITAPEBI
ELETROPAR
LIGHT
ELETROPAULO
LIGHT S/A
AMOSTRA
COELBA
ELETROBRAS
COELCE
ELETROPAR
COPEL
ELETROPAULO
COSERN
EMAE
CPFL ENERGIA
ENERGIAS BR
CPFL GERACAO
ENERGISA
CPFL PIRATIN
ENERSUL
DESENVIX
EQUATORIAL
EBE
ESCELSA
ELEKTRO
LIGHT
Fonte: Dados da pesquisa.

REDENTOR
RENOVA
RIO GDE ENER
TAESA
TERMOPE
TRACTEBEL
TRAN PAULIST
UPTICK
LIGHT S/A
NEOENERGIA
PAUL F LUZ
REDE ENERGIA
RENOVA
RIO GDE ENER
TAESA
TRACTEBEL
TRAN PAULIST

Com base no Quadro 3, percebe-se que 49 empresas (75% da população) publicaram o relatório
de sustentabilidade ou similar correspondente ao ano de 2011. Embora a ANEEL regulamente a
publicação do relatório de responsabilidade socioambiental, ressalta-se que os apresentados pelas
empresas possuem características semelhantes, ainda que contenham nomenclaturas distintas. Detalhes
adicionais sobre os relatórios divulgados pelas empresas pesquisadas serão abordados na seção de
resultados.
Justifica-se a seleção deste segmento pelo fato de o setor elétrico ser considerado de utilidade
pública, representando relevância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. As atividades
desse setor elétrico geram impactos ambientais (CLARKE; GIBSON-SWEET, 1999), da mesma forma
que é um segmento considerado de médio impacto ambiental (BRASIL, 2000). Quanto às evidências
contidas no referencial teórico internacional destacam (PATEEN, 1991; HACKSTON; MILNE, 1996;
CAMPBELL, 2004; GAO; HERAVI; XIAO, 2005; WILLIAMS, 1999; CHO; PATTEN, 2007) que as
empresas pertencentes a setores potencialmente poluidores são mais propensas a divulgar informações
de caráter ambiental.
Com isso, espera-se, com a aplicação desta pesquisa, obter dados relevantes que contribuam
para o desenvolvimento dos estudos voltados à evidenciação de informações ambientais por parte das
empresas do setor elétrico brasileiro.
3.3 Procedimentos Metodológicos
Na pesquisa, utilizaram-se dados secundários coletados a partir dos relatórios das empresas
correspondentes ao ano de 2011.
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A escolha pela utilização do relatório de sustentabilidade ou similar como fonte de informações
ambientais deve-se às evidências na literatura internacional (KOLK, 2008; FARNETI; GUTHRIE,
2009) e nacional (SILVA et al., 2012), que evidenciam a preferência das empresas em utilizar desse
relatório para a prática da evidenciação ambiental e a exigência de divulgação pelo órgão regulador do
setor elétrico brasileiro.
Os relatórios foram coletados no decorrer do mês de junho de 2013 e os arquivos que não
estavam disponíveis para download e as informações de que se podia dispor apenas eletronicamente
não foram incluídas na amostra da pesquisa.
A etapa de coleta das informações de caráter ambiental efetuou-se a partir da leitura de todos os
relatórios que compõe a amostra.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O ponto inicial deste estudo concentrou-se na verificação de quais empresas do setor de energia
elétrica listadas na BM&FBOVESPA divulgaram os relatórios socioambientais correspondentes ao ano
de 2011 e qual foi a nomenclatura atribuída a eles.
Foram analisadas todas as empresas listadas nesse segmento - 65 companhias -, das quais 49
divulgaram algum relatório, representando 75,38% do total.
Na Figura 1, apresentam-se os relatórios socioambientais do ano de 2011 divulgados pelas
empresas pesquisadas.

Figura 1 – Relatórios divulgados pelas empresas
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Fonte: Dados da pesquisa.

Com base nos dados contidos na Figura 1, percebe-se que não há uniformidade utilizada pelas
empresas quanto ao nome atribuído aos relatórios. No entanto, o relatório de sustentabilidade e o
relatório de responsabilidade socioambiental são os mais utilizados, correspondendo a 35% e 24%
respectivamente da amostra.
De acordo com as informações descritas no Despacho da ANEEL nº. 3.034
O Balanço Social, conforme determina § 5º do item 6.2 das Instruções Gerais – IG do
MCSPEE, consiste numa das demonstrações contábeis, exigidas pela ANEEL para publicação,
pelas concessionárias e permissionárias, ao final do exercício social. No item 9.2.3.4 [...], o
MCSPEE apresenta o Balanço Social (modelo IBASE), como um anexo do “Relatório de
Responsabilidade Social Empresarial” (ANEEL, 2006, p. 6).

Assim, mediante busca nos sítios eletrônicos das empresas e nos relatórios analisados,
verificaram-se quais companhias divulgaram o Balanço Social (modelo IBASE) de 2011. Na Figura 2,
apresentam-se o percentual de empresas que disponibilizaram tal balanço e os modelos utilizados para
a elaboração dos 49 relatórios socioambientais.

Figura 2 – Percentual de divulgação do Balanço Social e modelos dos relatórios socioambientais
XV ENGEMA 2013
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Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 2, verifica-se que 78% (38 empresas) divulgaram o balanço social – modelo IBASE –
correspondente ao ano de 2011. Embora a ANEEL determine que o balanço social seja um anexo do
Relatório de Responsabilidade Social Empresarial, 11 empresas não cumpriram com tal exigência.
Dentre os modelos de relatórios utilizados para reportar informações de caráter social e ambiental, 69%
da amostra pesquisada os elaborou com base nas diretrizes do GRI. As diretrizes do Instituto Ethos
fundamentaram os relatórios de 12 % da amostra.
Na análise dos dados, buscou-se identificar os níveis de evidenciação ambiental de cada
empresa, conforme pode ser observado na Figura 3.
Figura 3 – Percentual de divulgação referente ao questionário aplicado

Fonte: Dados coletados
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Os resultados revelam que 34 empresas apresentaram o nível de evidenciação ambiental acima
de 90%, sendo que 28 companhias evidenciaram todos os itens relacionados à dimensão ambiental do
relatório de responsabilidade socioambiental instituído pela ANEEL. Apenas três empresas analisadas
não alcançaram níveis de evidenciação ambiental superiores a 50%.
Os dados apresentados na Tabela 1 referem-se às categorias e subcategorias associadas a
informações ambientais, que foram pesquisadas nos relatórios de 2011 das empresas do setor elétrico
listadas na BM&FBOVESPA.
Tabela 1 – Categorias e subcategorias evidenciadas pelas empresas
Categorias

1. Recuperação
de áreas
degradadas

2. Geração e
Tratamento de
Residuos

3. Manejo de
residuos
perigosos

4. Uso de
recursos
naturais da
organização

5. Material de
consumo

6. Educação e
Conscientização
XV ENGEMA 2013

Subcategorias

Total

%

1.1 Área preservada

47

95%

1.2 Área recuperada

47

95%

1.3 Normas de segurança ambiental - Acidentes

43

87%

1.4 Normas ambientais - Autuações e multas

42

85%

2.1 Emissões

44

89%

2.2 Efluentes

44

89%

2.3 Resíduos sólidos

46

93%

3.1 Equipamentos substituídos

42

85%

3.2 Lâmpadas descontaminadas

39

79%

3.3 Gastos com tratamento e destinação de
resíduos tóxicos

44

89%

4.1 Energia

46

93%

4.2 Combustíveis Fósseis

45

91%

4.3 Água

46

93%

5.1 Material adquirido em conformidade com
critérios ambientais

37

75%

5.2 Material adquirido com Selo Verde ou outros

37

75%

5.3 Material adquirido com certificação florestal

34

69%

6.1 Educação ambiental - Comunidade

48

97%

6.2 Educação ambiental - Organização

47

95%
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Ambiental
7. Programa de
Eficiência
Energética PEE

8. Outros

7.1 PEEs destinados à formação da cultura em
conservação

43

87%

7.2 PEEs destinados ao uso racional de energia

44

89%

8.1 P&D voltados ao meio ambiente

45

91%

8.2 Cultura, esporte e turismo

47

95%

8.3 Saúde

47

95%

Fonte: Dados coletados

Na Tabela 1 verifica-se que nenhum item foi evidenciado por todas as empresas. As
subcategorias mais evidenciadas foram: 6.1 Educação ambiental – Comunidade (divulgada por 48
empresas); 1.1 Área preservada; 1.2 Área recuperada; 6.2 Educação ambiental – Organização; 8.2
Cultura, esporte e turismo e 8.3 Saúde (divulgadas por 47 empresas). Informações relacionadas à
material adquirido com certificação florestal (subcategoria 5.1) estavam presentes no relatório de 34
empresas.
A primeira categoria refere-se à recuperação de áreas degradadas (áreas preservadas e
recuperadas). Verificou-se que em alguns relatórios não há segregação dos dois itens. Já os acidentes
que aconteceram por violação das normas de segurança ambiental, identificou-se que a maioria das
empresas não possuía acidentes por conta disso, contudo, relatam tal informação.
A segunda categoria retratou a geração e o tratamento de resíduos e abordou os temas emissões,
efluentes e resíduos sólidos. Os itens dessa categoria estão diretamente associados ao ciclo operacional
de grande parte da amostra de pesquisa, como também são temas de questionamentos e monitoramento
por parte de órgãos ambientais, organizações não governamentais (ONG), Governo, comunidade etc.
A categoria correspondente ao manejo de resíduos perigosos está dividida em três tópicos:
equipamentos substituídos; lâmpadas descontaminadas e gastos com tratamento e destinação de
resíduos tóxicos. O percentual de evidenciação desta categoria compreendeu entre 79% e 89%.
Algumas empresas não especificam como os resíduos são gerenciados, contudo, relatam algumas
medidas de controle.
Quanto aos usos de recursos naturais da organização, analisaram-se informações associadas à
energia, aos combustíveis fósseis e à água. Estes itens foram bem detalhados em quase todos os
relatórios analisados. Os combustíveis fósseis referem-se em grande parte ao combustível gasto com os
veículos de utilidade das organizações.
A quinta categoria abrange o tema material de consumo. Este item apresentou o menor
percentual de evidenciação dentre as categorias. A subcategoria com menor divulgação refere-se aos
materiais adquiridos com certificação florestal.
A categoria educação e conscientização ambiental foi abordada no âmbito da comunidade e da
organização. Normalmente as empresas do setor elétrico divulgam informações dessa natureza, pois, os
investimentos/custos com educação ambiental fazem parte, na grande maioria, das condicionantes para
a renovação da Licença de Operação (LO) das usinas.
XV ENGEMA 2013
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Na sétima categoria, aborda-se o programa de eficiência energética – PEE, que são os
programas das organizações direcionados a incentivos com a formação da cultura em conservação e ao
uso racional de energia. As empresas procuram incentivar a conservação e o racionamento de energia
junto à comunidade e aos funcionários.
O oitavo e último tópico refere-se a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) voltados ao
meio ambiente; à cultura, ao esporte e ao turismo e à saúde. Os níveis de evidenciação das três
subcategorias representaram 91%, 95% e 95%, respectivamente.
5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS
Mediante aplicação desta pesquisa, identificou-se que dentre as 65 companhias listadas no
segmento de energia elétrica da BM&FBOVESPA, 75% (49 empresas) divulgaram o relatório
socioambiental correspondente ao ano de 2011. A aderência à publicação de tais relatórios pelas
empresas justifica-se, pois, o órgão regulador do setor elétrico brasileiro – ANEEL – instituiu em 2006,
o modelo para elaboração do Relatório de Responsabilidade Socioambiental das empresas de energia
elétrica.
Na análise dos dados, verificou-se a ausência de uniformidade na nomenclatura atribuída aos
relatórios, sendo os mais utilizados: relatório de sustentabilidade (17 empresas); relatório de
responsabilidade socioambiental (12 empresas) e relatório anual de responsabilidade socioambiental (8
empresas). Contudo, embora haja distinção nos nomes dos relatórios, as informações contidas nestes
informes são congruentes na maioria dos casos.
A ANEEL orienta que as empresas publiquem o balanço social (modelo IBASE) dentro dos
relatórios socioambientais. Contudo, a partir da análise dos relatórios de 2011, identificou-se que 78%
da amostra o divulgaram. Quanto ao modelo utilizado para a elaboração dos relatórios socioambientais,
houve predominância das diretrizes do GRI, fato que já vem sendo discutido e demonstrado na
literatura nacional e internacional.
Observou-se que 34 empresas evidenciaram 90% ou mais dos itens analisados na pesquisa. A
escolha pelos assuntos abordados na coleta de dados deu-se a partir dos temas que compunham a
dimensão ambiental do relatório de responsabilidade socioambiental introduzido pela ANEEL, sendo
que 28 delas descreveram todos os itens nos relatórios.
De maneira geral, as empresas desse setor evidenciam grande parte das questões abordadas
nesta pesquisa. As atividades exercidas pelas empresas do setor de energia são consideradas de alto
potencial ambiental e social e resultam em grandes consequências ambientais, considerando a
degradação dos recursos naturais.
Diante disso, observou-se nos relatórios analisados que estas empresas investem em inúmeros
programas junto aos funcionários e à comunidade, destacando-se os de conscientização sobre o
racionamento e a conservação de energia. Existem outros relacionados diretamente ao meio ambiente,
além dos voltados à cultura, ao esporte e principalmente, à saúde.
Há também preocupação com as áreas preservadas e recuperadas, por evitarem a escassez dos
recursos naturais. A maioria, porém, não se adepta totalmente as normas ambientais e de segurança,
comprovadas pelo alto índice de autuações e multas registradas. No entanto, a maioria dos casos não
apresentam acidentes provenientes dessa ausência.
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Outro aspecto importante está relacionado à geração, ao tratamento e ao manejo de resíduos
perigosos. Antes do advento da Lei Federal n°. 12.305/10, o gerenciamento de resíduos sólidos no
Brasil era efetuado pelas empresas de maneira voluntária.
Por fim, destaca-se que por meio da utilização de tópicos de evidenciação ambiental préestabelecidos pelo órgão regulador do setor elétrico brasileiro – ANEEL – foi possível compreender o
estágio atual da aderência ao relatório de responsabilidade socioambiental (ano base 2011) pelas
companhias do setor elétrico listadas na BM&FBOVESPA. Por meio da aplicação desta pesquisa,
espera-se contribuir com o escopo teórico e metodológico de pesquisas sobre desse tema no Brasil,
possibilitando avaliar os níveis de evidenciação ambiental das empresas do setor elétrico brasileiro e
estabelecer padrões de comparação.
Para futuros trabalhos sugere-se avaliar outros relatórios ou até mesmo comparar o nível de
informação ambiental com base em divulgações anteriores e posteriores ao ano de 2011. Faz-se
necessário difundir os estudos com empresas do segmento de energia que não estão listadas na
BM&FBOVESPA.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar os artigos mais relevantes inerentes aos temas Green Supply Chain
Management (GSCM) e logística reversa, identificando lacunas em relação a essas duas abordagens por meio da análise
sistemática dos artigos. O estudo foi resultado de 41 artigos selecionados de acordo com o foco da pesquisa, disponível online nos seguintes bancos de dados: Science Direct, ISI Web of Science, Scopus e Wiley Online Library. A análise
bibliométrica resultou na identificação da relevância acadêmica dos artigos, principais periódicos e palavras-chaves, sem
limitação de período para poder conferir a evolução dos dois temas ao longo dos anos. A análise sistemática averiguou os
tipos de artigos, a unidade de análise dos artigos, os principais países que estudam os temas e as oportunidades de pesquisas.
Em relação aos estudos futuros, destaca-se: 1) compartilhamento dos locais de armazenamento com outras empresas para
reduzir o custo total, 2) buscar medidas de avaliação da qualidade dos produtos devolvidos, 3) aprofundamento das questões
de sustentabilidade ambiental, com atenção especial ao desenvolvimento de produtos verdes, 4) adoção de medidas de
prevenção da poluição como estratégia de gestão ambiental, 5) desenvolvimento de práticas de LR como oportunidade para
construir uma vantagem competitiva.
Palavras-chave: green supply chain management; logística reversa; gestão ambiental.
Abstract: This study aims to analyze the most relevant articles inherent to the themes Green Supply Chain Management
(GSCM) and reverse logistics, identifying gaps for these two approaches through the systematic analysis of articles. The
study was the result of 41 articles selected according to the focus of the study, available online in the following databases:
Science Direct, ISI Web of Science, Scopus and Wiley Online Library. A bibliometric analysis resulted in the identification
of the relevance of the academic articles, journals and major keywords without limitation of period to be able to check the
progress of the two themes over the years. A systematic review examined the types of articles, the unit of analysis of the
articles, the main countries studying the topic and research opportunities. Regarding future studies stand out: 1) sharing of
storage sites with other companies to reduce total cost, 2) seek measures for evaluating the quality of the returned products,
3) deepening of environmental sustainability issues, with special attention the development of green products, 4) adoption
of measures to prevent pollution and environmental management strategy, 5) development of practical RL as an opportunity
to build a competitive advantage
Key-words: green supply chain management; reverse logistics; environmental management.
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1. Introdução
Dois assuntos que ganham destaque na academia e nas empresas são os conceitos de Green
Supply Chain Management (GSCM) e a logística reversa. O GSCM, também conhecido por Gestão da
Cadeia de Suprimento Verde, baseia-se no reconhecimento de que os efeitos ambientais de uma
organização incluem os impactos ambientais de produtos e processos, desde a extração das matériasprimas, percorrendo os produtos produzidos, até a disposição final destes bens (LAMMING;
HAMPSON, 1996).
Dessa forma, o GSCM é a gestão de materiais e recursos naturais desde o projeto do produto,
passando pelo fornecimento e distribuição, até o seu consumo final, incluindo a logística reversa. A
logística reversa aborda a atual preocupação com a disposição final dos produtos, considerando os
aspectos legais e ambientais. É um tema de interesse crescente entre os pesquisadores, nos quais
buscam novas formas de reduzir os impactos ambientais gerados pelo processo produtivo ao longo da
cadeia de suprimentos.
A integração do pensamento ambiental na gestão da cadeia de suprimentos inclui design de
produtos, seleção de materiais, terceirização, fabricação, processos, entrega de produtos ao consumidor
e o gerenciamento dos produtos após a sua vida útil (SRIVASTAVA, 2007). Assim, a estrutura
tradicional da cadeia de suprimento verde deve ser estendida até os mecanismos de recuperação dos
produtos após sua vida útil (BEAMON, 1999).
Na literatura, os estudos de GSCM e logística reversa se concentram especialmente em avaliar
as perspectivas táticas e operacionais das empresas, tais como, planejamento de produção, gestão de
estoques, gestão de transportes, design dos produtos e sistema de informação (CHENG; LEE, 2010).
São oportunidades de melhorar o retorno dos materiais ou reduzir o desperdício a partir da gestão
eficiente (HANDFIELD et al., 2005).
Nesse contexto, o artigo tem como objetivo analisar os artigos mais relevantes inerentes aos
temas Green Supply Chain Management (GSCM) e logística reversa (LR), identificando lacunas em
relação a essas duas abordagens por meio da análise sistemática dos artigos.
Após essa introdução, o trabalho se encontra estruturado da seguinte forma: na seção 2, o
referencial teórico é apresentado, na seção 3, encontram-se os procedimentos metodológicos, na seção
4, é exposta a análise dos resultados, na seção 5, localiza-se a análise sistemática, e na seção 6, é
apresentada a conclusão.
2. Referencial Teórico
A cadeia de suprimento consiste em todas as partes envolvidas no cumprimento da chegada de
um pedido ao cliente. Para alcançar esse objetivo é importante a participação de todos os envolvidos no
processo, como os fornecedores, os distribuidores, os armazéns, os varejistas e os consumidores
(SHUKLA et al., 2009).
O Supply Chain Management (SCM) é a coordenação de uma rede complexa de atividades
envolvidas na entrega de um produto acabado para o usuário final ou cliente. É responsável pela
fabricação e montagem dos produtos, armazenamento, entrada de pedidos, acompanhamento,
distribuição e entrega; composta por fornecedores, funções internas das empresas, distribuidores e
clientes (HERVANI et al., 2005).
Ao longo da década de 2000, o Green Supply Chain Management (GSCM) eclodiu como um
importante componente das estratégias de uma série de empresas e de suas cadeias de suprimentos
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(LEE, 2008). As raízes do GSCM se baseiam na gestão do meio ambiente e na literatura Supply Chain,
adicionando o componente “Green” na gestão da cadeia de suprimentos (ZHU et al, 2005).
Conceitualmente, o GSCM inclui a logística reversa que pode ser dividida em duas áreas gerais:
fluxo reverso do produto ou embalagem. O fluxo reverso do produto é alcançado por meio da
remanufatura, recondicionamento ou somente por devolução; o fluxo reverso de embalagem é obtido
por meio da reutilização ou por meio dos regulamentos que reduzam a sua disposição no meio
ambiente (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 2001).
Pode-se afirmar que a logística reversa está relacionada com as ações de gerenciamento de
materiais que oferecem riscos ao meio ambiente. Além disso, a logística reversa aborda questões como
a redução das fontes de fornecimento, reciclagem e coleta e disposição do lixo (STOCK, 1998). Um
mercado que cresce atualmente é o mercado da remanufatura, pois os produtos remanufaturados
atendem à demanda dos consumidores que desejam produtos de baixo preço, ambientalmente
amigáveis e com qualidade (WU, 2013).
Atualmente, as empresas têm se concentrado em ajudar os fornecedores a melhorar seu
desempenho ambiental, exigindo que estes adquiram certificações. Nesse caso, muitas empresas
começaram a optar por fornecedores “verdes” (FU et al., 2012). Fornecedores “verdes” desempenham
um papel importante tanto no nível operacional quanto no nível estratégico das empresas (BAI;
SARKIS, 2010).
De um modo geral, as operações de logística reversa são mais complexas do que as operações
da logística tradicional. A complexidade da logística reversa gera um deficiente sincronismo dos
produtos, indefinição das quantidades de retornos e da qualidade dos produtos devolvidos pelos clientes
(FLEISCHMANN et al., 1997). A ausência de uma responsabilidade corporativa e um sistema de
monitoramento e controle de logística reversa pode promover a redução da eficiência com os produtos
retornados (GENCHEV, 2009). Investir efetivamente em sistemas de logística reversa pode resultar em
um aumento da eficiência dos recursos e menor impacto ambiental (GIANNETTI et al., 2012).
Conforme Genchev (2009) a preocupação com as questões ambientais e o movimento do
retorno de bens e serviços na cadeia de suprimentos está se tornando uma atividade necessária e
essencial de gestão, independente do setor de produtos ou serviços envolvidos. Assim, as empresas
começam a reconhecer que atingir o cliente final não representa o fim da jornada para o produto.
Na próxima seção, os procedimentos metodológicos para a consecução do trabalho são
apresentados.
3.

Procedimentos Metodológicos
A estrutura metodológica desta pesquisa está dividida em quatro partes: i) classificação da
pesquisa; ii) processo para construção do referencial teórico; iii) definição das palavras-chave e das
bases de dados; e iv) filtragens do banco de artigos brutos.
3.1 Classificação da Pesquisa
No que se refere ao tema, a pesquisa é de natureza teórica. Em relação aos procedimentos
técnicos é classificada como bibliográfica, pois elabora outros estudos a partir de estudos já publicados
anteriormente sobre o assunto. No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa é considerada descritiva
porque tem como finalidade descrever, armazenar e interpretar as características entre as variáveis a
partir da coleta de dados; e exploratória, porque busca informações específicas sobre o que está sendo
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estudado (GIL, 1999). Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é classificada como qualitativa,
pois considera aspectos da realidade que não podem ser quantificados, focando-se na compreensão da
dinâmica das relações sociais (MINAYO, 2001).
Em relação à coleta de dados, este trabalho é realizado com base em pesquisa de dados, que
incluem os artigos científicos disponibilizados nas bases de dados indexadas ao Portal de Periódicos da
Capes. Quanto à população e a amostra, são considerados todas as publicações científicas que tenham
relação com o tema de pesquisa e que esteja disponível para acesso gratuito no Portal de Periódicos da
Capes. A amostra empregada neste trabalho tem como base artigos selecionados que estão alinhados
com o tema da pesquisa.
3.2 Processo para construção do referencial teórico
Para a construção do referencial teórico foi importante definir um conjunto de artigos alinhados
aos eixos da pesquisa. Assim, a construção do referencial foi subdividida em quatro estapas: 1) seleção
dos artigos que proporcionará a revisão teórica; 2) análise bibliométrica dos artigos selecionados; 3)
análise sistemática dos artigos selecionados e 4) elaboração dos objetivos da pesquisa.
Após a elaboração do portfólio bibliográfico da pesquisa, a análise bibliométrica dos artigos do
referido portfólio foi realizada. A análise bibliométrica tem como função estudar em detalhe as
características bibliográficas dos artigos e as análises das citações, assim como os principais autores,
periódicos, anos de publicações e palavras-chaves acerca do tema (THANUSKODI, 2011).
3.3 Definições das palavras-chave e das bases de dados
A definição das palavras-chave dessa pesquisa envolveu dois temas: green supply chain
management e reverse logistics. O Quadro 1 define as palavras-chave utilizadas.
Quadro 1: Palavras-chave da pesquisa
Palavras-chave

“Reverse Logistics”

“Green supply chain management”

“Green Logistics”

“Reverse supply chain”

“Logística Reversa”

“Gestão na cadeia de suprimento verde”

Fonte: Elaborado pela autora

Foram feitas as seguintes combinações das palavras-chave: “reverse logistics and green supply
chain management”; “ green logistics and green supply chain management”; reverse logistics and
reverse supply chain”; “green logistics and reverse supply chain” “logística reversa e gestão na cadeia
de suprimento verde”.
Para a composição do portfólio bibliográfico, foram definidas as bases de dados Science Direct,
ISI Web of Science, Scopus e Wiley Online Library. Nesse caso, foram feitas cinco pesquisas em cada
base de dados.
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A pesquisa foi realizada por meio da busca de artigos publicados em periódicos, sem limitação
de período para poder verificar a evolução dos dois temas ao longo dos anos. A quantidade total de
artigos encontrados nas referidas bases de dados foi resultado de palavras-chave pesquisadas nos
títulos, nos resumos e nas palavras-chaves dos artigos. O conjunto de 3589 artigos encontrados passou
a compor o banco de artigos brutos.
Os periódicos encontrados em cada uma das bases de dados foram transferidos para o software
EndNote X5®, com a finalidade de ajudar na manipulação e no registro das informações que servem de
base para a construção do referencial teórico.
3.4 Filtragens do banco de artigos brutos
A filtragem foi realizada em três etapas: i) em relação à redundância; ii) quanto ao alinhamento
do título; iii) no que diz respeito à relevância científica.
A primeira etapa do processo de filtragem do banco de artigos brutos foi relacionada à
redundância. Primeiramente, selecionaram-se os 3589 artigos das bases Scopus, ISI Web of Science,
Science Direct e Wiley Online Library que haviam sido exportados para o software EndNote X5®.
A segunda etapa da filtragem compreende a leitura dos títulos dos artigos, de modo a descartar
parte dos artigos que atualmente estão no banco de artigos brutos. Como o mesmo artigo pode constar
em diversas bases, foi realizada a exclusão de artigos repetidos do banco de artigos brutos da pesquisa.
Esse processo resultou na eliminação de 1102 artigos.
A amostra não repetida foi composta por 2487 artigos a serem verificados, obtendo-se
posteriormente 311 artigos para compor o banco de artigos brutos com o título alinhado ao foco da
pesquisa.
Em seguida, foi realizada a leitura dos resumos (abstracts) dos artigos selecionados para
verificação do alinhamento da pesquisa quanto aos temas. Dos 311 artigos, 56 estavam alinhados com
o tema e se destacaram para o presente estudo.
A terceira etapa da filtragem do banco de artigos averiguou a relevância científica dos artigos
selecionados como critério de permanência dos mesmos no banco de artigos da pesquisa. A busca foi
efetivada com auxílio da ferramenta Google Scholar, a qual apresenta o número de citações de cada
artigo por meio do título do artigo. Após verificar a relevância científica dos artigos, 37 permaneceram
no portfólio bibliográfico. Artigos publicados há menos de 3 anos foram analisados, visto que não
tiveram muito tempo para serem citados.
A quarta e última etapa foi o alinhamento integral dos artigos, que consiste na união dos artigos
relevantes com os artigos publicados há menos de 3 anos que abordam os temas. Nessa etapa, foram
selecionados mais 4 artigos, totalizando 41 artigos.
4. Análise dos Resultados
A análise dos resultados está segregada em duas subseções: i) análise bibliométrica, que
compreende o estudo das referências dos artigos do portfólio e a classificação destes conforme
referência acadêmica na amostra; e ii) análise sistemática.
4.1 Análise Bibliométrica
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A partir da análise dos dados numéricos dos artigos selecionados, conforme a Tabela 1 realizouse a avaliação dos mesmos no que se refere ao reconhecimento científico, a relevância dos autores, a
relevância dos periódicos e das palavras-chaves.
Tabela 1: Artigos selecionados no portfólio bibliográfico

Ano

Autor

1997

FLEISCHMANN et al

2000

FLEISCHMANN et al.

Título

Citações

Quantitative models for reverse logistics: A review
A characterisation of logistics networks for product
recovery
Relationships between operational practices and
performance among early adopters of green supply chain
management practices in Chinese manufacturing
enterprises

1485
602

2004

ZHU, Q.; SARKIS, J.

2005

RAO, P.; HOLT, D.

1995

KROON, L.; VRIJENS, G.

2005

HERVANI et al.

Performance
management

2001

SHIH, L. H.

Reverse logistics system planning for recycling electrical
appliances and computers in Taiwan

2005

ZHU et al.

2002

KRUMWIEDE, D. W.;
SHEU, C.

2008

SRIVASTAVA, S. K

2007

LU, Z.; BOSTEL, N.

A facility location model for logistics systems including
reverse flows: The case of remanufacturing activities

176

2002

MEADE, L; SARKIS, J.

A conceptual model for selecting and evaluating thirdparty reverse logistics providers

169

2007

SALEMA et al.

An optimization model for the design of a capacitated
multi-product reverse logistics network with uncertainty

165

2002

TIBBEN-LEMBKE, R. S.

2005

RAVI, V; RAVI, S.

Analysis of interactions among the barriers of reverse
logistics

145

2002

HU et al.

A reverse logistics cost minimization model for the
treatment of hazardous wastes

145
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Do green supply chains lead to competitiveness and
economic performance?
Returnable containers: an example of reverse logistics
measurement

for

green

465

452
306

supply chain

Green supply chain management in China: pressures,
practices and performance
A model for reverse logistics entry by third-party
providers
Network design for reverse logistics

Life after death: reverse logistics and the product life cycle

291

279
254
225
191

161
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2006

PRAHINSKI, C.;
KOCABASOGLU, C.

2005

DAUGHERTY et al

2001

MINNER, S.

2008

CHENG et al.

2006

KIM et al

2007

CHIEN, M. K; SHIH, L. H

2007

ZHU et al.

2000

GOLDSBY, T. J.; CLOSS,
D.

2002

KLEBER et al.

2008

LEE, S-Y

A continuous time inventory model for a product recovery
system with multiple options
Drivers for the participation of small and medium-sized
suppliers in green supply chain initiatives

2005

RICHEY et al.

The role of resource commitment and innovation in
reverse logistics performance

2006
2008

SRIVASTAVA, S. K.;
SRIVASTAVA, R. K.
PATI et al.

Empirical research opportunities in reverse supply chains

142

Reverse logistics: superior performance through focused
resource commitments to information technology

142

Strategic safety stocks in reverse logistics supply chains
Trust and knowledge sharing in green supply chains
Supply planning model for remanufacturing system in
reverse logistics environment
An empirical study of the implementation of green supply
chain management practices in the electrical and electronic
industry and their relation to organizational performances
Initiatives and outcomes of green supply chain
management implementation by Chinese manufacturers
Using activity-based costing to reengineer the reverse
logistics channel

Managing product returns for reverse logistics

135
97
93

89

88

88
97
86

84
80

A goal programming model for paper recycling system

79

Development of RFID-based reverse logistics system

56

Formalization of reverse logistics programs: A strategy for
managing liberalized returns

54

LEE, C.K.M; CHAN, T.M
2009

2005

AUTRY, C. W.

2009

ALBINO et al.

2009

WANHWA et al.

Environmental strategies and green product development:
an overview on sustainability-driven companies
Flexible decision modeling of reverse logistics system: A
value adding MCDM approach for alternative selection

2009

CHEN, I. J.; SHEU, J. B.

Environmental-regulation pricing strategies for green
supply chain management

2008

SHEU, J.-B.

2009

LAU, K. H; WANG, Y.
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Green supply chain management, reverse logistics and
nuclear power generation
Reverse logistics in the electronic industry of China: a
case study

46
41

41
39
30
7
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2009

HONG et al.

2011

LARGE, R. O.;
THOMSEN, C. G.

2010
2012
2013

Implementation of strategic green orientation in supply
chain: An empirical study of manufacturing firms

30

Drivers of green supply management performance:
Evidence from Germany

15

Barriers to the implementation of environmentally
GONZÁLEZ-TORRE et al. oriented reverse logistics: evidence from the automotive
industry sector
An emergy-based evaluation of a reverse logistics network
GIANETTI et al.
for steel recycling
OEM product design in a price competition with
WU, C.H
remanufactured product

6
2
1

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se que os 4 artigos publicados no período de 2010 a 2013 integrantes do portfólio
bibliográfico foram os menos citados. Contudo, após a leitura completa averiguou-se que esses artigos
estavam alinhados com o tema proposto e, portanto, deveriam compor o referido portfólio. Constatouse que o artigo mais citado foi o intitulado “Quantitative models for reverse logistics: A review” de
Fleischamnn et al. (1997), com 1485 citações. Na sequência, encontra-se o artigo intitulado “A
characterisation of logistics networks for product recovery” também de Fleischamnn et al. (2000), com
602 citações.
A Figura 1 mostra os anos de publicações. Verifica-se que do ano de 2002 a 2009 se
concentram o maior numero de publicações dos dois temas alinhados.

Figura 1: Número de artigos publicados por ano
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Fonte: Elaborado pelos autores.

O grau de relevância dos periódicos foi obtido por meio da análise da quantidade de artigos que
cada periódico possui no portfólio bibliográfico, conforme apresentando pela Figura 2.
Figura 2 – Número de artigos por periódicos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos 41 artigos, 6 artigos foram publicados na revista Omega e 5 no International Journal of
Physical Distribuition& Logistics. Observa-se também que o tema dessa pesquisa é de interesse em
diferentes periódicos internacionais.
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Quanto às palavras-chave mais utilizadas, a Figura 3 apresenta as palavras-chave que aparecem
nos artigos mais de uma vez. Do total de 164 palavras-chave, 8 foram encontradas mais de uma vez nos
artigos.
Figura 3: Relação das palavras-chave mais utilizadas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se a palavra-chave que mais se destaca é “reverse logistics”, presente em 23 artigos. A
segunda palavra-chave mais empregada foi “supply chain management”, utilizada em 13 artigos.

5. Análise Sistemática
Foi realizada a análise sistemática, organizada e sistematizada conforme os seguintes critérios:
i) tipo de artigo; ii) unidade de análise; iii) principais países; e iv) recomendações futuras.
Quanto a classificação dos artigos selecionados, 17 artigos são do tipo modelagem, 10 são do
tipo estudo de caso, 9 do tipo survey e 5 são artigos teóricos, de acordo com a Figura 4.
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Figura 4: Tipo de artigo do portfólio bibliográfico

Fonte: Elaborado pelos autores.

Destaca-se o número significativo de artigos do tipo modelagem pelo fato de ferramentas
matemáticas serem utilizadas mais frequentemente para descrever os fluxos de retornos, as operações
de remanufatura, os processos de recuperação de produtos e os custos ambientais.
No que se refere à unidade de análise ou o foco das pesquisas dos artigos do portfólio
bibliográfico, observa-se na Figura 6 que as pesquisas são direcionadas principalmente para a rede de
recuperação de produtos, seguido da gestão de retornos nas empresas, desempenho ambiental do
GSCM, LR no setor automotivo, GSCM e LR na indústria eletrônica, estratégias ambientais nas
empresas e LR nas empresas terceirizadas.
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Figura 5: Número de artigos por unidade de análise

Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre os artigos do portfólio bibliográfico, 6 artigos têm como foco a Rede de Recuperação de
Produtos justamente para determinar o local ideal das instalações, o produto que será remanufaturado,
as políticas de descarte e os custos envolvidos nos processos de recuperação; 5 artigos em Gestão de
Retornos pelo fato de envolver políticas de produtos devolvidos, quantidade e qualidade dos retornos
desses produtos, processos de reutilizações, questões legais e os custos do processo; e 5 artigos em
Desempenho Ambiental do GSCM pela investigação de medidas de avaliação de desempenho
ambiental nas indústrias e nas cadeias de suprimentos para melhorar os processos e torná-los mais
eficientes. Ressalta-se um crescente interesse das pesquisas no que se refere à LR em Empresas
Terceirizadas, já que as práticas verdes nas indústrias devem incluir todas as empresas que compõe a
cadeia de suprimento.
Outro ponto importante do estudo é o conhecimento dos países que lideram as pesquisas dos
temas GSCM e LR. Quanto aos países analisados nos artigos, constata-se na Figura 6 que grande parte
das pesquisas foram realizadas na China e Taiwan, com 4 artigos respectivamente.
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Figura 6: Número de artigos por países

Fonte: Elaborado pelos autores.

As pesquisas são realizadas nesses países, sobretudo pelo seu crescimento econômico
emergente, com indústrias de alta tecnologia, serviços e finanças e que, consequentemente, necessitam
melhorar o seu desempenho ambiental. Assim, as empresas desses países se veem obrigadas a agir de
forma responsável com o meio ambiente seja pelo aumento da concorrência ou para cumprir as
exigências ambientais.
Dentro desse parâmetro, foram diagnosticadas as mais relevantes recomendações futuras de 17
artigos sobre os temas GSCM e logística reversa, conforme exposto na Tabela 2.
Tabela 2: Recomendações Futuras
Autor
Recomendações Futuras
Kroon and Vrijens
(1995)

Compensar o custo inicial elevado de distribuição e de coleta de resíduos
pelas vantagens futuras, como a imagem positiva da empresa.

Fleischmann et al.
(1997)

Adequar o sistema de informação com as tecnologias modernas para poder
lidar melhor com a incerteza, aperfeiçoar os processos e aumentar a
integração.

Shih (2001)

Compartilhar os locais de armazenamento dos produtos retornados com
outras empresas para poder reduzir o custo total.

Tibben-Lembke
(2002)

Investigar a LR e a sua conexão com o ciclo de vida do produto para que a
preocupação com o descarte do material esteja inserido na concepção do
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produto.
Kleber et al. (2002)

Desenvolver pesquisas que busque contornar a complexidade da rede de LR,
que conta com vários retornos, fontes e destinos.

Hervani et al. (2005)

Aumentar a cooperação entre as organizações no que diz respeito à gestão
de produtos, avaliação de desempenho, análise de ciclo de vida e
tecnologias de informações e aprimorar o desempenho dessas atividades.

Prahinski and
Kocabasoglu (2006)

Elaborar técnicas para diminuir a divergência de qualidade dos produtos
devolvidos, como um padrão de qualidade, evitando assim custo
desnecessário.

Lu and Bostel (2007)

Melhorar o planejamento e a gestão do processo de remanufatura para
otimizar os sistemas de LR.

Chieng and Shih
(2007)

Adotar medidas de prevenção da poluição como principal estratégia de
gestão ambiental.

Zhu et al. (2007)

Difundir programas de gestão e avaliação do GSCM para poder medir o
desempenho das práticas ambientais.

Cheng et al. (2008)

Construir métodos de avaliação do desempenho ambiental para descrever o
nível de cooperação entre as empresas e as relações de concorrência.

Kim et al. (2008)

Aplicar o modelo proposto de retornos de peças em outros setores
industriais para verificar se há uma diminuição nos custos.

Lee (2008)

Desenvolver iniciativas governamentais que melhore o desempenho
econômico e ambiental dos compradores e fornecedores “verdes”.

Albino et al. (2009)

Abordar as questões de sustentabilidade ambiental no que se refere ao
desenvovimento de produtos verdes, produção e LR.

Wanhwa (2009)

Elaborar políticas de devolução de produtos de acordo com critérios
estabelecidos no sistema de LR.

Lau na Wang (2009)

Implementar a LR de acordo com a leis e regulamentos da política de
resíduos.

Gianetti et al. (2012)

O governo deve elaborar um método para criar uma estratégia de
recompensa ou incentivo aos praticantes de LR
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Fonte: Elaborado pelos autores.

As principais questões abordadas para futuras pesquisas referem-se à: melhorar a eficiência dos
processos para diminuir os custos, criar estratégias ambientais a fim de melhorar a imagem da
organização e a competitividade, elaborar e desenvolver medidas de avaliação de desempenho do
GSCM e LR para medir a eficiência dos processos envolvidos, considerar o ciclo de vida do produto e
as questões de sustentabilidade ambiental com o intuito de englobar as duas questões na produção e no
descarte dos produtos, construir políticas eficientes de retornos de materiais, estratégias de recompensa
ou incentivo aos praticantes do GSCM e LR para estimular a adesão das práticas ambientais nas
empresas.
6. Conclusão
Esse trabalho foi dirigido com o intuito de analisar os artigos mais relevantes a respeito dos
temas GSCM e logística reversa. Para tanto, foi elaborado o processo de coleta de dados, a construção
do portfólio bibliográfico e, posteriormente, a análise bibliométrica e sistemática dos artigos
selecionados.
O método bibliométrico permitiu identificar a relevância acadêmica dos artigos e autores, o
número de citações, os principais periódicos e as palavras-chave mais proeminentes do portfólio
bibliográfico, composto por 41 artigos alinhados com os dois temas, disponíveis na base de dados
wiley, science direct, scopus e web of science.
A análise sistemática dos artigos identificou as unidades de análises, os principais países do
referido estudo, os objetivos dos artigos e os principais resultados. Por meio da referida análise,
observou-se que outros temas envolvem GSCM e logística reversa, como questões de sustentabilidade
ambiental, ciclo de vida do produto, avaliação de desempenho ambiental, competitividade e eficiência
empresarial.
As lacunas de pesquisas identificadas foram acerca de: i) compartilhar os locais de
armazenamento dos materiais retornados com outras empresas a fim de reduzir o custo ambiental; ii)
desenvolver medidas de avaliação de desempenho ambiental para medir a qualidade e a quantidade dos
produtos devolvidos com o intuito de evitar custos elevados e mão-de-obra desnecessária; iii)
aprofundar as questões de GSCM e logística reversa com a de sustentabilidade ambiental, com atenção
especial no desenvolvimento de produtos “verdes”; iv) procurar medidas de prevenção da poluição
como estratégia de gestão ambiental, considerando o ciclo de vida do produto; v) desenvolver práticas
de GSCM e LR como oportunidade de construir uma vantagem competitiva, e não apenas para cumprir
exigências legais.
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O MERCADO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO BRASIL: PRINCIPAIS LIMITES E
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Resumo: Resumo
O objetivo geral deste artigo é tentar identificar quais os aspectos necessários para o desenvolvimento
do mercado fotovoltaico no Brasil, que possui uma grande incidência de radiação solar, mas tem uma
participação pequena no mercado global. A metodologia utilizada para o estudo foi uma pesquisa
qualitativa descritiva e longitudinal, onde foram analisados dados secundários, provenientes de
publicações científicas, de órgãos de pesquisa e governamentais, a fim de descrever como ocorreu o
desenvolvimento do mercado global, particularmente do alemão, possibilitando uma comparação com
o mercado brasileiro. Foram realizadas também entrevistas semi-estruturadas com especialistas e
profissionais da área de energia nas esferas da iniciativa privada, do governo e do meio acadêmico, o
que possibilitou aprofundar as análises do mercado fotovoltaico brasileiro sob diferentes perspectivas.
A análise dos resultados permitiu concluir que faltam políticas de incentivos em diversas áreas da
cadeia produtiva neste mercado e falta estruturar melhor a regulamentação do setor.
Palavras-chave: fontes renováveis, energia fotovoltaíca, situação internacional, mercado brasileiro,
desafios.

Abstract: The aim of this paper is to identify which aspects were required for the development of the
photovoltaic market in Brazil, where there is a high incidence of solar radiation; nevertheless, it has a
small share in the global market. The methodology adopted for this study was a descriptive qualitative
and longitudinal research, which has analyzed secondary data from scientific publications, in order to
describe how the development of the photovoltaic global market has occurred, particularly in Germany,
thus enabling a comparison to the Brazilian market. It was also conducted semi-structured interviews
with experts and professionals in the energy field from various spheres, allowing further analysis of the
Brazilian photovoltaic market in different perspectives. The analysis of the results indicated that there
is a lack of incentive policies in several areas of the supply chain in this market and the regulation for
the sector should be better structured.
Key-words: renewable sources, photovoltaics, international situation, the Brazilian market challenges.
1

As autoras agradecem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo no.
2013/24042-4.

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. Introdução
O setor energético é de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico de um país,
existindo evidências de que ocorre uma alta correlação entre o consumo de energia comercial e alguns
indicadores sociais como analfabetismo, mortalidade infantil e expectativa de vida (GOLDEMBERG,
1998).
Atualmente, há uma busca intensa por parte de governos e organizações por outras fontes de
energia renováveis, que apresentem um menor impacto ambiental e um menor custo, já que o petróleo e
o gás natural, que têm sido amplamente utilizados na geração de energia, se tornam cada vez mais
escassos e caros, além de serem também os responsáveis por parte da poluição atmosférica e por crises
políticas e econômicas em algumas regiões.
No caso do Brasil, o consumo de energia é baixo. Porém, a grande quantidade de recursos
naturais de que o país dispõe indica uma vantagem comparativa para o desenvolvimento de uma matriz
energética limpa e um acesso à energia barata, que combinado à organização do mercado para melhorar
a competitividade das empresas permite a atração de investimentos para o fomento de uma economia
sustentável (QUAGLIO, 2011).
Assim sendo, o planejamento e a regulação da oferta de energia são fundamentais para buscar
novas formas de suprimento energético, que atendam as necessidades socioeconômicas nacionais e
regionais. Além disso, as fontes energéticas devem ser estrategicamente aproveitadas, de forma a
maximizar os benefícios proporcionados e minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e à
sociedade (BRASIL, 2002).
Dada sua localização geográfica, o Brasil é privilegiado por ter níveis de incidência de
irradiação solar superiores à maioria das nações desenvolvidas, o que se apresenta como uma
vantagem, principalmente, na utilização da energia fotovoltaica (PEREIRA et al., 2006).
De acordo com Rüther e Santos (2011, p. 1), o efeito fotovoltaico consiste na “conversão direta
da luz do sol em energia elétrica através de dispositivos chamados de células fotovoltaicas”. O conjunto
dessas células formam os módulos fotovoltaicos que podem ser instalados nos telhados e fachadas de
edificações ou até mesmo no solo.
O objetivo deste trabalho é determinar quais são os aspectos necessários para o
desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil, que ainda hoje é muito incipiente, mesmo com a
localização privilegiada do país.
2. Revisão Bibliográfica
2.1. O setor energético
Atualmente, 80% da energia utilizada no mundo é oriunda de fontes de combustíveis fósseis e
os países têm realizado esforços no sentido de tornar suas matrizes energéticas mais sustentáveis, tanto
para proteção de recursos naturais dos quais o homem necessita para viver, como para a erradicação da
pobreza de energia nos países em desenvolvimento (WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).
No Brasil, a participação das fontes renováveis em sua matriz energética é de 45,3%,
representados pela biomassa e energia hidráulica, enquanto nos países pertencentes à Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), essa parcela é de apenas 7,3%. A energia
hidráulica, apesar de não emitir muitos gases de efeito estufa, apresenta grandes impactos ambientais,
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devido à necessidade de alagamento de áreas extensas para construção das usinas hidroelétricas, o que
extingue a fauna e a flora da região, além de deslocar as populações locais (SHAYANI, 2011).

2.2. O mercado fotovoltaico brasileiro
2.2.1. Desenvolvimento do mercado
Atualmente, observa-se uma necessidade de diversificação das fontes de energia, tentando-se
ampliar o leque de oferta de energia renovável. Um estudo realizado pelo Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos indicou que “apesar de notáveis esforços em algumas fontes renováveis de energia, são
poucos os resultados que promovam a inserção da energia fotovoltaica na matriz elétrica nacional”
(MOEHLECKE et al., 2010,p.11).
Martins e Pereira (2010) argumentam que apesar dos incentivos e políticas governamentais
suportando diversas fontes de energia renovável, principalmente eólica, biomassa e pequenas plantas
hidrelétricas, a penetração da utilização de tecnologia solar ainda está muito atrasada e, não é sequer
citada, no principal programa do governo federal para fontes de energia renovável, o PROINFA
(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica). Além disso, os autores observam
que a principal utilização da energia solar no Brasil é para o aquecimento de água através da utilização
de coletores solares.
O segmento de geração distribuída, isto é, os painéis fotovoltaicos conectados à rede elétrica,
foi o que apresentou maior taxa de crescimento entre 1999 e 2009, cerca de 42%, no mercado
fotovoltaico global (RÜTHER; ZILLES, 2011). Os motivos citados por Rüther e Zilles (2011) para o
favorecimento do desenvolvimento de um mercado fotovoltaico brasileiro são o alto preço de tarifas de
energia elétrica residenciais, de €0,16 a €0,23 2por kWh; uma grande disponibilidade de irradiação
solar, entre 1500 e 2200 kWh/m²/ano e a natureza complementar da energia solar e da energia
hidráulica. A energia fotovoltaica é uma das tecnologias renováveis mais viável atualmente para países
com grandes áreas dispersas, como é o caso da região amazônica, que possui uma baixa demanda de
energia em relação a outras regiões brasileiras (MARTINS et al., 2008).
2.2.2. Demanda
O sistema fotovoltaico pode contribuir com a capacidade do sistema elétrico quando existe um
pico de demanda no período diurno. As regiões comerciais, que consomem grande quantidade de
energia através da utilização de ar-condicionado, apresentam uma curva de demanda com uma
tendência muito próxima da irradiação solar (KNOB et al., 2004).
Uma outra questão importante também é o fornecimento de eletricidade para comunidades que
estão distantes dos grandes centros urbanos de forma a estabelecer melhores condições
socioeconômicas em países em desenvolvimento. Como tais comunidades apresentam uma demanda
relativamente pequena de energia, os custos de transmissão e distribuição são muitos altos, pois o
fornecimento ocorre a partir de redes pequenas alimentadas por pequenos ou médios geradores a óleo
diesel (MARTINS et al.,2008). Os autores preveem que, no médio prazo, plantas híbridas de módulos
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fotovoltaicos e combustível poderão fornecer energia para estas pequenas redes, criando uma demanda
que possibilite a produção de painéis fotovoltaicos em larga escala no Brasil. Isso levaria a uma
redução de custos para que a energia fotovoltaica tivesse uma maior participação na matriz energética
do país (MARTINS et al., 2008).
Em 2003 foi criado pelo governo federal o programa Luz para Todos, que visava conectar cerca
de dois milhões de lares de baixa renda, em sua maioria localizados na zona rural, à rede elétrica e em
2011 já havia beneficiado mais de 14,2 milhões de pessoas. Houve um investimento total de R$19
bilhões, dos quais R$13,7 foram por parte do governo federal. O programa possibilitou a implantação
de vários projetos de geração alternativa de energia, dentre eles o de minirredes fotovoltaicas
(BRASIL, 2012).
2.2.3. Governo, legislação e principais barreiras
A falta de regulamentação das fontes renováveis no setor energético e as políticas públicas
ainda incipientes para desenvolver o setor são alguns dos impasses verificados para implementação da
energia solar no Brasil (MOEHLECKE et al., 2010). Além disso, uma política de incentivos ainda
precisa ser estruturada para que os investimentos em energia fotovoltaica sejam mais atrativos e
obrigatórios (MARTINS et al.,2008), já que “ao garantir demanda para cadeia produtiva, as políticas
públicas garantem e estimulam a ampliação da capacidade do complexo produtivo, incentivam
inovações tecnológicas e, como resultante, tem permitido aumento da capacidade produtiva”
(CASTRO;PAES; DANTAS, 2012, p.1).
As principais barreiras para inserção da energia fotovoltaica em maior escala na matriz
energética nacional são a falta de políticas públicas e regulamentação, que dificultam o
desenvolvimento deste tipo de energia e demonstra sua importância para o aumento do investimento
privado e incentivo à inovação tecnológica neste segmento. São citados também como outros
impedimentos para o fomento da energia fotovoltaica “o alto custo da engenharia atual fotovoltaica e o
desconhecimento dos benefícios da utilização dessa fonte limpa e renovável num país de dimensões
vantajosas e com índices muito favoráveis de irradiação solar” (MOEHLECKE et al., 2010, p.11).
2.3. O Mercado Fotovoltaico Internacional
2.3.1 .Mercado Global
Houve um crescimento de aproximadamente 317% na produção mundial anual de módulos
fotovoltaicos, incluindo todas as tecnologias e todos os fabricantes entre 2007 e 2009. Esta alta taxa de
crescimento deveu-se a políticas de incentivos nacionais na Alemanha, Japão, Espanha e Estados
Unidos (MARTINS et al.,2008). A capacidade instalada de geração fotovoltaica acompanhou a
tendência da produção dos módulos e cresceu quase 680% entre 2005 (5 GW) e 2010 (39 GW), sendo
que 17,4 GW foram instalados apenas em 2010 (CASTRO; PAES; DANTAS, 2012).
Segundo Martins et al. (2008), a tecnologia de módulos fotovoltaicos conectados à rede elétrica
é a que mais cresce no mundo comparada a outras fontes de energia. Um exemplo disso, é o fato de o
valor das ações de companhias onde o principal negócio era a energia solar ter aumentado de US$40
bilhões em janeiro de 2006 para mais de US$140 bilhões em 2007, o que demonstra que o potencial de

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

crescimento de tal segmento (DAVISS, 2007). Porém, a conversão da energia solar em eletricidade
ainda é, comercialmente, a alternativa mais cara (MARTINS et al., 2008), devido a seus elevados
custos de produção. Apesar disso, a indústria tem mostrado habilidade para cortar custos.
A Europa é a líder de mercado com cerca de 75% de participação, seguida pelo Japão, cuja
participação é de 9% e dos Estados Unidos, que tem 6% da capacidade instalada global. A Alemanha é
o país que detém a maior participação da Europa, com 44% do total, seguida da Espanha com 10% e da
Itália com 9% (REN21, 2011). A América Latina representava apenas 1% do mercado fotovoltaico
mundial em 2005 (CHEMICAL BUSINESS, 2010).
O custo da eletricidade gerada por sistemas fotovoltaicos já está em paridade com o de outras
fontes de energia como gás natural ou nuclear em algumas regiões do Japão, Itália e na Califórnia, onde
o preço de venda da eletricidade está entre os mais elevados do mundo (DAVISS, 2007).
Um estudo sobre o mercado europeu de energia fotovoltaica realizado pela EPIA (2011) revelou
que Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido representavam 82% deste mercado em 2010. Há
um objetivo na União Européia de produzir 20% de sua energia a partir de fontes renováveis até o ano
de 2020, e a energia fotovoltaica pode contribuir para o alcance desta meta, gerando cerca de 12% da
energia elétrica na região, sendo que em 2010 era responsável por apenas 1% (EPIA, 2011). Porém, o
Reino Unido não tem conseguido alcançar o mesmo nível de desenvolvimento de fontes de energia
renováveis em sua matriz como ocorre em outros países europeus, já que apenas 6% de sua energia
elétrica é gerada por estas fontes alternativas e apresentava uma capacidade instalada, em 2006, de
apenas 13 MW de módulos fotovoltaicos. Uma das razões para isso é o fato de que o país só introduziu
o mecanismo de tarifa feed in 3 no começo de 2006, enquanto na Alemanha já existia este sistema há
mais de 20 anos (HARGREAVES, 2010).
2.3.2. Mercado Alemão
Em 1991, foi desenvolvido pela Instituição de Crédito Alemã para a Reconstrução o Programa
1000 Telhados, que permitiu a inserção da energia fotovoltaica no país. Para realização deste programa
houve o financiamento de 60-79% das instalações (SALAMONI, 2009).
Entretanto, o mercado fotovoltaico alemão só se estabeleceu após o lançamento de programas
de incentivos entre 2000 e 2004 (RÜTHER;ZILLES, 2011). Em 2000, apenas 6,2% da eletricidade do
país provinha de fontes renováveis de energia, a maior parte gerada por usinas hidrelétricas. Em 2007,
o pico de capacidade de produção de eletricidade na Alemanha, advinda de fontes de energia
renováveis, era quatro vezes maior que a dos Estados Unidos. Em 2008, a parcela de eletricidade
produzida por fontes renováveis aumentou para 15,3% (STOKES, 2009). O mercado alemão é o líder
em energia fotovoltaica, com participação de 44% do mercado global (REN21, 2011). Uma lei alemã
exige que novas residências utilizem 10% da energia que necessitam para aquecimento através de
fontes renováveis (STOKES, 2009). Por isso, qualquer cidadão que produza eletricidade através de
módulos fotovoltaicos pode vendê-la para rede nacional de eletricidade por valores entre €0,45 e €,57
por kWh, o que representa quase que três vezes o preço que os consumidores pagam pela eletricidade,
que custa aproximadamente €0,19 por kWh. As empresas alemãs de energia elétrica são obrigadas por
3
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lei a pagar esse prêmio, que é garantido até 2024. Em 2007, já havia mais de 300.000 sistemas
fotovoltaicos na Alemanha, principalmente sobre o telhado de casas e pequenos negócios (DAVISS,
2007), e em 2008, a indústria de energia solar era um negócio de US$6 bilhões por ano (BUSINESS
AND THE ENVIRONMENT, 2008).
Outro fator que tem estimulado o desenvolvimento do mercado alemão é a quantidade de
recursos gastos pelo governo na área de pesquisa e desenvolvimento em energia, que atingiu €419,4
milhões em 2007, sendo que €211,1 milhões foram destinados a fontes de energia renováveis
(FRONDEL et al, 2010).
Apenas a construção da planta, a produção e subsídios à pesquisa e desenvolvimento não seriam
suficientes para criar um setor de energia renovável viável, pois era necessário que um mercado fosse
desenvolvido. Para que isso ocorresse, a Alemanha utilizou-se do mecanismo de tarifa feed in, gerando
apenas um pequeno aumento na conta de eletricidade de cada consumidor. Esta estrutura tarifária
permitiu uma produção de eletricidade descentralizada, que limita a necessidade de transmissão desta a
longa distância, processo que também acaba por consumir energia (STOKES, 2009). Além disso, os
elevados custos de capital inicial foram financiados através de empréstimos com juros baixos
oferecidos pelos bancos e refinanciados pelo governo federal (SALAMONI, 2009).
A maior empresa do segmento fotovoltaico no país é a americana First Solar, que possui cerca
de 600 colaboradores, sendo o segundo maior empregador da região. O motivo da empresa ter entrado
no mercado alemão foi a demanda por painéis fotovoltaicos, que vinha crescendo rapidamente por
causa da nova estrutura tarifária de eletricidade alemã. Tal fato possibilitou o aumento de escala da
produção, e consequentemente, a redução dos custos de produção (STOKES, 2009).
Há também a companhia Bosch, que planejava investir US$719 milhões até o final de 2010 no
desenvolvimento de um complexo da Bosch Solar Energy na cidade Arnstadt, que empregaria cerca de
1100 funcionários e teria capacidade de produção de 90 milhões de células fotovoltaicas ao ano
(MCCURRY, 2010).
Outra cidade onde existe um grande investimento em energia fotovoltaica é em Freiburg, no
estado de Baden-Württenberg, em que há vários bairros, cujas casas possuem módulos que produzem
mais energia do que é consumida. Além disso, para instalação dos sistemas no estádio de futebol da
cidade, foi dado aos investidores no projeto bilhetes para as partidas como forma de incentivo
(BUSINESS AND THE ENVIRONMENT, 2008).
As grandes empresas alemãs de utilities vêm abrindo suas próprias subsidiárias de fontes de
energia renovável e estão utilizando sua experiência de aprendizagem para fornecer esse tipo de energia
também para outros países europeus (STOKES, 2009).
3. Método de Pesquisa
O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar quais são os aspectos necessários para o
desenvolvimento de um mercado fotovoltaico no Brasil.
Para atingir a esse objetivo foi elaborada uma revisão da literatura sobre a questão investigada,
a partir de referências bibliográficas tais como artigos científicos, livros e estudos de mercado. Nessa
etapa foi feita uma pesquisa qualitativa descritiva longitudinal que consiste em verificar como as
“questões da pesquisa e as hipóteses são afetadas pela variação das coisas com o decorrer do tempo”
(HAIR et al, 2005,p. 88). Posteriormente foram definidos os meios para coleta de dados. A partir disso,
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definiu-se a categoria de análise e procedeu-se a análise do conteúdo, que possibilitou confrontar os
resultados obtidos com as teorias já existentes durante a revisão da literatura (VERGARA, 2005).
A pesquisa exploratória foi escolhida para o desenvolvimento da coleta de dados, já que é uma
das mais utilizadas e aproveitadas em setores com alto grau de inovação como é o caso do setor de
geração de energia fotovoltaica. Foi adotada a técnica de entrevista em profundidade, em função de os
participantes escolhidos terem conhecimento especializado (HAIR et al, 2005). A seleção dos
entrevistados foi feita com base em sua experiência na área de energia. Após a seleção da amostra de
entrevistados prosseguiu-se à elaboração de um roteiro semi-estruturado.
Foram realizadas 8 entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas, com duração entre 30 e
60 minutos, no mês de maio de 2012. Duas dessas entrevistas foram presenciais (entrevistados do
estado de SP) e as demais (entrevistados de outros estados) foram realizadas por telefone. Tentou-se
captar opiniões diversas sobre o desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil do ponto de vista
da regulamentação (1 entrevistado), do governo (1 entrevistado), da academia (3 entrevistados), da
articulação público-privada (1 entrevistado), e da iniciativa privada (2 entrevistados).

4.

Análise e Discussão dos Resultados

A maioria dos entrevistados acredita que a diversificação da matriz energética brasileira já está
ocorrendo atualmente, porém há divergências quanto às fontes que terão maior participação no
mercado. A participação da energia eólica foi destacada pelos entrevistados e a da energia solar
também, entretanto, em menor escala. Visto que a geração hidráulica tem uma grande participação na
matriz, essa fonte continuará sendo relevante para o país. Um dos acadêmicos entrevistados levantou a
possibilidade de que a diversificação das fontes energéticas no Brasil pode levar o país a uma matriz
mais suja no médio prazo, na contramão de muitos países que estão adotando medidas para tornar sua
matriz energética mais sustentável, como é o caso da Alemanha (WORLD ENERGY COUNCIL,
2010).
A energia fotovoltaica ainda levará um maior tempo para ser inserida na matriz em maior
escala, apesar de uma das vantagens citadas pelos entrevistados ser a abundância do recurso solar
disponível no território brasileiro, que se fosse coberto por módulos fotovoltaicos em 0,04% de sua
área, teria capacidade de gerar mais energia que o consumo anual total de eletricidade (RÜTHER;
ZILLES, 2011).
As outras vantagens da energia fotovoltaica apontadas pelos entrevistados são: sua geração
distribuída que possibilita a descentralização da produção de energia, e assim reduz perdas da
transmissão e distribuição; não há impactos ambientais, isto é, é uma fonte de energia limpa; sua
complementaridade à matriz energética; a integração dos módulos à arquitetura, sem necessidade de
construção numa área muito ampla; a produção pode ser em pequena ou grande escala; e ainda, custos
operacionais baixos, como foi ressaltado por um dos entrevistados da iniciativa privada.
A principal desvantagem ainda é o custo elevado dos painéis, além da sazonalidade desta forma
de energia, que precisa estar interligada com outras fontes nos períodos em que não há sol; a
necessidade de uma nova configuração do sistema elétrico, ou seja, o estabelecimento das redes
inteligentes; e sua baixa eficiência de conversão de energia fotovoltaica em energia elétrica. Cabe aqui
uma observação de um dos acadêmicos entrevistados, de que o custo da energia fotovoltaica é alto, mas
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existe uma tendência de queda, já que toda vez que o volume acumulado de venda dos módulos
duplica, o preço destes é reduzido em mais de 20%, como é apontado pelo estudo da EPIA (2011).
A principal barreira apontada pelos entrevistados é o custo muito alto da tecnologia, devido à
falta de incentivos para o estabelecimento de uma indústria nacional, pois não há vontade política para
fomentá-la, já que não existe uma obrigação legal do governo em reduzir as emissões de gases
poluentes como ocorre nos países desenvolvidos, como no caso da Alemanha, que tem uma meta de
que 30% de sua eletricidade seja gerada por fontes renováveis até 2030, como é ressaltado por Stokes
(2009). Além disso, os entrevistados destacam a falta de uma mão de obra capacitada, pois atualmente
não há cursos de graduação que tenham disciplinas voltadas exclusivamente para energia fotovoltaica.
Outros impedimentos que têm grande influência no estabelecimento de um mercado nacional são a
regulamentação, que já existe, mas ainda precisará de algumas mudanças, conforme a adaptação da
demanda à energia fotovoltaica; a falta de linhas de financiamentos para compra de equipamentos por
parte da população, como ocorre na Alemanha; e a falta de planejamento do Brasil na questão da
geração de energia através de fontes renováveis.
Os entrevistados estimam que o custo de geração da energia fotovoltaica tornar-se-á
competitivo no médio prazo em alguns estados, e no longo prazo em outras regiões. Isso porque, o
custo da geração precisa atingir uma paridade com o custo da tarifa de energia elétrica, que difere de
acordo com a concessionária de cada estado.
Uma questão levantada por um dos entrevistados da iniciativa privada, é que ainda não se
chegou a um consenso, por parte dos especialistas, de qual é o real custo da geração da energia
fotovoltaíca, pois isso depende de muitos fatores, sendo o mais importante deles o nível de incidência
de radiação solar. Sua opinião confirma a explicação de Castro, Paes e Dantas (2012), de que quanto
maior o nível de incidência de radiação solar, maior é a quantidade de energia gerada, o que reduz o
valor em R$/MWh da energia fotovoltaica, tornando-a mais competitiva em relação a outras fontes.
Existem três tipos de aplicações hoje no Brasil: a geração distribuída a partir dos telhados
solares, as usinas solares e os sistemas isolados. Há a usina solar de Tauá da MPX no Ceará que já está
em operação com capacidade de geração de 1MW e a Eletrosul também com 1 MW. Segundo um dos
acadêmicos entrevistados, a principal aplicação no Brasil foi em sistemas isolados, nos últimos vinte
anos, principalmente em comunidades que vivem na zona rural onde não chega energia elétrica através
de diversos programas, entre eles, o Luz para Todos, que possibilitou o acesso de aproximadamente
14,2 milhões de pessoas à eletricidade (BRASIL, 2012). O estado onde há maior quantidade desses
sistemas é na Bahia. A aplicação em sistemas isolados se apresenta como uma grande oportunidade em
países em desenvolvimento, onde as populações que não tem acesso à eletricidade podem passar a ter
uma melhor qualidade de vida (IPCC, 2011).
Quanto ao desenvolvimento de uma indústria nacional de células e módulos fotovoltaicos, a
maioria dos entrevistados afirmou que o Brasil dispõe de uma grande reserva de silício, que é a
principal matéria prima utilizada na fabricação dos componentes dos sistemas. Apesar disso, o silício
encontrado aqui é o de grau metalúrgico, e necessita ser purificado para obtenção de silício grau solar,
utilizado na produção dos painéis fotovoltaicos.
A importação exerce alguma influência no custo elevado da tecnologia, porém não é o único
motivo como foi dito pelos entrevistados, pois no mundo inteiro esse custo ainda é muito alto.
A instalação de empresas de componentes locais foi um facilitador para o desenvolvimento do
mercado fotovoltaico alemão, pois atraídas pelo mecanismo de tarifas feed in adotado pelo governo, as
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empresas de lá puderam se estabelecer e ter grandes economias de escala, o que fez com seus custos
declinassem como explica Stokes (2009). No caso do Brasil, também é necessário que haja produção
local dos componentes dos sistemas fotovoltaicos, já que temos grande disponibilidade de silício
(MOEHLECKE et al.,2010) e isso possibilitaria uma redução de custos através de um ganho de escala,
facilitando assim a inserção da energia fotovoltaica na matriz energética.
Dois dos acadêmicos entrevistados acreditam que a utilização do programa de tarifas feed in
tem se mostrado adequado na expansão do mercado em outros países, como foi o caso da Alemanha, e
poderia ser utilizado no Brasil, mas ainda assim é necessário que haja uma política de incentivos
devido ao alto custo inicial dos painéis fotovoltaicos. O representante da articulação público-privada
entrevistado defende que o programa aqui deveria ser mais conservador e gradual do que os
implementados na Alemanha ou na Espanha. Como é descrito por Daviss (2007), as empresas alemãs
de energia elétrica são obrigadas por lei a pagar o prêmio aos consumidores que injetam energia na
rede, a partir dos painéis instalados em suas casas, e este valor chega a ser quase o triplo da tarifa média
de energia.
Por outro lado, há os argumentos contra o sistema de tarifa feed in citados pelos representantes
do governo e da agência reguladora entrevistados, que alegam que o encarecimento da energia para o
consumidor final está na contramão da vontade política de redução das tarifas de energia elétrica, que
como insumo básico de produção, tem um grande impacto em todos os setores da economia. Esses
argumentos também são defendidos por Rüther e Zilles (2011), que explicam que não seria justo impor
o custo mais elevado da tarifa feed in para grande parte da população, que não teria condições de
usufruir dos benefícios deste sistema.
A questão da regulamentação é fundamental para possibilitar o desenvolvimento do mercado
fotovoltaico, como foi dito por todos os profissionais entrevistados. A regulamentação da ANEEL
como a Resolução Normativa nº 482/2012, que saiu em abril de 2012 foi um marco regulatório para
criação de um ambiente propício ao desenvolvimento da energia fotovoltaica no país. A
regulamentação ainda necessitará de melhorias, conforme o desenvolvimento do mercado e o aumento
da demanda, porém esse primeiro passo já possibilitou que a conexão de um sistema na rede, que antes
era muito caro e burocrático, se tornasse um processo mais simples. A falta de regulamentação foi
citada como um dos impasses para implementação da energia fotovoltaica no Brasil por Moehlecke et
al. (2010), mas com os avanços já verificados nesse âmbito, o desenvolvimento do mercado
fotovoltaico torna-se mais crível.
As áreas mais citadas pelos entrevistados que necessitam de incentivos são a produção de
componentes dos sistemas fotovoltaicos, como células, módulos e inversores; a instalação desses
sistemas; investimentos em pesquisa e desenvolvimento para possibilitar a descoberta de novas
tecnologias; desenvolvimento de novos modelos privados de cooperação; e no que envolve a demanda,
dar maiores incentivos aos financiamentos dos equipamentos e sua respectiva instalação. Os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil por parte do governo
são praticamente inexistentes, enquanto na Alemanha, o valor despendido para pesquisas na área de
fontes renováveis atingiu cerca de €211,1 milhões em 2007, segundo Frondel et al. (2010). Além disso,
para inserção da energia fotovoltaica no mercado alemão houve o financiamento de 60-79% das
instalações a juros baixos oferecidos pelos bancos e refinanciados pelo governo federal, como indica
Salamoni (2009), o que demonstra a importância desses incentivos para estabelecimento de um
mercado fotovoltaico no Brasil.
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Como a competitividade das usinas hidroelétricas e da geração de energia eólica ainda é muito
maior em relação à fonte fotovoltaica, o entrevistado da agência reguladora acredita que o Brasil
provavelmente não alcançará uma maior participação dela no mercado global. Os outros entrevistados
vêm o papel do governo como fundamental para que isso ocorra, e dessa forma, será necessário um
posicionamento do governo no que diz respeito ao desenvolvimento de uma indústria nacional forte de
silício grau solar. É muito improvável que o país ocupe um lugar de destaque mundialmente como um
grande mercado de energia fotovoltaica no médio prazo, uma vez que as políticas de incentivos ainda
são muito incipientes, a regulamentação é muito recente e não há empresas nacionais de componentes
dos sistemas e nem uma demanda estabelecida.
Como foi frisado por todos os entrevistados, o desenvolvimento de um mercado fotovoltaico
brasileiro depende de uma série de fatores, tais como incentivos do governo a uma indústria nacional
de seus componentes (células, módulos e inversores) e da instalação dos painéis; da regulamentação do
mercado; de leilões específicos para esse tipo de energia como vem sendo feito para fonte eólica; além
da necessidade de desenvolver a competitividade e reduzir os custos.
Os resultados das entrevistas indicam que a falta de vontade política é um dos grandes
impedimentos para o desenvolvimento do mercado, já que sem ela não há possibilidade de se
estabelecer políticas de incentivos, o que torna praticamente inviável a utilização da energia
fotovoltaica. Além disso, o desinteresse do governo também torna mais lento o processo de
regulamentação, que é fundamental para criar as condições de existência do mercado e demonstra a
despreocupação em relação a um planejamento energético baseado em uma matriz renovável,
diversificada e descentralizada, capaz de atender à demanda futura de energia em função do
crescimento demográfico e econômico.

5. Conclusão
Através da pesquisa realizada, pode-se concluir que os principais aspectos necessários para o
desenvolvimento do mercado fotovoltaico brasileiro são: políticas de incentivos, fomento de uma
indústria nacional de componentes dos sistemas fotovoltaicos, regulamentação, capacitação da mão de
obra e estímulo à demanda.
A regulamentação é fundamental para que a energia fotovoltaica tenha uma participação
relevante na matriz energética nacional. Com a Resolução Normativa nº 482/2012 foi possível criar um
ambiente propício para que o mercado se desenvolva, contudo ainda é preciso que ela seja aperfeiçoada
para que atenda às necessidades dos agentes do setor energético.
As políticas de incentivos dependem de interesse político para ser instituídas e, enquanto isso
não ocorrer, o mercado fotovoltaico ficará impossibilitado de se desenvolver em grande escala e de
forma competitiva em relação a outras fontes de energia. Esses incentivos envolvem as mais diversas
áreas, tais como investimentos em pesquisa e desenvolvimento para descoberta de novas tecnologias e
de criação de linhas de financiamento a juros baixos para possibilitar a compra dos sistemas e
instalação destes pelos consumidores. Esses incentivos deverão fomentar o estabelecimento de uma
indústria nacional de componentes, como células e módulos fotovoltaicos, pois o país possui matéria
prima suficiente para tal.
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A capacitação de uma mão de obra qualificada será indispensável para que o mercado se
desenvolva, uma vez que o setor de energia fotovoltaica necessita de recursos humanos com
conhecimento técnico para poder operar e gerenciar os sistemas. Além disso, outro aspecto que merece
atenção é o estabelecimento de um mercado consumidor, através de campanhas de divulgação dos
benefícios da utilização da energia fotovoltaica e de parcerias junto a construtoras e empreiteiras para
instalação de sistemas fotovoltaicos em maior escala.
No caso do Brasil, o sistema de tarifas feed in não se mostra tão adequado na opinião de alguns
dos profissionais entrevistados, quanto na Alemanha, pois grande parte população não teria condições
de adquirir um sistema fotovoltaico e não poderia usufruir de seus benefícios, como é ressaltado por
Rüther e Zilles (2011). Ainda são necessários estudos que aprofundem esta questão, de forma a medir o
impacto real desse mecanismo na conta de energia elétrica do consumidor final.
Por fim, nota-se o papel decisivo que as políticas de incentivos assumem para o estabelecimento
de um mercado fotovoltaico competitivo, atuando tanto do lado da demanda como no lado da oferta,
para que este seja capaz de atender à demanda futura de energia do país de forma sustentável.
6.
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O QUE LEVA UM EMPREENDEDOR A PRODUZIR BENS ORGÂNICOS AOS INVÉS DE
BENS TRADICIONAIS? SEU FATORES MOTIVACIONAIS E PRINCIPAIS DESAFIOS1
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Resumo: Nos últimos anos, no Brasil, as pessoas passaram a se conscientizar cada vez mais e a aderir
ao consumo de produtos orgânicos. Este consumo somente poderá se consolidar se houver oferta
suficiente desses bens e uma consequente queda de preços. O objetivo deste trabalho é analisar a
motivação que leva a produzir bens orgânicos, quais são os desafios e as perspectivas deste mercado no
Brasil, de maneira a entender o que leva um produtor a entrar num nicho ainda não totalmente
estabelecido e com diversos desafios a ser superados. As fontes utilizadas para a realização deste
estudo são documentais, bibliográficas e foram realizadas também entrevistas semi-estruturadas com
diversos produtores de bens orgânicos. Os resultados mostram que, assim como os consumidores, os
produtores são altamente conscientes e começam a produzir bens orgânicos muito mais por acreditar
numa filosofia de vida, do que por buscar uma maior possibilidade de obtenção de lucros.
Palavras-chave: produção de orgânicos, motivações, saúde, qualidade de vida, desafios.

Abstract: In recent years, in Brazil, people have become increasingly aware and they adhere to the
consumption of organic products. This consumption can only be consolidated if there is sufficient
supply of these goods and there is also a consequent fall in their prices. The objective of this work is to
analyze the motivation that lead producers to produce organic goods, what are the challenges and
prospects of this market in Brazil, in order to understand what makes a producer to enter in a niche not
yet fully established and with many challenges to be overcome. The sources used for this study are
documentary and bibliographical and it was also carried out semi-structured interviews with several
producers of organic goods. The results show that, as consumers, producers are highly aware and begin
to produce organic goods much to believe in a philosophy of life, than to seek greater opportunity to
profit.
KeyWords: organic production, motivations, health, quality of life, challenges.
1
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1. Introdução
Durante muitos anos, a humanidade esteve preocupada se iria ou não se alimentar. É certo que
em muitos países do planeta, ainda hoje isso é uma realidade, mas cada vez mais a preocupação é com
o que vamos comer. Problemas de saúde causados pela alimentação errada, como a obesidade infantil,
a cultura do fast-food sendo atacada em documentários e reportagens, a difusão de ciências como a
nutrição e a nutrologia, o culto ao corpo e a preservação do meio ambiente são fenômenos de massa
que formam um conjunto de preocupações e despertam para a seguinte pergunta: qual a alternativa de
consumo que pode ser saudável, mais nutritiva, sem os perigos dos agrotóxicos e que não afeta de
maneira tão agressiva o meio ambiente? Essa pergunta, ou pelo menos parte dela começou a ser
elaborada nos anos 60, com a publicação de publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel
Carson, que foi um dos estopins para o aparecimento do atual ambientalismo. Na publicação, a autora
explicava os malefícios da utilização de pesticidas. A partir daquele momento, houve um significativo
crescimento no interesse público e acadêmico a respeito da questão ambiental, paralelamente ao
surgimento de legislações ambientais mais rigorosas em todo o mundo (ALPERSTEDT;
QUINTELLA; SOUZA, 2010).
As inovações no campo da agricultura, até então, apenas levavam em conta como produzir cada
vez mais, sem se preocupar com as externalidades negativas que pudessem vir a causar às pessoas e ao
meio ambiente. O objetivo principal deste artigo é analisar as motivações que levam os produtores a
produzir bens orgânicos, no Brasil, nos dias atuais.

2. Revisão Bibliográfica
2.1. A ruptura na agricultura
A Primeira Revolução Agrícola dos séculos XVIII e XIX foi marcada pela aproximação da
agricultura e pecuária em varias regiões da Europa, iniciando uma nova fase na produção de alimentos,
que teve um papel fundamental para o fim da escassez de alimentos (VEIGA, 1991). A Segunda
Revolução Agrícola, em meados do século XIX foi marcada por avanços tecnológicos que levaram a
melhora genética das plantas, marcou o início da introdução de fertilizantes químicos e da utilização de
motores a combustão, em detrimento da utilização da força animal. Esses processos mecânicos ligados
à utilização da adubação química, revolucionaram a produção, pois produtores não mais necessitavam
de terras para a obtenção de forragem para animais, que até esta fase eram responsáveis por esterco e
tração (VAN BATH, 1976), além disso não havia mais uma necessidade de rotação de culturas, graças
ao avanço nos estudos relacionados à área agrícola.
O pós-guerra trouxe um avanço da ciência química, o que revolucionou o campo dos
fertilizantes e dos agrotóxicos. Esses avanços, aliados à intensiva moto-mecanização e à evolução dos
estudos na área genética, culminaram com a chamada Revolução Verde, na década de setenta
(EHLERS, 1994).
A agricultura, até o inicio dos anos 1960, apenas pautava-se pela incumbência de produzir cada
vez mais e a custos cada vez mais baixos sem que essa ordem fosse contestada com muita veemência.
A publicação do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, no ano de 1962, discute o uso de
inseticidas e abre um debate sobre formas alternativas de produção agrícola. As discussões sobre
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formas alternativas de produção desencadeia, já no inicio dos anos setenta, em plena Revolução Verde,
o início de movimentos alternativos focados para o desenvolvimento de uma agricultura ecológica.
Figura 1: A Evolução da Agricultura e a ruptura para a Agricultura Ecológica

Fonte: adaptada pelos autores, a partir de EHLERS (1994).

A figura 1 apresenta a evolução dessas mudanças em termos históricos.
2.2. A agricultura orgânica
Uma das vertentes que surgiram através do desenvolvimento dos movimentos alternativos foi a
chamada Agricultura Orgânica. Entre 1925 e 1930, um pesquisador inglês, Sir Albert Howard, realizou
estudos sobre a compostagem e adubação orgânica na Índia. Duas de suas obras Manufacture of Humus
by Indore Process (1935) e An Agricultural Testament (1940) são das mais relevantes para
pesquisadores e praticantes do modelo orgânico (YOUNGBERG, 1984), apesar da péssima recepção
que receberam, quando de sua publicação. As obras de Howard ressaltavam a importância da utilização
da matéria orgânica nos processos produtivos e que o solo não é apenas um conjunto de substâncias,
pois nele há uma série de processos vivos e dinâmicos essenciais a saúde das plantas.
O mais importante seguidor de Howard foi J. I. Rodale. Ele aplicou os ensinamentos motivado
pela convicção de que alimentos produzidos de maneira orgânica eram mais adequados a saúde
humana. Em 1940, Rodale comprou uma fazenda nos EUA. no estado da Pensilvânia passando a
produzir alimentos segundo os preceitos de Howard. Apesar do entusiasmo o projeto acabou não tendo
o êxito esperado. Somente a partir dos anos sessenta, graças ao inicio do atual ambientalismo, esta
vertente de produção agrícola se ampliou (BELASCO 1990; VEIGA 1991), tornando-se um sucesso
em termos de empreendimento comercial.
Na visão de Cidade (1996), o ambientalismo desta época é egresso do ecologismo, mas procura
equalizar o conflito entre crescimento econômico e preservação ambiental. A Agricultura Orgânica não
significa ausência de tecnologia ou retorno ao passado, assim, o uso de técnicas modernas
desenvolvidas para o sucesso econômico também são aceitas pelas entidades que certificam os
produtos como sendo orgânicos.
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O reconhecimento da importância da Agricultura Orgânica pode ser atestado pelo
reconhecimento e definição do que seria esse modo de produção pelo Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA, 2013), em 1984, que formou um conceito bem definido do que é essa
atividade e, que praticamente não foi mudado até hoje. Na Europa da década de oitenta, a partir de
incentivos por parte do governo da Suécia, Dinamarca e Alemanha, para conversão de sistemas de
produção convencionais para orgânicos, o emprego das práticas agrícolas alternativas ganharam força e
respeito. Os consumidores por sua vez, mudaram sua percepção acerca de qualidade e segurança dos
alimentos o que originou novas dimensões de qualidade para os alimentos no final do século XX.
Na Tabela 1, podemos ver a evolução no número de produtores em uma amostra com os 20
países da Europa que possuíam o maior número de produtores de alimentos orgânicos, no ano de 2011.
Alguns dados importantes podem ser encontrados na amostra. Dentre eles, pode-se verificar, que o
número de produtores orgânicos quase dobrou, no período de 2002 a 2011. Outra constatação é que no
inicio do período de apuração, alguns países que quase não produziam orgânicos, aumentaram em
muitas vezes o número de produtores desse tipo de atividade.
Tabela 1 : Os 20 países da Europa com maior número de produtores orgânicos (2002-2011)
País/Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alemanha

15.626

16.476

16.603

17.020

17.557

18.703

19.813

21.047

21.942

22.506

Áustria

18.576

19.144

19.826

20.391

20.162

19.922

20.089

21.000

22.132

21.575

Dinamarca

3.714

3.510

3.166

3.036

2.794

2.841

2.753

2.694

2.677

2.677

Eslovênia

1.150

1.125

1.590

1.718

1.953

2.000

2.067

2.096

2.218

2.363

Espanha

16.521

17.028

16.013

15.693

17.214

18.226

21.291

25.291

27.877

32.195

583

766

810

1.013

1.173

1.211

1.259

1.277

1.356

1.431

5.071

4.983

4.887

4.359

3.966

3.971

3.991

4.087

4.022

4.114

França

11.177

11.359

11.059

11.402

11.640

11.978

13.298

16.446

20.604

23.135

Grécia

6.299

6.642

9.002

14.614

23.900

23.769

24.057

23.665

21.274

21.274

Holanda

1.560

1.522

1.469

1.468

1.448

1.465

1.473

1.488

1.554

1.672

Hungria

1.116

1.255

1.731

1.553

1.553

1.389

1.614

1.617

1.577

1.433

51.118

43.928

36.955

44.860

45.115

45.221

44.371

42.925

41.807

42.041

Letônia

352

550

1.043

2.873

4.105

4.108

4.203

4.016

3.593

3.484

Lituânia

393

1.811

1.811

1.811

2.348

2.348

2.797

2.652

2.623

2.623

Polônia

1.977

1.977

3.760

7.182

9.187

11.887

14.888

17.092

20.578

23.430

Portugal

1.093

1.196

1.250

1.479

1.550

1.949

1.902

1.651

2.434

2.603

Reino Unido

4.104

4.012

4.321

4.263

4.639

5.506

5.383

5.156

4.949

4.650

Rep. Tcheca

721

810

836

829

963

1.318

1.834

2.689

3.517

3.904

0

0

1.200

2.920

3.033

2.238

2.775

3.078

2.986

9.471

3.530

4.294

3.138

2.951

2.380

2.848

3.686

4.816

5.208

5.508

Estônia
Finlândia

Itália

Romênia
Suécia

Fonte: WILLER; LERNOUD; KILCHER (2013).
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Apenas a Itália e a Finlândia tiveram uma redução no número de produtores. A Itália perdeu, no
período, aproximadamente 18% de seus produtores, porém, como podemos verificar na tabela 2, o total
de hectares plantados manteve-se praticamente estável. A Finlândia, em 2002, tinha 5071 produtores,
contra 4114 em 2011. Uma variação negativa de 19%, mas houve um aumento da área plantada de
22%.
Se a porcentagem total de aumento de produtores foi de74%, na área plantada total foi de 123%.
Esses números refletem a nova posição de médios e grandes produtores, que também vêm aderindo ao
movimento de produção orgânica na Europa. A Espanha tornou-se o país com a maior área plantada em
2011, com 1.621.898. Outro destaque desta amostra é a Polônia, que passou de 22.000 hectares, em
2010, para 609.412 ha em 2011; uma variação de 2668% no período.
Tabela 2: Os 20 países da Europa com maior área plantada de orgânicos em milhares de hectares
(2002-2011)
País/Ano

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alemanha

697,0

734,0

767,9

807,4

825,5

865,4

907,8

947,1

990,7

1.015,6

Áustria

425,3

448,0

460,8

479,8

477,8

482,3

492,6

518,8

543,6

542,5

Bélgica

29,1

24,0

23,7

23,0

29,3

32,6

35,7

41,5

49,0

59,2

Dinamarca

174,3

165,1

154,9

134,1

138,1

142,8

150,1

156,4

162,9

162,2

Espanha

510,8

544,8

561,5

622,7

736,9

804,9

1.129,9

1.330,8

1.456,7

1.621,9

Estônia

30,5

40,9

46,0

59,7

72,9

79,5

87,3

95,2

113,0

133,8

Finlândia

156,7

160,0

162,0

147,6

144,7

148,8

150,4

166,2

169,2

188,2

França

518,0

551,0

534,0

550,5

552,8

557,1

583,8

677,5

845,4

975,1

Grécia

77,1

244,5

249,5

288,7

302,3

279,9

317,8

326,3

309,8

309,8

103,7

116,5

133,0

128,6

122,8

122,3

122,8

140,3

127,6

124,4

1.168,2

1.052,0

954,4

1.069,5

1.148,2

1.150,3

1.002,4

1.106,7

1.113,7

1.096,9

Letônia

16,9

24,4

43,9

104,2

150,0

150,5

161,6

160,2

166,3

184,1

Lituânia

8,8

23,3

36,9

64,5

96,7

120,4

122,2

129,1

143,6

152,3

Polônia

53,5

76,3

82,7

159,7

228,0

285,9

313,9

367,0

522,0

609,4

Portugal

91,0

120,7

169,9

211,5

214,2

229,7

211,1

151,5

201,1

200,2

Reino Unido

724,5

695,6

690,3

613,0

605,7

682,2

737,6

721,7

699,7

638,5

Rep. Tcheca

235,2

255,0

263,3

255,0

281,5

312,9

341,6

398,4

448,2

460,5

Romênia

43,6

56,8

73,3

92,8

107,6

131,4

140,1

168,3

182,7

229,9

Eslováquia

50,0

50,0

51,2

90,2

120,4

117,9

140,8

145,5

174,5

166,7

214,2

227,8

222,1

222,7

225,4

308,3

336,4

391,5

438,9

480,2

Hungria
Itália

Suécia

Fonte: WILLER; LERNOUD; KILCHER (2013).
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Os primeiros movimentos em favor do sistema de produção de orgânicos pouco estão
relacionados com a atual agricultura orgânica de hoje (ORMOND et al., 2002). Inicialmente, não havia
padrões, regulamentos ou interesse em questões ambientais e de segurança alimentar. Para a
comprovação de que os produtos seguem padrões de manejo e se encaixam nas normas vigentes,
produtores e consumidores se apoiam na figura de entidades que certificam os produtos. Essas
certificações seguem as normas governamentais, como por exemplo, a da União Européia, que foi uma
das primeiras legislações que apareceram (ALBERSMEIER; SCHULZE; SPILLER, 2009), em 1991, e
a dos Estados Unidos, que definiram o que era orgânico em 1984 e regulamentaram a produção em
2000 (USDA 2013). No entanto, a certificação orgânica é principalmente uma certificação de processos
produtivos principais (exceto armazenagem e transporte) e não do produto (BONAPACE, 2001). Os
produtos comercializados, por exemplo, nos Estados Unidos, que utilizam o selo USDA ORGANIC
são definidos como (USDA, 2013, p. 01):
“... alimentos e outros produtos agrícolas que foram produzidos por métodos aprovados, que
integram um modo cultural, biológico e mecânico, que promovem o balanço ecológico e conservam a
biodiversidade”.

2.3. O Brasil e a produção de produtos orgânicos
Os produtos orgânicos no Brasil começaram a aparecer como forma de consumo alternativo na
década de 90 (GUIVANT, 2003). Ofertados em grandes redes de supermercados e lojas especializadas,
a partir do final da década de 90, antes os produtos eram comercializados diretamente aos
consumidores finais por produtores que não usavam defensivos e adubos sintéticos, geralmente
produzidos em pequenas propriedades. A consciência acerca dos males causados para a saúde pelos
produtos químicos, embarcada na Revolução Verde, era conhecida, mas as grandes cadeias de
distribuição e os grandes centros não contavam com oferta de produtos orgânicos (ORMOND et al.,
2002). A partir da introdução nesses grandes centros, a produção e distribuição de orgânicos vem
crescendo de ano para ano. Em 1999, o Brasil contava 1200 produtores (WILLER;YUSSEFI, 2000) e,
catorze anos depois, em 2013 conta com 14437 produtores (WILLER; LERNOUD; KILCHER,2013),
ou seja, nesse período, o aumento no número de produtores teve um aumento de 1200%.
Não foi apenas o número de produtores que teve um aumento nesses anos, a área destinada a
produção de orgânicos, nesse período também cresceu, mas não com a mesma intensidade. Em 1999, o
Brasil contava com 100.000 hectares de área plantada, em 2013, a quantidade de terras destinada a
agricultura
orgânica
é
de
687.000
hectares
(WILLER;YUSSEFI,2000;
WILLER;LERNOUD;KILCHER, 2013).
2.4. Os consumidores de produtos orgânicos
O desafio do cuidado com o meio ambiente é uma das questões centrais do século XXI, como
demonstraram diversas pesquisas. Os alimentos orgânicos representam parte desta preocupação, além
de integrar interesses com a saúde do consumidor e qualidade do alimento (KRYSTALLISE;
CHRYSSOHOIDIS, 2005).
O comportamento do consumidor de alimentos está diretamente ligado à sua cultura, à sua
família, ao seu ambiente e também à sua realidade econômica (HOPPE et al., 2010).
Para os consumidores de produtos orgânicos, eles representam muito mais do que um simples
alimento ou, a sua função fisiológica simples (PEROSA et al., 2009). Os produtos fazem parte até
mesmo de uma filosofia de vida para alguns grupos de indivíduos e, o quanto ele representa, depende
diretamente dessa ou aquela vertente a qual estão envolvidos.
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O comportamento do consumidor de produtos orgânicos no Brasil começou a ser estudado com
maior intensidade, a partir dos anos 2000. Esses estudos apontam como fatores decisivos para a compra
e consumo de produtos orgânicos questões relacionadas à saúde, o cuidado com o meio ambiente, além
da segurança dos alimentos e do sabor (PEROSA et al., 2009).
2.5. Certificação
A certificação é uma garantia de que o produto está dentro do padrão definido pelo governo do
país, de que ele é orgânico. Além disso, no caso do Brasil, a lei só permite que os produtos sejam
vendidos entre empresas, se possuírem essa certificação. As definições estão regulamentadas pela
Instrução Normativa nº 46, de 06 de outubro de 2011. Ela estabelece os sistemas orgânicos de produção
animal e vegetal, bem como as listas de substâncias permitidas para uso nos sistemas orgânicos
(MAPA 2013a). Nela também encontramos a regulamentação dos certificadores, que é quem verifica e
atesta que produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais atendem ao disposto no regulamento
da produção orgânica. A empresa não pode ter vínculo com os produtores e deve ser cadastrada no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além de ser credenciada pelo Inmetro.
Os produtores não são obrigados a obter a certificação no Brasil. Eles podem se organizar em
grupo e se cadastrar junto ao MAPA para realizar a venda direta. Nesse caso, não há como vender para
terceiros, só em feiras livres (direto ao consumidor) e para as compras do governo.
Os países podem ter diferenças em suas definições do que é ou não orgânico, assim o Decreto nº
6.323, de 27 de dezembro de 2007, estabelece, no Brasil, algumas regras para produtos de exportação e
produtos importados. No caso dos produtos de exportação que atendam a legislação do país destino,
mas que porventura sejam diferentes, na utilização de substâncias ou mesmo no manejo que sejam
proibidos na lei brasileira, estes produtos não poderão ser comercializados internamente no país. Para
serem comercializados no Brasil como orgânicos, os produtos importados deverão estar de acordo com
a regulamentação do país para produção orgânica. Para a comprovação eles precisam possuir
certificação concedida por organismo de avaliação credenciado junto ao MAPA ou ser provenientes de
países que possuam acordos de equivalência ou de reconhecimento mútuo de sistemas de avaliação da
conformidade orgânica com o Brasil(MAPA 2013b).

3. Método de Pesquisa
O método de pesquisa adotado por este artigo consistiu na elaboração de um estudo qualitativo
exploratório, com base na na análise documental de referências bibliográficas, materiais de sites e
relatórios de pesquisa, complementado pela aplicação de entrevistas presenciais, baseadas em
questionários semi-estruturados. A preocupação em estudos qualitativos é responder a pergunta “O que
está acontecendo aqui?” (GIBBS, 2009), e esta é exatamente a proposta desta pesquisa. O foco
principal é fornecer uma descrição dos processos estudados, enfatizado a estratégia adotada pelas
organizações e os produtores. Para a escolha e definição da população do estudo, foram adotados os
critérios: empresa brasileira (sede no Brasil), possuir certificação orgânica, ter mais de 2 anos na
atividade.
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Figura 2: Critérios para escolha da amostra.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a seleção das empresas alvo da pesquisa, foi utilizada a relação de expositores que estariam
presentes a BioBrazil Fair, realizada em abril de 2012, no Pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo. Este
evento reúne, anualmente, os principais produtores, fabricantes,distribuidores e importadores de
produtos orgânicos do Brasil. Dentre os participantes, foi identificada a presença de 18 empresas, que
se enquadravam nos critérios, das quais 16 concordaram em participar desta pesquisa, tendo sido
entrevistadas pessoas que atuam no comando gerencial destas organizações e com conhecimento sobre
todas as suas atividades. As entrevistas duraram em torno de 20 a 30 minutos. Foram fornecidos pelos
expositores também alguns materiais com informações sobre as empresas.
No Brasil temos a operação de diversos setores da cadeia produtiva na área de bens orgânicos,
seja como produtor, importador ou distribuidor. A Figura 3 mostra a representatividade da amostra, que
foi dividida em duas grandes famílias: produtos in natura, ou seja, produtos que são comercializados
basicamente como são colhidos, sem nenhum método de processamento, a não ser embalagem e,
produtos processados. Estes produtos representam toda uma variedade de bens, que passam por etapas
de processamento após a colheita, para a elaboração do produto final. Nesta categoria estão
contemplados desde sucos de frutas, chás e mel até vinhos, fertilizantes e fraldas.
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Figura 3: Categorias de Produtos Orgânicos: in natura e processados

Produtos Orgânicos in Natura

Produtos Orgânicos Processados
































Frutas
Verduras
Legumes
Quinua
Grãos
Mudas Orgânicas
Carne de porco
Frango
Farinha
Pães
Doces
Açaí Polpa
Açaí Pó
Geléia
Banana Passa
Barrinha de Frutas
Temperos
Achocolatados
Açúcar
Polpas
Óleos
Mel
Fertilizantes
Sucos
Vinhos
Espumantes
Chás
Madeira
Néctar de Fruta
Fraldas

Fonte: elaborada pelos autores.

4. Análise e Discussão dos Resultados
De todos os entrevistados, somente um deles não tinha certificação: um produtor de pães. Sete
deles tinham o selo IBD, 4 o ECOCERT, 1 o FSC, 1 o IBD e o ECOCERT, 1 o ECOVIDA e o
ECOSOCIAL e 1 deles somente o ECOVIDA. Todos acham as certificações caras, mas acreditam que
há um retorno em termos de credibilidade em relação ao produto..
Metade dos entrevistados afirmou que entrou nesse negócio em função de uma escolha de
filosofia de vida, dois deles para agregar valor aos seus produtos, uma vez que, normalmente, os bens
orgânicos, em média, alcançam preços de venda 30% maiores que os preços de bens similares não
orgânicos, apesar dos custos de produção desse tipo de bens ser algo, em torno, de 20% mais altos do
que o dos produtos convencionais; e 6 deles porque achou que a produção de orgânicos poderia abrir as
portas para outros nichos de mercado e também para a possibilidade de exportações. A questão da
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filosofia de vida foi levantada por Perosa et al (2009) e considerando que os produtores de orgânicos
também são consumidores desses produtos, os resultados obtidos validam as afirmações desses autores.
Todos os entrevistados acreditam que os produtos orgânicos são melhores para a saúde e para a
qualidade de vida que os produtos normais, o que corrobora com a afirmação de Krystalisse e
Chryssohoidis (2005), mas mais de um terço desses produtores têm problemas com os fornecedores de
matérias-primas. Principalmente os produtores de bens processados. A maioria deles vende seus
produtos em vários canais de distribuição como lojas, redes de supermercados, internet, etc.
Devemos considerar que, na produção, 10 deles empregam até 50 funcionários, 3 empregam
entre 51 e 200 e 3 empregam mais do que 200 funcionários.
Em relação ao faturamento médio anual, 7 deles preferiram não informar (alegaram que não
sabiam nada sobre isso), 3 deles recebem têm um faturamento até 500 mil reais, 2 entre 501 mil e 1,2
milhões de reais e 4 dos produtores entrevistados têm um faturamento anual maior do que 1,2 milhões
de reais. Considerando o lucro médio, 7 produtores responderam: o produtor de sucos, vinhos e
espumantes afirmou que seu lucro médio gira em torno de 10%, o de geléias e chás 15%, o de frutas,
polpas e sucos 17%, o de frutas, legumes e grãos 21%, o distribuidor de quinoa 30%, o produtor de mel
e própolis 35% e o distribuidor de polpa de açaí 38%.
Todos são bastante otimistas e acreditam que há muita expectativa de crescimento das vendas
nesse mercado, no Brasil, em função, principalmente, do aumento da consciência e do conhecimento
dos brasileiros em relação à qualidade e propriedades dos bens orgânicos, da queda relativa do preço
desses produtos no mercado e do aumento de renda da população, predominantemente da classe D, que,
em parte, migrou para a classe C e que vem se tornando cada vez mais exigente em termos de
qualidade dos produtos que consome.

5. Conclusão
É importante destacar que todos os produtores acreditam na qualidade do produto que vendem,
consumindo, inclusive, esses bens em suas próprias residências. A maioria deles passou a produzir
orgânicos a partir da década de 90, quando as preocupações com o meio ambiente e com a qualidade de
vida se amplificaram em termos mundiais. Para todos eles, a qualidade e a credibilidade dos produtos
vendidos é fundamental. Muitas vezes, eles têm um aumento significativo nos custos de produção,
porque precisam garantir a idoneidade das matérias-primas utilizadas. Aliás, esse é um dos problemas
levantados por todos os entrevistados de bens processados: é muito difícil, ainda hoje, no Brasil,
trabalhar com os fornecedores de matérias-primas para a produção de orgânicos. Esse é um dos
gargalos que precisaria ser resolvido no médio e longo prazos para que se possa amplificar a produção.
O principal problema levantado é a falta de uma padronização em termos de frequência e
quantidade de matéria-prima fornecida. Quando o fornecedor de costume não tem produto suficiente, o
produtor de bens processados tem que procurar outros fornecedores esporádicos, mas que mantenham o
mesmo padrão de qualidade. Têm que buscar esses fornecedores, a maior parte das vezes, em locais
distantes e, normalmente, têm que pagar um preço mais alto por isso, diminuindo sua margem de lucro.
Como já foi dito anteriormente, praticamente todos eles entraram nesse negócio em função de
uma filosofia de vida, e estão preocupados em fornecer o melhor produto possível para os
consumidores. Foi constatado na pesquisa, como já apontava parte da bibliografia consultada, que para
esses produtores, não é só o lucro o que importa, como ocorre na maior parte dos negócios tradicionais.

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Eles levam em consideração outros valores, difíceis de ser mensurados, ligados à religiosidade, em
alguns casos, mas principalmente relacionados com o respeito à natureza e aos consumidores.
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Resumo: Este estudo parte do pressuposto de que o fenômeno do Desenvolvimento Sustentável extrapola as dimensões da
Triple Bottom Line – TBL, e esta lógica é limitada para sua investigação. Assim, coloca-se como objetivo do estudo
identificar quais ganhos se tem com a inclusão de mais dimensões na abordagem do Desenvolvimento Sustentável. Para
tanto, tomou-se como objeto de estudo o sistema de produção de soja orgânica da COTRIMAIO, que se localiza no
Noroeste do Rio Grande do Sul, acrescentando-se as dimensões Territorial, Tecnológica e Cultural do Desenvolvimento
Sustentável. Assume-se, também, que há a embeddedness das diferentes dimensões e propõe-se o duplo triângulo do
Desenvolvimento Sustentável para investigação do fenômeno. No levantamento dos dados, levou-se em conta o período das
safras agrícolas de 1999/2000 a 2010/2011. As implicações do estudo dão-se, especialmente, no sentido de que incluir mais
dimensões contribui para investigar o Desenvolvimento Sustentável de forma mais ampla, uma vez que sob a lógica da TBL
não seriam identificados os riscos para o objeto em estudo. Além disto, identifica-se, através do duplo triângulo, a
embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável, sendo que esse se mostra como uma
possibilidade interessante quando se pretende inquirir sobre o Desenvolvimento Sustentável.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Duplo Triângulo; Sistema de Produção de Soja Orgânica.
Abstract: This study assumes that the phenomenon of Sustainable Development extrapolates the dimensions of the Triple
Bottom Line – TBL, and this logic is limited to its investigation. This way, the study aims to identify the gains of including
more dimensions in the approach of Sustainable Development. With that objective, it has been taken as object of study the
organic soybeans production of COTRIMAIO, located at the northwestern region of Rio Grande do Sul, adding the
Territorial, Technological and Cultural dimensions of Sustainable Development. It assumes, as well, the existence of
embeddedness of the different dimensions and it proposes the appliance of the double triangle of Sustainable Development
in the investigation of the phenomenon. Concerning the data collection, it had been taken in account the period of harvest
from 1999/2000 to 2010/2011 harvest, with emphasis in the periods of 2007/2008 and 2010/2011. The implications of this
study are given, specially, in the sense that including more dimensions contributes to investigate the Sustainable
Development in a more broadly way, once that under the TBL logic, the risks to the object would not be observed.
Furthermore, it is identified, through the double triangle, the embeddedness of the different dimensions of Sustainable
Development, and this shows up as an interesting possibility when it is aimed to inquire about Sustainable Development.
Keywords: Sustainable Development; Double Triangle; Organic Soy Beans Production System.
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1 - INTRODUÇÃO
A partir dos parâmetros da “Revolução Verde” foi incorporado à agricultura brasileira um
pacote tecnológico, baseado na utilização intensiva de insumos sintéticos, que passou a ser conhecido
como “modernização da agricultura brasileira” (AGRA e SANTOS. 2001). Este processo intensificouse a partir dos anos 1970 e, de acordo com estes autores houve um incremento de 1.380% na utilização
de fertilizantes químicos, o mesmo ocorrendo com a utilização de defensivos químicos, com destaque
para os herbicidas, que tiveram um incremento de 8.000%. A trajetória da agricultura brasileira seguiu
este padrão e o País chegou à safra agrícola de 2009/2010 como recordista mundial na utilização de
defensivos (venenos), com aplicação de 1 milhão de toneladas, o que corresponde a 5kg destes
produtos por habitante/ano (MPA PARANÁ, 2010).
Horlings e Marsden (2011) defendem que a alteração desse cenário requer uma mudança radical
em direção a um novo tipo de economia agroalimentar, que inclua mecanismos de mercado, sob um
contexto institucional que favoreça a reorientação de investimentos, para que se possam multiplicar
experiências de práticas alternativas de produção, onde tanto os produtores quanto os consumidores se
envolvam de maneira ativa.
Em vista de se avançar em relação a práticas ambientalmente corretas, alinhadas a estratégias de
desenvolvimento social e economicamente justificáveis, disseminou-se o conceito de Desenvolvimento
Sustentável, a partir da lógica da Triple Bottom Line – TBL. Porém, interpretações equivocadas feitas
com visões fragmentadas, de acordo com Nguyen Cam (2013), comprometem a abordagem do
Desenvolvimento Sustentável, pois não conseguem dar conta da complexidade do trade-off que
demanda essa abordagem em vista de não se privilegiar uma dimensão em detrimento de outras.
A partir desse contexto, se estabelece como objetivo deste estudo identificar os ganhos com a
inserção de mais dimensões à abordagem do Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, se tomou como
objeto de estudo o sistema de produção de soja orgânica da COTRIMAIO e se incluiu as dimensões
Territorial, Tecnológica e Cultural do Desenvolvimento Sustentável. Para tanto, realizou-se um estudo
longitudinal, tendo como momentos críticos dois períodos: março a setembro de 2008 e março a junho
de 2011.
Para Munda (2005), o Desenvolvimento Sustentável é um conceito multidimensional que deve
contemplar as dimensões socioeconômica, ecológica, técnica e ética. Munasinghe (2007) avança nesta
perspectiva e propõe que a integração dos domínios de cada uma das diferentes dimensões é
imprescindível para garantir um equilíbrio na avaliação de trade-offs e sinergias que podem existir
entre as mesmas.
Estas perspectivas sugerem que ao se abordar o Desenvolvimento Sustentável seja necessária
uma nova lógica para se olhar as diferentes, e múltiplas, esferas da vida, sem que estas sejam vistas de
forma segmentada e isoladas, mas de maneira concomitante, interativa e na perspectiva da mútua
interdependência. Assim, pressupõe-se que as diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável,
estejam sob a lógica da embeddeness, que é um conceito cunhado por Polanyi (1957) e discutido com
maior aprofundamento por Granovetter (1985), na análise das relações sociais e sua influência nas
relações econômicas, com a perspectiva de que ambas são interdependentes. Neste estudo, utiliza-se
este conceito com a suposição de que nenhuma das dimensões do Desenvolvimento Sustentável
prevaleça ou esteja em detrimento em relação às demais, mas que se influenciam e são influenciadas
mutuamente, são interdependentes e podem coexistir sem que haja perda ou ‘mutilação’ de qualquer
uma das dimensões.
Este estudo estrutura-se, após a introdução, através da abordagem das dimensões Territorial,
Tecnológica e Cultural do Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento Sustentável e a
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embeddedness de suas diferentes dimensões; caminho metodológico; resultados; principais evidências
do estudo e a embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável; e,
considerações finais.
2
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
–
DIMENSÕES
TERRITORIAL,
TECNOLÓGICA E CULTURAL
Neste estudo optou-se por abordar as dimensões Territorial, Tecnológica e Cultural do
Desenvolvimento Sustentável, pois se acredita que as dimensões da TBL sejam suficientemente
discutidas, uma vez que, tradicionalmente, os estudos focam nestas dimensões: econômica, social e
ambiental.
A dimensão Territorial do Desenvolvimento Sustentável, segundo Abramovay (1998) recebe
cada vez mais destaque entre acadêmicos e formuladores de políticas públicas. Von Meyer (1998)
corrobora esta perspectiva com o argumento de que a economia dedicou atenção especial às questões
temporais – ciclos econômicos, e setoriais – indústrias, porém agora é crescente seu interesse pelas
questões territoriais do desenvolvimento.
Naranjo (1998) define territórios como espaços geográficos ocupados, em que os indivíduos
interagem em vista de sua reprodução e sobrevivência.
Para Fernandes (2005, p. 5)
[...] o território como espaço geográfico contém os elementos da natureza e os espaços
produzidos pelas relações sociais. É, portanto, uma totalidade restringida pela intencionalidade
que o criou. A sua existência assim como a sua destruição serão determinadas pelas relações
sociais que dão movimento ao espaço.

Desta forma, as relações que se dão no território podem promover, ou negligenciar, o
Desenvolvimento Sustentável. De acordo com Haughton (1999), essas relações precisam estar
alicerçadas no pressuposto da equidade e, em relação à dimensão Territorial, defende que é necessária a
equidade geográfica, com responsabilidades que extrapolem os limites físicos das fronteiras.
Veiga (2007) também sugere a inclusão da dimensão Territorial na abordagem do
Desenvolvimento Sustentável e defende que é necessária uma ampliação progressiva deste conceito,
como forma de evitar eventuais conflitos que precisam ser administrados no tempo e no espaço, ou
estes poderiam se acirrar a ponto de se tornarem inegociáveis.
Outro fator que compromete a dimensão Territorial, segundo Sachs (2000) é o direcionamento
de políticas públicas como as de saneamento, habitação, saúde, educação, infraestrutura de transportes
e comunicação, que são voltadas ao meio urbano em detrimento das áreas rurais. Por isso, segundo o
autor, jovens, filhos de agricultores familiares, migram do campo.
Ao migrar do interior para a cidade ou para outras regiões, o sujeito pode sofrer interferências
da cultura local aonde chegar, que conflita com a base cultural que orienta seus valores, visão de
mundo, enfim, a sua vida. Desta forma, se introduz a discussão sobre a dimensão Cultural do
Desenvolvimento Sustentável.
A dimensão cultural do Desenvolvimento Sustentável, para Sachs (2000), relaciona-se às bases
da dinâmica de modernização, que promove transformações no seio da continuidade intergeracional e
também interespacial. Para o autor, a forma de evitar rupturas, ou seja, a internalização de inovações
sem a perda da base de valores de determinada sociedade, é preciso que haja equilíbrio entre a inovação
e o respeito às tradições. Neste sentido, Skjerven (2012) defende que para se atingir o Desenvolvimento
Sustentável é necessário que se restabeleça a coerência com as tradições culturais, e fazer uso destas
como bases para o desenvolvimento. Putnam (2000), por sua vez, argumenta que as práticas culturais
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de uma população geram e acumulam capital social, o qual condiciona o desenvolvimento
socioeconômico dessa população.
Para Costabeber e Caporal (2003), os saberes e valores da população rural precisam ser
interpretados como base para identidade cultural dos sujeitos que constroem suas vidas em determinado
espaço rural. A agricultura, então, remete não somente à perspectiva econômica para prover bens à
satisfação das necessidades desses sujeitos, mas também, e não menos importante, como uma dimensão
Cultural, internalizada e expressa através das práticas cotidianas desses sujeitos.
Christoff (1996) como citado por Horlings e Marsden (2011) diz que as práticas adotadas pelos
‘modernos’ sistemas de produção agrícola reduziram-no a uma ‘caixa’ em que são depositados recursos
– insumos para produção, e da qual se busca maximizar os resultados, não sendo consideradas questões
culturais, reduzindo-se os valores a termos monetários. Assim, a cultura da ‘agri-cultura’, que se
expressa através do artesanato e uma grande variedade de estilos locais incorporados às práticas de
produção, são marginalizados e cedem lugar ao modelo dominante, baseado na utilização intensiva de
insumos químicos.
De acordo com Santos e Mortimer (2002), a cultura, enquanto um conceito amplo e como
processo em contínua construção, pode ser evidenciada através da aquisição de conhecimentos
científicos e tecnológicos. Além disto, enquanto fator determinante do crescimento econômico, as
tecnologias desempenham, também, papel social fundamental.
As tecnologias, muitas vezes, são associadas às questões de degradação ambiental. Neste
sentido, Van Bellen (2007) destaca os paradoxos da tecnologia, quando argumenta que o Século XX se
caracterizou por significativos avanços tecnológicos. Se alguns destes possibilitaram o aumento da
expectativa de vida, por outro lado, outros aumentaram a capacidade de autodestruição e induziram ao
crescimento da utilização de matéria e de energia para atender às necessidades da humanidade.
No que concerne ao Desenvolvimento Sustentável, segundo Martin (2001), se faz necessária
uma perspectiva de longo prazo para a ciência, a tecnologia, a economia, o meio ambiente e a
sociedade e a partir disso, se estabelecer um olhar que possibilite identificar os benefícios sociais (ou
eventuais consequências adversas) da adoção de novas tecnologias, com especial atenção para
potenciais impactos sobre o meio ambiente.
A dimensão tecnológica do Desenvolvimento Sustentável, para Gladwin; Krause e Kennelly
(1995) requer a utilização de tecnologias com prudência e responsabilidade, de maneira que seja
possível a prevenção de eventuais impactos adversos pelo uso das mesmas. Veiga (2007) reforça este
argumento ao sugerir a inclusão desta dimensão na abordagem do Desenvolvimento Sustentável e
defende que o desenvolvimento de novas tecnologias deva ser orientado por critérios como a
socialização de seus benefícios. Neste sentido, Layrargues (1997) defende que “[...] no atual estado do
desenvolvimento tecnológico, considerando suas implicações ambientais, o padrão de consumo do
‘Primeiro Mundo’ definitivamente é insustentável e não generalizável ao conjunto da humanidade.”
Na discussão sobre o Desenvolvimento Sustentável e suas múltiplas dimensões é necessária a
compreensão de que estas são interdependentes, influenciam-se mutuamente e não se pode privilegiar
uma em detrimento de outra. Com este pressuposto, se introduz a discussão do próximo tópico, no qual
é discutida a embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável.
2.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A EMBEDDEDNESS DAS DIFERENTES
DIMENSÕES
Quando utilizou o conceito de embeddedness, Grannoveter (1985) partiu do questionamento
sobre como o comportamento humano e as instituições são afetados pelas relações sociais. Este autor
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concebe a embeddedness como um comportamento econômico, cuja posição se associava à escola
antropológica da “substantividade” de Karl Polanyi. Polanyi (1957), citado por Uzzi (1997), propôs o
conceito de embeddedness para descrever a estrutura social dos mercados modernos.
Para Grannoveter (1985), experiências muito ou pouco socializadas são paradoxalmente
similares por negligenciarem as estruturas permanentes das relações sociais, porém experiências da
ação econômica devem considerar sua embeddedness em tais estruturas. Assim, apesar de negligenciar
as estruturas das relações sociais, não é possível não considerar a embeddedness nessas estruturas.
Desta forma, o autor assume que as relações sociais têm um papel fundamental para as atividades
econômicas, que precisam das relações sociais e estas daquelas, e nisto fundamenta-se a embeddedness.
Por sua vez, o Desenvolvimento Sustentável não pode ser considerado apenas uma perspectiva
de desenvolvimento que se assenta sobre a lógica do crescimento econômico, e, tampouco, uma nova
concepção acerca das problemáticas ambientais ou de preservação de recursos naturais
(PAWTOWSKI, 2008). Precisa, sim, ser concebido como uma nova forma de se olhar para as
diferentes, e múltiplas, esferas da vida, sem que estas sejam vistas de forma separada, mas de maneira
concomitante, interativa e numa lógica de mútua interdependência.
Nesta lógica, propõe-se, neste estudo, o duplo triângulo das dimensões do Desenvolvimento
Sustentável como forma de se contribuir para a melhor inteligibilidade da lógica da embeddedness das
diferentes dimensões. Este duplo triângulo pode ser percorrido em qualquer uma das direções, e pode
assumir, ainda, não só a perspectiva plana como tridimensional, de acordo com o que se apresenta na
Figura 1.
Figura 1 – Duplo Triângulo do Desenvolvimento Sustentável.

AMBIENTAL
• Munashingue (2007)
• Sachs (2002; 2004)

TERRITORIAL
CULTURAL
• Haughton (1999);
•Sachs (1993; 2000; 2002)
• Vallejo (2002)
•Veiga (2007)

• Putnam (2000)
• Castilhos (2001)
• Costabeber e
Caporal (2003)
•Sachs ( 1997; 2002;
2004)
• Skejerven (2012)

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

SOCIAL
• Munashingue (2007)
• Sachs (2002)

ECONÔMICA
• Munashingue (2007)
• Sachs (2002; 2004)

TECNOLÓGICA
• Gladwin, Krause & Kennelly (1995)
• Layrargues (1997) ; Martin (2001)
•Veiga (2005) ; Van Belen (2007)

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2013).
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Os critérios para análise das dimensões do Desenvolvimento Sustentável contempladas no
estudo são apresentados no próximo tópico, onde se define, também, o caminho metodológico do
estudo.
3 CAMINHO METODOLÓGICO
Este estudo se caracteriza por seu caráter longitudinal, contemplando o período da safra agrícola
de 1999/2000 até a safra agrícola de 2010/2011. Entretanto, são feitos cortes transversais, tendo como
momentos críticos os períodos de março a setembro de 2008; e, março a junho de 2011. O momento
crítico de março a setembro de 2008 foi quando foram coletados os dados para a realização da
dissertação de mestrado. Naquele momento foram entrevistados 15 agricultores familiares, produtores
de soja orgânica, 3 agricultores familiares que produziam soja orgânica e retornaram ao sistema de
produção transgênica, 4 colaboradores da Cooperativa e 2 membros da direção da mesma.
No
segundo momento crítico, março a junho de 2011, foram entrevistados 3 agricultores daqueles 15 do
primeiro momento crítico, 1 colaborador e 1 dirigente da Cooperativa. Além disto, analisaram-se
documentos da empresa certificadora da produção de soja orgânica da Cooperativa.
A análise dos dados orienta-se pela lógica interpretativo analítica, com o objetivo de interpretar
os dados a partir do contexto em que emergem.
As dimensões do Desenvolvimento Sustentável, que servem de base à investigação do sistema de
produção de soja orgânica da COTRIMAO, são trabalhadas a partir dos critérios definidos no Quadro
1.
Quadro 1 – Critérios para análise das Dimensões do Desenvolvimento Sustentável.
Dimensões
Critérios
- preservação do capital natural na sua produção de recursos renováveis;
Ambiental
- limitação do uso de recursos não renováveis;
- não utilização de agentes contaminadores;
- distribuição de renda justa;
Social
- emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente;
- articulação dos atores envolvidos em vista de melhorar as condições de vida para todos.
- mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação);
Cultural
- manutenção da tradição familiar;
Econômica - custos de produção X receitas auferidas;
- capacidade de modernização contínua dos meios de produção;
- inserção no mercado;
- permanência no meio rural;
Territorial
- estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis;
- utilização das áreas de forma a garantir a continuidade de espécies animais e vegetais;
Tecnológica - possibilidade de aplicação de inovações tecnológicas;
- mudanças em tecnologias em virtude de impactos ambientais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

4 - RESULTADOS
Inicialmente se caracteriza o objeto de estudo – sistema de produção de soja orgânica da
COTRIMAIO e na sequência são discutidas as seis dimensões do Desenvolvimento Sustentável,
orientando-se pela Figura 1 e Quadro 1.
4.1 SISTEMA DE PRODUÇÃO DE SOJA ORGÂNICA DA COTRIMAIO
O sistema de produção de soja orgânica da COTRIMAIO compreende desde os fornecedores de
insumos como fertilizantes (fosfato natural), fornecedor de óleo de nim, Embrapa Soja que desenvolve
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cultivares de soja apropriadas ao consumo humano e repassa essas para cooperativas de Santa Catarina,
que multiplicam as mesmas através de seus produtores/associados e fornecem para a COTRIMAIO.
Fazem parte, também, fornecedores de outros insumos – combustíveis e recursos financeiros,
fornecedores de máquinas e serviços. A COTRIMAIO, enquanto ator-chave neste sistema, interage
com diversos fornecedores no início do sistema, interage com os seus associados – agricultores
familiares produtores de soja orgânica, com a empresa certificadora e no outro extremo, após receber,
processar, classificar e acondicionar a produção, comercializa com compradores externos e internos.
Motivada pelas perspectivas do Mercado Europeu, a COTRIMAIO decidiu produzir soja
orgânica. Naquele momento, o fator principal que levou a cooperativa a fomentar a produção orgânica,
foi o mercado. Para tanto, chamou produtores interessados, enviou um técnico para treinamento na
França e deu apoio às famílias que optaram pelo programa. Posteriormente, a cooperativa buscou uma
certificadora para certificar a produção. A adesão inicial foi significativa e, na visão do dirigente, na
“época tinha mais mão de obra no interior, se tinha mais um conceito de agricultura tradicional,”
baseada na mão de obra familiar, que paulatinamente diminui na área rural, o que se evidencia como
tendência, ainda, no número de produtores de soja orgânica. No Quadro 2, apresenta-se a evolução do
número total de produtores de orgânicos (todos os produtos) e da produção de soja orgânica da
COTRIMAIO desde o ano de 1999 até 2011, quando cessou a produção de soja orgânica nesta
cooperativa.
Quadro 2 – evolução do número de produtores de orgânicos da COTRIMAIO e da quantidade de soja certificada
como orgânica.
*C1 (Ton) *C2 (Ton)
Área com
Área com S oja
S afra
*Nº de produtores
S oja C1
S oja C2
orgânicos (em ha)
Orgânica (ha)
1999/2000
106
353
228
500
0
2000/2001
131
690
290
300
450
2001/2002
146
780
420
310
215
2002/2003
157
963
400
0
207
2003/2004
97
458
185
0
2004/2005
63
339
163
0
2005/2006
56
248
175
0
2006/2007
49
167
126
0
2007/2008
39
154
64
0
2008/2009
43
223
153
0
2009/2010
40
218
142
0
2010/2011
43
220
150
0
*Nº - Total de produtores de orgânicos, inluídos os produtos soja, trigo, milho, hortifrutigranjeiros.
*C1 - Primeiro ano de conversão do sistema convencional para o sistema orgânico de produção.
*C2 - S egundo ano de conversão do sistema convencional para o sistema orgânico de produção.

S oja Orgânica Certificada (Ton)
0
0
450
673
369
110
241
206
108
280
114
0

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

No Quadro 2 evidencia-se o número total de produtores de orgânicos, associados à
COTRIMAIO. A produção de soja orgânica da COTRIMAIO teve, inicialmente, a adesão de
aproximadamente 100 associados, evoluindo nos dois primeiros anos. Com a entrada dos transgênicos
e, ao mesmo tempo, a alta dos preços da commodity, gradativamente foi diminuindo o número de
agricultores familiares que produziam soja orgânica. Na safra de 2004/2005 eram aproximadamente 70,
chegando na safra 2008/2009, a 15 produtores de soja orgânica na área de ação da COTRIMAIO.
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Porém, nas safras de 2009/2010 e 2010/2011, de acordo com o técnico da COTRIMAIO e o
gestor da cooperativa responsável pela área de orgânicos, houve contaminação das lavouras de soja
orgânica por Endosulfan - princípio ativo de vários inseticidas organoclorados, de alta volatilidade
(propriedade de um produto evaporar-se e atingir o compartimento atmosférico, podendo percorrer
longas distâncias) (BARRIGOSSI, LANNA, FERREIRA, 2005). Esta contaminação fez com que a
produção de soja orgânica fosse classificada como convencional, o que levou à cessão do programa em
virtude de o problema se repetir por dois anos consecutivos. A manifestação da empresa certificadora
evidencia a amplitude do problema: “[...] a contaminação de soja orgânica com endosulfan foi uma
realidade em todo o Brasil. Por isto, num esforço conjunto, as certificadoras Ecocert, IBD e IMO estão
fazendo um trabalho junto às autoridades dos países europeus (importadores de soja) na tentativa de
obter uma derrogação (aumento da tolerância do nível de resíduo de endosulfan na soja orgânica
brasileira da safra 2009/2010). Poucos resultados foram conseguidos até o momento” (SCHMIDT,
2011, p. 1).
4.1 - DIMENSÃO ECONÔMICA
Na análise da dimensão econômica levaram-se em consideração os valores despendidos com a
instalação da cultura, comparando-se os sistemas de produção orgânica de soja e o sistema de produção
transgênico. Observa-se que são apresentados somente os custos variáveis, considerando-se que os
custos fixos não apresentariam diferenças significativas. No que tange ao preço pago pela soja orgânica
ao produtor, Castro e Barros (2011) dizem que não se utilizam os parâmetros da Bolsa de Chicago, por
esta não ser considerada uma commodity.
Em relação aos insumos, tomou-se por base a projeção de custos de produção, fornecida pela
área técnica da Cooperativa, corrigindo-se os valores da época da implantação da cultura – novembro
de 2007, até o momento da fixação do preço ao produtor, através da taxa Selic.
Quadro 3 - Comparativo entre as receitas e os custos dos insumos e serviços na produção da soja transgênica e
orgânica.
S istema de cultivo
Convencional
Produção (em Kg/ha)

Diferença

Orgânico

1.680

1.680

Preço pago ao produtor em 14/05/2008 (R$/kg)

R$

0,71

R$

1,02

Renda bruta/ha

R$

1.192,80

R$

1.713,60

Custos de insumos e serviços (em 1ha)

R$

750,40

R$

Royalties (pelo uso de semente transgênica - 2%)

R$

23,86

R$

INSS (2,3%)

R$

27,43

M argem de contribuição (em 1ha)

R$

391,11

0
0
R$ 520,80

492,90 -R$ 257,50
-

-R$

23,86

R$

39,41

R$

11,98

R$

1.181,29

R$ 790,18

Fonte: Elaborado a partir de dados da pesquisa (2013)

Os dados apresentados evidenciam uma diferença significativa entre os sistemas orgânico e
transgênico. Esta diferença assume maior relevância ainda quando se considerar que todos os
produtores envolvidos na produção de soja orgânica são agricultores familiares.
Chama-se atenção para o fato de que a produtividade média entre os dois sistemas de produção
é semelhante, tomando-se por base a safra agrícola 2007/2008. Neste sentido, há unanimidade entre os
entrevistados, afirmando-se que o sistema orgânico de produção, desde a primeira safra (1999/2000)
não teria apresentado diferença em relação à produção transgênica.
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Já a inserção no mercado, não seria restrição para a produção orgânica, uma vez que a demanda
ainda supera a oferta (SMOLINSKI, GUERREIRO e RAIHER, 2011). Estes autores afirmam, também,
que no Estado do Paraná, no período das safras agrícolas 1996/1997 a 2009/2010, a produção orgânica
cresceu 36,65%, enquanto a agricultura transgênica cresceu 5,26% ao ano. Já, em termos de
crescimento do mercado brasileiro destes produtos, Gandra (2012, p. 1) diz que “[...] cresce entre 15%
e 20% ao ano e é abastecido por cerca de 90 mil produtores que têm alguma produção orgânica ou
agroecológica”. Desse total, cerca de 85% são agricultores familiares.”
Por outro lado, um dos fatores restritivos é a atualização tecnológica, especialmente no que diz
respeito ao controle da “ferrugem asiática”, que se tornou o maior risco para a atividade. Até o
momento o que se tem de concreto são pesquisas da Embrapa Soja, voltadas ao desenvolvimento de
variedades tolerantes ao fungo. Além disto, Ortega (2003, p. 3) argumenta que o sistema de produção
transgênica é dependente do exterior “[...] principalmente de sementes, particularmente no caso dos
transgênicos. Isto conduz a uma perda de autonomia dos produtores e do país em relação à tecnologia e
preços. Os trabalhadores rurais, os pequenos e os médios fazendeiros, terão dificuldades para se manter
no mercado.” Desta forma, se introduz a discussão sobre a dimensão Social.
4.2 - DIMENSÃO SOCIAL
A dimensão Social se evidencia, sobretudo, através de questões como a vida em comum nos
pequenos vilarejos rurais que, aos poucos, perdem pequenos negócios, escolas se fecham, salões
comunitários que não recebem mais grandes contingentes de pessoas em seus eventos.
O acirramento da evasão de pessoas do campo para as cidades da mesma região, para centros
metropolitanos e outras regiões se consolida a cada novo censo. No caso da região pesquisada,
Fronteira Noroeste do RS, a taxa de urbanização acompanha a tendência de crescimento do Estado do
RS, porém a esta taxa ainda é bem menor do que no Estado, conforme se apresenta na Tabela 1.
Tabela 1 – Evolução da Taxa de urbanização na Região Fronteira Noroeste e Estado do RS.
Censo
Rural/Urbana
Região
RS

1991
Rural
Urbana
47,27%
52,23%
23,44%
76,56%

2000
Rural
Urbana
38,94%
61,06%
18,35%
81,65%

2008
Rural
Urbana
32,68%
67,32%
14,97%
85,03%

2010
Rural
Urbana
32,38%
67,62%
14,90%
85,10%

Fonte: Elaborada a partir de dados da FEE (2013) e Censo Demográfico do IBGE (IBGE, 2013).

Ainda no que diz respeito à proporção da população urbana X população rural, dentro da região
analisada, identificam-se diferenças acentuadas como, por exemplo, o município de Santa Rosa, que
tem 33,7% do total da população da Região Fronteira Noroeste e apresenta uma taxa de urbanização de
88,01%. Por outro lado, Porto Vera Cruz apresenta uma taxa de urbanização de 23,76%. Estes aspectos
sugerem que há migração intrarregional, com a população migrando dos pequenos municípios para os
maiores, especialmente a população jovem da área rural.
Os agricultores familiares entrevistados, em suas manifestações, demonstram a preocupação
quanto à manutenção de condições essenciais como educação, saúde, organização social. Neste sentido,
um dos entrevistados afirma que “[...] Hoje a família tá desse jeito: ainda vivemos aqui e tem alguns
vizinhos, mas muitos já saíram. Tinha morador em cada colônia e hoje é um aqui e outro lá mais longe.
Não faz muito tempo que a gurizada se juntava e ia tudo na aula aqui na escolinha – um “brizoleta.” A
escola já fechou e eu sei de outras aí que também fecharam. A prefeitura agora tem ônibus que passa
recolher os alunos, mas será que essa gurizada que vai prá cidade vai querer ficá aqui no
interior?...tinha um açougue aqui, sapataria, serraria, casa de comércio e tudo virou tapera, algumas

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

coisas até foram derrubadas. Na igreja vai uma meia dúzia, porque não tem mais gente. Se você andar
daqui prá qualquer comunidade na vizinhança vai ver que tá tudo igual.”
Quando as pessoas migram de seu meio para outros locais, se de um lado carregam consigo
valores, costumes que cultivam, por outro ao deixar a convivência em seu meio, perdem aqueles
valores compartilhados, que são, também, parte da sua cultura. Desta forma se introduz a discussão
sobre a dimensão Cultural, no próximo tópico.
4.3 - DIMENSÃO CULTURAL
A dimensão Cultural do Desenvolvimento Sustentável pressupõe, entre outros aspectos, a
continuidade de valores e a transferência de heranças culturais, não só entre sucessivas gerações, mas
também, entre os sujeitos pelas interações nos diferentes espaços que compartilham.
No que diz respeito à manutenção de antigas tradições artesanais (e familiares), um aspecto
interessante é o artesanato desenvolvido, especialmente, pelas mulheres agricultoras: cestas e chapéus
de palha de trigo; bordados, rendas, entre outros. Porém, paulatinamente, estes conhecimentos e
práticas, assim como as culinárias alemã, polonesa e italiana, associadas ao fabrico de schmiers,
vinhos, doces, cucas, salame, copas, queijos, vão perdendo espaço nas pequenas propriedades rurais.
Em algumas localidades, nas propriedades e residências dos entrevistados ainda se podem
observar porões com algumas barricas de vinho e outros produtos. Neste sentido, se tem observado que
aqueles agricultores que ainda produzem vinho para consumo familiar, na maior parte, compram a uva
de fornecedores da Serra Gaúcha, porque não conseguem mais produzir uva com qualidade adequada.
Em relação aos parreirais, os agricultores afirmam que as videiras estão adoecendo e muitas morrem.
Alguns dos agricultores afirmavam que isto se deve ao uso de herbicidas altamente voláteis e que vão a
quilômetros de distância pela atmosfera.
A dimensão Cultural busca, também, promover a diversidade cultural, práticas, valores que, ao
longo do tempo, integram as identidades dos povos. Este aspecto remete a, pelo menos três outras
dimensões do Desenvolvimento Sustentável: Ambiental, Territorial e Tecnológica. Ambiental, pelo
aspecto da contaminação do meio ambiente com produtos químicos de alta periculosidade; Territorial,
pela possibilidade de contaminação de lavouras vizinhas, perdas de safras, distensões nas relações entre
vizinhos por conta dessa contaminação, entre outras; e, Tecnológica, pelo fato de que estas novas
tecnologias nem sempre trazem somente benefícios, mas, se de um lado contribuem para a solução de
determinado problema, por outro podem gerar mais situações problemáticas e não se sabe, ainda, quais
outros desdobramentos isto poderá ocasionar. Com esta perspectiva se introduz a discussão sobre a
dimensão Ambiental.
4.4 - DIMENSÃO AMBIENTAL
Sachs (2000) aponta para a necessidade de cuidar do meio ambiente, pois este é o sistema de
sustentação da vida, funcionando como provedor de recursos e depósito para disposição de resíduos.
Neste sentido, evidencia-se, a preocupação dos pequenos agricultores familiares com o meio ambiente
antes mesmo de passarem a produzir soja orgânica da soja, pois de todos os entrevistados, somente um
utilizava insumos químicos no combate às pragas da cultura da soja.
Se, por um lado, o cultivo transgênica de soja prevê utilização intensiva de agroquímicos,
sustentada por, e sustentando uma indústria especializada no pacote tecnológico da “revolução verde”,
pelo lado do cultivo orgânico são manifestas práticas orientadas pela preocupação em conservar o solo,
os mananciais d’água, o ar, as áreas de preservação permanente, a mata ciliar, enfim, os recursos
naturais das suas propriedades e das propriedades vizinhas.
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Os pequenos agricultores familiares entrevistados mostram, ainda, outra preocupação
fundamental: a continuidade da vida, das espécies, das gerações. Nesta perspectiva, percebe-se um
alinhamento com o conceito de Desenvolvimento Sustentável proposto pelo Relatório de Brundtland
(1987), quando este propõe “[...] um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades” (WCED,
1987, p. 43). Esta visão também é compartilhada por Gladwin, Kennelly, Krause (1995), para quem o
Desenvolvimento Sustentável deve prever a justiça intergeracional, intrageracional e interespécies.
Porém, apesar da sua consciência em relação às questões ambientais e das implicações que a
utilização de insumos químicos na produção de alimentos pode trazer, especialmente os “cidas”, os
pequenos agricultores familiares também tem conhecimento do risco que a cultura da soja orgânica
corre, nomeadamente, em relação à possível incidência da “ferrugem asiática”, doença fúngica que uma
vez instalada na cultura pode dizimar a mesma. E não há, ainda, formas de cultivo, sem o uso de
produtos sintéticos para o controle eficiente desta doença. Desta maneira se introduz a discussão do
próximo tópico, sobre a dimensão Tecnológica.
4.5 - DIMENSÃO TECNOLÓGICA
No que diz respeito à dimensão tecnológica, a questão-chave ainda é: o que fazer em caso de
incidência de ferrugem asiática? Apesar de que no primeiro momento do estudo – março a setembro de
2008, os pequenos agricultores familiares produtores de soja orgânica e o profissional responsável pela
assistência técnica a estes produtores relatavam que não houve incidência da doença.
Na análise da dimensão Tecnológica, também é importante considerar que os agricultores
familiares entrevistados possuem até 30 ha de terra. Para pequenos produtores como estes, as
evoluções tecnológicas nem sempre são passíveis de assimilação. Quando perguntados “sobre como
acompanha/aplica as evoluções tecnológicas da agricultura na sua lavoura de soja orgânica” os
agricultores apresentaram opiniões divergentes, que parecem ser relacionadas a aspectos como tamanho
da propriedade e disposição de mão de obra.
Em alguns depoimentos, transparece, também, uma perspectiva que associa a degradação do
meio ambiente às tecnologias utilizadas nos sistemas de produção. Neste sentido, os entrevistados que
mostraram esta visão, evidenciam uma perspectiva de que a tecnologia, então utilizada, não traria
benefícios ao meio ambiente.
Por outro lado, o relatório da Agenda 21 mostra a preocupação das 179 nações reunidas na ECO
92 no que tange à sustentabilidade das tecnologias utilizadas na agricultura em vista dos problemas
gerados pelo pacote tecnológico utilizado na produção agrícola. No seu capítulo 14, a Agenda 21,
quando se refere ao desenvolvimento rural e agrícola sustentável, propõe o desenvolvimento de
tecnologias novas e adequadas e preconiza, também, que é necessária uma razão homem/terra
sustentável (CMMAD, 1988).
A utilização dos recursos, de forma prudente e responsável, pode possibilitar, também, a
permanência dos pequenos agricultores familiares em suas propriedades, pois as condições de vida
seriam melhoradas paulatina e progressivamente. Desta forma, se introduz a discussão sobre a
dimensão Territorial.
4.6 - DIMENSÃO TERRITORIAL
A região de abrangência da COTRIMAIO - Fronteira Noroeste do RS, é caracterizada por
pequenas propriedades rurais, ocupadas por levas de migrantes que subiram das Colônias Velhas –
descendentes de italianos, alemães e poloneses, que, a partir da década de 30, passaram a colonizar
essas regiões.
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No município de Três de Maio, por exemplo, onde está a sede administrativa da cooperativa, de
acordo com o Censo Agropecuário de 2010 do IBGE, residiam na área rural 4.764 pessoas, ocupando
2.021 estabelecimentos rurais, para uma área total de 27.220 ha de lavouras temporárias (IBGE, 2013).
Os dados mostram que o tamanho médio das propriedades, nesse município, é de um pouco menos que
13,5ha e média de 2,25 pessoas por estabelecimento e esta característica replica-se nos municípios
circunvizinhos.
O cultivo da soja orgânica nas pequenas propriedades dos agricultores familiares precisa ser
‘isolada’ de outras propriedades através de barreiras físicas, geralmente com plantio de cana de açúcar,
para que a deriva da aplicação de insumos químicos nas lavouras convencionais não contamine essas
lavouras. No primeiro recorte do estudo – março a setembro de 2008, os entrevistados relatavam que
não houve eventos de contaminação de lavouras convencionais para lavouras orgânicas, porém no
segundo momento – março a junho de 2011, foram relatados episódios de contaminação por
endosulfan, através da deriva pela aplicação em lavouras transgênicas. Talvez este não seja este o único
motivo para se deixar de produzir soja orgânica na área de ação da Cooperativa, porém foi esse o
evento crítico que desencadeou este processo que culminou com a cessão da produção de soja orgânica,
em virtude de em dois anos subsequentes se dar este evento.
Além disso, a lógica da agricultura familiar é diferente da racionalidade da agricultura
empresarial. Os agricultores familiares não imputam ao seu tempo de trabalho um salário como se
estivessem empregados ou assalariados. Disto resulta a resiliência de agricultores familiares,
submetidos à concorrência de grandes produtores (SACHS, 2000).
Em muitos países em desenvolvimento, por exemplo, a introdução da agricultura comercial em
grande escala pode gerar receita com rapidez, mas também pode desalojar muitos pequenos
agricultores e tornar mais injusta a distribuição de renda. Em longo prazo pode não ser uma
estratégia viável, pois empobrece muita gente e aumenta a pressão sobre a base de recursos
naturais mediante a supercomercialização da agricultura e a marginalização dos agricultores de
subsistência. Dar preferência ao cultivo em pequenas propriedades pode proporcionar
resultados mais lentos no princípio, mas no longo prazo pode ser mais viável (CMMAD, p. 56,
1988).

Sachs (2000) defende que para viabilizar a sustentabilidade territorial em pequenas localidades
rurais de agricultura familiar, são necessárias políticas públicas de habitação, saneamento, educação,
saúde, transportes e comunicações que, na maioria das vezes, são voltadas aos centros urbanos.
Pode parecer paradoxal pensar em desenvolver os pequenos territórios e promover, ao mesmo
tempo, equilíbrio social e ambiental, devido à realidade que hoje se assiste. As demandas por agregação
de valor às propriedades rurais, no paradigma vigente, conflitam com questões sobre o meio ambiente,
pois os danos provocados por padrões inadequados de produção e consumo comprometeram os espaços
em seus aspectos naturais, e até mesmo sociais, com implicações para as outras esferas da vida.
5 PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS DO ESTUDO E A EMBEDDEDNESS DAS DIFERENTES
DIMENSÕES NO DUPLO TRIÂNGULO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável nas discussões
realizadas pode ser evidenciada de duas maneiras: como consequências de externalidades negativas do
sistema transgênica de produção de soja; e, como aspectos positivos do sistema de produção de soja
orgânica. Optou-se por representar, através do duplo triângulo, o processo de desencadeamento de
implicações negativas que a adoção de uma tecnologia pode desencadear, como mostrado na Figura 2.
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Figura 2 – Embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável – implicações adversas
desencadeadas pela adoção de tecnologias
Perda de áreas
produtivas

AMBIENTAL
Danos ambientais

Contaminação
por agroquímicos

Perda de
conhecimentos

Migração/Evasão
população

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Perda de áreas
produtivas

Migração/Evasão população

Submeprego
Desemprego

Perda da safra
orgânica
Fechamento de pequenos negócios;
Fechamento de pequenos negócios;
Igrejas;
Igrejas;
Times de futebol;
Novas tecnologias
Times de futebol;
TECNOLÓGICA
Escolas.
Escolas.

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2013).

A Figura 3 evidencia o desencadeamento de uma série de implicações que podem se dar a partir
da adoção de tecnologias no sistema de produção de soja transgênica. Nesse caso, seria a utilização de
insumos químicos – agroquímicos, no controle de ervas invasoras na cultura da soja, de pragas ou
doenças que atacam esta cultura. No caso do controle de ervas invasoras, esta prática dispensa o uso de
mão de obra para capina mecânica, implica na contaminação do meio ambiente, contaminação de
lavouras orgânicas, com perda da safra orgânica de pequenos agricultores familiares, que pode acelerar
o processo de migração para as cidades e outras regiões. Este processo de migração gera redução da
população rural que, conforme mostrado na Tabela 1, se acentua gradativamente. Esta redução de
população no meio rural tem implicações para as dimensões Cultural – perda de conhecimentos,
valores culturais, tradições, e Econômica – fechamento de pequenos estabelecimentos comerciais,
marcenarias, carpintarias, ferrarias com tradições artesanais e do outro lado, nas cidades, aumentam o
subemprego e desemprego. Percebe-se, então, que há a embeddedness das diferentes dimensões do
Desenvolvimento Sustentável contempladas neste estudo.
Assim como podem ser desencadeadas implicações negativas, também podem acontecer
externalidades positivas das práticas do sistema de produção de soja orgânica, evidenciando a
embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável. Pode-se inferir, ainda, que a
partir da adoção de tecnologias do sistema orgânico de produção de soja, pode ser viabilizada a
permanência de pequenos agricultores familiares em suas propriedades, uma vez que lhes assegura
renda e o meio ambiente não é afetado por práticas agressivas, o que permite a manutenção de recursos
naturais. A melhor remuneração pelo produto, além de contribuir para viabilizar a permanência de
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pequenos agricultores familiares no meio rural, favorece a manutenção de pequenos negócios – de
tradição artesanal e outros, igrejas, escolas, times de futebol e outras formas associativas de
organização da vida das pequenas comunidades. A permanência em suas propriedades contribui,
também, para a manutenção de conhecimentos, tradições e valores que constituem parte significativa
da cultura nessas localidades.
A embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável vai além, e
significa mais que a mútua influência e interdependência das mesmas: se fosse possível fazer uma
analogia, contrapondo às leis da física, podem ocupar espaços comuns simultaneamente. Assim,
considera-se que não seja possível pensar o Desenvolvimento Sustentável de forma que uma ou outra
dimensão se dissocie do contexto analisado, mas de maneira em que as múltiplas dimensões estejam
presentes e nenhuma possa ser desconsiderada, sob risco de se “mutilar” o fenômeno em perspectiva.
Considera-se que não seria ousado dizer que não se pode conceber o Desenvolvimento
Sustentável de forma que não se pressuponha a embeddedness das diferentes dimensões do mesmo.
Outro aspecto relevante, e não menos importante, que se evidencia a partir deste estudo, é de que a
ampliação do horizonte de análise do Desenvolvimento Sustentável é imprescindível para se abordar
este fenômeno, complexo e multidimensional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidencia que os ganhos com a inclusão de mais dimensões são significativos, tanto
que foram identificadas situações problemáticas que não seriam caso se analisasse o objeto somente a
partir das dimensões da TBL. Neste sentido, pode-se dizer que o sistema de produção de soja orgânica
sob a perspectiva da TBL se mostrava viável, porém a inclusão da Dimensão Tecnológica mostrou que
haveria problemas, nomeadamente com a ferrugem asiática, doença que quando instalada na cultura da
soja pode dizimar a lavoura. Identificou-se, também, uma situação problemática relacionada às
dimensões Tecnológica e Territorial, que é a contaminação das lavouras de soja orgânica pela deriva de
agroquímicos aplicados em lavouras transgênicas. Este problema, de acordo com o dirigente da
COTRIMAIO responsável pela área de orgânicos, foi o que mais contribuiu para que se inviabilizasse a
produção de soja orgânica na Cooperativa.
Entretanto, essas situações problemáticas não acontecem de forma isolada e nem exercem
impactos pontuais sobre uma ou outra dimensão e, tampouco, os desdobramentos desse processo
podem ser previstos linearmente. Os desdobramentos desse processo podem ser complexos e exercer
efeitos sobre as demais dimensões do Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, constata-se que as
dimensões são interdependentes e influenciam-se mutuamente, caracterizando-se a embeddedness das
dimensões do Desenvolvimento Sustentável, aspecto que é preciso ser considerado quando se analisa o
este fenômeno.
Como contribuições de maior relevância o estudo sugere o duplo triângulo para análise do
Desenvolvimento Sustentável, com as dimensões da TBL e mais as dimensões Territorial, Tecnológica
e Cultural. Ainda no âmbito das contribuições, pode-se dizer que a perspectiva de análise com a
inclusão da lógica da embeddedness das diferentes dimensões do Desenvolvimento Sustentável
cristaliza a perspectiva de que o Desenvolvimento Sustentável seja um fenômeno complexo e suas
diferentes dimensões não podem ser analisadas de forma individual e linear.
Por fim, considera-se que sejam oportunos novos estudos com a perspectiva do duplo triângulo
do Desenvolvimento Sustentável, tomando-se outros objetos de estudo, pois no caso deste estudo podese colocar como uma limitação a questão do objeto, porque um sistema de produção orgânica,
supostamente, deve contemplar práticas ambientalmente adequadas. Porém, se este objeto limitaria o
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estudo, por outro, o fato de este sistema ser, basicamente, desenvolvido por pequenos agricultores
familiares, ofereceu significativas contribuições para o enriquecimento do mesmo.
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Resumo: Uma questão recorrente nos estudos que tentam identificar o perfil do consumidor é a ausência de relação entre
consciência ecológica e o comportamento de consumo de status. Nesta perspectiva, este estudo visa analisar a consciência
ecológica e a propensão ao consumo de status. A pesquisa partiu de uma abordagem quantitativa e descritiva,
operacionalizada por meio de uma survey com 253 internautas dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Os
resultados mostram que os entrevistados, de uma forma geral, têm alto grau de consciência ecológica, mostrando-se,
contudo, pouco propensos ao consumo de status. Infere-se, a partir do pressuposto do trabalho, que ambos comportamentos
não são complementares, sendo que quanto maior a consciência ecológica do indivíduo menor a sua propensão ao consumo
de status.
Palavras-chave: Consumo de status. Consciência ecológica. Survey.

Abstract: A recurring issue in the studies that attempt to identify the consumer behavior is the lack of link between
ecological awareness and luxury consumption behavior. In this light, this study aims to examine the ecological awareness
and the propensity to luxury consumption. The research was quantitative and descriptive, operationalized through a survey
with 253 internet surfers of States Santa Catarina and Rio Grande do Sul (Brazil). We concluded that the respondents, in
general, have a high degree of environmental awareness, showing, however, little likely to use status. We inferred from the
premise of this research, that both behaviors are not complementary, so a greater ecological awareness of the individual,
under its propensity to luxury consumption.
Key-words: Environmental awareness. Luxury. Survey.
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1 INTRODUÇÃO
O consumo frenético de bens produzidos pelo sistema industrial é motivo de sucesso da
economia capitalista. Junto ao consumo, vem crescendo o segmento de status, sendo que O´Cass e
Frost (2002, p.68) argumentam que o consumo de status “é um processo de obtenção de status ou
prestígio social a partir da aquisição e consumo de bens que o indivíduo e outras pessoas significativas
percebem ser de grande status”. Embora a procura de status seja uma motivação humana universal, o
consumo de status refere-se a uma manifestação de mercado específica desta motivação.
Ao mesmo tempo, o consumismo passou a ser alvo de críticas, como um dos principais
problemas da sociedade contemporânea, que vem sendo marcada por intensas inovações que afetam as
experiências de consumo - por exemplo, biotecnologia e comércio eletrônico – desenvolvendo uma
nova postura consumidora, aquela consciente e preocupada com a sustentabilidade (Laroche, Bergeron
e Barbaro-Forleo, 2001; Ottman, 2011). Infere-se que ainda na década de 1970 autores alertavam que
as decisões pessoais de consumo podem contribuir na preservação ou na deterioração do meio ambiente
(Kinnear e Taylor, 1972).
Observa-se na literatura, diversos estudos que versam a respeito da consciência ecológica, a
exemplo de Kessel (1985), Perron, Côté e Duffy (2006), Huang, Zhang e Deng (2006), Zsóka (2008),
Hassan, Noordin e Sulaiman (2010), Uzun e Keles (2012), Monteiro, Giuliani, Pizzinatto e Cunha
(2012) e Xiang (2013). No que se refere a consumo de status, evidenciam-se os trabalhos de Nueno e
Quelch (1998), Chao e Schor (1998), Truong e McColl (2011), Dion e Arnould (2011), Kapferer
(2012), Lertwannawit e Mandhachitara (2012), Kastanakis e Balabanis (2012), Shukla e Purani (2012),
Kim, Ko, Xu e Han (2012), Stokburger-Sauer e Teichmann (2013), Kamakura e Mazzon (2013) e
Zhang e Kim (2013).
Uma questão recorrente nos estudos que tentam identificar o perfil do consumidor é a ausência
de relação entre consciência ecológica e o comportamento de consumo de status. Nesta perspectiva,
este estudo visa analisar a consciência ecológica e a propensão ao consumo de status de internautas de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
Busca-se contribuir para a formação de arcabouço teórico sobre os temas – consciência
ecológica e consumo de status – e de sua relação. Especificamente, o estudo estende a teoria da
consciência ecológica, por meio das variáveis propostas no framework de Straughan e Roberts (1999),
validada no Brasil por Lages e Vargas Neto (2002) e a teoria do consumo de status, pelo framework
proposto por Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) e validado no Brasil por Strehlau e Aranha (2004).
Este artigo compõem-se em cinco partes, observando que esta primeira objetivou contextualizar
os aspectos gerais do trabalho. Na segunda e terceira seção, apresenta-se a fundamentação teórica,
apresentando os principais conceitos e abordagens a consciência ecológica e ao consumo de status. A
quarta seção apresenta a perspectiva metodológica do trabalho. A quinta seção demonstra os principais
resultados do trabalho. Por fim, apresentam-se as considerações sobre a pesquisa, limitações e
sugestões de trabalhos futuros.
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2 CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA
A consciência ecológica pode ser definida como a tendência de um indivíduo em se posicionar
pró ou contra as questões ambientais. Assim, as pessoas com maiores níveis de consciência ambiental
tendem a tomar decisões levando em consideração o impacto ambiental de suas posturas e ações.
(Bedante, 2004)
Rodrigues, Gonçalves, Costa, Nora e Rezende (2011) sustentam que consumidores
ecologicamente conscientes são pessoas ativistas e proativas no que tange ao meio ambiente, haja vista
que conhecem os efeitos da má conservação ambiental, pagariam mais por produtos ambientalmente
corretos e apresentam características de consumo racional, como economicidade e consciência em
relação a possíveis agressões ao ambiente.
A academia e as empresas vêm buscando compreender a cultura do consumo, nos diversos
segmentos da sociedade. Sutherland e Thompson (2003) focaram sua pesquisa nos jovens, sendo que os
autores sustentam que a juventude está associada ao consumismo e ao materialismo, vinculados às
marcas, às tecnologias, com os quais se identificam, se afirmam e se diferenciam perante a sociedade,
criando um estilo de vida que cultiva o presente, o efêmero e a satisfação de suas necessidades.
Por outro lado, Gorni, Gomes e Dreher (2011) voltaram sua atenção a diferença de gênero em
relação ao comportamento, discurso e prática de universitários sobre o consumo sustentável. Os
resultados demonstram que existe uma pequena diferença entre os gêneros, sendo que as mulheres
mostram-se mais preocupadas com o ambiente. Os autores evidenciam que os universitários
pesquisados estão conscientes sobre o consumo sustentável, mas que a escolha de produtos ecológicos
depende de seu preço.
Para Laroche, Bergeron e Barbaro-Forleo (2001) e Rodrigues et al. (2011) as preocupações
relacionadas com o ambiente são evidentes, observando que os autores concluíram, por meio de
diversas análises, relacionadas aos perfis demográfico, psicológico e comportamental, que os
consumidores mostram-se mais dispostos a pagar mais por produtos ecologicamente corretos. Laroche,
Bergeron e Barbaro-Forleo (2001) explicam que os consumidores mais suscetíveis são as mulheres,
casadas e que tenham ao menos uma criança que vive em casa.
Com o objetivo de observar o comportamento dos consumidores no que tange a consciência
ambiental, escalas foram desenvolvidas na literatura internacional, a exemplo de Schlegelmilch, Bohlen
e Diamantopoulos (1996) e Straughan e Roberts (1999).
Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos (1996) validaram a escala de consciência ambiental,
sendo que testaram com 160 estudantes universitários e 600 membros de um banco de dados do Reino
Unido. A partir dos resultados, os autores declararam que a escala de consciência ambiental (38 itens
divididos em quatro dimensões: atitudes, conhecimento, comportamento de reciclagem e ação política),
apresentou muito maior poder de explicação das variáveis dependentes do que as variáveis sócio
demográficas e psicográficas. Os resultados apontaram ainda que quanto maior a consciência ambiental
maior a frequência de compra de produtos ambientalmente favoráveis.
Straughan e Roberts (1999) examinaram detalhadamente o papel das características
psicográficas e demográficas sobre o comportamento ecologicamente consciente do consumidor. A
escala desenvolvida e adaptada por Straughan e Roberts (1999) possui 30 variáveis operacionalizadas
numa escala do tipo Likert de cinco pontos, com intensidade de Always True e Never True. A pesquisa
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foi realizada com 235 estudantes e revelou que as características psicográficas mostram-se mais
efetivas na explicação do comportamento do consumidor ecologicamente consciente.
Lages e Vargas Neto (2002) replicaram e validaram a escala de Straugham e Roberts (1999)
com consumidores brasileiros, mais especificamente da cidade de Porto Alegre. O estudo foi conduzido
com 400 consumidores. Os autores identificaram que a consciência ecológica do consumidor é
resultado do somatório de diferentes níveis ou subníveis de consciência relativos a distintas facetas da
consciência ecológica.
A proposta da escala revalidada por Lages e Vargas Neto (2002) parece adequada ao objetivo
do presente estudo. Na próxima seção, apresentam-se algumas considerações a respeito do consumo de
status.
3 CONSUMO DE STATUS
Diversos estudos de comportamento do consumidor utilizam a abordagem psicológica de status
(Goldsmith, Flynn e Kim, 2010). Eastman, Goldsmith e Flynn (1999, p.2) afirmam que “consumo de
status é um processo motivacional pelo qual os indivíduos se esforçam para melhorar sua posição
social, por meio do consumo de produtos que conferem ou simbolizam status para o próprio indivíduo
e para os outros”.
Na mesma linha de pensamento, O´Cass e Frost (2002, p.68) argumentam que o consumo de
status “é um processo de obtenção de status ou prestígio social a partir da aquisição e consumo de bens
que o indivíduo e outras pessoas significativas percebem ser de grande status”. Embora a procura de
status é uma motivação humana universal, o consumo de status refere-se a uma manifestação de
mercado específica desta motivação.
Para Slater (2002), o consumo relaciona-se fortemente com a cultura, observando que o mesmo
tornou-se a forma pela qual a sociedade passou a assimilar a sua própria cultura. Para o autor, todo o
consumo é, por consequência, cultural, ao passo que envolve valores e significados partilhados
socialmente e tudo o que consumimos possui um significado cultural específico.
Zhang e Kim (2013) sustentam, com base em outros estudos, que um preço mais elevado pode
deixar um produto mais atraente para os consumidores que costumam comprar produtos como um
símbolo de status, porque o preço pode ser considerado um indicador do valor de prestígio do produto,
ou como afirmam Truong e Mccoll (2011), um preço premium pode, paradoxalmente, ter efeitos
positivos nos processos de tomada de decisão do consumidor que está disposto a pagar mais pelos
produtos, observando o status.
Produtos de prestígio são indicadores de status e riqueza (Zhang e Kim, 2013). Kapferer e
Bastien (2008) sustentam que este tipo de luxo tem o seu papel essencial de reconstruir a estratificação
social, ou seja, as pessoas consideram luxo como um componente-chave para definir-se como desejam
ser socialmente.
A literatura (Fournier e Richins, 1991; Wong, 1997; Kim, Ko, Xu e Han, 2012) inferem que o
materialismo tem um efeito positivo direto no consumo de status. Contudo, Bourdieu (2008) explicam
que o processo contínuo de procurar, comprar, saborear, usar e descartar um bem ou um serviço é, no
fundo, uma busca por laços sociais. Desta forma, o consumo permite que relações entre indivíduos
sejam criadas e mantidas, sendo que a partir do momento em que a pessoa possui um bem, torna-se
integrante de um grupo, que compartilha valores e pensamentos semelhantes.
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De acordo com Eastman, Goldsmith e Flynn (1999), o status pode ser de três tipos: herdado
(luxo fundado nos valores da aristocracia); por realização (conferida por saber, poder ou respeito); e
pelo consumo (ou seja, status pelo consumo de produtos simbólicos em determinada sociedade). Neste
artigo, aufere-se ênfase na categoria de status por consumo.
Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) propuseram a Status Consumption Scale (SCS), que
apresenta as seguintes dimensões: status, sociabilidade e não-funcionabilidade. Strehlau e Aranha
(2004) adaptaram esta escala ao contexto brasileiro, sendo aplicada junto a 385 estudantes de
graduação de três faculdades de Administração da cidade de São Paulo. A nova escala manteve as
mesmas dimensões, diminuindo contudo o número de variáveis.
Diante das evidências teóricas apresentadas neste trabalho, apresentam-se uma questão
recorrente nos estudos que tentam identificar o perfil do consumidor, que é a ausência de relação direta
entre consciência ecológica e o comportamento de consumo de status. Deste modo, este estudo
propõem-se a análises iniciais sobre estes temas. No próximo capítulo apresentam-se os procedimentos
metodológicos que guiaram a pesquisa.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi composto por uma pesquisa de abordagem quantitativa e descritiva. Utilizou-se
como delineamento uma survey para compreender o comportamento dos respondentes, empregando-se
a análise e descrição de uma população baseada em uma amostra (Baker, 2001). Hair Jr., Tatham e
Black (2005) explicam que uma survey exige um questionário adequado ao objetivos da pesquisa.
Dessa forma, utilizou-se o roteiro de pesquisa originalmente proposto por Strehlau e Aranha (2004) em
relação ao consumo de status e Lages e Vargas Neto (2002) sobre a consciência ecológica do
consumidor.
As questões do roteiro de pesquisa foram compostas por questões de escala Likert de cinco
pontos, variando de ‘discordo totalmente’ (1) à ‘concordo totalmente’ (5).
A população da pesquisa compreendeu aos internautas (pessoas com acesso à internet), dos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enviou-se um convite a população para responderam
ao questionário utilizando diversas mídias digitais, contendo um link para preenchimento da pesquisa
na ferramenta ‘Google docs.’. Além das questões, o roteiro de pesquisa incluía uma identificação da
pesquisa, com objetivo, a que ela se destinou e uma breve explicação sobre como proceder ao
preenchimento.
Obteve-se um total de 261 (duzentos e sessenta e dois) respondentes, sendo destes, 253
(duzentos e cinquenta e três) questionários válidos, constituindo estes a amostra da pesquisa. A coleta
de dados primários ocorreu entre os dias 05 de julho e 18 de julho de 2013.
Os dados no questionário correspondente ao perfil dos entrevistados foram analisados a partir
de estatística univariada descritiva. Dessa forma, os resultados foram gerados pelas médias e
frequências percentuais dos resultados obtidos.
Já a análise de dados da técnica survey foi feita por meio de análise de dados univariada
descritiva e multivariada, por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, de amostras
independentes. Segundo Hair Jr., Tatham e Black (2005), as técnicas multivariadas são baseadas na
inferência estatística dos valores ou relações de uma população entre variáveis de uma amostra, ou seja,
são todos os métodos estatísticos que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada
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indivíduo sob investigação. Estes dados foram analisados com auxílio do software estatístico SSPS
Statistics 21.
5 RESULTADOS
Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa e a discussão dos dados. Inicia-se
apresentando as características da população da pesquisa, seguindo com a apresentação dos dados sobre
a consciência ecológica dos entrevistados e do consumo de status.
As questões relacionadas ao perfil dos entrevistados permitiram traçar seu perfil, apontando sua
média etária, formação, gênero e faixa de renda familiar. Estas informações serão expostas a seguir.
A composição da amostra corresponde a 135 respondentes (53,4%) do gênero feminino, 117
respondentes (46,2%) do gênero masculino e 1 respondente (0,4%) outro gênero. Destes, 86
respondentes (34%) estão casados ou em união estável, 2 respondentes (0,8%) estão separados ou
divorciados, e 165 respondentes (65,2%) são solteiros.
Atingiu-se um público respondente, com idades entre16 anos e 63 anos, sendo a média de idade
24 anos. Em sua grande maioria, o público respondente mora no Estado de Santa Catarina.
No que se refere a formação, a amostra é composta por 194 respondentes (76,7%) com ensino
superior incompleto, 8 respondentes (3,2%) com ensino superior completo, 20 respondentes (7,9%)
com pós-graduação completa, 22 respondentes (8,7%) com pós-graduação incompleta, e 9
respondentes (3,6%) que possuem ensino médio completo ou incompleto.
Quadro 1 – Faixa de renda familiar dos respondentes
Até 2 salários mínimo (R$ 1.355,99)
De 2 a 4 salários mínimos (máximo R$ 2.711,99)
De 4 a 6 salários mínimos (máximo R$ 4.067,99)
De 6 a 8 salários mínimos (máximo R$ 5.423,99)
De 8 a 10 salários mínimos (máximo R$ 6.779,99)
Mais de 10 salários mínimos (mínimo R$ 6.780,00)
Não souberam ou preferiram não informar
Fonte: elaborado pelas autoras

Frequência
50
84
48
31
10
27
3

Percentual (%)
19,8
33,2
19
12,3
4
10,7
1

Cabe inferir que a renda familiar identificada como predominante na amostra da pesquisa pode
dificultar a predisposição das pessoas em praticar o consumo de status.
Na próxima seção, apresentam-se os resultados no que tange a consciência ecológica e a
propensão ao consumo de status dos respondentes.
5.1 Consciência ecológica
Incialmente, os dados levantados pela pesquisa foram analisados por meio de estatística
descritiva univariada, baseados na análise da frequência e médias, observando que as alternativas das
questões eram compostas por uma escala do tipo Likert, de intensidade de cinco pontos, em que 1

XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

correspondeu a ‘discordo totalmente’, 2 correspondeu a ‘discordo’, 3 correspondeu a ‘neutro’, 4
correspondeu a ‘concordo’ e 5 correspondeu a ‘concordo totalmente’
Entende-se por consciência ecológica as atitudes ecológicas conscientes de uma pessoa. A
apresentação dos resultados relativos às variáveis de operacionalização deste construto podem ser
visualizados no quadro 2.
Quadro 2 – Análise estatística dos dados sobre consciência ecológica
Média

Desvio Padrão Mínimo Máximo

Dimensão Produto
Eu não compro produtos fabricados ou vendidos por
empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio-ambiente.
Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o
meio-ambiente.
Quando eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, eu
sempre escolho o que é menos prejudicial às outras pessoas e
ao meio-ambiente.
Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos
que prejudicam o meio-ambiente.
Eu sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos
feitos de recursos naturais escassos.
Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam
menor poluição.
Dimensão Reciclagem e reutilização
Sempre que possível, eu compro produtos feitos com material
reciclado.
Eu evito comprar produtos com embalagens que não são
biodegradáveis.
Dimensão Alimentação e Saúde
Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis.
Eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxicos porque eles
respeitam o meio ambiente.
Eu estou disposto(a) a pagar um pouco mais por produtos e
alimentos que estão livres de elementos químicos e que
prejudicam o meio ambiente.
Quando eu compro produtos e alimentos as preocupações
com o meio ambiente interferem na minha decisão de compra
Dimensão Hábitos domésticos
Eu procuro, insistentemente, reduzir o consumo de energia
elétrica.
Na minha residência eu separo o lixo seco do lixo orgânico.
Eu procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos
energia.
Sempre que possível, eu procuro comprar produtos com
embalagens reutilizáveis.
Dimensão Ação de mudança
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3,26

,901

1

5

3,06

,945

1

5

3,75

,970

1

5

3,42

,975

1

5

3,63

,932

1

5

3,89

,938

1

5

3,55

,935

1

5

3,21

,975

1

5

3,58

1,030

1

5

3,82

1,048

1

5

3,53

1,096

1

5

3,53

,884

1

5

3,98

,938

1

5

4,26

1,068

1

5

4,60

,631

2

5

3,79

,999

1

5
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Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões
ecológicas.
Eu não compro produtos e alimentos que podem causar a
extinção de algumas espécies animais e vegetais.
Quando eu conheço os possíveis danos que um produto pode
causar ao meio ambiente, eu não compro este produto.
Dimensão Consumo de energia
Eu troquei as lâmpadas da minha casa por lâmpadas de menor
potência para reduzir o consumo de energia elétrica.
Eu comprei lâmpadas mais caras, mas que economizam mais
energia elétrica.
Fonte: elaborado pelas autoras

3,40

,981

1

5

3,60

1,010

1

5

3,55

,989

1

5

3,62

1,111

1

5

4,47

,779

1

5

Infere-se que a consciência ecológica geral é resultado de diferentes níveis ou sub níveis de
consciência. Ou seja, a “consciência geral” seria um somatório de consciências específicas.
Os resultados demonstram que os entrevistados estão com um grau considerável de consciência
ecológica, considerando que as médias revelam uma alta propensão ao consumo de produtos
ecologicamente corretos, visando o bem estar das pessoas e do ambiente.
As dimensões que ofereceram resultados mais positivos a consciência ecológica referem-se aos
hábitos domésticos e ao consumo de energia. Ressalta-se, no entanto, que estes resultados podem
refletir a influência de diversas campanhas que vem sendo realizadas ao longo dos anos a favor da
redução do consumo de energia, bem como da importância da separação do lixo e da utilização de
sacolas retornáveis.
O quadro 3 apresenta as distribuição de frequência, por percentagem, das respostas dos
entrevistados.
Quadro 3 – Distribuição de frequência dos respondentes por nível de intensidade da escala
1
Eu não compro produtos fabricados ou vendidos por empresas que
prejudicam ou desrespeitam o meio-ambiente.
Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o meioambiente.
Quando eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, eu sempre
escolho o que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meioambiente.
Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que
prejudicam o meio-ambiente.
Eu sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos feitos de
recursos naturais escassos.
Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam menor
poluição.
Sempre que possível, eu compro produtos feitos com material
reciclado.
Eu evito comprar produtos com embalagens que não são
biodegradáveis.
Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis.
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Percentagem (%)
2
3
4

5

3,2

12,6

47,8

27,7

8,7

5,9

16,6

49,8

20,6

7,1

2,4

6,3

29,2

37,9

24,1

5,5

7,1

39,1

36,8

11,5

2,4

6,3

35,2

37,9

18,2

2,4

3,6

25,3

40,7

28,1

4,3

4

37,9

39,5

14,2

5,5

13

46,2

25,7

9,5

4,3

7,5

34

34

20,2
8
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Eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxicos porque eles
respeitam o meio ambiente.
Eu estou disposto(a) a pagar um pouco mais por produtos e
alimentos que estão livres de elementos químicos e que prejudicam
o meio ambiente.
Quando eu compro produtos e alimentos as preocupações com o
meio ambiente interferem na minha decisão de compra
Eu procuro, insistentemente, reduzir o consumo de energia elétrica.
Na minha residência eu separo o lixo seco do lixo orgânico.
Eu procuro comprar eletrodomésticos que consomem menos
energia.
Sempre que possível, eu procuro comprar produtos com embalagens
reutilizáveis.
Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas.
Eu não compro produtos e alimentos que podem causar a extinção
de algumas espécies animais e vegetais.
Quando eu conheço os possíveis danos que um produto pode causar
ao meio ambiente, eu não compro este produto.
Eu comprei lâmpadas mais caras, mas que economizam mais
energia elétrica.
Eu troquei as lâmpadas da minha casa por lâmpadas de menor
potência para reduzir o consumo de energia elétrica.
Fonte: elaborado pelas autoras

4

7,5

19

41,5

28,1

5,5

10,3

30

33,6

20,6

2,8

5,1

41,9

37,2

13

1,2
3,6

5,5
6,3

20,9
6,7

38,3
26,9

34
56,5

-

0,4

6,7

24,9

68

4,7

3,2

24,1

43,9

24,1

3,6

10,7

42,7

28,5

14,6

2,4

10,3

34

32

21,3

3,2

10,3

32

37,9

16,6

0,8

2,4

5,9

30,4

60,5

3,2

14,2

25,7

30,8

26,1

Infere-se que diversas variáveis representam os hábitos de grande maioria dos entrevistados, a
exemplo da variável [Eu comprei lâmpadas mais caras, mas que economizam mais energia elétrica],
onde mais de 90% dos respondentes afirmam ter tal atitude (considerando os níveis 4 e 5 da escala). Da
mesma forma, ocorre para a separação de lixo, que representa uma atitude de 83,4% dos respondentes.
Atenta-se para os 69,6% dos respondentes que asseveram sua preferência por produtos sem
agrotóxicos, por acreditarem que os produtos com agrotóxicos desrespeitam o ambiente.
Na perspectiva de compreender a diversidade de posicionamento entre os diversos perfis, fezse o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, de amostras independentes.
Inicialmente, buscou-se testar a hipótese nula de que a distribuição das variáveis relacionadas a
consciência ecológica é a mesma entre as categorias de idade. As análises evidenciam que a
distribuição das variáveis [Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que prejudicam
o meio-ambiente], [Quando eu conheço os possíveis danos que um produto pode causar ao meio
ambiente, eu não compro este produto], [Quando eu compro produtos e alimentos as preocupações com
o meio ambiente interferem na minha decisão de compra], [Eu sempre faço um esforço para reduzir o
uso de produtos feitos de recursos naturais escassos], [Eu evito comprar produtos com embalagens que
não são biodegradáveis], [Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas], [Eu não
compro produtos fabricados ou vendidos para empresas que prejudicam ou desrespeitam o meioambiente] e [Eu troquei as lâmpadas da minha casa por lâmpadas de menor potência para reduzir o
consumo de energia elétrica] apresentam significâncias assintóticas (considerando que o nível de
significância é 0,05).
Na combinação das variáveis de consciência ecológica com a variável gênero, todas as
hipóteses nulas foram retidas, sendo que não houve significâncias assintóticas (considerando que o
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nível de significância é 0,05). Na combinação das variáveis de consciência ecológica com a variável
formação houve significância assintótica (considerando que o nível de significância é 0,05) apenas na
varável [Quando eu compro produtos e alimentos as preocupações com o meio ambiente interferem na
minha decisão de compra].
Cabe ressaltar que a variável estado civil foi a que apresentou maior número de significâncias
assintóticas (considerando que o nível de significância é 0,05) quando testado em relação a consciência
ecológica, sendo: [Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que prejudicam o meioambiente], [Eu prefiro produtos e alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam o meio-ambiente],
[Eu compro produtos orgânicos porque eles são mais saudáveis], [Quando eu conheço os possíveis
danos que um produto pode causar ao meio ambiente, eu não compro este produto], [Na minha
residência eu separo o lixo seco do lixo orgânico], [Quando eu tenho que escolher entre dois produtos
iguais eu sempre escolho o que é menos prejudicial as outras pessoas e ao meio-ambiente], [Eu não
compro produtos e alimentos que podem causar a extinção de espécies animais e vegetais], [Eu procuro
comprar eletrodomésticos que consomem menos energia], [Quando eu compro produtos e alimentos as
preocupações com o meio ambiente interferem na minha decisão de compra], [Eu sempre faço um
esforço para reduzir o uso de produtos feitos de recursos naturais escassos], [Eu não compro produtos
para a minha casa que prejudicam o meio-ambiente], [Eu comprei lâmpadas mais caras, mas que
economizam mais energia elétrica] e [Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas].
Estes resultados demonstram que de forma geral a amostra desta pesquisa tem elevado nível de
consciência ecológica, ressaltando contudo, que determinadas variáveis tem alto grau de influência do
perfil do respondente. Variáveis como idade, gênero e estado civil demonstraram elevados índices de
significâncias assintóticas, quando relacionadas as variáveis de consciência ambiental. A amplitude das
respostas, variando normalmente de 1 a 5, demonstra também a característica heterogênea da amostra.
5.2 Consumo de status
O status é a posição na sociedade atribuída a um indivíduo por outros. Neste contexto, esta
seção apresenta os resultados que tangem em relação ao consumo de status. Primeiro, analisou-se os
dados por meio de estatística descritiva univariada, baseados na análise da frequência e médias,
observando que as alternativas das questões eram compostas por uma escala do tipo likert de
intensidade de cinco pontos (1-5).
Quadro 4 – Análise estatística dos dados sobre consumo de status
Média

Desvio Padrão Mínimo Máximo

Status
Eu me interesso por novos produtos que dão status.

2,77

1,143

1

5

Eu compraria um produto somente porque ele me dá status.

2,09

1,035

1

5

(R) O status que um produto me dá é irrelevante.

3,32

1,125

1

5

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife.

2,08

1,101

1

5

2,44

1,062

1

5

Sociabilidade
(R) Eu não aprecio eventos sociais.
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(R) Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas.

2,28

1,053

1

5

(R) Eu não me considero uma pessoa muito sociável.

2,27

1,083

1

5

Eu aprecio sair com grupos de pessoas.

3,92

,939

1

5

(R) Eu não gosto de conhecer pessoas novas.

1,90

1,083

1

5

3,23

1,092

1

5

3,17

1,083

1

5

3,62

1,003

1

5

2,39

1,050

1

5

Funcionalidade
(R) Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos.
(R) É bobagem comprar produtos que não sejam práticos.
(R) Eu só compro produtos que tenham um propósito
funcional.
Eu compro produtos por razões não funcionais.
(R) Codificação reversa
Fonte: elaborado pelas autoras

Os resultados demonstram que os respondentes não tendem ao consumo de status, são altamente
sociáveis e procuram por produtos funcionais. Este resultado pode ser influenciado pela média de idade
e faixa de renda familiar, que não lhes permitem, no momento, considerável consumo de produtos de
luxo.
O quadro 5 apresenta a distribuição de frequência, por percentagem, dos respondentes por nível
de intensidade da escala.
Quadro 5 – Distribuição de frequência dos respondentes por nível de intensidade da escala

Eu me interesso por novos produtos que dão status.
Eu compraria um produto somente porque ele me dá status.
(R) O status que um produto me dá é irrelevante.
Um produto é mais valioso para mim se tiver grife.
(R) Eu não aprecio eventos sociais.
(R) Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas.
(R) Eu não me considero uma pessoa muito sociável.
Eu aprecio sair com grupos de pessoas.
(R) Eu não gosto de conhecer pessoas novas.
(R) Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos.
(R) É bobagem comprar produtos que não sejam práticos.
(R) Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional.
Eu compro produtos por razões não funcionais.
(R) Codificação reversa
Fonte: elaborado pelas autoras

1
16,2
35,6
7,1
38,7
22,9
26,9
27,7
2,8
47
6,7
6,3
4
24,1

Percentagem (%)
2
3
4
23,7
34,4
18,6
31,2
22,9
8,7
15
32,8
29,2
29,6
18,6
10,7
28,5
32,4
13,8
34
24,9
12,3
34,8
24,5
9,1
4,3
18,6
46,6
30,4
11,1
8,7
18,2
32,8
30
20,9
33,6
27,7
7,5
30
39,5
29,2
33,2
10,7

5
7,1
1,6
15,8
2,4
2,4
2
4
27,7
2,8
12,3
11,5
19
2,8

Na perspectiva de compreender a diversidade de posicionamento entre os diversos perfis, fezse o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, de amostras independentes.
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A primeira combinação, buscou testar a hipótese nula de que a distribuição das variáveis
relacionadas a consumo de status é a mesma entre as categorias de gênero. As análises evidenciam que
a distribuição da variável [Eu pagaria mais por produtos de mais status] não é a mesma entre as
categorias de gênero. Da mesma forma, as variáveis [Eu compraria um produto pois ele me dá mais
status], [Um produto é mais valioso para mim se tiver grife], [Eu só compro produtos que tenham um
propósito funcional] apresentam significâncias assintóticas (considerando que o nível de significância é
0,05).
Na combinação das variáveis de consumo de status com a idade dos respondentes, apresentaram
significâncias assintóticas (considerando que o nível de significância é 0,05), as seguintes variáveis:
[Eu me interesso por produtos que dão status], [Eu pagaria mais por produtos de mais status], [O status
que um produto me dá é irrelevante] e [É bobagem comprar produtos que não sejam práticos].
Variáveis similares apresentaram significâncias assintóticas (considerando que o nível de
significância é 0,05) quando testado o consumo de status em relação a formação dos respondentes. As
variáveis [Eu me interesso por produtos que dão status], [Eu pagaria mais por produtos de mais status],
[Eu compraria um produto somente por que ele me dá status], [Eu não gastaria dinheiro com produtos
pouco práticos], [É bobagem comprar produtos que não sejam práticos] e [Eu não gosto de conhecer
pessoas novas].
De modo geral, os resultados sancionam os respondentes desta pesquisa não tendem ao
consumo de status e procuram por produtos funcionais, demonstrando uma característica altamente
sociável. Variáveis como idade, gênero e formação dos respondentes demonstraram elevados índices de
significâncias assintóticas, quando relacionadas as variáveis de consumo de status. Infere-se ainda, a
amplitude das respostas, variando normalmente de 1 a 5, que denota a heterogeneidade da amostra.
6 CONSIDERAÇÕES
Diante do objetivo geral deste artigo, que consistiu em analisar a consciência ecológica e a
propensão ao consumo de status de internautas dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
apresentam-se a seguir os principais resultados. Entrevistou-se 253 (amostra válida) internautas entre
os dias 05 de julho e 18 de julho de 2013.
Os resultados demonstram que a amostra está com um grau considerável de consciência
ecológica, ressaltando contudo, que determinadas variáveis tem alto grau de influência do perfil do
respondente. Variáveis como idade, gênero e estado civil demonstraram elevados índices de
significâncias assintóticas, quando relacionadas as variáveis de consciência ambiental. A amplitude das
respostas, variando normalmente de 1 a 5, demonstra também a característica heterogênea da amostra.
Ao mesmo tempo, os resultados sancionam que os respondentes desta pesquisa não tendem ao
consumo de status e procuram por produtos funcionais, demonstrando uma característica altamente
sociável. Variáveis como idade, gênero e formação dos respondentes demonstraram elevados índices de
significâncias assintóticas, quando relacionadas as variáveis de consumo de status. Infere-se ainda, a
amplitude das respostas, variando normalmente de 1 a 5, que denota a heterogeneidade da amostra.
Por fim, a amostra, de uma forma geral, está com grau considerável de consciência ecológica,
mostrando-se pouco propensa ao consumo de status. Infere-se, que ambos comportamentos não são
complementares, sendo que quanto maior a consciência ecológica do indivíduo menor a sua propensão
ao consumo de status.
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Estes resultados são considerados importantes para as empresas pois refletem hábitos de
consumo de uma considerável número de consumidores. Observou-se alto índice de consciência
ecológica e pouca propensão ao consumo de status. Estes números podem servir de subsídio a tomada
de decisão das empresas. Academicamente, esperou-se contribuir com o a formação do arcabouço
teórico acerca dos temas explorados, consciência ecológica e consumo de status.
Este estudo é alvo de diversas limitações, que cabem ser expostas, à saber: o número de
respondentes, a média de idade dos respondentes e a faixa de renda dos respondentes (pode dificultar a
predisposição das pessoas em praticar o consumo de status). Sugere-se a análise dos dados, agrupando
os diversos grupos, que será a próxima etapa deste estudo. A replicação do estudo em outros Estados,
com diferentes públicos, aliado a utilização de outras metodologias de análise tornam-se possibilidades
de pesquisas futuras.
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Resumo: As Agências marítimas cumprem um papel importante no porto onde estão instaladas, por responderem pelas
necessidades do navio e interagirem com as demais partes interessadas na operação portuária. Este artigo analisa a
participação das agências marítimas atuantes no Porto de Paranaguá (Paraná-Brasil) na gestão de resíduos sólidos gerados
pelos navios e a sua integração com os demais atores nesta cadeia. Foi elaborada uma pesquisa quali-quantitativa com dez
agências, aplicando-se questionários e entrevistas, com questões abertas e fechadas, para investigar as características das
operações portuárias que afetam a qualidade dos serviços de remoção de resíduos, a relação das agências com o navio e o
papel da Autoridade portuária. Para a análise, foi proposto um continuum de intensidade, categorizando as agências em
níveis de maturidade de gestão de resíduos. Foi explorado o envolvimento na gestão pelas agências dentro das
racionalidades instrumental e substantiva. Os resultados demonstraram seu grau de interação na gestão de resíduos sólidos
de navios e potenciais de desenvolvimento das racionalidades, em aspectos de legislação, Melhoria dos processos e
competências administrativa e operacional, visando à redução dos impactos no ambiente marinho.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Racionalidade, Gestão, Agência Marítima, Porto.

Abstract: The maritime agencies have an important role in the Port where they act, since they are responsible for the
vessels’ need and interact with the other stakeholders in the port operation. This article analyses the role of the maritime
agencies operating at Paranagua Port (Paraná-Brazil), concerning the solid waste management in vessels and their
integration with the stakeholders. A quali-quantitative research has been carried out with ten agencies, using interviews with
open and closed questions, to investigate the port operations’ characteristics which may affect the quality of the waste
removal service, the relationship between agencies vessels and Port authority. A continuum of intensity was proposed to
analyze the waste management maturity level, which categorized the studied agencies. It was analyzed the involvement of
the agencies, concerning instrumental and substantive rationalities. The results showed their interaction degree in the vessel
solid waste management, and development potentials within the two rationalities, on legal aspects, improvement of
processes, administrative and Operational competencies, aiming to reduce the impact in the marine environment.
Key-words: Solid Waste, Rationality, Management, Maritime Agencies, Port
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1- Introdução
A perspectiva ambiental pode incrementar a competitividade empresarial e assim deve ser
considerada na formação do planejamento estratégico. Esta perspectiva compõe o entendimento sobre a
racionalidade substantiva onde coloca o indivíduo e suas ações como tema central e a partir dela buscar
a sua autorrealização e o desenvolvimento social, ocupando posição de destaque, sobrepondo ações
instrumentais que representem valores econômicos.
A razão substantiva está inserida nas Organizações no formato de “recursos de produção”. O
Capital Ambiental constitui a cadeia de recursos importantes ao desenvolvimento das empresas e deve
ser considerado na gestão empresarial.
A gestão das indústrias portuárias e de navegação representa um alto potencial na inserção de
elementos impactantes no ambiente marinho. Um dos aspectos ambientais que se constituem em
impactos significativos ao meio ambiente refere-se aos resíduos gerados nos navios. Almeida (2010)
relaciona outros aspectos, entre os quais se destacam as atividades portuárias de carga/descarga, o
trânsito marítimo e os acidentes ocorridos durante as operações portuárias e/ou navegação.
O comércio exterior e a navegação têm uma relação estreita dentro da perspectiva de segurança
e proteção ao meio ambiente, exigindo a criação de regras específicas para se alcançar esses fins. Isto
ocorreu em 1948 após a criação da Organização das Nações Unidas – ONU e a instituição da
International Maritime Organization – IMO, entidade responsável também pela segurança e combate a
poluição Marinha. Ocorrências ambientais nos oceanos despertaram a IMO para o tamanho do
problema que seria o transporte de substâncias nocivas ao meio ambiente. No ano de 1973 foi efetivada
a Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição por navios, modificada por um protocolo em
1978 e denominada como MARPOL 73/78 orientando esta indústria quanto à proteção do Meio
Ambiente.
O Brasil é signatário da MARPOL, sua responsabilidade é implantar regras legais que a
interpretem e garantam o combate da poluição marinha durante o transporte e operações portuárias. O
foco da MARPOL traduz-se em cinco áreas de proteção ambiental: Substâncias perigosas líquidas,
Nocivas, Esgoto Sanitário, Atmosfera e Resíduos Sólidos provenientes de Navios. Neste estudo a
ênfase será aplicada nos resíduos sólidos gerados em navios.
O navio necessita retirar seus resíduos. Este processo estará sob a responsabilidade da
Autoridade Portuária local que deverá disponibilizar infraestrutura e condições específicas de gestão.
Esta logística executada com efetividade permitirá ao navio prosseguir em sua rota de navegação com
seus locais de estoques de resíduos disponíveis para uso, colaborando que os resíduos não sejam
lançados indevidamente nos mares e oceanos.
Nesta indústria, estão inseridas as Agências Marítimas, com aproximadamente 385 delas
atuando em todo o território brasileiro. Elas possuem um importante papel neste segmento, pois
representam diretamente os interesses dos Armadores, que são os proprietários dos navios que
atracarão nos portos onde estão instaladas as Agências. Além disso, permitem integração com outros
atores da cadeia logística da indústria portuária, influenciando nas decisões e no comportamento do
segmento.
A sua interação influencia decisivamente na eficiência da operação portuária e na gestão de
navegação do navio, incluindo fatores de desempenho ambiental como o eventual lançamento de
resíduos sólidos no ambiente marinho.
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O objetivo deste trabalho é investigar a participação das agências marítimas que atuam no Porto
de Paranaguá/PR na gestão de resíduos sólidos gerados pelos navios procurando conhecer a interação
dentro desta cadeia integrada de gestão. Também teve como propósito inferir se esta perspectiva
ambiental, chamada de Racionalidade Substantiva é entendida e aplicada pelas Agências como
impulsionadora da competitividade empresarial.
2- Revisão Bibliográfica
2.1- A gestão ambiental portuária
A introdução do tema Ambiental ocorreu na década de 60, destacando-se os Estados Unidos da
América, motivada por instrumentos de controle de qualidade e regulamentação do ciclo produtivo nas
indústrias, posteriormente com a criação de setores especializados em meio ambiente com algum
controle de conformidade ambiental (ALMEIDA, 2010).
Para Almeida (2010), no Brasil o sistema de gestão ambiental inicial se resumia na adoção do
tratamento dos resíduos gerados no final do ciclo produtivo. Com o tempo foi estabelecido leis e criado
mecanismos que contribuem na gestão do processo.
A gestão ambiental deve fazer parte do planejamento estratégico das organizações. Deve estar
presente em seus objetivos e metas e pensar a execução dos seus produtos e serviços na perspectiva
sustentável.
A ANTAQ (2013) publicou esta abordagem substantiva em seu sítio eletrônico da seguinte
forma, dentro do ambiente de gestão ambiental portuária:
Um compromisso dessa natureza deve ser materializado na organização, sejam elas companhias,
corporações, firmas, empresas ou instituições, por meio de missões, políticas, planos e programas, além de
práticas administrativas e operacionais, que resultem na eliminação ou minimização de impactos e danos
ambientais decorrentes da implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de
empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida do seu “produto”, no caso
aquaviário, o transporte, trânsito e/ou processamento de cargas.

Esta concepção no segmento portuário tomou forma pelo ingresso da Lei No. 8.630/93,
estabelecendo uma nova era de gestão portuária, conhecida como “lei de Modernização dos Portos”.
“... Com o advento da Lei ações voltadas para a Saúde e Segurança Ocupacional deixaram de ser
tratadas isoladamente em relação às ações ambientais, sendo imprescindíveis para se discutir um
ambiente de trabalho hígido e produtivo” (ANTAQ, 2013).
A partir da instalação da Lei, surgiu à necessidade de incremento na gestão, na qualificação da
mão de obra portuária, no aumento da eficiência e competição entre os portos e nesse cenário de
revolução de métodos e processos foi introduzido o debate sobre a gestão ambiental portuária (LOPES,
2011).
Kitzmann e Asmus (2006) apontam inconformidades ambientais na gestão portuária devido aos
passivos históricos gerados pelas operações e na criação de ativos. Estas inconformidades precisam ser
tratadas e os resultados capazes de propiciar a efetiva operação dos portos sem prejuízos econômicos e
socioambientais. Os autores indicam as seguintes principais conformidades para serem atendidas pelos
portos: 1- Licenças de operação; 2- Licenças de dragagem; 3- Instalação de unidades de gestão
ambiental; 4- Plano de Emergência Individual; 5- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 6Auditoria Ambiental; 7- Plano de Controle de Emergências; 8- Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, e, 9- Controle e Monitoramento Ambiental.

XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O porto precisa desenvolver o seu próprio núcleo de gestão ambiental, capaz de oferecer
respostas aos princípios de prevenção e minimização dos impactos ambientais, bem como a gestão das
fontes de poluição que o afetem (PORTO, TEIXEIRA; 2002).
A Secretaria Especial de Portos publicou em 2009 a Portaria No. 104, estabelecendo a criação e
estruturação do Setor de Gestão Ambiental e Saúde do Trabalho nos portos e terminais marítimos. O
objetivo principal desta portaria foi o de propiciar que estudos e ações de gestão ambiental sejam
eficazes, destacando-se o licenciamento ambiental portuário.
Poffo (2007) citado por Almeida (2010) indicava que os portos no Brasil passavam por um
processo de mudança que tinha o intuito de aumentar a competitividade, reduzir custos e ampliar a
produtividade. Esta agenda foi reforçada agora no mês de maio/13 com o advento da Lei No.
12.815/13, que substituiu a Lei No. 8630/93 visando o atendimento destes predicados e o ingresso de
novos entrantes na indústria. Esta Lei objetiva o estímulo a livre concorrência e a adoção de novos
conceitos de gestão. Bem como, critérios de atendimento à Portaria No. 104 e a efetividade dos núcleos
de gestão ambiental em todos os portos e terminais portuários brasileiros, como indicado por Porto e
Teixeira (2002).
2.2- Os resíduos sólidos e a gestão ambiental portuária
O Conselho Nacional de Meio Ambiente por meio da Resolução No. 316/2002 define os
resíduos sólidos como sendo os materiais ou substâncias considerados inservíveis ou não possíveis de
aproveitamento econômico, resultantes de atividades de origem industrial, urbana, serviços de saúde,
agrícola e comercial, incluindo os portos e aeroportos.
Na indústria de navegação, os resíduos sólidos gerados pelos navios podem ser classificados em
três categorias conforme figura 1 (ARAÚJO, 2002):

Figura 1 – Classificação de resíduos sólidos gerados em navios, obedecendo a resolução No. 316/2002

A Organização Marítima Internacional indica três premissas básicas ao estabelecimento de uma
estratégia de gerenciamento de resíduos no porto, conforme apresentado na figura 2 (IMO, 1997).

Figura 2 – Premissas de gestão de resíduos sólidos estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (1997)

Estas premissas se relacionam com a Lei brasileira No. 9966/00 que estabelece a criação de
procedimentos pelo porto para gerenciar os resíduos, incluindo os de navios. O navio que chega ao
porto, o resíduo gerado a bordo tem que ser entregue à Autoridade Portuária. O porto precisa ter uma
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estratégia de seu gerenciamento, o que pode resultar no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(QUINTANA; PHILOMENA, 2007). Este plano deve possuir elementos eficazes e capazes de integrar
todos os atores que participam desta cadeia logística de gestão de resíduos.
A adoção de um sistema de gerenciamento integrado de resíduos em portos depende,
fundamentalmente, de que cada um dos atores envolvidos desempenhem adequadamente seus papéis
(MONTEIRO JUNIOR; VENDRAMETTO, 2009).
O reconhecimento das atribuições por parte de cada ator envolvido nesta logística, a capacitação
das pessoas que estarão envolvidas nas operações, a visão holística do processo e o foco na melhoria
contínua são alguns atributos que constituem a eficácia da gestão portuária dos resíduos sólidos dos
navios. Na figura 3, visualizam-se as atribuições dos atores envolvidos na gestão de resíduos de navios,
comentada por Monteiro Junior e Vendrametto.

Figura 3- Papeis exercidos por atores portuários na gestão de resíduos de navios (quadro construído das
informações de Monteiro Junior e Vendrametto, 2009, p. 8 e 9)

2.3- Caracterização das Agências Marítimas
No século XVII, os holandeses detinham a maior frota (armamento como era chamado)
existente de navios disponíveis aos comerciantes europeus. Daquela época já se diferenciava o dono da
carga do transportador (COSTA, 2010).
Aos Armadores era difícil sua fixação em todos os portos escalados. A opção era a escolha de
parceiros mediante acordos onde estivessem dispostos a representar os seus interesses e agirem por sua
conta e ordem local. Assim, restou criada esta nova indústria que passaria a ter uma representação
importante da cadeia logística do comércio exterior.
O processo evoluiu e o Agente de Navegação passou a representar também os interessados em
importar e exportar. De um lado convencendo os armadores a escalarem o porto local por meio de
novos projetos, ideias, destacando vantagens e potencialidades de mercado. Por outro lado, passaram a
interessar aos importadores/exportadores sobre a possibilidade e acesso a novas linhas (mercados)
comerciais de navegação (COSTA, 2010).
O modal marítimo lidera o ranking de exportações e importações brasileiras. Em 2012, a via
marítima transportou 95% das mercadorias em nosso País, equivalendo a 82% dos seus valores
financeiros. Os indicadores demonstram a importância que o serviço representa ao Brasil. Em 2012, o
comércio exterior brasileiro registrou US$ 465,7 bilhões (BRASIL, 2013).
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

As agências marítimas podem ser classificadas conforme a figura 4.
O agente pode sugerir medidas de eficiência ambiental, caso o navio não venha a atracar no dia
previsto de chegada, através da diminuição da marcha, economizando combustível. Paradoxalmente, ao
Agente pode ser imputada uma multa pela Autoridade Sanitária caso a tripulação/carga do navio
agenciado estejam infectados, mesmo não possuindo nenhum gerenciamento sobre o navio nestes casos
(GRANTHAM, 2010).
Os exportadores, os importadores, as empresas de transportes e armazenagem, os Despachantes
Aduaneiros, Terminais Portuários, Operadores Portuários, Vigilância Sanitária, Receita Federal,
Autoridade Portuária, Autoridade Marítima, entre outros, encontram na Agência Marítima o apoio
necessário para a concretização de seus objetivos como parte interessada na cadeia logística e/ou como
reguladores do cumprimento das Leis e Normas do segmento que envolve a chegada, entrada,
atracação, operações e saída de um navio do porto.

Figura 4- Classificação das Agências Marítimas por especialidade de atuação
(quadro construído a partir das informações disponíveis em GRANTHAM, 2010)

As atividades de uma Agência Marítima podem ser demonstradas conforme a figura 5,
independente de sua característica indicadas na figura 4.

Figura 5- Atividades da Agência marítima no atendimento às necessidades do Navio
(quadro construído a partir das informações disponíveis em GRANTHAM, 2010)
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Este conhecimento detalhado do funcionamento do porto poderá influir decisivamente na
eficiência da operação portuária e na gestão de navegação do navio, incluindo fatores de desempenho
ambiental como o eventual lançamento de resíduos sólidos no ambiente marinho.
2.4- As racionalidades instrumental e substantiva
A razão é o fundamento do comportamento e da ação das pessoas e organizações, utilizada a
partir de julgamentos e de consciência para a tomada de decisões e avaliações dos fatos (Souza et al,
2003). Estes autores descrevem que a formação do pensamento filosófico teve como pauta a
necessidade de explicar os fenômenos da natureza. Inicialmente os mitos eram usados, considerados
sagrados, porém isentos de uma leitura racional, pois não havia uma postura filosófica capaz de
explicá-los, o que quebraria o paradigma entre mito e razão.
Até o século XVII, o pensamento predominante indicava que a razão não se limitava a um
fenômeno temporal, nem tinha influência nas mudanças que ocorriam na sociedade. Passou a ser
reconstruída a partir de Thomas Hobbes, quando lançou a dissociação da razão de qualquer instrumento
normativo na construção teórica e da vida associada, definindo-a como “uma capacidade que o
indivíduo adquire pelo esforço” (Souza et al, 2003). Surge o Iluminismo que explora a compreensão
das bases econômica, social e política, tornando o homem consciente de sua existência e dono do seu
destino, base da racionalidade instrumental.
Esta racionalidade passa por um processo de ‘socialização’ - do cunho individual para o
coletivo, o que vem a ser denominado por Max Weber como racionalidade substantiva – atributo
inerente ao indivíduo, que é percebido ao ser empregado com senso ético na realização de suas ações.
Serva (1997) utilizando-se dos estudos de Guerreiro Ramos e Habermas, descreve o que
chamou de ‘dimensões’ para definir a racionalidade substantiva, a primeira pautada no individualismo
com relevância a autorealização/satisfação das potencialidades, a segunda focada no coletivo,
referindo-se ao entendimento, nas direções das responsabilidades e satisfação sociais. Serva definiu os
seus elementos como ‘ação racional substantiva’ que são: 1- autorealização; 2- entendimento; 3julgamento ético; 4- autenticidade; 5- valores emancipatórios; 6- autonomia.
Neste estudo foi destacado o elemento ‘valores emancipatórios’ como relevante e capazes de
alterar o ponto de equilíbrio, privilegiando “... as mudanças e aperfeiçoamento do social nas direções
do bem-estar coletivo, da solidariedade, do respeito à individualidade, da liberdade e do
comprometimento, presente nos indivíduos e no contexto normativo do grupo” (Serva, 1997). Serva
(1997, p. 22 define a “ação racional instrumental” como):
... Ação baseada no cálculo, orientada para o alcance de metas técnicas ou de finalidades ligadas a
interesses econômicos ou de poder social, através da maximização dos recursos disponíveis.

Compõe-se dos seguintes elementos constitutivos: 1- cálculo; 2- fins; 3-maximização dos
recursos; 4- êxito, resultados; 5- desempenho; 6- utilidade; 7- rentabilidade.
SERVA, 1997 comenta sobre as críticas de autores brasileiros quanto à razão instrumental,
opondo a razão substantiva; completa indicando a dificuldade em demonstrar se a substantiva pode ser
empregada na gestão das empresas, na tomada de decisões, por conseguinte em auferir vantagens
competitivas com o seu emprego.
O que é inequívoco em qualquer gestão organizacional é que não há exclusividade de um só
tipo de racionalidade. Identificar o estilo predominante é assumir que ambas as racionalidades podem
estar presentes nos processos empresariais (SERVA, 1997).
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O trabalho de Serva (1997) empregou uma metodologia que utilizou um Continuum de
intensidade de racionalidade substantiva, uma escala ponderada com dois extremos – do mínimo até
totalmente substantiva. A aplicação da metodologia indicou que independente da escala onde a empresa
esteja situada – na intensidade mínima a muito elevada - significa que a racionalidade instrumental
estará presente compondo o seu estilo de gestão. A lógica da metodologia de Serva significa que para
uma empresa que tem uma intensidade mínima de racionalidade substantiva, equivale a muito elevada
de razão instrumental e vice-versa.
O estilo de gestão de uma empresa, em função da racionalidade que lhe é peculiar nos
processos, não começa naquilo que ela produz ou na sua imagem que é vendida ao público; inicia
efetivamente nos seus processos administrativos internos (SERVA, 1997).
Onde prevalece a racionalidade instrumental em uma indústria competitiva, fazer a sua gestão
com a perspectiva substantiva é o verdadeiro desafio dos seus administradores.
2.5- Gestão ambiental como impulsionadora da competitividade
A competitividade das empresas pode ser definida, a partir da perspectiva ambiental, como
sendo racionalidade substantiva onde ao projetar o lucro (instrumental) se obtém o equilíbrio ao se
explorar os recursos naturais (substantiva).
Esta perspectiva ambiental pode ser entendida como sendo um modelo de planejamento
empresarial, com objetivos de conservação do meio ambiente, com o potencial de estabelecer
vantagens competitivas, evitando ameaças que possam vir a acontecer em função das atividades da
empresa (BARBIERI, 2007).
De acordo com Barbieri (2007, p. 125):
O envolvimento das empresas com os problemas ambientais adquire importância estratégia à medida que
aumenta o interesse da opinião pública sobre as questões ambientais, bem como dos grupos interessados
nesses problemas: trabalhadores, consumidores, investidores e ambientalistas. Muitos investidores já
consideram as questões ambientais em suas decisões, pois sabem que os passivos ambientais estão entre os
principais fatores que podem corroer a rentabilidade e a substância patrimonial das empresas.

O interesse do empresário, sob a ótica instrumental é gerar resultados que promovam
rentabilidade ao seu negócio. Barbieri (2007) indica que um agente de transformação da sociedade que
estimula o empresário a investir na perspectiva ambiental é o fato do aumento da população que opta
por produtos e serviços que possuem esta perspectiva embutida.
Quando uma estratégia é estabelecida, em suas premissas foi possível encontrar uma proposição
de valor, algo que a empresa estabeleça e oferte aos clientes, algo que os seus concorrentes não
possuam (PORTER; KRAMER, 2006). Assim a estratégia em investir em soluções ambientais,
transforma a racionalidade substantiva em vantagem competitiva.
Kitzmann e Asmus (2006, p.1043) utilizaram esta abordagem substantiva em seu trabalho da
seguinte forma, dentro do ambiente de gestão ambiental portuária:
Assim, para se fazer gestão ambiental é essencial preparar-se, qualificar-se, investir, mudar estruturas,
processos e rotinas. É por isso que do ponto de vista dos empreendedores, geralmente preocupados com o
lucro imediato, a gestão ambiental sempre foi identificada como custo adicional. No entanto, essa lógica
vem sendo superada por outra, que identifica a preservação ambiental como fator de vantagem
competitiva sustentável, especialmente quando somada às ações de responsabilidade social corporativa.

É salutar considerar a inserção da discussão da temática ambiental, com a perspectiva de valor
social, uma vez que meio ambiente e sociedade contemplam um contexto único em se tratando de
competitividade e desenvolvimento de estratégias sustentáveis (LOPES, 2011).
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Lopes (2011) destacou que a incorporação de valores substantivos como impulsionadores da
competitividade passavam por uma transição, necessitando de discussão sob um aspecto relevante – a
inércia do negócio (PORTER; KRAMER, 2006). Este termo indica um mercado competitivo onde as
decisões e ações operacionais são praticadas em um cenário potencial de melhoramento, porém,
forçando-as a manter-se em um estado inercial, isto é, mantendo práticas que demonstram retornos
financeiros e operacionais, em detrimento de possíveis inovações que possam alavancá-las. Lopes
(2011) destaca que a incorporação da questão ambiental na quebra deste paradigma é um processo
moroso, destacando o portuário.
Kitzmann e Asmus (2006) indicaram em seu trabalho a inércia dentro da indústria portuária na
perspectiva apresentada por Lopes (2011). Relataram que, naquela época, era verificada a baixa adesão
de empresas privadas do sistema portuário ao tratar as questões ambientais como integrante do
planejamento estratégico e ferramenta capaz de diminuir custos operacionais e impactos ambientais.
Para Kitzmann e Asmus (2006), esta resistência é interpretada pelas empresas como despesa em
meio ambiente e não sendo interessante sua aplicação. Ela pode ser tratada como uma punição ao invés
de ser entendida como uma oportunidade de negócio.
Monié e Vidal (2006, p. 989) indicaram em seu trabalho que a inércia pode ser convertida em
estratégia corporativa e ser utilizada pela Autoridade Portuária para agregar valor às empresas que
exploram o Porto:
A transformação da autoridade portuária em agente do planejamento e da gestão ambiental deveria
também constituir uma prioridade. Além da ação local voltada para a resolução de problemas ambientais
específicos, a aquisição de um saber-fazer em termos de gestão do meio ambiente costeiro urbano e
regional pode representar uma competência lucrativa se for exportada para outros portos pela autoridade
portuária ou por empresas especializadas.

Lopes (2011) infere que não é apenas a regulação ambiental que alavanca a racionalidade
substantiva e sim, a concorrência entre os atores que atuam no segmento portuário. Afirma que o valor
agregado ao produto/serviço esta atrelado à cadeia de valor, pois empresas ligadas ao comércio
internacional podem deixar de utilizar os serviços de um operador portuário que não possua a visão de
investimento em meio ambiente, o que movimenta o debate sobre a temática de sustentabilidade e de
gestão ambiental.
3- Método da pesquisa
Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa sobre a gestão de resíduos sólidos de navios com
10 Agências Marítimas no município de Paranaguá/PR de um universo de 25, todas da classe Liners,
cuja característica principal é a oferta de apoio ao navio em serviços correlatos à temática (figura 4).
O modelo de coleta de dados foi constituído por 44 questões contendo perguntas fechadas com
apenas uma resposta, questões com várias opções de respostas, sendo uma delas “aberta” para o
respondente complementar segundo o seu envolvimento específico e questões abertas para exposição
livre sobre o aspecto abordado. As perguntas foram divididas em 06 quesitos de gestão empresarial: 1Legislação; 2- Coleta Seletiva; 3- Gestão de estoques; 4- Modelos de gestão; 5- Melhoria contínua; 6Acuracidade operacional/administrativa.
As questões consideraram as características das operações portuárias que possam afetar a
qualidade dos serviços de remoção de resíduos, ou seja, a interação do navio com o Porto, a relação
entre o agente e o comando do navio, o papel da Autoridade portuária na temática, o conhecimento, o
conhecimento e aplicação da legislação brasileira.
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O instrumento produzido foi validado por 03 profissionais notórios do segmento portuário e
ligados à temática e por 03 docentes da área das Ciências Ambientais. Houve também uma ‘aplicação
teste’ do instrumento para uma agência , encerrando a fase de validação. O instrumento foi ofertado em
três
formatos,
por
meio
de
um
link
para
acesso
pela
internet
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1WZlg3SmctX0QyaWZwZDVDQVlMV
FE6MA), em formato Word disponibilizado por mensagem eletrônica e ainda no próprio corpo da
mensagem.
Após a aplicação dos questionários, foram feitas entrevistas semiestruturadas com os
respondentes, a fim de complementar os dados coletados ou dirimir eventuais dúvidas surgidas durante
a interpretação. O tratamento e análise dos dados então obtidos foram feitos utilizando-se a técnica de
Análise de conteúdo, proposta por Bardin, utilizando-se também o auxílio do programa computacional
“Sphinx” versão 5.1. As respostas dissertativas foram categorizadas e transformadas em formato
“quantitativo”, com a possibilidade de identificar semelhanças e diferenças. Foram identificados os
níveis de maturidade de gestão de resíduos sólidos das agências em modelo proposto de um Continuum
de intensidade em uma escala ponderada com dois extremos e 05 fases: 1- Inexpressivo; 2Principiante; 3- Atua na provocação; 4- Foco no correto e; 5- Foco na Melhoria Contínua.
Para cada fase foi determinado um valor relativo, sendo: 0, 1, 3, 5 e 7. O valor relativo atribuído
a cada fundamento/quesito foi derivado da análise crítica realizada das respostas obtidas pelo programa
computacional Sphinx.
O nível de maturidade das agências na gestão dos resíduos é obtido pela equação demonstrada
na figura 6. O percentual resultante obtido determina o nível de maturidade definidos como:
Inexpressivo, Principiante, Atua na provocação, Foco no correto e, Foco na melhoria contínua.

Figura 6- Equação proposta para determinação do nível de maturidade das agências na gestão de resíduos

4- Análise e discussão dos resultados
4.1- Quesito de Agrupamento I - Atendimento à Legislação - Normas
O atendimento da legislação ambiental sobre os resíduos dos navios deveria ser uma das
primeiras preocupações dos atores que participam da sua gestão. Oito entre dez agências relacionaram
a Marpol com o cumprimento de leis e ordens do Porto. Apenas duas entre dez citaram alguma
legislação específica que regula o tema, embora a maioria tenha indicado que reconhecem o papel da
Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA no processo. As leis ambientais portuárias partem da
Convenção Marpol, orientando ações e objetivos específicos.
No Porto de Paranaguá existem práticas que não estão consolidadas em um plano, o que
dificulta a padronização das tarefas e o seu julgamento de eficácia. O Porto possui um guia com o
mesmo nome que é entendido pelas agências como sendo o Plano, porém limitado a rastrear e
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inventariar os resíduos retirados dos navios, não se constituindo em um dispositivo didático capaz de
orientar aos aspectos legais a serem seguidos.
Os fundamentos da pesquisa ligados aos instrumentos legais foram destacados na figura 7. As
agências em Paranaguá tem um estilo de “Foco no correto” (figura 8). O reconhecimento da Marpol
como instrumento de guia posiciona as agências em uma fase madura, indicando um potencial de
aprendizagem e eficácia no desenvolvimento de seu papel.
4.2- Quesito de Agrupamento II – Coleta Seletiva
A segregação de resíduos a bordo contribui com a ocupação racional de espaço, melhora a
manipulação, possibilita o coprocessamento ao evitar a mistura e eventual contaminação entre classes
de resíduos. A interação das agências neste quesito é muito baixa, apenas uma agência entre dez se
envolvem no tema. Nove entre dez agências afirmam não fazerem parte da gestão e não interferem.
A agência como representante do Armador no porto, ao perceber a falta de seletividade como um foco
de “melhoria contínua” no desempenho ambiental poderia indicar esta “oportunidade” ao próprio
comando do navio, visando à racionalização de espaços e melhorias nas gestões instrumental e
substantiva, tendo como principal benefício evitar o lançamento indevido ao mar por falta de espaço
para acondicionamento. Seria possível obter um melhor desempenho na gestão substantiva e torná-la
um diferencial de competitividade.
Em relação aos resíduos patogênicos, não seria possível atribuir integralmente a
responsabilidade sobre a forma de segregação, pois pode haver diferenças entre países. Esta
responsabilidade poderia ser delegada à agência, assumindo assim o seu papel de preposto da Cia.
Marítima. O estilo de gestão das agências neste Quesito é principiante (figuras 7 e 8).
4.3- Quesito de Agrupamento III - Gestão dos Estoques
Sete entre dez agências declararam não conhecer o histórico das retiradas de resíduos do navio
em portos anteriores da atracação. Elas não interagem nas relações de i- capacidade de estocagem, iidecisão em não retirar o resíduo em Paranaguá, e, iii- continuar a viagem a outro porto. O objetivo foi
averiguar a preocupação com o potencial lançamento de resíduos ao mar. A integração destes fatores de
gestão de estoques pareceu não ser prioridade entre as agências.
Uma regra que determine o repasse destas informações ao porto previamente às atracações
possibilitaria melhorias na gestão de forma sistêmica e interportos. O planejamento entre os atores
envolvidos elevaria a eficácia das ações de retirada de resíduos.
O nível de maturidade na gestão atribuída às agências neste quesito foi caracterizado como
principiante (figuras 7 e 8). No entanto foi percebida alguma maturidade na percepção das agências
quanto às dificuldades experimentadas pelos navios em administrar seus locais de estocagem, tais
como: falta de espaço e falta de equipamentos que auxiliem na gestão.
4.4- Quesito de Agrupamento IV– Seguimento a Modelos de Gestão Ambiental
Modelos de gestão aplicados em atividades administrativo-operacionais representariam maior
eficiência e eficácia com o estabelecimento de métodos e processos. Os aspectos ambientais
significativos relacionados às atividades poderiam ser observados e prevenidos com foco na mitigação
ambiental e prevenção contra a poluição marinha.
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Opinião sobre a seletividade a bordo.

1

Geração de resíduos patogênicos

0

A agência tem conhecimento do histórico de retirada de resíduos sólidos dos navios em
outros portos de sua rota comercial?
Conhecer a relação entre: i- Capacidade de estoque a bordo; ii- Decisão pela "não
retirada em Paranaguá; iii- a continuidade de sua viagem a outro porto.

0
1
0

O lançamento ocorreu dentro dos limites estabelecidos pela MARPOL?

0

Os tripulantes recebem treinamento específico sobre gestão de resíduos, bem como
práticas ambientais visando a eficácia por ocasião da remoção no porto?
Os funcionários da agência possuem conhecimentos específicos sobre gestão de
resíduos, ou sobre os problemas que eles causam no ambiente marinho?

1

A agência possui ISO 14001 ou segue algum modelo de gestão ambiental?

1

5

A Cia de navegação que representa, possui ISO 14001 ou segue algum modelo de gestão
ambiental?
A agência notifica a empresa que retira resíduos e/ou o Porto quando da ocorrência de
alguma situação que possa representar melhorias no processo?

7
1

Quais os pontos fortes no estabelecimento de rotinas de gestão pelo Porto?

3

Quais os pontos que podem ser melhorados na gestão dos resíduos?

3

Existem sugestões que poderiam ser transformadas em situações operacionais, assim
contribuindo para a melhoria dos processos?
Integração da agência com suas filiais em outros portos. Foco em conhecer a rotina
experimentada e aplicar em seus métodos de gestão em Paranaguá.

1

Relação entre o número de atracações e número de navio que retiraram resíduos.

1

Como é realizada a integração entre Porto-Navio quanto as providências de retirada de
resíduos sólidos?

1

A autoridade portuária fiscaliza os serviços de remoção dos resíduos?

1

3

3

Os navios que não retiram os resíduos no Porto, declaram formalmente esta situação?

1

O porto e/ou empresa que retira resíduos entregam algum documento que comprove a
retirada de resíduos, especificando volumes, etc.
Quais são as dificuldades enfrentadas para a execução das atividades de resíduos com as
outras partes envolvidas nesta gestão?

7
5
1

Como a agência de navegação responde pelo processo de remoção de resíduos sólidos
dos navios?

7
5

Qual o valor pago para a retirada dos resíduos dos navios agenciados?

5

Qual o formato que deveria ser estabelecido para cobrar pelos serviços de remoção?
Em caso de sua agência atuar em outros portos do Brasil, qual a comparação que pode
ser feita em relação aos valores cobrados de remoção?

NÍVEL DE MATURIDADE
PREDOMINANTE

3

Foco no correto

Já ocorreu com algum navio agenciado a situação em que a decisão foi pelo lançamento
dos resíduos no mar?

Atua na Provocação

1

Quais dificuldades enfrentadas no gerenciamento a bordo dos resíduos sólidos?

Os funcionários da agência interagem durante o processo de retirada dos resíduos?

Foco no
correto

1

Principiante

A segregação a bordo segue Leis Específicas

Principiante

3

Relevância à atividade da agência.

O porto notifica a agencia quanto ao tempo estimado de início e término da remoção?

FOCO NA
MELHORIA
CONTÍNUA
(valor 7)

5

Conhecer a MARPOL? Interação com as leis

É medido o grau de satisfação da agência quanto aos serviços?

FOCO NO
CORRETO
(valor 5)

ATUA NA
PROVOCAÇÃO
(valor 3)

PRINCIPIANTE
(valor 1)

(valor 0)

INEXPRESSIVO

FUNDAMENTOS DA GESTÃO
DE RESÍDUOS DE NAVIOS

0 a 5%
6 a 15% 16 a 40% 41 a 80% 81 a 100%
FASE 5
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASES DE MATURIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS

Foco no correto

QUESITO II
QUESITO III

QUESITO VI - ACURACIDADE OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAÇÃO COM OUTROS ATORES DA CADEIA LOGÍSTICA

QUESITO V - FOCO NA MELHORIA
CONTÍNUA DOS PROCESSOS

QUESITO IV - SEGUIMENTO A
MODELOS DE GESTÃO AMBIENTAL

GESTÃO DE ESTOQUES COLETA SELETIVA

QUESITO I
NORMAS

QUESITO
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Figura 7 - Fases de Maturidade na gestão de resíduos sólidos identificadas nas Agências
marítimas de navegação amostradas.
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Figura 8- Quadro resumo da aplicação da Metodologia de maturidade gerencial para as agências marítimas.

Paranaguá não dispõe de um Plano de Retirada de resíduos dos navios que possibilite a
melhoria da gestão, confirmado através de pergunta direta às agências, bem como por questionamento
direto à Autoridade Portuária. Cinco entre dez agências afirmaram não saber se os tripulantes recebem
treinamento específico ou informações sobre práticas de gestão. Os impactos que os resíduos podem
causar no ambiente marinho restariam melhor compreendidos caso existisse um instrumento capaz de
integrar todos os atores envolvidos.
O nível de maturidade gerencial preponderante neste quesito aponta as agências como “atuar na
provocação”. A inércia corporativa das agências em buscar a melhoria contínua conforme apontado por
Porter e Kramer (2006), em parte é justificada pela ausência da Autoridade Portuária local em
capacitar/instruir os atores sobre a relevância em evitar a poluição marinha.
Foi pesquisado sobre a existência de registros a bordo em que a decisão foi pelo lançamento dos
resíduos ao mar. O assunto é controverso. Nove entre dez agências relataram que não existem registros
desta natureza, uma agência não informou. A aplicação de dispositivos integradores entre os atores
como certificação ambiental, a adoção de modelos de gestão ambiental, de um plano de retirada de
resíduos, de coleta seletiva a bordo, de treinamentos navio/agente, custos financeiros inerentes à
atividade, a rastreabilidade do histórico nos portos, ou ainda, a constatação física da poluição marinha
podem ser sugeridos como indicadores para o acompanhamento e qualificação das práticas adotadas.
A pesquisa explorou se as agências privilegiam a racionalidade substantiva ao adotar uma
certificação ambiental ou práticas ambientais. O nível de maturidade de gestão indica “Atuar na
provocação”. Apenas duas entre dez agências possuem esta modalidade de gestão como forma de
subsidiar os seus navios agenciados e auferir vantagens competitivas e substantivas. O resultado
demonstra que esta modalidade de competição corporativa não é prioridade entre estas empresas
(figuras 7 e 8).
4.5- Quesito de Agrupamento V – Foco na Melhoria Contínua dos Processos
Um sistema de gestão ambiental tem como objetivo a melhoria constante dos seus processos,
integrando os atores. A pesquisa explorou das agências pontos fortes da gestão, bem como pontos que
podem ser melhorados.
Em Paranaguá, não existe uma metodologia para determinar o grau de satisfação das agências
nos serviços de retiradas de resíduos. Oito entre dez agências nunca foram pesquisadas. Uma resposta
indicou até que a opção do entrevistado era a troca de empresa caso o serviço não fosse satisfatório.
Apesar de não haver mecanismo de investigação da qualidade do serviço, observa-se que as
agências oferecem retorno ao Porto quanto ao seu grau de satisfação, todavia seis entre dez
respondentes declararam não observarem tratamento de melhorias nas oportunidades indicadas. A
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ausência de implementação ou o fato de retornar com uma resposta de viabilidade ou não quanto às
melhorias apontadas tende a reduzir ou mesmo inibir a repetição de uma ação desta natureza.
A predominância de indicações e opiniões reforça a racionalidade instrumental como dominante
neste quesito da pesquisa. Foram colhidas contribuições tais como: reduzir custos, equipamentos para
diminuir custos, redução das taxas dos portos e evitar atrasos nas operações. Contribuições que
denotam a racionalidade substantiva também foram observadas, tais como: um incinerador e controle
em nível nacional brasileiro quanto à realização da atividade.
Uma coincidência relevante é o fato de que as agências que manifestaram indicações são as
mesmas que afirmaram possuir um sistema de gestão ambiental e/ou sua Cias. de navegação possuírem
a racionalidade substantiva instalada em sua rotina corporativa. O nível de maturidade de gestão neste
quesito é “Foco no correto” (figuras 7 e 8).
QUESITO VI – Qualidade operacional – Administrativa - Integração com outros
atores da cadeia logística.
Quatro entre dez agências indicaram não possuir registros que afirmem o número de navios que
retiraram resíduos de bordo. Este percentual de “não controle” indica a descentralização existente nesta
gestão quanto às necessidades de apoio ao navio. Também é indício da falta de interação entre a
Autoridade Portuária e as empresas que retiram os resíduos.
Cinco entre dez agências declararam receber informações do navio quanto à decisão de não
retirar resíduos em Paranaguá. Em todos os casos, a alegação foi espaço interno ainda suficiente. As
agências declararam que a ANVISA vistoria e exige em muitas situações a retirada de resíduos, o que
torna frágil a afirmação de possuir espaço suficiente para ignorar a necessidade de retirada em
Paranaguá, mesmo que o papel da ANVISA seja também o de fiscalizar a adequação do processo de
coleta e armazenamento seletivo e situações que possam representar risco a bordo.
O envolvimento das agências na atividade revela uma característica da inércia dentro da
indústria portuária, em consonância ao descrito por Lopes (2011) e Kitzmann e Asmus (2006). As
agências participam do processo de remoção com uma visão predominantemente instrumental, pois
indica “controle total” sobre a atividade, o que não é verificado no conjunto de questões analíticas deste
estudo. Houve, por exemplo, 21 manifestações de intervenção de controle, porém destas apenas 03
indicaram algum controle de gestão ambiental (figura 9).
A inércia em poder explorar novas formas de atuação, especificamente substantivas, podendo
melhorar o desempenho ambiental e trazer vantagens competitivas, parece estar instalada entre as
agências.
4.6-

Figura 9- Envolvimento/responsabilidade da agência no processo de remoção de resíduos –
dados obtidos a partir das respostas das agências marítimas pesquisadas.

XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Esta tendência em focar exclusivamente na atividade operacional (retirada do resíduo) em
detrimento de seu controle mais sistêmico como conhecer o número de navios que precisam retirar seus
resíduos (prevenção da poluição marinha) é reforçada quando da análise do cruzamento de questões.
Quatro entre dez respondentes não possuem registros de retirada de resíduos dos navios em Paranaguá,
ou seja, as agências somente atuam quando são acionadas pelo navio ou intimadas pela ANVISA para
retirarem resíduos de bordo.
O porto de Paranaguá não intervém na formação do preço - o regime de mercado é a
Concorrência Perfeita. Algumas agências consideram os valores exagerados, o que pode indicar a
inibição da retirada em Paranaguá. As agências argumentaram sobre diversas formas de estabelecer um
preço justo pela retirada dos resíduos. As que se destacaram são: i- preço único por tonelada; iifranquia específica para uma tonelagem, retirada ou não no porto (neste caso, o navio pagaria
compulsoriamente, retirando ou não o resíduo). Este segundo modelo indicado alavancaria a
acuracidade do processo, pois o navio seria obrigado a remunerar toda a atracação, passando a ser
atrativa a retirada.
As agências ou o navio contratam as empresas, notificando o porto dos serviços por meio das
empresas que retirarão os resíduos. O porto, por sua vez, nas ocasiões em que ocorre a retirada dos
resíduos, na perspectiva do agente marítimo, apenas inventaria a documentação. A rastreabilidade
documental é perfeita dos serviços, porém, quanto aos navios que não retiram resíduos, não seria
possível checar as alegações que poderiam esclarecer os motivos. O nível de maturidade de gestão
situa-se na fase 3 ‘atuar na provocação’ (figuras 7 e 8).
Oito entre dez agências indicaram não possuir dificuldades de interação com os atores, as
demais não especificaram. Sete entre dez agências não interagem durante o processo de retirada de
resíduos sólidos, enquanto duas entre dez ficam à disposição caso a intervenção seja necessária. O nível
de maturidade da gestão de resíduos indica ser instrumental, uma vez que há falta de acompanhamento
da atividade a bordo ao ser exercida a delegação da atividade às empresas de retirada de resíduos.
O fato do porto não interagir na atividade de remoção dos resíduos, bem como nove entre dez
agências declararem a mesma atitude, ou apenas “ficarem à disposição caso necessite”, demonstra a
inércia do segmento quanto à incorporação de valores substantivos e impulsionadores da
competitividade, corroborando Lopes (2011) e Porte e Kramer (2006) O nível de maturidade de gestão
predominante neste quesito é o ‘Foco no correto’, com uma intensidade forte na racionalidade
instrumental.
A metodologia empregada na coleta de dados e durante a análise crítica dos resultados permitiu
elaborar algumas estratégias (figura 10) que as agências e/ou a Autoridade Portuária poderiam seguir
para guiar o reforço em suas práticas gerenciais que oportunizem a melhoria contínua dos processos.
5- Conclusão
As agências marítimas em Paranaguá atuam focadas na agilidade operacional dos seus navios
representados. O envolvimento na gestão de resíduos sólidos gerados nos navios tem um estilo
predominantemente em “Atuar na provocação”. Foi evidenciado que a racionalidade predominante na
gestão empresarial é a instrumental, bem como o potencial a ser explorado pelas agências em aspectos
da racionalidade substantiva como ferramenta capaz de gerar vantagem competitiva ao integrar
aspectos de prevenção da poluição gerada pelos navios.
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Figura 10- Oportunidades de Melhoria indicadas à Indústria dentro da temática de resíduos sólidos de navios

A Autoridade Portuária de Paranaguá pode desempenhar um papel vetorial neste modelo de
gestão, pois apresenta métodos que sugerem uma maior reflexão sob a perspectiva do desempenho
ambiental por meio da prevenção do lançamento de resíduos sólidos ao mar. O fato de não possuir
política declarada do modelo de gestão de resíduos de navios entre os atores do Porto, acaba por inibir
o desenvolvimento sustentável e os seus benefícios às empresas e ao Meio Ambiente.
A competitividade empresarial observada a partir da perspectiva ambiental na atividade
portuária do Porto de Paranaguá pode ser considerada como viável e potencial. O desenvolvimento
desta indústria em Paranaguá deverá passar pela compreensão dos atores quanto à necessidade de
utilização de um modelo de gestão substantiva que prestigie ambiental.
As análises dos resultados da pesquisa entre as agências permitiram compreender o grau de
integração existente com os demais atuantes na gestão de resíduos sólidos de navios. Futuros estudos
poderão incrementar mais ainda a gestão de resíduos de navios, partindo-se das percepções dos demais
atores envolvidos no processo.
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Resumo: Este trabalho apresenta avaliação do cenário atual de gerenciamento das embalagens pós-consumo de
lubrificantes automotivos no Município do Rio de Janeiro e propõe melhorias ao processo, especialmente no que tange as
práticas operacionais vigentes para remoção gravitacional da fração oleosa residual. O diagnóstico foi realizado através de
pesquisa de campo com entrevista estruturada e seus resultados tornam evidente que os programas de logística reversa
implantados nessa municipalidade apresentam deficiências significativas relacionadas, principalmente, às sistemáticas para
separação do resíduo de abastecimento e ao armazenamento temporário, com conseqüências diretas associadas ao transporte
seguro e a viabilidade do processo de reciclagem.
O procedimento experimental realizado proporcionou a escolha de uma condição com boa relação custo benefício entre o
gasto de energia com aquecimento e a inclinação da embalagem de lubrificante para o escoamento eficiente do óleo
residual. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto
central e os parâmetros avaliados foram temperatura e ângulo em relação à horizontal. Os dados obtidos nos ensaios foram
analisados, com recursos estatísticos, e demonstraram a existência de uma condição ótima de escoamento para remoção
superior a 95% do óleo residual do frasco após 30 minutos de drenagem.
Palavras-chave: Embalagens de lubrificantes, Logística Reversa, Reciclagem, Embalagens usadas de PEAD, frascos pósconsumo.
Abstract: This paper presents an evaluation of the current scenario of management of packaging post-consumer automotive
lubricants in the city of Rio de Janeiro and suggests improvements to the process, especially regarding operational practices
in place to remove the oily residual fraction.
The diagnosis was made by a structured field survey and their results reveal that the reverse logistics programs implemented
in the locality under study have significant weaknesses mainly related to the method for separation of the residual oil and
related to temporary storage of bottles with consequences associated with the safe transport and viability of the recycling
process. The experimental procedure performed provided the choice a good cost-benefit condition between the energy
spend to heat the pack and the position of the lubricant bottle for the efficient disposal of the residual oil. The optimization
was done using experimental central composite model triplicate center point and the parameters evaluated were
temperature and angle to the horizontal. The test results obtained were analyzed with statistical features and showed the
existence of an optimal flow conditions for removal of over 95% of the residual oil from the bottle after 30 minutes drain.
Key-words: Motor oil Container, reverse logistics, Recycling, Used HDPE containers, post consumer bottle
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1. Introdução
Os materiais plásticos se apresentaram como a solução ideal para diversos segmentos da
indústria e tem experimentado rápido crescimento por conta de sua ampla faixa de aplicações,
versatilidade e custo relativamente baixo (PANDA et al, 2009). As possibilidades relacionadas à
facilidade de moldagem e manuseio, durabilidade, baixo peso, dentre outras características,
consagraram sua utilização em substituição a outros materiais. O setor de embalagens foi quase
completamente dominado por esse tipo de produto.
Assim como nas indústrias alimentícias, de cosméticos, de refrigerantes e muitas outras, os
produtores de óleos lubrificantes também optaram pelo polímero. Nesse caso, o termoplástico que
constitui o corpo do frasco do produto comercial é o Polietileno de Alta Densidade - PEAD.
Os lubrificantes automotivos são vendidos, diariamente, nos postos de troca de óleos (no Brasil,
esse serviço é realizado – principalmente – nos postos de combustíveis). Nesses pontos, por
conseguinte, os frascos do produto, pós-consumo, contaminados com resíduo oleoso e seus aditivos,
permanecem até que sejam coletados e, na grande maioria dos casos, destinados para lixões ou aterros
(FIESP, 2007). A cadeia produtiva – bem sucedida – se encerra e o problema ambiental se inicia.
De fato, a destinação final, pós-uso, desses materiais representa um significativo problema
ambiental. Os materiais plásticos têm, geralmente, ciclos de vida curtos (PANDA et al, 2009) e, quando
rejeitados, se degradam muito lentamente, se acumulando no meio ambiente, contribuindo com o
agravamento de vários problemas como impermeabilização dos solos, aumento do volume de lixões
com proliferação de doenças, assoreamento dos rios e lagos, dentre outros (BRAGA et al, 2005;
TENÓRIO; ESPINOSA, 2004).
Além disso, conforme Xavier, Cardoso &Gaya (2005), com confirmação do Ministério do Meio
Ambiente (MMA, 2011), a presença de óleo lubrificante remanescente nos frascos de PEAD impõe
periculosidade ainda maior ao resíduo em questão, quando considerado o potencial de contaminação do
meio por esse hidrocarboneto e seus aditivos, através de diversas vias (solo, meio aquoso e atmosférico
– queima). De acordo com a classificação proposta pela norma NBR 10.004/04 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, os frascos de óleo lubrificante pós-consumo, contendo óleo
remanescente do abastecimento são enquadrados na classe I – Perigosos.
No contexto apresentado acima, os processos de reciclagem se inserem como alternativa
ambientalmente adequada. Dentre as metodologias conhecidas para reciclagem de plásticos, no Brasil,
em especial por questões de custos, foi a reciclagem mecânica, ou secundária, que se consolidou.
Nesse tipo de reciclagem, a embalagem é fragmentada e passa por processo de extrusão para geração
do novo artefato.
A reciclagem de plásticos no Brasil possui entraves importantes associados à falta de incentivos
governamentais e a inexistência de programas de coleta seletiva adequados (PACHECO, 2011).As
recicladoras atualmente instaladas no país tiveram que se adaptar a má qualidade de sua matéria-prima
e implantaram sistemas de reciclagem mecânica que precisam ser precedidos de processos de
separação e limpeza (SILVÉRIO, 2007).
Para o caso dos frascos de lubrificantes pós-consumo contaminados com resíduo oleoso, as
empresas incluem etapas de lavagem e secagem, com consumo de grandes quantidades de água e
energia, além da geração de significativo volume de efluentes a serem tratados. Em adição, conforme
FIESP (2007), a presença de óleo residual dificulta o processo de reciclagem, causando deformidade e
odor de óleo queimado na peça final. A pesquisa de Pires (2004) torna ainda mais clara a importância
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da redução máxima do óleo residual, quando afirma que este último aumenta o índice de fluidez do
plástico, prejudicando diretamente o reprocessamento do material. Esses fatores tem tornado inviável
a atividade de algumas recicladoras.
Para que a reciclagem desse tipo de resíduo se torne atrativa aos empresários, faz-se necessária a
implantação de um eficaz sistema de coleta na fonte geradora, associada a separação do resíduo
plástico do óleo contaminante. Essa separação está relacionada, também, com a redução da
periculosidade do termoplástico em debate e interfere diretamente na destinação adequada do rejeito
oleoso não aproveitado.
A Lei Federal 12.305/10 instituiu a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos e, em seu artigo
33 inciso IV, obriga a implantação de logística reversa – com coleta e destinação adequada – para
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Essa lei atribui tal responsabilidade a todos os atores
envolvidos na cadeia produtiva respectiva.
No Estado do Rio de Janeiro foi aprovada, em 2000, uma Lei Estadual (nº. 3.369) que tem
relação com o gerenciamento ambientalmente adequado desse tipo de resíduo, tendo em vista que
impõe obrigações a “todas as empresas que utilizam garrafas e embalagens plásticas na
comercialização de seus produtos”.
Em dezembro de 2012, por força do disposto na Lei 12.305/10 supra, foi firmado no Estado do
Rio de Janeiro o primeiro acordo setorial atendendo aos princípios da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, prevendo a implantação da logística reversa pelas empresas envolvidas na fabricação,
importação, distribuição e comercialização de óleos lubrificantes embalados.
Entretanto, as raras iniciativas relacionadas ao tema, implantadas em alguns municípios
brasileiros, foram consideradas ineficazes e incapazes de solucionar o problema: o programa proposto
por dois sindicatos1 da área e apoiado pelas principais empresas produtoras de lubrificantes, o “Jogue
Limpo”, não se desenvolve conforme previsto por seus procedimentos, além de se restringir a coleta e
destinação do frasco plástico com resíduo oleoso (MARTINS, 2005).
O presente trabalho tem como objetivo geral atualizar dados relacionados ao cenário da logística
reversa aplicável às embalagens de óleo lubrificante automotivo, tendo como foco os revendedores
atuantes no município do Rio de Janeiro, e propor melhorias ao processo, especialmente, no que tange
as práticas operacionais vigentes para remoção gravitacional da fração oleosa residual.
2. Revisão Bibliográfica
Como já mencionado, os frascos de óleo lubrificante, quando descartados, ainda mantêm
importante quantidade de óleo. Segundo Ambiente Brasil (2005), em cada frasco de 1L de lubrificante
restam 20 mL de óleo. Já Xavier et al (2005) estimam que o chamado “resíduo de abastecimento” seja
um pouco maior, cerca de 3% do óleo envasado. Wu e Lei (2009), em patente recente, informam que
– em média – 20g de óleo residual permanece nas embalagens de 1L.
De toda sorte, independentemente de exata quantificação, o fato é que o teor de óleo que resta
nas embalagens é determinante para o estabelecimento da segura destinação do resíduo em estudo
(embalagem plástica + óleo lubrificante aditivado), considerado seu potencial de contaminação do
ambiente.
1

SINDICOM - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes e o SINDICOMB Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Município do Rio de Janeiro
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Segundo Xavier et al (2006), com confirmação do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011),
da forma com que são manipuladas na atualidade as embalagens plásticas de óleo lubrificante pósconsumo, o resíduo em questão deve ser classificado como “Perigoso” – Classe I2, uma vez que, na
visão dos pesquisadores, a quantidade de óleo que permanece nos frascos após o abastecimento é
suficiente para caracterizar a periculosidade do conjunto rejeitado. Lubrificantes são formulados a
partir de óleos básicos e aditivos. Aditivos podem conter fenol, compostos de zinco, enxofre e seus
compostos, compostos de cálcio e magnésio, entre outros. Essas substânciastêm enorme poder de
contaminação (KIM et al, 2001).
A inexistência de um processo eficaz para descontaminação das embalagens de lubrificantes
tem tornado inviável processos convencionais de reciclagem e feito com que tais resíduos plásticos
sejam destinados ao lixo comum, acumulando-se em depósitos, inutilizados. Nos Estados Unidos, são
lançados no ambiente 150 mil toneladas/ano de embalagens contaminadas de lubrificantes automotivos
(WU, LEI, 2011).
Conforme Wu & Lei (2011), a eliminação da prática de disposição em aterros e lixões das
embalagens plásticas contaminadas com lubrificantes deve ser uma meta dos governantes de cada
cidade e de cada país, uma vez que esse tipo de resíduo além de contaminar o solo e os lençóis
subterrâneos, ocupam significativos volumes nos aterros, reduzindo sua vida útil. Ademais, lembram os
autores, um galão de óleo tem o potencial de contaminar um milhão de galões de água potável.
Outra questão de significativa importância tem relação com a forma de tratamento escolhida
para reaproveitamento do resíduo plástico. Siddique et al (2008) apresentam extensa revisãosobre, entre
outros, reciclagem química e energética, que poderiam ser processos aplicáveis às embalagens de
PEAD, e sugerem aplicação do plástico reciclado na fabricação de concreto. Achilias et al (2007)
estudam processos de reciclagem química de polietilenos e polipropilenos utilizando diversos solventes
em diferentes condições de temperatura. Na mesma linha, Siddiqui (2009) publica estudo que visa
determinar condição ótima de pressão, temperatura e quantidade de iniciador para a pirólise de PEAD,
PEBD e PP. Em 2011, Kumar et al (2011) realizam análise crítica sobre a reciclagem química de
PEAD e trazem à discussão diversos fatores que afetam a degradação, cinética e mecanismos de
reação. Enquanto isso, diversas plantas estão em operação processando vários tipos de resíduos
plásticos por reciclagem química na Alemanha, Japão, Estados Unidos, Índia, entre outros. Entretanto,
entende-se como necessárias pesquisas complementares de modo a assegurar a geração de produtos de
significativo valor agregado, com baixo investimento e sem afetar o meio ambiente (PANDA et al,
2009).
De toda sorte, no Brasil, onde o tipo de reciclagem efetivamente instalada é a mecânica, as
empresas utilizam como matéria-prima o material plástico contaminado e, por conseguinte, incluem em
seus processos etapas de lavagem e secagem, com consumo de grandes quantidades de água e energia,
além do aumento significativo do volume de efluentes a serem tratados. A limpeza dos resíduos
plásticos pós-consumo deve envolver a avaliação das características dos efluentes gerados e os
requisitos para o tratamento, considerando seus respectivos impactos ambientais (SANTOS et al,
2005). Essas onerosas etapas adicionais têm tornado inviável a atividade de algumas recicladoras
brasileiras (MARTINS, 2005).
2

A Norma NBR 10.004/2004 da ABNT classifica os Resíduos Sólidos como “Perigosos” – Classe I, “Não-Inertes” – Classe
II-A e “Inertes” – Classe II-B.
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De forma global, conforme Lei e Wu (2011), tradicionalmente, plásticos contaminados com
resíduo oleoso apresentam grande dificuldade para reciclagem, em especial por conta de necessárias
etapas de descontaminação. Na verdade, a limpeza ambiental e economicamente viável desse tipo de
resíduo é um problema antigo, que permanece extremamente atual e tem âmbito global.
Smith et al (1998) discutem em seu artigo problemas de lavagens que consideram solventes
combustíveis, inflamáveis e halogenados, além de reforçar o inconveniente da geração e necessidade de
tratamento dos efluentes gerados. Nesse mesmo trabalho, esses pesquisadores propõem método para
solubilização e remoção do óleo residual com dióxido de carbono pressurizado em estado líquido ou
supercrítico.
Kim et al (2001) depositam patente nos Estados Unidos estabelecendo método para lavagem
com solvente e secagem com nitrogênio, associado à fragmentação do frasco.
Zapp (2011) apresenta um complexo sistema de limpeza dos frascos de lubrificantes pósconsumo com soluções aquosas de ácido sulfônico e/ou detergentes, com turbulência e ausência de ar,
associado à drenagem térmica e retirada mecânica dos rótulos: alta rotação e impactos de cavitação,
geradas pela rápida evaporação/condensação, fornecem energia suficiente para liberar moléculas de
óleo fortemente ligadas (ZAPP, 2011).
Outros autores, como é o caso de Musha et al (2003) depositam patentes relacionadas com a
limpeza de embalagens em geral e indicam utilização de solventes, sem mencionar métodos de
eliminação ou reciclo.
Diversas técnicas foram estudadas (incluindo solventes aquosos e não aquosos, fluidos em
estado supercrítico, etc., entretanto todas são consideradas caras e geradoras de resíduos adicionais
como subprodutos (LEI, WU, 2011).
Além da tempestiva e vigente discussão sobre a sistemática para remoção da fração residual de
óleo livre, pesquisadores e entidades que representam a indústria produtora, afirmam que certa
quantidade de óleo é incorporada à estrutura polimérica dos plásticos, podendo modificar suas
propriedades e interferir nos processos de moldagem e sopro de novos artefatos (PIRES, 2004; FIESP,
2007; LEI, WO, 2009).
Ainda assim, reportagens e artigos recentes (KUDRJAWZEW, 2009; LEI, WO, 2011) dão conta
de metodologias que teriam sido desenvolvidas para reciclagem direta das embalagens de lubrificantes
(com resíduo oleoso), inclusive a partir de blendas e compósitos com fibras. Entretanto, essas
metodologias se restringem aos processos de extrusão e injeção e, em todos os casos, o material
reciclado é destinado a fins muito específicos e pouco nobres (baixo valor agregado).
Com relação à logística reversa de plásticos, Coelho et al (2011) analisam o andamento desse
processo no Brasil, citando oportunidades e desafios. Entretanto, esse trabalho se limita ao cenário do
PET e, apesar de publicado em 2011, não aborda nem menciona requisitos da Lei 12.305/10 ou do
Decreto 7.404/10 (principais instrumentos reguladores da questão no país).
No caso específico dos frascos de lubrificantes pós-consumo, empresa americana implantou, em
1999, programa no Estado da Califórnia que consistiu na coleta e transporte de embalagens usadas de
óleo para centros de triagem. A metodologia utilizada não é divulgada (FIX-CORP, 1999) e não há
informações atuais sobre continuidade do processo
No Brasil, o único programa em funcionamento está associado a sindicatos das empresas
produtoras e sugere presença em seis Estados da federação (JOGUE LIMPO, 2013). Esse programa
está em operação desde 2003 no município do Rio de Janeiro e é considerado inadequado do ponto de
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vista ambiental e logístico (MARTINS, 2005). Ainda assim, o referido programa intitulado “Jogue
Limpo” foi objeto núcleo de Acordo Setorial assinado entre o SINDICOM e o Ministério do Meio
Ambiente, com vistas ao atendimento dos dispositivos legais que se desdobraram da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, aprovada e regulamentada no segundo semestre de 2010 (MMA, 2012).
3. Metodologia
3.1. Pesquisa de campo – Avaliação do cenário atual
Foram visitados 56 postos combustíveis que comercializam lubrificantes automotivos no
município do Rio de Janeiro – Figura 1. A amostragem realizada representa 7,3% dos revendedores
autorizados e em operação na cidade (ANP, 2013) e foi conduzida de forma a obter dados de cada uma
das5 áreas de planejamento oficiais, representativas da municipalidade (Instituto Pereira Passos, 2010).

Figura 1 – Distribuição Geográfica dos Revendedores de Lubrificantes Avaliados
De forma a assegurar representatividade da pesquisa em relação às diferentes marcas produtoras e
aos diferentes lubrificantes automotivos disponíveis no mercado, foram visitados revendedores de
variadas “bandeiras”, entre as quais, Petrobras Distribuidora – BR, Shell, Forza, Ale, Cosane Ipiranga;
além de postos “Bandeira Branca”3.
Durante o levantamento de campo foi observada e registrada a metodologia vigente para
escoamento do óleo residual, a estrutura e utilização do aparato coletor, as sistemáticas de manuseio e
armazenamento temporário, entre outras.
Como recurso metodológico para coleta e consolidação das informações, utilizou-se da
ferramenta Entrevista Estruturada (MARCONI e LAKATOS, 2005), que se baseou em questionário
padrão, desenvolvido em função de questões críticas pré-definidas (Figura 2).

3

Revendedores de combustíveis não ligados exclusivamente a nenhum dos produtores ou grandes distribuidores.
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Figura 2 – Formulário utilizado para Entrevista Estruturada
3.2. Otimização das condições de remoção do resíduo oleoso
O estudo da influência da temperatura e do posicionamento da embalagem durante escoamento
gravitacional foi realizado no laboratório do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de
Química da UFRJ. Os parâmetros foram analisados, de forma concomitante, tendo sido consideradas
temperatura na faixa compreendida entre 30°C e 60°C e posicionamento do frasco com inclinação, em
relação à horizontal, variável entre 45° e 90°.
Foram adicionados 20,0g de óleo em frascos virgens de lubrificantes automotivos (com
capacidade de 1L) e montado aparato capaz de assegurar fornecimento de energia térmica e
manutenção de inclinação definida aos contêineres, durante experimento que avaliava escoamento
gravitacional do resíduo oleoso,após vertida embalagem, em função do tempo.
A massa de óleo removida foi determinada através de uma Balança analítica SHIMADZU –
AUY220 calibrada, posicionada em bancada com mesa de granito dedicada e preparada para
amortecimento de vibrações e indicação de nível redundante. Em cada um dos pontos ensaiados, foram
realizadas determinações da massa de óleo recolhida, a cada 30 segundos, até o tempo limite de 30
minutos, com auxílio de um Cronômetro CronoBio SW2018.
As embalagens foram submetidas a aquecimento controlado através de regulador de potência
Fisatom Modelo 407 – 115-230V e fita de aquecimento Fisatom Modelo 5-2,5cmX1,2m-115V, com
variação de corrente equalizada por Estabilizador APC Cubic – 300W 115V. A indicação de
temperatura interna do frasco durante aquecimento foi realizada por meio de termômetro calibrado de
bulbo mercúrio. Ademais, como forma de controle adicional do incremento térmico e da estabilização
da temperatura do sistema, foi utilizado Termômetro infravermelho Equitherm TR-300, com medições
continuadas da temperatura da fita de aquecimento.
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O posicionamento dos frascos para os ensaios de escoamento foi assegurado pela utilização de
aparato composto de Suporte Universal, Garras, mufas e de um Medidor de ângulo Bosch DWM40L.
Como amostra, utilizou-se o lubrificante automotivo semi-sintético BR LUBRAX Tecno SN
15W-40, cujas especificações são apresentadas na Tabela 1:
Tabela 1: Especificações do óleo Lubrax SN 15W/40
Propriedades
Valores Referência
Grau SAE
15W/40
Densidade a 20/4°C
0,8808
Ponto de Fulgor – VA (°C)
240
Ponto de Fluidez (°C)
-33
Viscosidade a 40°C (cSt)
97,3
Viscosidade a 100°C (cSt)
14,5
Índice de Viscosidade
155
Cinzas Sulfatadas (% peso)
0,90
Fonte: LUBRAX, 2013.
O planejamento experimental dos ensaios foi realizado através do software STATISTICA, versão
8.0. Com base nas características da pesquisa, escolheu-se método de planejamento “Composto
Central”, que considerou as faixas de temperatura e inclinação já mencionadas. O planejamento obtido
é mostrado na Tabela 2.
Para cada uma das angulações do planejamento experimental foi conduzido novo ensaio à
temperatura ambiente, como forma de comparar – ponto a ponto – ganhos relacionados exclusivamente
ao processo de aquecimento.Para minimizar os erros, esses testes foram realizados no mesmo dia, de
modo seqüencial, e com a mesma temperatura (27°C).
Tabela 2: Planejamento experimental – Método Composto Central
Ensaio
Temperatura (°C)
Posição (°)
Resposta
40
60
1
40
75
2
50
60
3
50
75
4
30
70
5
60
70
6
45
45
7
45
90
8
45
70
9
45
70
10
45
70
11

Nota: A posição do frasco considera inclinação em relação à horizontal (°).
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4. Resultados e Discussão
4.1. Avaliação do Cenário Atual –Tratamento e disposição das embalagens pós-consumo
As avaliações realizadas nos postos de serviços revendedores de lubrificantes automotivos
foram suficientes para revelar a falta de estrutura e ineficácia das atuais metodologias utilizadas para
tratamento e destinação dos resíduos pós-consumo dessa cadeia produtiva.
Os resultados da pesquisa tornam evidente que os programas de logística reversa implantados
no município em estudo apresentam deficiências significativas no que tange, principalmente, às
sistemáticas para separação da fração oleosa do resíduo plástico e armazenamento temporário, com
conseqüências diretas associadas ao transporte seguro e a viabilidade do processo de reciclagem.
As entrevistas estruturadas foram capazes de fornecer dados objetivos representantes das
práticas vigentes, que foram organizados e são analisados a partir das tabelas que se seguem. Além
disso, durante a pesquisa de campo, evidências da rotina estabelecida foram capturadas em registros
fotográficos que também são apresentados em sequência.
A Tabela 3 reúne e trabalha os principais resultados relacionados ao processo separação do
resíduo oleoso.
Tabela 3: Resultados Relacionados ao Processo de Separação do Resíduo Oleoso.
Resultado (%)
Parâmetro Analisado no Revendedor – Processo de Separação
Possuem aparato coletor de óleo
Utilizam o aparato para escoamento gravitacional do resíduo de abastecimento
Há alguma padronização quanto ao tempo mínimo de escoamento
Há alguma padronização quanto ao posicionamento do frasco para escoamento
Estrutura do aparato coletor permite escoamento eficaz do resíduo oleoso
Utilizam aparato como depósito de outros materiais
Há tentativa de posicionamento das embalagens de modo a permitir algum
escoamento do óleo residual

91,1
35,7
3,6
3,6
0,0
62,5
16,1

Depreende-se dos resultados tabuados que 91,1% dos postos entrevistados possuem um aparato
coletor de óleo, comumente chamado de “pingadeira”, mas somente em 35,7% desses revendedores
esse equipamento é utilizado para escorrimento do resíduo oleoso. Mesmo onde foi observada a
utilização do equipamento, a separação da fração oleosa é praticamente nula em mais da metade dos
casos: em apenas 16,1% das unidades entrevistadas foram encontrados frascos pós-consumo em
posições que permitiam, minimamente, o escoamento gravitacional.
Ressalta-se que o aparato coletor de óleo supracitado é uma espécie de funil metálico com pouca,
ou nenhuma inclinação com a horizontal. Esse equipamento teria como finalidade permitir o
escoamento gravitacional do óleo residual, entretanto, pode-se afirmar que a estrutura da peça não é
adequada ao seu objetivo, em especial pela inexistência de suportes adaptáveis aos contêineres e pela
pequena angulação da bandeja metálica.
Ademais, somado à inadequação da estrutura de todos os modelos de “pingadeiras” encontrados,
o estudo demonstra que em 62,5% dos casos os aparatos são utilizados para disposição de outros
materiais (filtros, estopas, panos, etc.) e, ainda, que apenas 3,6% dos postos de serviço declaravam
possuir algum tipo de padronização, seja relacionada com a posição da embalagem seja relacionada
com o tempo de escorrimento.
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A Figura 3 contém registros fotográficos que evidenciam algumas das constatações de nãoconformidades do processo de separação e ilustram os resultados acima citados.

Fonte: Registro fotográfico durante pesquisa (arquivo pessoal)
Figura 3 – Inadequações do Processo de Separação da Fração Oleosa.
Como resultado da avaliação das sistemáticas de armazenamento temporário e disposição das
embalagens plásticas pós-consumo, que representou a segunda etapa da entrevista estruturada
realizada, foi elaborada a Tabela 4. Nessa Tabela são considerados resultados da investigação sobre a
participação dos pontos geradores em programas de coleta com destinação à reciclagem e reportados
dados relacionados com a metodologia utilizada para armazenamento temporário dos frascos.
As entrevistas revelaram que 96,4% dos postos dizem armazenar os frascos de lubrificantes pós
venda e que 92,9% afirmaram participar de programa de coleta dessas embalagens para envio à
reciclagem, porém apenas 48,2% possuíam documento comprobatório de destinação ao programa de
logística reversa mencionado.
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Tabela 4: Resultados Relacionados à Participação em Programas de Logística Reversa e às
características do Armazenamento Temporário Realizado.
Resultado (%)
Parâmetro Analisado no Revendedor – Armazenamento e destino
Declaram participar de programa de coleta seletiva
Possuem documento comprobatório da participação em programa de coleta
Embalagens são armazenadas destampadas (como padrão recorrente)
Foi evidenciado escorrimento de óleo diretamente para solo desprotegido
Embalagens são compactadas e/ou fragmentadas para facilitar separação e
transporte
Não há armazenagem. Embalagens pós-consumo são destinadas ao lixo comum

92,9
48,2
75,0
12,5
0,0
3,6

Em relação à forma de armazenamento temporário, observou-se que os contêineres são estocados
destampados, como padrão recorrente, em 75% dos casos, representando risco de contaminação na
armazenagem e durante o transporte (situação ilustrada pela Figura 4).

Fonte: Registro fotográfico durante pesquisa (arquivo pessoal)
Figura 4 – Armazenamento dos Frascos de Lubrificantes Pós-consumo.
Além disso, em 12,5% dos locais pesquisados foram encontradas evidências de escorrimento de
óleo diretamente para o solo desprotegido ou para galerias pluviais não interligadas com redes de
coleta. Outra característica marcante do armazenamento realizado é a prática de estocagem dos frascos
juntamente com outros materiais. A Figura 5 (a), (b) e (c) apresenta evidências de algumas das diversas
situações constatadas.

(a)
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(b)

(c)
Fonte: Registro fotográfico durante pesquisa (arquivo pessoal)
Figura 5 (a) (b) e (c) – Armazenamento dos Frascos de Lubrificantes Pós-consumo (escorrimento
de óleo para solo desprotegido e armazenamento com outros materiais).
A Figura 6 apresenta gráfico que retrata em que estrutura/material ficam reunidas as embalagens
pós-uso aguardando coleta. Observa-se que a estocagem é majoritariamente realizada em sacos de lixo,
no entanto foram encontradas outras formas de armazenamento, como puderam demonstrar os registros
fotográficos já apresentados nas Figuras 4 e 5.
Ademais, deve-se destacar que 3,6% dos revendedores, autorizados pela ANP e constituintes do
universo amostral da pesquisa, declaram destinar esse resíduo perigoso para o lixo comum.

Figura 6 - Estrutura/Material utilizado para armazenamento temporário das embalagens
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4.2. Análise do percentual de remoção
Com base no planejamento experimental apresentado, foram conduzidos ensaios para
determinação da influência dos parâmetros “temperatura” e “posicionamento do frasco” durante
escoamento gravitacional do resíduo oleoso.Os resultados foram tabulados e são ilustrados pelo gráfico
da Figura 7, que representa a variação do teor de remoção de óleo pelo tempo de escorrimento, em cada
uma das condições ensaiadas. A legenda utilizada foi padronizada e apresenta em sequência, para cada
ensaio, o par Temperatura (°C) e Angulação da embalagem em relação à horizontal (°).

97,0

Remoção de óleo residual (%)

95,0
93,0
91,0
89,0

T40 A60
T40 A75
T50 A60
T50 A75
T30 A70
T60 A70
T45 A45
T45 A90
T45 A70
T45 A70
T45 A70

87,0
85,0
83,0
81,0
79,0
00:30

07:00

13:30

20:00

26:30

Tempo (min)

Figura 7 - Curvas de remoção da fração oleosa residual em relação ao tempo de escoamento.
(T = Temperatura; A = Ângulo).
A avaliação gráfica dos resultados obtidos em cada uma das condições experimentadas
demonstra que a máxima remoção do resíduo oleoso ocorreu quando a embalagem foi mantida
aquecida à temperatura de 60°C e posicionada para escoamento com inclinação de 70° em relação à
horizontal. Destacaram-se, também, outras duas curvas que resultaram elevados percentuais de
remoção (superiores a 96% em massa): Temperatura 50°C com Inclinação 60° (T50A60) e
Temperatura 45°C com Inclinação 70° (T45A70).
Além dos pontos determinados pelo planejamento experimental, foram realizados ensaios à
temperatura ambiente em todas as posições, conforme gráfico da Figura 8. Nesse gráfico, como forma
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de facilitar visualização da influência do aquecimento na remoção do resíduo oleoso, foram mantidas
(ainda que sem específica identificação) as curvas obtidas com cada uma das condições consideradas
pelo planejamento experimental para simples comparação preliminar. De toda sorte, a principal
identificação gráfica pretendida nesse caso e codificada particularmente pela legenda tem relação com

95,0

Remoção de óleo residual (%)

91,0
87,0
Taquecida

83,0

T27 A90
T27 A75

79,0

T27 A70
75,0

T27 A60
T27 A45

71,0
67,0
63,0
00:30

05:00

09:30

14:00

18:30

23:00

27:30

Tempo (min)

as diferentes angulações ensaiadas à temperatura ambiente.
Figura 8 - Curvas comparativas de remoção (à temperatura ambiente e com aquecimento).
Em relação aos ensaios realizados à temperatura ambiente, a análise do gráfico comparativo da
Figura 8 traduz a direta e significativa influência do aquecimento da embalagem para otimização do
processo de escoamento gravitacional do óleo remanescente: o aumento da temperatura, reduz a
viscosidade do produto e assegura maior fluidez ao líquido, facilitando seu escoamento. Em nenhuma
das posições em que o frasco foi colocado a teste sem aquecimento houve remoção percentual superior
a 91% em massa, enquanto na pior situação dos ensaios com aquecimento a remoção atingiu 93%.
A análise matemática dos dados obtidos foi realizada com auxílio do software STATISTICA 8.0,
com avaliação da relevância de cada um dos parâmetros analisados, através de gráfico de Pareto e com
construção de diagramas de contorno bidimensionais e superfícies de resposta em três dimensões.
Para desenvolvimento dessa análise estatística foram definidos pontos de estudo, em função do
tempo de escorrimento: 10, 15, 20, 25 e 30 minutos. Em cada um dos casos, analisou-se a situação
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ótima para que houvesse remoção mínima de 95% do resíduo oleoso adicionado no início do teste.
Vale ressaltar que o percentual de remoção supra é coerente com dados de literatura que indicam
máximo teor mássico de óleo residual para realização de reciclagem direta do PEAD constituinte do
corpo do recipiente.
Com a avaliação dos dados constantes dos gráficos de pareto obtidos é possível afirmar que
ambos os parâmetros em estudo, temperatura e inclinação, possuem relevância significativa, com
variações ao longo do tempo de escoamento. Em todos os casos, o ângulo tem uma contribuição
quadrática com sinal negativo, indicando que a função gerada pelo modelo possui uma faixa
intermediária de ângulos onde a remoção será maximizada. A influência da temperatura é linear e
positiva no processo. Estas observações confirmam a relação direta de favorecimento da remoção do
resíduo oleoso com aquecimento da embalagem.
Com base nas equações matemáticas que expressam a resposta do modelo para cada um dos
pontos de estudo foram determinadas as condições ótimas (temperatura e inclinação) para remoção
mínima de 95% em massa da fração oleosa adicionada (Tabela 4). Considerando que a investigação
deve apontar condições de maior viabilidade econômica e que o aquecimento do frasco envolve, a
priori, custos com energia, a análise priorizou a identificação da menor temperatura (x) capaz de
promover a remoção desejada (z), em cada um dos cortes considerados.
Tabela 5 – Condições ótimas (ponto a ponto) para menor temperatura com remoção mínima de
95% do resíduo oleoso.
Tempo de Escoamento
10 minutos

Remoção (%m)
Z
95,0

Temperatura (°C)
X
50

Ângulo (°)
y
60

15 minutos

95,1

46

64

20 minutos

95,0

42

67

25 minutos

95,0

38

69

30 minutos

95,0

35

64

De modo a comprovar o caráter assintótico do sistema em análise em tempos de escoamento
próximos a 30 minutos (já indicados pelos comportamentos das curvas constantes da Figura 7)
realizou-se dois cortes adicionais em 28 e 29 minutos. A resposta do modelo para os dados obtidos
nesses cortes de tempo demonstrou a acomodação das curvas de remoção, com estatística estabilização
do sistema em tempos superiores a 28 minutos: a ampliação do tempo de drenagem não produz mais
efeitos capazes de reduzir a temperatura mínima necessária à retirada da fração oleosa em teores
superiores a 95% em massa.
Com base em dados coletados na pesquisa de campo, que revelam comercialização média diária
de 15L/revendedor de lubrificantes automotivos no Rio de Janeiro e considerando dimensões atuais dos
aparatos coletores em uso nos pontos de troca de óleo, admite-se como factível a proposição de tempo
mínimo 30 minutos para escoamento gravitacional do resíduo de abastecimento.
Vale destacar que o modelo estatístico utilizado teve seus erros absolutos e percentuais
calculados para vários dos pontos do intervalo em estudo e se mostrou confiável em todos os casos.
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Para o ponto experimental T60A70, por exemplo, o maior erro percentual encontrado, em função da
remoção, considerados todos os cortes, é da ordem 0,05%.
5. Conclusão
As avaliações realizadas nos postos de serviços revendedores de lubrificantes automotivos
foram suficientes para revelar a falta de estrutura e ineficácia das atuais metodologias utilizadas para
tratamento e destinação dos resíduos pós-consumo dessa cadeia produtiva.
Os resultados da pesquisa tornam evidente que os programas de logística reversa implantados
no município em estudo apresentam deficiências significativas no que tange, principalmente, às
sistemáticas para separação da fração oleosa do resíduo plástico e armazenamento temporário, com
consequências diretas associadas ao transporte seguro e a viabilidade do processo de reciclagem.
O coletor de óleo móvel, conhecido como “pingadeira”, tem estrutura inadequada à sua
finalidade, sendo constituído por um funil metálico de pequena inclinação em relação à horizontal,
sem qualquer suporte para o amparo dos frascos. Tal estrutura contribui com o escoamento deficiente
realizado nos pontos de coleta: os frascos permanecem no aparato, muitas vezes, “deitados” ou muito
pouco inclinados e, como consequência, são percebidos resultados pouco efetivos na operação de
retirada de óleo.
Além disso, foi evidenciada inexistência de padronização quanto ao tempo mínimo de
escorrimento, ao posicionamento da embalagem durante separação e a metodologia para estoque das
embalagens pós-uso. Essa falta de definição afeta diretamente a eficácia da remoção e compromete os
processos de transporte e reciclagem, com riscos de contaminação do solo e águas subterrâneas.
Os experimentos realizados para avaliação da influência do aquecimento e do posicionamento
das embalagens na remoção da fração oleosa, por escoamento gravitacional, demonstraram que ambos
os parâmetros em estudo possuem relevância significativa, com variações ao longo do tempo de
escoamento. Em todos os casos, o ângulo tem uma contribuição quadrática com sinal negativo,
indicando que a função gerada pelo modelo possui uma faixa intermediária de ângulos onde a
remoção será maximizada. A influência da temperatura é linear e positiva no processo.
Com auxílio de ferramenta computacional para análise estatística dos dados obtidos foi
observada a existência de uma condição ótima de escoamento do óleo lubrificante quando utilizada
inclinação de 64 graus (em relação à horizontal) e temperaturas próximas a 35°C, obtendo-se uma
remoção superior a 95% do óleo residual do frasco após 30 minutos de experimento.
Esses resultados confirmaram a viabilidade da utilização da técnica escoamento gravitacional
como base para descontaminação das embalagens de lubrificantes automotivos, com vistas à
reciclagem mecânica direta do material plástico (sem necessidade de utilização de etapas de lavagem e
secagem). Entretanto, ficou comprovado pelo conjunto de dados experimentais que a eficácia da
remoção da fração oleosa depende de condições operacionais definidas e controladas e, portanto, a
logística reversa adequada para esse tipo de resíduo carece do estabelecimento de sistemática
detalhada que considere, ao menos, variáveis como a posição e a temperatura do frasco e o tempo
mínimo de escoamento.
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A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GESTÃO
EFETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM MEGAEVENTOS: O CASO DA COPA
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de pesquisa exploratória sobre a articulação intersetorial nacional para a Copa
de 2014, especificamente no que se refere à gestão dos resíduos sólidos urbanos, na fase anterior (construção), durante sua
realização (jogos) e posterior (continuidade dos resultados). A fragmentação das políticas públicas gera alto volume de
desperdício de recursos públicos e atendimento inadequado das necessidades da população, sendo frequente a decisão de
realizar eventos de grande porte sem intersecção das diversas áreas envolvidas, embora elaborados planos que teoricamente
são capazes de prover tal articulação. A partir das informações disponíveis para o público em geral sobre as propostas e a
demanda esperada, à luz da legislação vigente, se buscou identificar o grau de articulação entre as políticas e ações
propostas para as cidades sede do evento. A despeito dos proclamados benefícios econômicos, a gestão dos resíduos
apresenta-se como problema futuro de alta relevância, na medida em que o país não conta com planos municipais
implantados na maioria das cidades sede e dos destinos turísticos definidos. Concluiu-se que falta integração interna e entre
as esferas federal, estadual e municipal, com desrespeito a políticas econômicas, sociais e ambientais oficialmente
consideradas prioritárias, contrariando princípios democráticos básicos.
Palavras-chave: Megaeventos, sustentabilidade, gestão de resíduos, políticas públicas, articulação intersetorial.

Abstract: This article presents the results of an exploratory survey on the intersectoral coordination in Brazil for the 2014
World Cup, specifically considering the management of municipal solid waste in the previous phase (construction), during,
(games) and posterior (continuity results). The fragmentation of public policy generally implies in waste of public money
and inadequate care of the population needs. The decision to hold large events in the country frequent lacks accurate
analysis of the intersection of the various areas involved, although the proposed plans are theoretically capable of providing
such linkage. From the information available to the general public (Internet) on the proposals and the demand expected,
according to current legislation, this study aims to identify the degree of linkage between policies and actions suggested for
cities hosting the event. Despite the proclaimed economic benefits, waste management presents itself as future problem of
high relevance, as the country does not have developed local plans and destinations defined in most host cities. It was
concluded that lack integration within and between the federal, state and local and disrespect for economic, social and
environmental officially considered priority, in disagreement with basic democratic principles..
Key-words: Mega-Events, sustainability, waste management, public policies, intersectoral coordination.
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1. INTRODUÇÃO
Na história nacional, a ação governamental se destaca pelo isolamento entre setores, sendo as decisões
estratégicas muitas vezes tomadas sem a discussão dos reflexos nas demais áreas administrativas,
tornando as políticas públicas desarticuladas e os recursos diluídos em ações pontuais e descontinuadas.
Essa fragmentação resulta, na prática, na ausência de inclusão de pontos de vistas de diversos grupos de
interesse (stackeholders) envolvidos na questão e no desperdício de recursos públicos. Eventos
considerados com caráter estratégico nacional, como o sediamento de megaeventos internacionais,
podem trazer grande aprendizado nesse sentido, sendo objetivo deste artigo responder “quais os
elementos fundamentais para atingir a efetiva integração de políticas públicas e o melhor uso dos
recursos públicos no longo prazo na gestão de resíduos?”, com foco nos três eixos da sustentabilidade
(econômico, social e ambiental), a partir da análise das propostas oficiais e estimativas divulgadas para
a Copa do Mundo 2014, à luz das políticas públicas relacionadas identificadas.
A pesquisa, de natureza qualitativa exploratória, utilizou como métodos o levantamento bibliográfico
de fontes primárias (documentos oficiais da FIFA e de órgãos governamentais brasileiros) e
secundárias (notícias da mídia e estudos de autores acadêmicos), seguido da estimação de impactos
com base em dados econômicos, sociais e ambientais de fontes oficiais e de estudos anteriores
pesquisados. Utilizou-se como amostra as cidades sede da Copa, no universo dos municípios
considerados destinos turísticos. Considerando a quantidade de informações consultadas na Internet
sobre o status atual dos preparativos e propostas para a Copa, optou-se por apresentar tais fontes em
notas finais, visando facilitar a leitura deste documento.
A análise das informações sobre a gestão de resíduos quanto à sustentabilidade (econômica, social e
ambiental) ocorreu a partir da visão em três fases básicas: preliminar, na qual se configura a geração e
descarte em grandes obras de construção, reforma e/ou adaptação para o evento, realização; durante os
jogos, que implica no gerenciamento dos resíduos comumente descartados pelos participantes e
acompanhantes e pós-evento, relacionada à continuidade da manutenção do investimento público e
privado realizado, em aspectos que beneficiem a população em geral nesse aspecto para além do
período de realização do certame esportivo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.0. Contexto geral
Na constante busca por matéria-prima para garantir sua sobrevivência e produção de bens, as atividades
humanas transformam as paisagens naturais; a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o
Meio Ambiente, ocorrida na década de 70 em Estocolmo já destacava a necessidade de considerar as
questões ambientais e sociais relacionadas às econômicas.
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No Brasil, a promulgação do Estatuto das Cidades (Lei N°. 10.257/2001) obrigou os organismos
responsáveis pela política ambiental a novas posturas de responsabilidade socioambiental. A Resolução
n° 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2002) e a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos sancionada em 2010 (PNRS - Lei No. 12.305) estabeleceram as responsabilidades dos agentes
públicos e privados quanto aos resíduos e tornou obrigatória a adoção de planos integrados de
gerenciamento municipal a partir de 2014. As metas e estratégias da PNRS demandam ações de
educação ambiental e de comunicação capazes de mobilizar e envolver a todos: sociedade civil, esferas
governamentais, instituições não governamentais e segmentos produtivos. Destarte, megaeventos de
alcance mundial, por seu caráter abrangente, são considerados instrumentos capazes de disseminar e
legitimar, para todos os atores sociais, conceitos como o de “desenvolvimento sustentável” (DEBORD,
1997).

A partir da Copa da Alemanha em 2006, as competições mundiais de futebol seguiram a tendência
estabelecida pelo Comitê Organizador nos Jogos Olímpicos em 2000, que considera a proteção do
ambiente como requisito básico da proposta vencedora para sediar os jogos. O Green Goal define
quatro áreas temáticas: água, resíduos, energia e transporte para avaliação dos impactos de um evento
como a Copa do Mundo (FIFA, 2003). Em resposta a essa necessidade foi criada, em maio de 2010, a
Câmara Temática Nacional de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CTMAS) coordenada pelos
Ministérios do Esporte e do Meio Ambiente e, posteriormente, as respectivas Câmaras Estaduais, que
consideraram as diretrizes da FIFA para a realização da Copa do Mundo 2014: neutralizar as emissões
de gases de efeito estufa (GEE) e cooperar com o combate ao aquecimento global; promover
sustentabilidade ambiental com inclusão social; incentivar e alavancar negócios verdes; buscar
eficiência energética; valorizar e promover a proteção da biodiversidade brasileira; construir estádios
com padrões sustentáveis; utilizar a água racionalmente; propiciar a mobilidade e circulação
sustentáveis; incentivar o consumo de produtos orgânicos e/ou sustentáveis e estimular o ecoturismo
nos biomas brasileiros (LANGONE, 2011).
De acordo com a Revista Veja (2009), os critérios utilizados pelos técnicos da FIFA para a seleção das
cidades escolhidas, aplicados nas visitas e nos projetos entregues pelas cidades, consideraram os
estádios, a rede hoteleira, o sistema de transporte urbano, os aeroportos, segurança pública e opções de
lazer. A escolha dos estádios passou pela análise das seguintes exigências: pelo menos 40.000 lugares
(jogo de abertura 60.000 assentos e o de encerramento 80.000); todos os espectadores com cadeiras
individuais numeradas, com encosto mínimo de 30 centímetros de altura; banheiros limpos e em
número suficiente, corredores de entrada e saída largos e tribunas de imprensa bem equipadas, além de
hospitais e estacionamentos nas imediações. Embora o discurso oficial seja diferente, os critérios
elencados não apontam fatores relacionados à sustentabilidade integrada nos fatores econômicos,
sociais e ambientais.
2.1. O status quo das cidades sede
Entre as doze cidades escolhidas estão dez das principais metrópoles brasileiras, que concentram
infraestruturas e serviços capazes de admitir um megaevento dessa magnitude, das quais 80% se situam
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entre os dez maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) dos municípios brasileiros, à exceção de Recife,
Natal e Cuiabá (IBGE, 2011).
Na legislação brasileira, a gestão dos resíduos sólidos urbanos foi tratada especificamente pela
legislação, cabendo aos municípios criar planos e estruturas capazes de dar conta da imensa quantidade
de lixo gerado nas cidades. Com essa finalidade, foi criado pelo Governo Federal o Sistema Nacional
de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos SNIR, disponibilizando várias informações
técnicas e manuais orientativos para sua implantação; nos municípios sede dos jogos da Copa 2014 a
situação atual do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos se configura pelo seguinte cenário:
 Belo Horizonte – a versão preliminar (2013) inclui a Região Metropolitana (34 municípios) e o
“Colar Metropolitano” (16 cidades), que produziu, em 2010, 4.600 t/dia, sendo a capital
responsável por mais de 40% do volume de resíduos sólidos gerados na regiãoi, embora não aborde
especificamente megaeventos como a Copa 2014;
 Brasília – com legislação específica sobre resíduos sólidos inicial de 1993ii, a Política Distrital de
Resíduos Sólidos, há instrumentos legais posteriores relacionados ao tratamento de resíduos
específicos de algumas áreas. Um fato interessante é a publicação do “Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos do Estádio Nacional de Brasília para a Copa das Confederações 2013” pelo PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)iii, relacionado ao Estádio Nacional de
Brasília - Mané Garrincha e espaços de apoio ao evento (Centro de Convenções Ulisses Guimarães
e o Ginásio Nilson Nelson). Dados publicadosiv em jornal local em 2010 indicam o volume diário
de 2 mil toneladas de resíduos sólidos coletados, com 2,4 quilos de lixo por dia por habitante.
 Cuiabá – o diagnóstico da cidade sobre os resíduos sólidosv foi divulgado em março de 2013 e o
governo estadual optou, em maio, pela criação do Conselho e Agência da Região Metropolitana de
Cuiabá para desenvolver o PGRS, relativo a 4 municípios (Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio e
Livramento) responsáveis por 790 toneladas diárias de lixo, dos quais a capital responde por 550
toneladas.
 Curitiba – a cidade publicou o plano municipal em outubro/2010, alvo de consulta pública, do qual
consta a média de 2.560 toneladas de resíduos/dia (1,383 kg/hab/dia); embora não se refira ao
tratamento específico em megaeventos, cita a legislação específica obrigando à instalação de
coletores de lixo e coletores de lixo reciclável nas universidades, faculdades, centros universitários,
escolas, colégios, estádios de futebol, supermercados, shoppings centers e eventos com
concentração públicavi.
 Fortaleza – publicado em dezembro de 2012, o plano cearensevii, no escopo da Regionalização para
a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará, prevê a integração da Região
Metropolitana de Fortaleza (capital, Aquiraz, Caucaia, Eusébio e São Gonçalo do Amarante), com
geração de 1.758.169,31 toneladas de resíduos sólidos somente da população urbana de Fortaleza.
 Manaus – o Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Manausviii, publicado em julho/2010, prevê um
horizonte de 20 anos (2009 a 2029), sendo identificado 1,5kg de coleta per capita de resíduos
sólidos urbanos kg/hab./dia, dos quais 0,80kg são resíduos sólidos domiciliares.
 Natal – denominado “Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos”ix, lançado em
janeiro/12, o município tem o total de 0,968 kg/hab/dia de coleta de RSU, sendo 1,204 toneladas
diárias;
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Porto Alegre – a versão preliminar (outubro/12x), indica a geração de resíduos sólidos de resíduos
urbanos de 1,27 kg diários por habitante, no total de 2.247,89 toneladas diárias coletadas.
Recife – a lei municipal publicada em abril/2013, aprovando o Plano Metropolitano de resíduos
Sólidos – PMRS – da Região Metropolitanaxi e 14 municípios, traz o diagnóstico de 4.819
toneladas coletadas/dia, com geração per capita de 1,317 kg/hab./dia.
Rio de Janeiro – submetido à consulta pública em agosto/2012xii a ser integrado ao Plano Municipal
de Saneamento Básico de Água e Esgoto do Município mediante decreto municipal xiii, informa
10.815 t/dia de resíduos sólidos coletados (base dezembro/11), não sendo informada a geração per
capita.
Salvador – desde 2005 a cidade conta com o Plano de Saneamento municipal, elaborado no escopo
do convênio com a UFBA; segundo o Plano Básico de Limpeza Urbanaxiv, o município gerou, em
2011, uma média de 2.879,62 toneladas/dia (1,0 kg per capita/dia). O decreto municipal de
janeiro/2013 estabeleceu o prazo de 120 dias para a apresentação de proposta de Plano Municipal
de Saneamento Básico pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil.
São Paulo – o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidosxv da capital paulista, disponibilizado
no site da respectiva prefeitura em julho/2012, informa a coleta de 18 mil toneladas de lixo, das
quais 10 mil são de resíduos domiciliares, não havendo informação sobre a quantidade per capita,
estimada em 1 kg/dia (BESEN, 2011).

2.1. Fase preliminar
Fase marcada pela aplicação de recursos em grandes obras de construção e/ou reforma para o evento,
nos países em desenvolvimento exigem investimentos maiores para a preparação de tal grandeza, com
aumento nos riscos e custos de oportunidade (PRONI e SILVA, 2012, p.4).
2.1.1. Aspectos econômicos
As altas cifras dos investimentos públicos e privados programados envolvem a construção e reforma
dos estádios esportivos (R$ 4,62 bilhões), a expansão e adequação do parque hoteleiro (R$ 3,16
bilhões), os investimentos em mídia e publicidade (R$ 6,51 bilhões) e tecnologia da informação (R$
309 milhões), a implantação de centros de mídia e transmissão de dados (IMCs e IBC) (R$ 184
milhões), infraestrutura de transportes (R$ 1,21 bilhão), reurbanização das cidades (R$ 2,84 bilhões) e
segurança pública (R$ 1,70 bilhão) e instalação de grandes parques ou áreas ao ar livre transformados
em espaços de lazer para diversão e integração do público (R$ 204 milhões) (ERNST & YOUNG e
FGV, 2010).
Atualmente, segundo o Governo Federal (BRASIL, 2013), os valores totalizam R$ 28,1 bilhões,
divididos em mobilidade urbana (R$ 8,9 bilhões), aeroportos (R$ 8,4 bilhões), estádios (R$ 7,6
bilhões), infraestrutura e capacitação em segurança (R$ 1,9 bilhão), portos (R$ 700 milhões),
telecomunicações (R$ 400 milhões) e turismo (R$ 200 milhões), financiados pelo governo federal (R$
8,7 bilhões), sendo R$ 6,5 bilhões do orçamento federal, recursos locais - governos estaduais e
municipais (R$ 7,3 bilhões) e privados (R$ 5,6 bilhões). Embora discursos oficiais informem 1,5
pontos adicionais ao PIBxvi pelo evento, cabe futuramente uma análise mais detalhada, na medida em
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que os principais custos financeiros para tal evento recairão sobre os contribuintes, que não
necessariamente se apropriarão dos benefícios, em especial considerando os compromissos assumidos
pelo país perante a FIFA.
2.1.2. Aspectos sociais
De acordo com a PNRS, as políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis deverão observar: (i) a dispensa de licitação para a contratação; (ii) o estímulo à capacitação
e ao fortalecimento institucional de cooperativas e pesquisa voltada para a sua integração nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e, (iii) a melhoria das
condições de trabalho dos catadores.
Para o atendimento ao disposto nos itens (ii) e (iii), poderão ser celebrados contratos, convênios ou
outros instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atuem na
criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis.
Para estimular o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e inclusão social (com a inclusão de
catadores) o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - articulou os
ministérios do Esporte e do Meio Ambiente, com os Estados e municípios sede do torneio e com o
Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, viabilizando recursos do seu Fundo Social
para cooperativas de catadores, possibilitando empréstimos a prefeituras e Estados, para elaboração de
projetos e financiamento eventual a concessionárias de serviços de coleta e destinação de resíduos
sólidosxvii. O programa Cataforte, fruto de acordo de cooperação entre a Secretaria-Geral da Presidência
da República, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA do Ministério da Saúde, o Banco de Desenvolvimento Econômicos e
Social - BNDES, o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil e a PETROBRAS, reúne ações
integradas que contribuem para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis se
inserirem no mercado da reciclagem, impulsionando a inclusão social e econômica dos catadores de
materiais recicláveis e a implementação da PNRSxviii. Com relação à Copa, o primeiro estado a utilizar
este recurso foi o Rio de Janeiro.
2.1.3. Aspectos ambientais
Os critérios de avaliação e seus princípios foram denominados “Sete passos para a Copa Verde”
(ERNST & YOUNG e FGV, 2010) e consistem em conservação de energia e mudanças climáticas,
minimização do uso da água, gestão integrada de resíduos, eficiência energética no transporte,
mobilidade e acesso, conservação da paisagem e biodiversidade, estilos arquitetônicos verdes e
sustentáveis e garantia de sustentabilidade nas construções.
Na construção, um dos mais abordados nos encontros internacionais subsequentes a partir da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 1992) em razão de
sua capacidade de transformar o ambiente e consumir recursos naturais e energéticos em larga escala,
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gerando muitos resíduos, a “construção verde” ou “construção sustentável” traz uma nova concepção
para a construção civil (Green Building) (EPA, 2009) retratando a preocupação da redução significativa
de seu impacto no meio ambiente. Com o volume de entulhos existente nas cidades brasileiras, que
contribui para o esgotamento dos aterros sanitários, principalmente nas metrópoles, tal resíduo é,
tradicionalmente, aterrado nos mesmos locais que os resíduos sólidos urbanos (RSU) (ÂNGULO,
2005), respondendo por por 40% da extração de recursos naturais, 50% da energia gerada para o
funcionamento de edificações e 50% dos resíduos sólidos urbanos advêm das construções e de
demolições (BASTOS et al., 2006). Sediar eventos como a Copa do Mundo envolve a construção ou
reforma dos estádios para atender ao “padrão FIFA”, alterando as estruturas e a gestão de serviços de
hospitalidade, com preocupação adicional sobre a gestão de resíduos.
Em três das cidades-sede estão sendo construídos novos estádios e nas demais haverá reformas para
atender às exigências da FIFA, considerando critérios de construção sustentável, que incluem: projeto
redução da carga de calor, maximização da iluminação natural e promoção da circulação de ar fresco,
uso eficiente da energia no condicionamento de ar e iluminação, uso de materiais atóxicos e
inofensivos ao meio ambiente, redução de geração de resíduos e uso de materiais reciclados, sistemas
de tubulação eficientes, coleta de águas pluviais, fontes de energia renováveis e sensibilidade em
relação ao impacto da obra sobre o meio ambiente. No Brasil, o BNDES, principal agente de fomento,
abriu uma linha de financiamento para construção e reforma das arenas esportivas, condicionando seu
acesso à obtenção de certificação ambiental de construção sustentável num nível intermediário,
conforme sistema de certificação internacional, como o LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) da Agência de Proteção Ambiental Americana - EPA (ME, 2006). Na
construção/reforma dos estádios, há exigências dos organizadores para o menor impacto no ambiente,
para servir de exemplo para os próximos eventos (Copas de 2018 e 2022 - Rússia e Catar).
Considerando que a construção/adequação dos estádios deve considerar a gestão dos resíduos da obra e
a priorização de materiais regionais, preferencialmente recicláveis, os estádios para a Copa de 2014 no
Brasil apresentam as seguintes características, de acordo com diversas fontes de notícias veiculadas
pela mídia.
a) Mané Garrincha (Brasília): os materiais utilizados na obra são recicláveis, reciclados, aproveitados
na construção e/ou destinados à cooperativas de reciclagem do Distrito Federal.
b) Mineirão - Governador Magalhães Pinto (Belo Horizonte): 90% do concreto e dos resíduos da
demolição serão usados em usinas recicladoras para emprego na indústria.
c) Fonte Nova (Salvador): 90% dos resíduos gerados na implosão da estrutura estão sendo
reaproveitados na construção da nova arena e a argila retirada cobrirá aterros sanitários.
d) Castelão - Governador Plácido Castelo (Fortaleza): reciclagem de 30% do entulho da demolição do
estádio antigo.
e) Itaipava Arena Pernambuco (Recife): gestão dos resíduos sólidos.
f) Arena das Dunas (Natal): prevê a reutilização do entulho da demolição dos edifícios atuais
g) Arena da Baixada - Joaquim Américo Guimarães (Curitiba): não foram encontrados dados sobre a
reutilização, apenas outros critérios do LEED.
h) Beira Rio (Porto Alegre): destinação dos 75% dos resíduos em reciclagem/reaproveitamento.
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i) Arena Pantanal (Cuiabá): 70% do concreto e alvenaria do antigo estádio são tratados e processados
no próprio local e utilizados na obra, na pavimentação dos acessos, com redução de custos e
diminuição da degradação ambiental, do fluxo de caminhões pesados e do desperdício de recursos
físicos e humanos.
j) Arena da Amazônia (Manaus): parte do concreto usado na obra virá de material reciclado e será
realizado o reuso das águas.
k) Itaquerão – Corinthians (São Paulo): não foram encontrados dados sobre a reutilização, apenas
outros critérios do LEED.
l) Maracanã - Jornalista Mário Filho (Rio de Janeiro): o entulho e partes do gramado serão
reaproveitados na mesma obra ou em outras, com novos itens do espaço recicláveis.
2.2. Fase de realização do evento
2.1.1. Aspectos econômicos, sociais e ambientais
De acordo com o Ministério do Turismo o período médio de estadia se situa entre 10 e 15 dias, sendo
esperados cerca de 500 mil turistas estrangeiros (MT e FGV, 2009?), além dos turistas nacionais que
circulação no circuito do evento; para fins de mensuração do impacto dos resíduos sólidos do evento,
neste estudo se considera a estimativa de público para os eventos em 3 milhões de pessoas, na medida
em que cálculos divulgados estimam 2,98 milhões de visitantes adicionais durante o evento (ERNST &
YOUNG e FGV, 2010) e 3.179.000 pessoas (contribuição de Luiz Nassif ao Blog Advivoxix).
Em razão dos dados financeiros da ABRELPE (2013) estarem mais atualizados do que o SNIS, para a
avaliação do dispêndio adicional da Copa adotou-se o valor de R$ 133,56/tonelada como custo médio
per capita para a coleta e destinação dos RSU e demais serviços de limpeza urbana. Adotou-se a
quantidade de 1,102 kg/habitante/dia, obtida a partir da média das unidades da federação das cidades
sede (ABRELPE, 2013), considerando a tendência dos visitantes de adotarem padrões culturais
similares aos dos habitantes, em especial quanto à alimentação e comportamento nos estádios.
As cidades sede apresentam altos valores de coleta de RSU diários por habitante, cujo tratamento e
custo exigem considerações no impacto de megaeventos, pois implicam em altos custos para o erário,
com média de R$ 0,15 para as capitais consideradas: Minas Gerais (0,944), Distrito Federal (1,599),
Mato Grosso (1,024), Paraná (0,86), Ceará (1,098), Amazonas (1,16), Rio Grande do Norte (0,967),
Rio Grande do Sul (0,832), Pernambuco (0,994), Rio de Janeiro (1,303), Bahia (1,05) e São Paulo
(1,393), cuja média atinge 1,102 de RSU dia/habitante. A partir dos dados coletados, pode-se estimar
que o volume adicional de resíduos sólidos atinja um montante superior a 3,3 mil toneladas, com um
custo diário de R$ 441.549, um dispêndio entre R$ 4.415.494 (10 dias de permanência) e R$ 6.623.240
(15 dias), não considerados nos cálculos financeiros do evento, inexistindo informações públicas
disponíveis sobre a inclusão de tais valores nos orçamentos públicos dos governos envolvidos. Trata-se
de um problema sério a ser enfrentado pela administração pública, que será cobrada pelos visitantes e
pela comissão organizadora do evento; essas exigências tornam mais relevante a gestão dos resíduos no
contexto nacional, com recursos escassos, falta de prioridade para o saneamento, como em outros
países subdesenvolvidos (ANDRADE e FERREIRA, 2011). Saliente-se que o valor calculado com
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base nas informações de 2011 corresponde a um aumento em torno de 40% em relação ao custo
estimado pelo IPEA relativo ao ano de 2007 (IPEA, 2010).
É certo que um problema crucial se apresenta no país, na medida em que “[...] os resíduos sólidos não
têm recebido a atenção merecida do Poder Público, da coletividade e dos indivíduos em geral”
(ARRUDA, 2004, p. 37), fator agravado pela globalização, que trouxe uma postura generalizada que
não favoreceu a mudança na situação sobre como se percebe e lida com tal problema, considerando que
“na sociedade prolifera grande individualismo e forte passividade, que acabam inibindo ações de
melhoria socioambiental. Quanto ao poder público, a sua ausência ocorre tanto em termos econômicos
quanto em termos sociopolíticos”. (ANDRADE e FERREIRA, 2011)
Na questão das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos, o levantamento dos atuais PMGRS
dos municípios analisados deixa claro que o país ainda não tem condições adequadas de atender a tal
megaevento, como identificado por (ANDRADE e FERREIRA, 2011):
Chega a ser, infelizmente, uma vergonha, o descaso e a omissão presenciados em grande parte das cidades
brasileiras, em que as prefeituras operam sem política definida para o gerenciamento do lixo urbano,
acarretando, com isso, impactos ao meio ambiente e uma baixa qualidade de vida para a população.
(ANDRADE e FERREIRA, 2011)

Outro fator importante a ser considerado é que, segundo estudos diversos, a geração de resíduos sólidos
somente nas unidades hoteleiras atinge 0,478kg/dia/hóspede, com média de 71,26% de matéria
orgânica putrescível em períodos de realização de eventos culturais (ZARO, 2009); no transporte aéreo,
o volume chega a 4m3 de resíduo por dia no aeroporto, e mais 1,5m3 nas aeronaves em operação,
totalizando 5,5 m3 diários (GONÇALVES, 2009, apud KUNZ e DE CONTO, 2013), sem considerar
megaeventos como a Copa.
Deve-se considerar a capacidade dos contratos firmados pelo poder público para a coleta e destinação
dos resíduos sólidos; no caso das cidades sede e municípios considerados destinos turísticos -120
cidades - tal preocupação deveria ser anterior à formalização de tais contratos, pois a legislação
nacional prevê um adicional máximo de 25% no valor total dos serviços no caso de aditamento. As
análises realizadas demonstram que várias cidades sede, a menos de um ano da Copa, ainda não têm
sequer o PMGRS implantado, situação provavelmente mais crítica nos demais destinos turísticos. Em
um país marcado por lento processo decisório, procedimentos altamente burocráticos e exigência legal
de existência de recursos orçamentários para realização de ações governamentais (Lei de
Responsabilidade Fiscal), tal situação provavelmente provocará a utilização de mecanismos não
adequados à gestão responsável dos recursos públicos com base nas exceções da Lei da Copa e outras
normas legais complementares.
2.3. Fase pós-evento
A Copa do Mundo de Futebol está entre os maiores eventos mundiais periodicamente organizados, com
reflexos importantes nas áreas de mídia, negócios e turismo, promovendo o desenvolvimento local
principalmente considerando a infraestrutura, mobilidade urbana, construção civil e serviços. Portanto,
o “Legado da Copa” deve ser analisado quanto à continuidade dos resultados do investimento público e
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privado realizado, em aspectos que beneficiem a população em geral, para além do período de
realização do certame esportivo.
2.1.3. Aspectos ambientais
O processo de urbanização apresenta estreita relação com o espaço e o tempo, com características e
nuances resignificados de acordo com as circunstâncias. A redução do fluxo de pessoas nos locais das
competições pode resultar no abandono de algumas áreas, transformando-as em locais de depósito
clandestino de lixo. O estudo de Mucelin e Bellini (2008) realizado na área urbana em Medianeira-PR
mostrou que a destinação inadequada de resíduos pode provocar a contaminação de corpos d’água,
assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, além da poluição visual e
mau cheiro.
Considerando o alinhamento dos objetivos da Copa de 2014 com a PNRS, é preciso garantir as
Unidades de Triagem formadas ou as Cooperativas de Catadores organizadas que obtiveram recursos
para aquisição de equipamentos e construção de centrais de triagem, cursos de formação e capacitação
dos catadores e formação de redes (articulação da venda e maior capacidade de negociação) com
visível inclusão social e geração de renda não sejam prejudicados pela falta de material para reciclagem
(diminuindo a sustentabilidade financeira da organização) após o evento. No pior cenário, pela falta de
garantia de renda fixa garantida, os catadores podem voltar a atuar de forma autônoma, diminuindo o
potencial de reciclagem e aumentando o aterramento de resíduos, que “deve ser efetuado como última
alternativa e somente para a parcela que não apresenta condições de recuperação e reciclagem, como
preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos” (JACOBI e BESEN, 2011, p. 154).

4. RESULTADOS
Os resultados apontam para grande potencialidade de uma Copa com grande legado de resíduos,
endividamento nacional e injustiça social difíceis de solução.
No aspecto econômico, os resultados da pesquisa identificaram um alto volume de recursos na
preparação (obras de infraestrutura), que, se por um lado propicia o crescimento econômico, por outro
apresentam “têm impactos nacionais de dimensões econômicas, fundiárias, urbanísticas, ambientais e
sociais”, que precisam ser analisados de forma articulada, buscando o bem comum, finalidade máxima
das políticas públicas, embora considerado “contribuição importante para estimular o crescimento
econômico em razão dos investimentos que mobiliza e dos efeitos nas diversas cadeias produtivas
(DIIESE, 2012). Não se pode deixar de considerar que tal crescimento ocorre à custa de muitos
sacrifícios da população, que se encontra em uma situação de direcionamento de altos volumes de
recursos públicos para tal evento, que deveriam ser aplicados em áreas de alta importância social direta
- educação, saúde, assistência social, etc, em especial para aquelas em situação de vulnerabilidade
social.
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No enfoque ambiental, o “Green Goal” preconiza a adoção de metas mensuráveis para avaliar a
redução do impacto ambiental do evento. Nos documentos analisados aparece apenas o compromisso
de buscar a certificação LEED na construção/ adaptação de alguns estádios, realizar ações de coleta
seletiva e sensibilização para questões ambientais e de reduzir as emissões de CO2 (pegada de carbono)
durante o evento, mas em nenhum momento existe o compromisso “Carbon free” como ocorreu na
Copa da Alemanha. Os objetivos da Copa 2006 na Alemanha incluíram a redução de 17% da produção
do lixo nos estádios e arredores; na África do Sul, em 2010, no Cape Town Stadium medidas de
redução de resíduos foram implementadas e 58% dos resíduos gerados foram desviados dos aterros
para a reciclagem, tendo a cidade, ultrapassado a meta do governo de redução de resíduos de aterro em
20%. No Brasil, embora possam ser cumpridas as metas ambientais propostas, principalmente na fase
inicial, de construção dos estádios - embora a um alto custo social - os dados pesquisados não divulgam
metas de redução ou comprovam a preocupação nacional com a gestão dos resíduos nas fases
posteriores, o que poderá significar um “legado do lixo” de difícil transposição por muitas décadas.
A organização nacional e internacional do evento não apresenta ênfase na abordagem social; além dos
vários compromissos governamentais assumidos sem a prévia consulta pública à sociedade e análise
efetiva de seus impactos sociais, as ações de capacitação dos catadores de materiais recicláveis não
aparenta estar sendo realizada com enfoque na conscientização ambiental. As atividades propostas,
embora louváveis, não garantem que tais trabalhadores tenham papel destacado no período pós-Copa,
em especial se descontinuada a garantia de renda potencialmente existente durante o evento.
Diante do exposto, para que uma nação consiga implementar megaeventos sustentáveis é preciso levar
em consideração a sustentabilidade nos enfoques econômicos, sociais e ambientais, assim como o
desenvolvimento sustentável nos municípios direta ou indiretamente envolvidos. O DIIESE (2012)
ressalta, ainda, o risco de estimativas inadequadas gerarem problemas adicionais ao país, como ocorreu
na África do Sul: “número de turistas aquém do esperado; subutilização dos estádios pós-copa e poucos
investimentos em infraestrutura em um país com graves problemas sociais”, demonstrando que o
planejamento intersetorial é indispensável em eventos similares.

CONCLUSÕES
Na busca da identificação dos elementos fundamentais para atingir a efetiva integração de políticas
públicas e o melhor uso dos recursos públicos no longo prazo na gestão de resíduos, os resultados da
pesquisa comprovam a necessidade da articulação intersetorial – governamental e privada – para
reduzir os custos econômicos, sociais e ambientais de megaeventos esportivos.
Se, por um lado existe a perspectiva oficial de realização de um megaevento com grandes benefícios
para a população, por outro, existe o risco de um público aquém do estimado, que embora possa
significar menor quantidade de resíduos a tratar, resultarão em aplicação de recursos que, além de
redirecionados de outras políticas públicas, não terão utilidade efetiva, em detrimento de necessidades
econômicas, sociais e ambientais da população.
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A tomada de decisões governamentais unilaterais, visando principalmente os hipotéticos benefícios
financeiros ao sediar um evento internacional, é uma postura que não condiz com políticas públicas
oficiais. O compromisso firmado com a FIFA apresenta algumas questões importantes em conflito com
estratégias públicas consideradas prioritárias, por exemplo, a diminuição de potenciais oportunidades
para micro e pequenos empreendedores no entorno dos estádios que poderiam incluir aqueles que
operam no setor de resíduos; a desocupação das casas no interesse do evento, sem discussão social
prévia sobre o valor dos imóveis, pode obrigar as pessoas a mudar-se para áreas que não apresentam a
infraestrutura de saneamento adequada, gerando impacto social e ambiental de alta relevância, não
sendo identificada sua integração com programas públicos como o “Minha Casa, Minha Vida”; a
postura oficial de restrição orçamentária rígida fica comprometida ao permitir a abertura de créditos
adicionais para atendimento às demandas do evento. A flexibilização da legislação relativa às licitações
permite aumento dos gastos governamentais além dos limites legais, contrariamente à legislação que
versa sobre a responsabilidade fiscal, além da falta de informações dos gastos para o evento, indo de
encontro à recente legislação que exige transparência para a sociedade.
Especificamente na gestão de resíduos do evento, embora a PNRS defina a obrigatoriedade de planos
municipais – implantados e não apenas estabelecidos – a situação atual não indica que as cidades sede e
os municípios considerados destinos turísticos tenham capacidade efetiva de receber e tratar o volume
gerado durante o evento, comprometendo a visão internacional do país em um tema de amplitude e
preocupação internacional. Ou seja, os resultados econômicos, embora possam ser relevantes em um
momento inicial, no longo prazo podem representar um pesado encargo para o erário, gerando um
legado econômico, social e ambiental oneroso. O custo financeiro direto da gestão sem aproveitamento
dos resíduos pode ter sido subestimado neste estudo, em função de terem levado em consideração os
dados relativos a 2011, devendo ser considerada a elevação anual conforme comparação com o estudo
do IPEA, que atingiu 40% no decurso de 4 anos. Adicionalmente devem ser acrescidos os custos das
etapas de transporte até a destinação final, do seu processamento nos aterros e da continuidade do
rejeito nesses espaços, que se configuram em gastos mensais das administrações municipais e,
consequentemente, do cidadão contribuinte.
É preciso retomar a relação harmônica entre os princípios democráticos e as decisões governamentais;
priorizar a aplicação de recursos em megaeventos de caráter esportivo em detrimento das necessidades
sociais é uma situação insustentável pela população, refletida nas manifestações públicas em todo o
país no primeiro semestre de 2013. Não se pode conceber um país democrático como aquele no qual é
firmado unilateralmente pelo principal representante público nacional, apoiado por seu principal
assessor jurídico, um compromisso nacional com questões que afetam a economia, a arrecadação fiscal,
os direitos humanos, sociais e trabalhistas e desrespeitam normas jurídicas e sociais duramente
conquistadas, sob risco de retrocesso.
As informações investigadas obrigam à prévia discussão com a sociedade para a tomada de decisão de
realizar o planejamento conjunto, no caso dos resíduos especialmente com os empresários do segmento
turístico para o tratamento dos resíduos decorrentes do aumento da população geradora e a necessidade
de eventuais apoios financeiros governamentais para fazer frente aos custos adicionais de adequação
das unidades turísticas e dos serviços de coleta e tratamento de resíduos municipais. Tratando-se de
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recursos públicos que poderiam ser destinados a outras necessidades sociais, tais investimentos
deveriam ser incluídos em uma pauta de decisões coletivas para identificação da opinião da sociedade
em geral.
Finalizando, como se admite, em um país autodesignado democrático, que o principal representante
nacional assuma os sérios e onerosos compromissos para realização da Copa sem a articulação dos
órgãos governamentais responsáveis pelo bem estar social e sem discussão pública aberta antes de sua
assinatura?
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Resumo: Os resíduos de serviço de saúde possuem características químicas, físicas e biológicas específicas, perigosas à
saúde e ao meio ambiente, tornando-se objeto de preocupação dos órgãos de saúde e ambientais. A legislação brasileira
estabelece critérios de classificação, manejo, acondicionamento e destinação final para um melhor gerenciamento dos riscos
existentes. Em Belo Horizonte no ano de 1999, é elaborado pela Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de
Resíduos de Saúde- COPAGRESS, um documento referência e manual orientador na formulação de uma nova concepção
para a gestão dos RSS, tendo a segregação dos resíduos na origem como procedimento necessário para o gerenciamento por
grupo de resíduos gerados. A COPAGRESS, sentindo necessidade da construção de indicadores, elabora o Manual de
Regulamento Orientador para a Construção dos Indicadores de Monitoramento, Avaliação e Controle de Planos de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, voltado para os geradores de resíduos de saúde. O presente estudo visa
apresentar uma proposta de indicadores para um correto monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Saúde, se consolidando como uma importante ferramenta aos gestores de estabelecimentos de saúde.
Palavras-chave: resíduos de serviço de saúde, indicadores e monitoramento.
Abstract: Health care waste (HCW) has chemical, physical and specific biological, dangerous for health and the
environment, making it an object of concern for its services. The Brazilian legislation establishes criteria for classification,
handling, packaging and disposal for better management of existing risks. In Belo Horizonte in 1999, was prepared by the
Permanent Committee for the Support of Waste Management of Health - COPAGRESS, a reference document and
guideline formulation of a new conception for the management of the HCW, the segregation of waste at source procedure as
necessary for the management of waste generated by groups. The COPAGRESS, feeling the need of construction of
indicators, prepares the manual of rules for the creating guidance Indicators for Monitoring, Evaluation and Control of
Waste Management Plans for the Health Services, facing generators of HCW. The present study aims to present a proposal
of indicators for a correct monitoring of the Waste Management Plan for Health, consolidating itself as an important tool for
managers of health establishments.
Key-words: Health care waste, indicators and monitoring
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Introdução
Diante de um novo modelo tecnológico industrial, onde há a incorporação de valores de consumo
diferentes e maiores, a geração de resíduo urbano sofre um crescente aumento nos que se diz respeito a
quantidade e qualidade. Esse crescimento desordenado e sem planejamento adequado da destinação
final, que geralmente ocorre no solo, oferece risco potencial ao meio ambiente e a vida do próprio
gerador: o homem. (DIAS, 2003)
Entre os diferentes tipos de resíduos gerados, Ventura e colaboradores (2010) e Takayanagui (2005)
destacam especialmente os resíduos de serviço de saúde – RSS, os quais podem apresentar riscos pelo
fato de alguns desses resíduos possuírem características biológicas, químicas e físicas perigosas à saúde
e ao meio ambiente. Embora representem uma pequena parcela em relação aos resíduos sólidos
urbanos, eles podem ser potenciais fontes de disseminação de doenças, colocando em risco direto os
profissionais de estabelecimentos geradores desses resíduos, bem como os pacientes ou clientes desses
serviços, além de toda a sociedade. Constitui-se, portanto, objeto de preocupação de órgãos de saúde,
órgãos ambientais, prefeituras, técnicos e pesquisadores da área.
Segundo a RDC Nº 306/2004, da ANVISA, definem-se como geradores de resíduos de serviço de
saúde:
todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios,
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal;
drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de
ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses;
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de
tatuagem, dentre outros similares (BRASIL, 2004).
Desta forma, todos os resíduos gerados nos estabelecimentos mencionados acima devem ser
gerenciados segundo o risco que apresentam. Com o objetivo de estabelecer uma gestão segura dos
RSS, os mesmos são classificados de acordo com suas características e riscos que oferecem ao meio
ambiente e à saúde. Conforme se conhece o potencial impacto dos diversos tipos de resíduos sobre o
meio ambiente e a saúde, e ao mesmo tempo em que novos tipos de resíduos são gerados, torna-se
necessário manter um sistema de classificação dos RSS como um processo contínuo de construção.
(BRASIL, 2006)
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Os RSS são classificados segundo a RDC 306/04 ANVISA, da seguinte maneira:








Grupo A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características,
podem apresentar risco de infecção.
Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública
ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade e toxicidade.
Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do
CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.
Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi,
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros
similares.

A importância do correto manejo e tratamento dos RSS está vinculada à prevenção da saúde e do meio
ambiente, desde contaminações biológicas que elevam os índices de infecção hospitalar até a
proliferação de enfermidades devido a contaminações do lençol freático pelos diversos tipos de RSS
(NAIME et al., 2006 apud TRAMONTINI, 2009).
Do total de resíduos gerados pelas atividades de saúde, aproximadamente 80% são similares aos
resíduos domésticos. Os demais 20% são considerados materiais perigosos que podem ser infecciosos,
tóxicos ou radioativos. De todos os tipos de RSS gerados, os perfurocortantes representam cerca de 1%
e merecem cuidado especial por representarem alto risco de contaminação em casos de acidentes
(WHO, 2007).
O potencial de risco para a saúde humana e ambiental envolvido com os RSS constitui-se em uma
discussão grande e polêmica. De um lado encontra-se uma corrente que considera que os RSS
apresentam riscos adicionais à saúde humana e ao meio ambiente e que os mesmos apresentam maior
periculosidade que os resíduos domiciliares. Do outro lado, há a corrente que se contrapõe ao fator de
maior potencialidade de risco que os RSS representam, quando comparados aos resíduos domiciliares
(CUSSIOL, 2005).
Segundo Confortin (2001), o manuseio incorreto dos RSS, da geração à coleta, armazenamento e
disposição final, tem sido apontado por várias autoridades sanitárias como uma das causas possíveis do
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aumento de infecções adquiridas pelos pacientes internados nos estabelecimentos de saúde. Outra
constatação é que os serviços de limpeza e manutenção são, em alguns estabelecimentos de saúde,
executados pelos próprios auxiliares de enfermagem, que, em contato direto com pacientes e materiais,
não observam os cuidados higiênicos básicos, determinando a participação indireta dos resíduos na
cadeia do processo infeccioso.
Em ambiente hospitalar, os RSS contribuem para o aumento de riscos aos pacientes através da infecção
hospitalar. Este aumento está associado à falta de higiene, desconhecimento dos procedimentos
corretos de manipulação, falta de instalações ou de equipamentos médicos adequados. Fora do
estabelecimento de saúde, há o risco para as pessoas que transitam nas proximidades ou na área de
disposição dos RSS, em contrair doenças por vetores encontrados nestes locais (ALMEIDA, 2003).
Segundo Al-Khatib e colaboradores (2009), a exposição aos resíduos hospitalares pode resultar em
lesões e contração de doenças. Todas as pessoas, especialmente os profissionais de saúde, dentre eles
médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e tratadores de resíduos, estão potencialmente em risco.
Profissionais que atuam na limpeza das áreas hospitalares, que lidam com resíduos contendo sangue
proveniente dos pacientes, devem ser imunizados com vista a proteger de doenças contagiosas.
Por outro lado, Ferreira (1997) estabelece uma semelhança entre os resíduos de serviço de saúde e os
resíduos domiciliares ao afirmar que, apesar de diferenciar em concentração, os resíduos domiciliares e
de serviço de saúde apresentam componentes semelhantes, que representam riscos para a saúde humana
e para o ambiente.
A avaliação de riscos reais e potenciais inerentes aos resíduos podem ser incorporados à definição de
RSS. Segundo Mühlich et al. (2003), esta questão reflete nas diferentes definições desenvolvidas por
países europeus, individualmente. Em geral, duas estratégias são aplicadas para a definição de resíduos
infecciosos: na Catalunha (Espanha) e na Alemanha, de modo geral, são aplicadas definições estritas de
patógenos relacionados com a gestão de resíduos. Em outros países, como é o caso da Inglaterra, Itália
e França, os resíduos são classificados em termos de sua origem e atividade produtiva que o gerou, ou
seja, os riscos não são especificados em maior detalhe.
Independente da forma de classificação dos resíduos sabe-se que o descarte incorreto tanto dos resíduos
domiciliares quanto dos resíduos de serviço de saúde geram problemas ambientais, colocando em risco
os recursos naturais, alterando assim a qualidade de vida das gerações atuais e das futuras.
Marco legal do gerenciamento dos RSS no Brasil
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Diante dessa problemática, houve discussão acerca das politicas públicas visando estabelecer o
desenvolvimento sustentável e a preservação da saúde pública. ANVISA e Ministério do Meio
Ambiente se uniram para a elaboração e publicação da RDC nº 306 em dezembro de 2004 pela
ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde e a Resolução nº 358 em maio de 2005 pelo CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências (BRASIL, 2006).
Considerando o contexto histórico, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) passou a ser exigido legalmente com a vigência da Resolução CONAMA nº 5, de 05 de
agosto de 1993, quando coube à administração dos estabelecimentos geradores de Resíduos de Serviços
de Saúde (RSS) a elaboração e a aprovação do PGRSS e o gerenciamento dos resíduos, desde a geração
até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública.
Em 01/10/2001, a Resolução CONAMA nº 283 estabeleceu que o tratamento dos resíduos de serviços
de saúde deve ser realizado em sistemas, instalações e equipamentos, devidamente licenciados pelos
órgãos ambientais, e submetidos a monitoramento periódico de acordo com parâmetros e periodicidade
definida no licenciamento ambiental.
A seguir, a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, no art. 6º dispôs que os geradores dos
resíduos de serviços de saúde deverão apresentar aos órgãos competentes, até o dia 31 de março de
cada ano, declaração, referente ao ano civil anterior, subscrita pelo administrador principal da
empresa e pelo responsável técnico devidamente habilitado, acompanhada da respectiva ART,
relatando o cumprimento das exigências previstas na referida Resolução.
Também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ao publicar a Resolução RDC nº 306,
de 07 de dezembro de 2004, em substituição à Resolução RDC 33, de 25 de fevereiro de 2003,
determinou em seu item 4.2 que compete ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS,
considerando que a avaliação deve ser realizada levando-se em conta, no mínimo, os indicadores já
citados e que os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação do PGRSS e
posteriormente com frequência anual.
E, ainda, o Art. 3º da Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, estabeleceu que a Vigilância Sanitária
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando o cumprimento do Regulamento Técnico,
poderá estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às
especificidades locais.
Finalmente, com a vigência da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que estabelece a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram criados:
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a) os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos (art.
8º, item II);
b) o SINIR - Sistema Nacional sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (art.
8º, item XI).
No Decreto nº 7.404, de 23 /12/ 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010:
a) foi criado o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e o Comitê Orientador para a implantação dos sistemas de
logística reversa;
b) tornou obrigatória a sistematização de dados, disponibilização de
estatísticas e indicadores referentes à gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos;
c) estabeleceu a coleta e sistematização de dados, a disponibilização de
estatísticas e indicadores, o monitoramento e a avaliação da eficiência
da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
A Lei nº 12.305/2010, no seu art. 2º, determina também que aplica-se aos resíduos sólidos, entre outros
dispositivos, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), prevalecendo, portanto, as
disposições das Resoluções vigentes relativas aos resíduos de serviços de saúde, citadas anteriormente,
da ANVISA e do CONAMA.
O que foi perceptível no Brasil, paralelo à promulgação das regulamentações RDC Nº 306/2004
ANVISA e Resolução CONAMA Nº 358/2005, foi o surgimento rápido no mercado de novos
segmentos de prestação de serviços, tais como a elaboração do plano de gerenciamento, coleta,
tratamento; e ainda construção e licenciamento de aterros para a disposição final dos RSS. No setor
industrial, observam-se grandes esforços para a invenção e a fabricação de equipamentos visando o
tratamento ou neutralização dos RSS, como em acessórios para acondicionar e armazenar os
respectivos resíduos (REZENDE, 2006).
Contexto do gerenciamento dos RSS no Brasil
O cenário de coleta de RSS nas macrorregiões do Brasil é apresentado na TABELA 1, que possui
informações que contribuem para a compreensão da dimensão acerca do desafio de gerenciar os RSS.
Constatou-se um aumento de 3% na quantidade de resíduos coletados em 2012, envolvendo 5.565
municípios brasileiros, em comparação a 2011 (ABRELPE, 2012).
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TABELA 1 – RSS Coletados por região do Brasil

FONTE: ABRELPE, 2012.
Destaca-se que, ainda de acordo com os dados da Abrelpe (2012), que os municípios são responsáveis
pelos RSS gerados por órgãos públicos de saúde, e isto dificulta a identificação correta da geração e
destinação final, uma vez que existem vários municípios no país, sendo vários com poucas condições
de infraestrutura para executar o correto gerenciamento. Desta forma, algumas classes de resíduos
devem receber tratamento prévio à destinação final, porém alguns municípios não cumprem com esta
obrigação, aumentando o risco à saúde dos trabalhadores envolvidos, saúde pública e meio ambiente.
No Brasil, a maioria dos 5.565 municípios têm encontrado dificuldades em garantir a gestão dos
resíduos em conformidade com a legislação, devido a restrições orçamentárias e falta de capacidade.
Mais de 4000 municípios são considerados pequenos (menos de 20 mil habitantes), e apenas alguns
deles têm bons sistemas de gestão de resíduos sólidos (Ferreira et al., 2012). A administração
inadequada dos resíduos pode levar a impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública.
O tipo de destinação final adotada é outra questão importante na compreensão do desafio de gerenciar
os RSS. A TABELA 2 indica a capacidade instalada de tratamento dos RSS das regiões brasileiras:
TABELA 2 – Capacidade instalada de tratamento de RSS no Brasil
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FONTE: ABRELPE, 2012.
* A estes dados foram somadas 31.200 t/ano, tratadas por Desativação Eletrotérmica – ETD
Observando as TABELAS 1 e 2, percebe-se que a capacidade instalada de tratamento dos resíduos de
serviço de saúde é deficitária no Brasil, uma vez que a geração de RSS é superior à capacidade
instalada de tratamento. Apenas as Regiões Centro-oeste e Sul do Brasil apresentaram capacidade
instalada de tratamento superior à quantidade de resíduos gerados.

O Manual de Indicadores do PGRSS da COPAGRESS, 2011
Em Belo Horizonte – MG a nova política de gestão dos resíduos de serviços de saúde teve início em
1998 com a criação da Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde – COPAGRESS e a primeira edição, em 1999, do Manual de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde de Belo Horizonte, que foi um documento referência e manual orientador na
formulação de uma nova concepção para a gestão dos RSS, tendo a segregação dos resíduos na origem
como procedimento necessário para o gerenciamento por grupo de resíduos gerados. Seguiram-se as
etapas de criação da legislação e normas técnicas da Capital, elaboração, aprovação e implantação de
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
A COPAGRESS, sentindo a necessidade da existência de um regulamento orientador para a construção
destes indicadores em Belo Horizonte, priorizou no seu plano de trabalho da Gestão 2010-2012, a
produção de um Manual de Regulamento Orientador para a Construção dos Indicadores de
Monitoramento, Avaliação e Controle de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) e, assim sendo, no cumprimento de seus objetivos, criou o Grupo de Trabalho GT-002/2010,
para elaborar o citado Manual, com representantes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - Seção Minas Gerais (Coordenação), da Associação de Hospitais de Minas Gerais, da
Associação Mineira de Farmacêuticos, do Conselho Regional de Biologia - Seção 04, da Fundação
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Ezequiel Dias, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e de Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais.
Este documento foi proposto para nortear os geradores de RSS, uma vez que a criação dos indicadores
é obrigatória, prevista na Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, porém ainda não regulamentada pelas
esferas governamentais. De acordo com a resolução da ANVISA, compete ao gerador de RSS
monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando, dentre outras coisas:
a) o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a
construção de indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e
confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) implantado;
(...)
c) que os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação
do PGRSS e, posteriormente, com frequência anual.
Sendo assim, o manual proposto pela COPAGRESS abrangeu os indicadores compulsórios previstos na
RDC 306/2004, além de sugerir a construção de indicadores facultativos, que possibilitam uma
avaliação mais criteriosa das estratégias para o alcance das metas pretendidas pelos estabelecimentos
de saúde.
Conforme Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA, são compulsórios os seguintes indicadores:
· taxa de acidentes com resíduo perfurocortante;
· variação da geração de resíduos;
· variação da proporção de resíduos do grupo A;
· variação da proporção de resíduos do grupo B;
· variação da proporção de resíduos do grupo D;
· variação da proporção de resíduos do grupo E;
· variação do percentual de reciclagem;
· variação da proporção da capacitação dos trabalhadores em gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde.
Como indicadores facultativos, a COPAGRESS recomenda os seguintes:
· taxa de frequência de acidentes do trabalho relacionados aos resíduos de serviços de saúde e o
total dos acidentes do trabalho;
· taxa de frequência de acidentes do trabalho relacionados aos resíduos de serviços de saúde por
horas-homem de exposição ao risco ou horas trabalhadas;
· taxa de gravidade de acidentes do trabalho relacionados aos resíduos de serviços de saúde;
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·
·
·

variação da proporção dos resíduos de serviços de saúde do subgrupo A4 em relação ao grupo
A;
variação da proporção dos resíduos de serviços de saúde do grupo B a serem tratados em
relação ao grupo B;
variação da proporção de custos diretos de tratamento e disposição ambientalmente adequada de
resíduos de serviços de saúde.

As fórmulas para cálculo dos indicadores estão apresentadas nas TABELAS 3 e 4, a seguir:
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TABELA 3 – Fórmulas para memória de cálculos – indicadores compulsórios
Fórmulas para memória de cálculos
Indicadores compulsórios
Indicador
Acidentes do trabalho com resíduo
perfurocortante
Taxa de frequência de acidentes
perfurocortante do grupo E.
Variação anual da geração de
resíduos de serviço de saúde.
Variação da proporção de resíduos
de serviço de saúde do Grupo A.
Variação da proporção de resíduos
de serviço de saúde do Grupo B.

Fórmula
Quadro de cadastro de acidentes de trabalho.
x 100

x 100

x 100
x 100

Variação da proporção de resíduos
de serviço de saúde do Grupo D

x 100
x 100

Variação do percentual de reciclagem
do Grupo B e Grupo D.

x 100

Variação da proporção de resíduos
de serviço de saúde do Grupo E.
Variação percentual de trabalhadores
capacitados em gerenciamento de
RSS.

x 100
x 100

Fonte: COPAGRESS (2011).
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TABELA 4 – Fórmulas para memória de cálculos – indicadores facultativos
Fórmulas para memória de cálculos
Indicadores facultativo
Fórmula

Indicador
Taxa de frequência de
acidentes de trabalho
relacionados aos RSS e o
total de acidentes de trabalho.
Taxa de acidentes do trabalho
por horas-homem de
exposição ao risco ou horas
trabalhadas.
Taxa de gravidade de
acidentes de trabalho.
Variação percentual dos
resíduso de serviço de saúde
do subgrupo A4.
Variação da proporção de
resíduso de serviço de saúde
do Grupo B a serem tratados.
Variação da proporção de
custos diretos de tratamento e
de disposição ambientalmente
adequada (aterramento) dos
resíduso de serviço de saúde.

x 100

x 1.000.000

x 1.000.000

x 100

x 100
x 100
x 100

Fonte: COPAGRESS (2011).
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Conclusões
A aplicação destes indicadores tem como objetivo favorecer o gerenciamento dos resíduos de
serviço de saúde, servindo como instrumento aos gestores dos estabelecimentos de saúde no
acompanhamento das atividades desenvolvidas na gestão dos RSS, gerando assim um diagnóstico
do sistema de gestão e contribuindo nas tomadas de decisão.
Alguns estabelecimentos de saúde iniciaram a aplicação dos indicadores e será possível, em
trabalhos futuros, discutir a aplicabilidade de cada indicador, bem como apontar possíveis melhorias
nas formas de cálculo e monitoramento.
Em publicações posteriores, será descrito com maiores detalhes as questões metodológicas que
levaram a estes indicadores, detalhando como se deu a consulta a especialistas e as reuniões
periódicas com vistas a compor o painel de indicadores proposto.
Finalmente, este trabalho tem potencial para embasar os órgãos públicos na formulação dos
indicadores para monitoramento dos RSS, previstos na legislação, porém ainda não regulamentados,
e para nortear o cumprimento das metas pretendidas pelo estabelecimento de saúde.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo, mapear o perfil e o crescimento do tema conflitos à luz do periódico The
International Journal of Conflicts Management, entre 2003 e 2012. Esta pesquisa apoiou-se em técnicas bibliométricas,
utilizou-se de estatística descritiva, nos 180 artigos identificados. Os principais resultados foram: predominância de autoria
com dois e três pesquisadores; Posthuma foi o autor mais profícuo. A Universidade do Texas, foi a IES que mais publicou
artigos e a que teve maior centralidade de grau. E os temas mais evidenciados em 10 anos de publicação foram conflitos e
gestão de conflitos.
Palavras-chave: The International Journal of Conflicts Management; Bibliometria; Rede Social.
Abstract: This study aimed to map the profile and the growing conflict in the light of the theme of the journal The
International Journal of Management Conflicts between 2003 and 2012. This research was based on bibliometric
techniques, we used descriptive statistics, we identified 180 articles. The main results were: predominance authored with
two and three researchers; Posthuma was the most prolific author. The University of Texas, was the IES had published more
articles and had the greatest degree centrality. And the themes highlighted in 10 years of publication were conflicts and
conflict management.
Key-words: The International Journal of Conflicts Management; Bibliometrics; Social Network.
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1 INTRODUÇÃO
Desde que se sabe da história da civilização se identifica os mais variados tipos de conflitos, os
homens ao estabelecerem entre si relações pessoais e ou profissionais concebem situações harmoniosas
e conflituosas. Para Barbanti (2010), os conflitos envolvem interesses imiscuídos que vão do individual
ao coletivo numa mesma dada situação.
As interações decorrentes de todas as formas de convivência humana delineiam as mais
variadas formas sociais, que perpassam desde as afetivas, de dominação, de parcerias, coletivas,
internacionais, acordos, cooperativas e judiciais quando os conflitos se exacerbam. O processo social
resulta e compreende a interação de inúmeros valores, interesse, ideias e fatores econômicos, políticos,
sociológicos e históricos (NOGUEIRA, 2006).
Ao socializar o conhecimento por meio da divulgação científica, na forma digital ou em papel,
os periódicos consolidam a produção academica de pesquiadores, de instituições e de nações, formando
redes e gerando indicadores de produção. Os indicadores servem para mensurar e avaliar a produção
científica, nesse caso a evolução de pesquisas realizadas em periódico internacional. Os indicadores de
performance bibliométrica são importantes para avaliar a pesquisa acadêmica e nortear rumos e
estratégias de futuros estudos (LEITE FILHO, 2006).
Apesar de varias áreas do conhecimento socializarem em seus periódicos conteúdos
relacionados a conflitos, não foi encontrado estudos que tratassem de pesquisa bibliométrica de
periódicos internacionais sobre o tema conflitos. Neste contexto, foi definido o periódico The
International Journal of Conflicts Management para se realizar este tipo de estudo, por se tratar da
revista internacional das mais antigas, que trata sobre a temática conflitos, com publicações sobre o
tema desde 1990.
The International Journal of Conflicts Management, possui classificação B1 (CAPES, 2013),
publica pesquisa em gestão de conflitos, incluindo artigos originais,teóricos e empíricos (que pode ser
tanto quantitativa ou qualitativa) e revisões da literatura críticas ouintegrativa, as áreas consideradas
relevantes pararevista são: Conflito; Gestão de conflitos; Resolução de disputas; Justiça; Instituição de
justiça; Mediaçãoe arbitragem; Negociação; Estudos para a paz e outros assuntos relacionados.
Ao investigar a temática conflitos através da Bibliometria, se consolida um espelho de como a
pesquisa cientifica sobre conflitos esta ocorrendo e como as soluções para minimizar ou solucionar as
arestas estão sendo implementadas. A pesquisa de gestão de conflitos pode ajudar os gestores,
trabalhadores e organizaçõesgerir mais eficazmente os aspectos emocionais do conflito (POSTHUMA,
2012).
Para contribuir com o resgate do conhecimento acumulado no campo de conflitos, o presente
estudo, de caráter quantitativo, investigou as publicações internacionais sobre a tematica, delineando as
temáticas mais socializadas e as redes das IESs e países, o que confere a relevância ao presente
trabalho. Pode-se ressaltar que na literatura nacional e internacional, há poucos estudos bibliométricos
dedicados a conflitos.
A questão de pesquisa se define por: Qual o perfil e crescimento do tema conflitos a luz do
periódico The International Journal of Conflicts Management? O objetivo geral é: mapear o perfil e o
crescimento do tema conflitos a luz do periódico The International Journal of Conflicts Management,
entre 2003 e 2012.
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O trabalho foi desenvolvido sob a seguinte estrutura, a seção introdutória, a da fundamentação
teórica, que aborda os conceitos de conflitos e suas diferentes formas de abordagem e os estudos. Na
seção terceira apresenta os procedimentos metodológicos adotados, coleta, análise e tratamento de
dados. Já a quarta seção apresenta os resultados da pesquisa, na sequencia é apresentado análises e
discussões. A última evidencia as considerações finais, limitações do estudo e recomendações para
novos estudos.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta a evolução do tema conflitos e os estudos desenvolvidos sobre a produção
acadêmica da área.
2.1 Conflitos
Nas sociedades mais antigas prevalecia à supremacia dos mais fortes sobre os mais fracos, a lei
de talhão, duelos e muitas atrocidades para tentar vencer os conflitos. A legalidade veio para
normatizar e harmonizar às relações, minimizando e mediando situações conflituosas.
O conflito é o processo que começa quando uma das partes percebe que a outra parte a afetou de
forma negativa, ou que a irá afetar de igual forma (THOMAS, 1992, p. 653), muitas vezes pressupõe
queas partes em conflito percebema mesma quantidade deconflito, esquecendo que a outra partepode
ter diferentes percepções (MUELLER; CURHAN, 2006).
Os ambientes públicos e privados são profícuos para geração de conflitos, organizações e
pessoas se desentendem promovendo a discórdia e o desentendimento. O Estado moderno e a
sociedade civil são arenas de lutas nas quais os direitos são constituídos e afirmados pelas classes e
grupos sociais (MOTTA, 2008), a existência da normatização legal decorre diretamente da formalidade
de mecanismos de controles e de inibição de conflitos existentes, entre entes institucionalizados,
indivíduos ou grupos.
Ao longo da história da humanidade, diversos campos do conhecimento, contribuíram para a
interpretação das formas violentas de conflitos, como também de outras formas mais sutis de embate
entre indivíduos, entre grupos sociais e, afinal, entre Estados (BARBANTI, 2010). O conflito surge nas
mais variadas formas: em ambiente familiar, em ambiente de trabalho, entre organizações e entre
nações.
A existência de conflito com baixos níveis deixa a organização vulnerável à estagnação, à
tomada de decisões empobrecidas, mesmo à falta de eficácia, enquanto que possuir conflito em
demasia encaminha a organização diretamente ao caos (HAMPTON; SUMMER; WEBBER, 1973), a
compreensão dos conflitos entre vida pessoal e profissional pode auxiliar as organizações no desenho
de políticas e no fomento de práticas voltadas ao equilíbrio entre esses dois universos, permitindo
maior eficiência e a criação de um ambiente organizacional mais estável e produtivo (OLIVEIRA;
CAVAZOTTE; PACIELLO, 2012, p. 2).
Parayitam e Dooley (2011) sugerem que um nivel moderado de conflito cognitivo, em vez de
muito conflito, é sempre desejavel. Necessáriamente o conflito nao significa o fracasso mas uma
readequação de uma situação, que pode ser melhor ou diferente.
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A gestão dos conflitos surge quando arenas de contendas se estabelecem e os mecanismos de
resoluções são procurados, na tentativa da resolutividade. Os padrõesde gestão de conflitosdentro de
umaequipeestão relacionados comvariáveisdisposicionaisno nívelindividual (DESIVILYA; EIZEN,
2005).
Os mecanismos de resoluções de conflitos existem desde as sociedades gregas e romana, a
busca da conciliação de forma amigável, sigilosa e célere. Sendo as mais comuns: a arbitragem, a
conciliação, a negociação, podendo ocorrer de forma judicial ou extrajudicial.
A arbitragem tem seus primórdios nas sociedades antigas e é considerada uma forma alternativa
ao sistema jurídico estatal desde que este foi instituído, na Idade Média (GUERREIRO, 1993), sua
celeridade surge da própria especialização, pois o árbitro escolhido pelas partes conflitantes deverá ser
conhecedor do tema do conflito e das leis aplicáveis para resultar no melhor desfecho para ambas as
partes (SOUZA, 2006).
O acesso da Justiça dos Juizados Especiais está pautado na busca permanente da conciliação; da
simplicidade, através da informalidade e oralidade; da economia e da celeridade e amplitude dos
poderes do Juiz (BATITUCCI; SANTOS; CRUZ, 2008), ao ampliar o acesso a justiça se inova em um
mecanismo resolutivo de conflitos entre camadas populares.
Já em 1985, os autores Jackson e Schuler estimulavam a pesquisa bibliometrica ao concluirem
em
sua
meta-analise
que
enquantohouverambigüidade
econflito
de
papéisnas
ciênciasorganizacionaisainda há muito aser aprendido.
Uma meta-analise realizada por Poitras(2012) de 28 trabalhos foi realizadapara calcularos
tamanhos do efeitodasligações entre os conflitostarefa,conflito de relacionamento, satisfação e
desempenho. Já no estudo de Maney (2004), ficou evidenciado a impacto das reações emocionais na
mediação positiva ou negativa nos conflitos. Corrêa; Ribeiro e Ruiz (2012), concluiram eu seu estudo
bibliométrico sobre a evolução do tema conflitos socioambientais no Brasil, nao atingiu a maturidade
na literatura acadêmica nacional.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo se caracteriza como exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e
qualitativa. O proposta é resgatar a memória sobre conflitos através de uma Bibliometria, dos artigos
publicados no The International Journal of Conflicts Management no período de 10 anos, o recorte
temporal foi definido para oferecer um estudo em estado da arte. Tendo como objetivo geral, mapear o
que se produziu no campo de conflitos no periódico The International Journal of Conflicts
Management, entre 2003 e 2012.
Para Guedes e Borschiver (2005 p.15) a bibliometria é uma ferramenta estatística que permite
mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do conhecimento,
especialmente em sistemas de informação e de comunicação científicos e tecnológicos, e de
produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma
determinada comunidade científica ou país.
As leis bibliométricas, fazem uso da análise matemática e estatística de dados para investigar e
quantificar a produção científica sobre determinado assunto, atendendo a princípios do método, como:
a citação, a cocitação e a teoria epidêmica(MORAN, et. al.2010). Sob essa ótica: a Lei de Bradford
que mensura o nível de relevância das revistas sobre determinada área ou tema (CASILLAS, 2005). A
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Lei de Lotka que descreve a produtividade e as citações de pesquisadores, evidenciando aspectos de
coautoria e cocitação. E a Lei de Zipf que calcula a quantidade de ocorrências das palavras em vários
textos, gerando uma lista de terminações de um determinado tema sendo utilizada para observar qual
temática científica é tratada nos estudos (EGGHE, 2005), é importante conhecer as três leis básicas da
bibliometria, para o melhor entendimento dos dados (RIBEIRO et al., 2013).
Nos últimos anos houve um notável aumento de estudos bibliométricos, motivados pelo numero
crescentes de fontes de informação que oferecem indicadores para evolução de publicações
(MARTINEZ, 2009),se trata de um instrumento quantitativo que permite minimizar a subjetividade na
analise (GUEDES; BORSCHIVER, 2005).
O estudo também consolidou rede social de instituições e de países, por entender a relevância de
rede de produção científica (RIBEIRO et al., 2012), o conhecimento científico é construído pela
socialização do mesmo (GUARIDO FILHO et al, 2009).O que torna análise consideravelmente
sistêmica e técnica, contribuindo na racionalidade de dados.
3.1 Procedimentos de coleta dos dados
A pesquisa utilizou-se de dados disponibilizados do periódico The International Journal of
Conflicts Management - ISNN 1044-4068,da qual foram obtidos o total de 180 publicações no período
dos últimos 10 anos, entre 2003 e 2012. Os indicadores foram buscados através da análise
bibliométrica, sendo eles:(I) evolução dos artigos; (II) características de autoria; (III) autores mais
profícuos; (IV) IESs que mais publicaram; (V) rede social das IESs; (VI) países mais produtivos; (VII)
rede social dos países; (VIII) frequência das palavras-chave nos títulos; e (IX) temas abordados. A
coleta foi realizada na plataforma na revista eletrônica hospedada no site:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1044-4068.
Os artigos foram catalogados e analisados pro meio dos softwares: os softwares UCINET 6 for
Windows, Microsoft Excel2010. A consolidação dos gráficos também foi realizada por meio desses
softwares.
4.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Esta seção contempla a análise dos 180 artigos identificados no The International Journal of
Conflicts Management, juntamente com uma discussão alargada sobre cada indicador calculado.
4.1 Evolução dos artigos
A Figura 1 evidencia a evolução das publicações por ano no período analisado. Observa-se uma
ascensão a partir de 2008 no volume de artigos publicados por ano, sendo que entre os anos de 2008 a
2012, uma produção de mais de 20 papers por ano, o que representa 57,7% da produção nos últimos 5
anos, sendo que nesses anos se apresentam algumas edições especificas sob a temática de conflitos.
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Figura 1: Evolução das publicações
Fonte: Dados da pesquisa

4.2 Características de autorias
A Figura 2 evidencia o número de autores por artigos, pode se observar que autoria única e
publicações com dois e três autores, representam 85,5% dos artigos, enquanto cinco ou seis autores
representam 6,1%. Percebe-se uma tendência de autoria individual, sendo que somente em 2004 não
houve publicação com um único autor.

Figura 2: Autorias
Fonte: Dados da pesquisa

4.3Autores que mais publicaram
A Figura 3 contempla os autores que mais papers publicaram sobre o tema conflitos no
periódico, destacando-se os pesquisadores Posthuma( Universityof Texas), com seis papers, Jehn
(Leiden University) com 5 artigos, Tjosvold (LingnanUniversity) e Poitras (HEC Montreal), com 4
publicações,
Kidder (UniversityofHardford), Miles (GeorgiaStateUniversity) e Parayitam
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(Universityof Massachusetts), com 3 publicações. Sendo que 334 autores contribuíram com a
publicação de 1 artigo. Confirmando a Lei de Lotka que afirma que poucos pesquisadores publicam
muito e muitos autores publicam muito, evidenciando a relevância dos autores mais profícuos.

Figura 3: Autores mais produtivos
Fonte: Dados da pesquisa

4.4 Instituições que mais publicaram
A Figura 4 apresenta as 13 instituições que publicaram mais de 2 artigos no periódico The
InternationalJournalofConflicts Management durante os últimos 10 anos. A Universityof Texas, teve
11 artigos publicados, seguida da Leiden University com 6 artigos e a MiciganStateUniversity e a
UniversityofGroingen tiveram 5 publicações, tendo um grupos de sete instituições superiores, sendo:
CaliforniaStateUniversity, City Universityof Hong Kong, LingnanUniversity, NorthwesternUniversity,
RudgersUniversity e VanderbitUniversity tiveram 4 papers publicados.
Evidencia-se que dentre essas instituições, 6 delas são dos Estados Unidos da América (EUA),
duas são da China, uma da Holanda, uma da Noruega e uma do Canadá.
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Figura 4: Instituições de Ensino Superior mais produtivas
Fonte: Dados da pesquisa

4.5 Rede social das IESs
A Figura 5 apresenta as cinco principais redes sociais das instituições, ressalta-se que destas 3
se localizam nos Estados Unidos da América (EUA).

Figura 5: Rede de instituições
Fonte: Dados da pesquisa
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A principal rede esta ligada a Universityof Texas (EUA), com 12 nós, seguida da City
Universityof Hong Kong (China) e da NorthwestenUniversity (EUA), ambas com 7 nós. A Leiden
University (Holanda) possui 6 nós e a RutgersUniversity (EUA) com 5 nós. Esse resultado confirma
que a Universityof Texas tem vinculado a ela o maior numero de artigos publicados e o autor mais
profícuo.
Observa-se uma integração para publicação entre as instiuições, o que é benefico uma vez que a
temática conflitos de gestão, de apresenta de diferentes formas com os países interligados, e as
investigações contribuem para socializar as formas que se estabelecem os conflitos e suas resoluções.
4.6 Países mais produtivos
Os autores vinculam suas produções cientificas a vinte e sete países (Figura 6), sendo que
dentre eles as cinco nações que mais publicaram foram: Estados Unidos da América (EUA) 100
artigos; China 21 publicações, Canadá 15, Holanda 12 artigos eAustráliacom 10 publicações.
Conjuntamente
representam
87,7
%
dos
manuscritospublicados
na
revista
The
InternationalJournalofConflicts Management.O Brasil aparece com quatro publicações juntamente com
Japão, Inglaterra e Turquia.
A investigação sobre conflitos deveser maisinternacionalporque o negócioestá cada vez
maisinternacionale háum número crescente deinfluências internacionaisem muitas áreasda vida
cotidiana (POSTHUMA, 2005) e conflitos cada vez mais devem ocorrer em virtude dos negócios
ocorrerem a nível global.

Figura 6: Países mais produtivos
XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Fonte: Dados da pesquisa

4.7 Rede social entre países
A rede social entre os países (Figura 7) se estabelecem a partir da integração de autores
(nacionalidade) e de instituições que eles representam, evidenciando as relações que se estabelecem a
partir das autoria e coautorias e que produziram o conhecimento cientifico.

Figura 7: Rede entre países
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 7 apresenta a rede estabelecida entre países no período dos ultimos 10 anos no
períodico objeto de estudo, e que vinculou198 IESs a 431 autores, evidenciando a centralidade dos
Estados Unidos da América (EUA), seguido da China e da Holanda na rede de produção científica
entre os 27 países que compuseram a referida rede, o que se confirma na rede de instituições.
Tal fato pode ser decorrente de existir um maior numero de pesquisadores publicando das
mesmas instituições o que consolita pesquisadore e áreas de pesquisa nas IESs. As culturas, ideologias,
idioma e outras qualidades proprias de cada país, impôem uma integração maior nas relações de
pesquia entre ele, uma vez que diferenças internas ou externas nas nações podem mitigar os conflitos e
a gestão dos conflitos.
Alguns estudos sugerem alternativas para redimir conflitos: redefinir a ideologia,transforma-la
em uma poderosa ferramenta conceitual para ser usada na pesquisa acadêmica, uma vez que
precisamente a ausência de categorias abrangentes de análise impede estudiosos de fornecerem um
quadro completo da situação política e cultural dimensões dos conflitos armados contemporâneos
(UGARRIZA, 2009),são necessárias mais pesquisasquecomparem especificamentea influência das
emoçõessobrea gestão de conflitosem váriasculturas (POSTHUMA, 2012).
4.8 Frequência de palavras-chave
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A Figura 8 contempla as palavras-chave mais repetidasdos 180 paperspublicados no
periódicoThe InternationalJournalofConflicts Management.

Figura 8: Palavras-chave
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo a Lei de Zipf a frequência de ocorrência de palavras evidencia o desenvolvimento de
conteúdos mais abordado nos artigos científicos, sendo que nesse estudo a palavra conflito foi a mais
citada em 47,78% dos artigos, seguido de gestão de conflitos, essa com 13,89%. Caracterizando que
61,67% dos artigos publicados na revista tem nos seus títulos o indicativo da abordagem conceitual,
confirmando a citada Lei.Outras temáticas estudadas foram:estilos, negociação, efeitos, organizações e
desempenho. Tendo uma dispersão de palavras como: justiça, resultados, local de trabalho, tarefa,
mediação, comportamento e afeto, dentre outros o que configura a amplitude que a temática conflito
abrange, oque se confirma na Tabela 1, que apresenta os temas e subtemas.
4.9 Temas abordados
Os temas sugeridos pelo periódico são: conflitos; gestão de conflitos; resoluçãode disputas;
justiça;instituição de justiça; mediaçãoe arbitragem; negociação; estudos para a paz e outros assuntos
relacionados, foram integrados os subtemas desenvolvidos nos 180 artigos objeto de estudo.
Tabela 1: Temas e subtemas
Temas/Subtemas
Conflitos

Artigos

%
86

47,78%

Organizacionais

27

15,00%

Comportamentais

23

12,78%
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Interno no País

21

11,67%

Teorias de conflitos

11

6,11%

4

2,22%

25

13,89%

11

6,11%

Em cooperativas

2

1,11%

Simulados

4

2,22%

E a comunicação

3

1,67%

Intragrupos

5

2,78%

Resolução de disputas

9

5,00%

Custos de transação

4

2,22%

Percepção dos resultados

5

2,78%

5

2,78%

5

2,78%

7

3,89%

Restaurativa

3

1,67%

Processual

4

2,22%

Mediação e arbitragem

7

3,89%

Diferenças na arbitragem

3

1,67%

Em organização

2

1,11%

2

1,11%

21

11,67%

5

2,78%

Influencia da emoção

5

2,78%

Dimensões

5

2,78%

Tipos

6

3,33%

Estudos para paz

0

0,00%

20

11,11%

Ensino e pesquisa

3

1,67%

Tomada de decisão

4

2,22%

Motivação psicológica

7

3,89%

6

3,33%

180

100,00%

De interesses
Gestão de Conflitos
Entre nações

Justiça
Equidade
Instituição de justiça

Entre pessoas
Negociação
Cooperação

Outros

Valores culturais
Total
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 1 identifica os temas e os subtemas, sendo que conflitos, gestão de conflitos e
resolução de conflitos são os temas e mais evidenciados, consubstanciados pelos subtemas
desenvolvidos nos artigos.Desta forma se configura a abrangência que tem a gestão de conflitos, pois
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envolve muitos aspectos, que vão desde o conceito, perpassando pela gestão, por mecanismos de
resolução de conflitos e valores pessoais.
Estudos confirmam que o conflito pessoal tem seu efeito sobre conflitos interpessoais, a
confiança modera o comportamento, contribuindo para a tomada de decisão estratégica dos lideres
(PARAYITAM; OLSON;BAO, 2010).
Valores, motivação psicológica, influencia de percepção, influencia de emoção, ainda são pouco
estudadas, o que é confirmado no estudoque observoua ligação entreemoçõese conflitos, tendo esses
assuntos recebido poucaatenção, tantona literatura, quanto na produção academica (NAIR, 2008).
Os mecanismos de resolução de conflitos como mediação, arbitragem e negociação, se
apresentam de forma tímida, configurando assunto não tão novo, mas pouco evidenciado. Apesar de a
arbitragem ser pouco conhecida e pouco reconhecida noBrasil como sendo um processo passível de
utilização para solucionar conflitos comerciais, seu crescente uso e maior divulgação contribuirão para
uma mudança na forma de se administrar conflitos surgidos das crescentes relações internacionais
(SOUZA, 2006).Sendo que o tema estudos da paz, nao foi indentificado nenhuma estudo.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho mapeou através de um estudo bibliométrico e de redes a produção cientifica do
periódico The InternationalJournalofConflicts Management, através de 180 artigos publicados nos
últimos 10 anos.
Esta pesquisa mostrou que os temas: conflitos e gestão de conflitos,resoluçãode disputas;
justiça; instituição de justiça; mediaçãoe arbitragem; negociação; estudos para a paz e outros assuntos
relacionados receberam contribuição de 198 instituições e envolveram 431 autores de 27
nacionalidades, evidenciando uma integração de parcerias entre autores e instituições, o que contribui
para busca conjunta através de estudos que possam orientar ou evidenciar como esta sendo tratado a
temática conflitos na literatura acadêmica internacional.
A pesquisade gestão de conflitospode ajudar os gestores, trabalhadores e organizaçõesgerir mais
eficazmenteos aspectos emocionais doconflito (POSTHUMA, 2012).
Verificou-se neste estudo que a partir de 2008 um acréscimo no volume de artigos publicados
no periódico. Os EUA se apresenta como o país com maior número de publicações (100 artigos) e mais
central na rede tanto de instituições como de países, dentre os 27 que publicaram no período,
confirmando uma grande produção científica.
Os autores que mais produziram no período foram os pesquisadores Posthuma (6 artigos), Jehn
(5 artigos), Tjosvolde Poitras (4 artigos), Kidder, Miles e Parayitam (3 artigos), tal resultado se
confirma com o vinculo de Posthuma a instituição mais prolifera e com centralidade de grau.
As instituições mais produtivas foram, Universityof Texas, Leiden University,
LingnanUniversity,HEC Montreal, UniversityofHardford, GeorgiaStateUniversity e Universityof
Massachusetts, sendo também a Universityof Texas a mais central na rede de IES.
Notou-se que os artigos com uma, duas ou três autorias são os mais vistos, representam
conjuntamente 85,5% dos artigos, sendo que tende para autorias de duas e três autorias com 108
artigos, já com seis autores teve somente um artigo publicado no período.
Os resultados sugerem que a produção cientifica no periódico é abrangente e envolve um
número considerável de pesquisadores, relacionando-os em rede de cooperação para produção
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acadêmica. Concluiu-se neste estudo, de maneira geral, um perfil para produção de artigos que tratam
de conflitos sob os aspectos organizacionais, comportamentais, internos e externos de nações,
apresentam poucos estudos sobre a emoção e valores que envolvem situações de conflito, não
apresentando nenhum estudo sobre conflitos socioambientais, o que significa uma lacuna na produção
do periódico.
Este estudo apresenta como limitação a pesquisa realizada em um único periódico, o que
proporcionaria uma comparação entre periódicos. O estudoevidencia a necessidade demais
pesquisassobre formas de mediação de conflitos, de resultados desses acordos e das emoçõesem
situações de conflito.
Embora esteestudo representediversos países,é necessária mais investigaçãoque,
especificamente,compare e evidenciea influência dagestão de conflitosemvárias culturas.Sugere-se
também, comparar estudos entre periódicos, com intuito de investigar a abrangência de conflitos em
todas as áreas que ocorrem.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar a estrutura de governança na Cadeia Produtiva da Castanha-daAmazônia no Estado de Rondônia visando conhecer o relacionamento de seus agentes. Utilizou-se fonte de dados
secundários e abordagem qualitativa, tendo como base de dados o acervo resultante do projeto sobre Produtos
Florestais Não Madeiráveis (PFNMs), o qual abrangeu os municípios de Costa Marques, Guajará-Mirim,
Machadinho do Oeste, Porto Velho e Presidente Médici, localizados no Estado de Rondônia. Constatou-se que
produtores e atravessadores pagam um custo elevado pelo transporte, porém, estes custos não se resumem somente
no elo inicial da cadeia, mas sim até o consumidor final que paga mais caro pelo produto, em função das dificuldades
enfrentadas ao longo do processo. Além disso, também foi evidenciado o baixo preço do produto recebido pelos
produtores e atravessadores, no entanto, as transações mostram que não existe uma relação formal, entre as partes, os
contratos são informais, a forma de governança encontrada com maior frequência é a via mercado.
Palavras-chave: estruturas de governança, cadeia produtiva, castanha-da-amazônia.
Abstract: This article aims to identify the structure of governance in the Production Chain Chestnut of the Amazon
state of Rondonia in order to know the relationship of its agents. We used secondary data source and qualitative
approach, based on the collection of data resulting from the project on non-timber forest products (NTFPs), which
included the cities of Costa Marques, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Porto Velho and Presidente Médici ,
located in the state of Rondônia. It was found that producers and middlemen pay a high cost for shipping, however,
these costs is not just about the initial link of the chain, but to the end consumer to pay more for the product, due to
the difficulties faced during the process. Furthermore, it was also evidenced the low price of the product received by
producers and middlemen, however, the transactions show that there is no formal relationship between the parties,
contracts are informal, the form of governance found most frequently is the way market.
Key-words: governance structures, supply chain, chestnut of the amazon.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. INTRODUÇÃO
Na Amazônia a riqueza da floresta contrasta com a pobreza de sua gente, principalmente
os que trabalham na cadeia extrativista, a qual historicamente é pouco organizada, o que favorece
para que essa pobreza se agrave, uma vez que, ainda, observa-se a prática do processo produtivo
que privilegia o conhecido “aviamento”, onde um atravessador, denominado também de
agenciador, fornece os mantimentos necessários à permanência do extrativista nos castanhais,
durante o período da safra do produto castanha nativa. Em troca, o atravessador compra a
produção retirada da floresta, com uma precificação injusta, na ótica do produtor, uma vez que o
agenciador impõe preços abaixo do mercado para comprar os produtos extrativos. Por outro lado,
tais atravessadores também são explorados, pois no segmento do processamento e
comercialização dos produtos da floresta parece existir uma certa concentração, o que leva a
favorecer a formação de cartéis ou monopólios (NELSON; FUJIWARA, 2002).
Nesta perspectiva a cadeia produtiva não responde aos sinais do mercado, e os
atravessadores determinam o preço de compra da castanha dos coletores, no entanto, não
influenciam o preço de venda as indústrias, uma vez que este é determinado pelo mercado
(PASTORE JUNIOR; BORGES, 1998; PAES-DE-SOUZA et al., 2011).
São vários os produtos extrativistas destacando-se a Borracha, a Castanha-da-Amazônia, o
Açaí, a Copaíba, a Andiroba, o Babaçu, entre outros, no entanto, a Borracha, foi o produto que
gerou mais divisas e riquezas para a região Amazônica por ocasião da primeira e segunda guerras
mundial.
No entanto, após o declínio da borracha, o extrativismo da Castanha-da-Amazônia ganhou
importância para os povos tradicionais, hoje a castanha é uma de suas principais fontes de renda,
mesmo com os coletores enfrentando vários problemas, como por exemplo, o baixo preço pago
pelos atravessadores e a falta de apoio e motivação por parte do governo, com políticas públicas,
que pouco valorizam os recursos florestais, principalmente os não madeireiros, o que termina
valorizando a pecuária de corte e o cultivo da soja (SOUZA-FILHO et al., 2010), sendo cada vez
mais necessário a criação de alternativas para melhorar a situação da cadeia extrativista da
Castanha-da-Amazônia nessa região.
A castanheira (Bertholletia excelsa) é uma árvore cujo fruto apresenta alto valor alimentar
e com expressão no comércio internacional (SALOMÃO, 2009), é a única árvore onde a colheita
de sementes é comercializada internacionalmente e feita quase que exclusivamente em florestas
tropicais primárias (CLAY, 1997; PERES et al., 2003), sendo as plantações pouco significativas
em termos quantitativos (ZUIDEMA, 2003; SCOLES et al., 2011), é encontrada em toda a região
amazônica, incluindo-se os Estados de Rondônia, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, e ainda a parte
norte dos estados de Goiás e Mato Grosso (LORENZI, 2000), sendo uma das mais importantes
espécies de exploração extrativista da região, tendo participação significativa na geração de
divisas, além de ser fonte geradora de emprego e renda para milhares de trabalhadores rurais e
urbanos (TONINI, 2011).
Em termos comerciais, parte significativa da produção é vendida para o mercado nacional
e internacional, e outra bem menor, é comercializada em nível local ou regional, sendo o Brasil o
segundo maior produtor do mundo, perdendo apenas para a Bolívia (MORI; PRANCE, 1990;
CLAY, 1997; CLEMENT, 1999; IBGE, 2010).
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Em Rondônia, as pesquisas demonstraram que há dificuldade de gestão na cadeia
produtiva da Castanha-da-Amazônia, uma vez que o sucesso de uma cadeia produtiva depende
em grande parte da eficiência de sua coordenação, pois esta colabora para a solução de problemas
estruturais existentes. Williamson (1985) aborda diferentes formas contratuais de transações
efetuadas em uma cadeia, onde a sua estrutura é determinada pelos atributos das transações que
decorrem de condicionantes institucionais, organizacionais, tecnológicos e estratégicos, o que
remete ao estudo da Teoria dos Custos de Transação que, dentre outros, fornece elementos para
estudo do ambiente institucional, visto que uma melhor coordenação também depende de
políticas que priorizem investimentos em infraestrutura, pesquisa, crédito e extensão rural
(LEITÃO et al., 2010; SIMIONI; PEREIRA, 2004).
Considerando a significativa produção de castanha em Rondônia, e que esta se insere na
problemática identificada na cadeia produtiva, notadamente quanto ao sistema de governança
vigente, este artigo tem como objetivo identificar a estrutura de governança na Cadeia Produtiva
da Castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia.
2. REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO
A fundamentação teórica sobre Estruturas de Governança tomou-se como base os estudos
de Williamson (1985), Zylbersztajn (2000), Simioni e Pereira (2004) Souza (2007), Bankuti
(2007), Bonjour (2009), Breitenbach (2012), e para entendimento do relacionamento
desenvolvido entre os agentes, buscou-se na Teroria dos Custo de Transação o seu princípio
norteador, considerando as contribuições dos pioneiros como Coase (1937) que forneceu os
elementos fundamentais para a teoria que mais tarde seria desenvolvida por Williamson (1985), e
ainda, os seguintes autores: Zylbersztajn (1995), Bataglia et al.,(2009), Bankuti (2007), Souza et
al. (2010) e Bonjour (2010), entre outros.
2.1 Estruturas de Governança
Williamson (1985), considera estrutura de governança como matriz institucional onde a
transação é definida, para ele a matriz institucional é como um conjunto de regras, leis, contratos,
normas formais e informais e regulamentos internos às organizações que governam
institucionalmente uma transação, posição reforçada por Ántónio et al. (2011).
No entanto, Bonjour (2009) pondera que em um ambiente organizacional pode ser
observado diferentes formas que determinam as transações, ou seja, diferentes estruturas de
governança. Zylbersztajn (2000) define estrutura de governança como sendo o arcabouço
institucional no qual a transação é realizada, isto é, o conjunto de instituições e tipos de agentes
diretamente envolvidos na realização da transação e na garantia de sua execução.
A partir destes conceitos é possível dizer que a estrutura de governança são os recursos de
que a empresa dispõe e os mecanismos de governança são os instrumentos administrativos
utilizados para concretização de uma atividade (SOUZA, 2007). E de acordo com os estudos de
Williamson (1985) as estruturas de governança podem ser divididas em mercado, hierarquia e
formas híbridas, considerando a relação contratual.
A governança via mercado é considerada a estrutura mais eficiente quando não existe
ativos específicos, no entanto, não há relação de dependência entre compradores e vendedores,
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podendo cada agente estabelecer transações com novos parceiros sem haver desejo de
estabelecerem laços contratuais de longo prazo sem perdas econômicas, sendo o preço
determinante das transações neste tipo de governança quando existe baixo grau de especificidade
de ativos e baixa incerteza das transações (BREITENBACH, 2012; SIMIONI; PEREIRA, 2004).
A governança hierárquica também chamada de integração vertical, é aquela representada
pela internalização da transação, ocorrendo quando dois ou mais estágios de produção se unem
em uma única firma, sendo integração vertical notada quando a empresa tem controle total sobre
os seus fatores de produção ou sobre a distribuição e utilização dos produtos e serviços
produzidos por ela mesma, entretanto, os custos burocráticos são maiores (BANKUTI, 2007;
SIMIONI; PEREIRA, 2004; BREITENBACH, 2012).
Entre esses dois extremos, existe uma série de formas híbridas de governança que é
intermediária entre mercados e hierárquicas, sendo aplicadas quando as partes envolvidas
mantêm autonomia, mas se encontram dependentes bilateralmente, passando por contratos
informais, contratos formais, franquias, alianças e quase-integração, entre outras (BANKUTI,
2007).
Essas estruturas podem ser escolhidas conforme as características do ambiente
institucional e as suas negociações, incluindo pressupostos comportamentais e sempre tendo em
vista a minimização dos custos de transação, que são diminuídos adequando-se os contratos à
estrutura de governança escolhida, resultado da análise de todos os elementos envolvidos no
processo (SIMIONI; PEREIRA, 2004; SOUZA, 2007; SOUZA, 2010).
2.2 Teoria dos Custos de Transação
A Teoria dos Custos de Transação (TCT) foi desenvolvida por Williamson (1985) a partir
dos trabalhos pioneiros de Coase (1937) tendo como unidade de análise central a transação, esta
teoria aborda o custo das transações comerciais de troca realizadas entre a organização e os
demais agentes, custos estes que são provenientes tanto da própria realização das transações,
quanto da necessidade de atividades de suporte, como negociações, monitoração e controle das
trocas (SOUZA et al., 2010; BATAGLIA et al., 2009).
A TCT considera dois pressupostos comportamentais fundamentais: a racionalidade
limitada e o oportunismo. A racionalidade limitada pode estar relacionada com a incerteza do
ambiente a qual o agente está inserido, como no caso da cadeia da Castanha-da-Amazônia
descrita no Estado de Rondônia, onde o produtor possui uma difícil tomada de decisão por estar
inserido em um ambiente instável, essa incerteza potencializa a racionalidade limitada, uma vez
que a complexidade das transações também se torna maior (SIMIONI; PEREIRA, 2004;
SOUZA, 2010).
E o oportunismo é a busca do auto interesse dos agentes, trazendo uma ideia de correlação
de ética comportamental dos indivíduos, como por exemplo, na cadeia da castanha abordada
neste estudo a maioria dos pequenos produtores atuam de forma independente, este tipo de
transação envolve grandes perdas para o produtor através de ações oportunistas por parte dos
agenciadores, pois pagam preços menores que os vigentes no mercado gerando assim uma atitude
tipicamente oportunista (SIMIONI; PEREIRA, 2004; SOUZA, 2010). Porém, Zylbersztajn
(1995) ressalta que não são todos os indivíduos que agem sempre oportunisticamente, mas basta
que algum indivíduo tenha a possibilidade de agir assim para que os contratos fiquem expostos a
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ações que demandam um certo acompanhamento.
Para Antonio e Cabral (2009) essas características comportamentais dos agentes
envolvidos nas transações podem afetar os tipos de contratos existentes e a decisão pelo tipo de
estrutura de governança utilizada.
Bankuti (2007) reportando-se aos estudos de Williamson discorre sobre a necessidade de
se buscar estruturas de governança adequadas para cada tipo de transação, visando reduzir as
incertezas e os custos de transação ao longo da cadeia, afirmou ainda, que é preciso alinhar a
estrutura de governança aos atributos das transações. E os fatores para avaliar as formas de
governança definidos por Williamson (1985) são a especificidade de ativos, a incerteza e
frequência envolvidas nas transações.
A especificidade dos ativos é um dos primeiros atributos a ser considerado para a
definição das formas de governança, quanto maior a especificidade do ativo, maiores os riscos e
os problemas de adaptação e, portanto, maiores os custos de transação. Assim o agente detentor
do ativo específico sofrerá perdas, pois não poderá utilizar aquele ativo com a mesma eficiência
em outra transação, podendo levar um indivíduo a agir de maneira oportunista por saber que a
outra parte está atrelada àquela transação (BONJOUR, 2010; BANKUTI, 2007).
Os ativos específicos podem ser: locacional, quando uma determinada transação geram
economia nos custos de transporte e armazenagem; físicos, quando são mais apropriadamente
destinados a uma atividade específica; humanos, quando relacionada à utilização de capital
humano especializado para uma atividade; dedicados, são ativos específicos para uma
determinada transação, como por exemplo, voltados para o atendimento a um cliente específico;
especificidade da marca, trata-se do valor associado à marca de um produto; e por fim a
especificidade temporal, são aqueles que para não perderem valor, devem ser transacionados com
a maior rapidez possível (BANKUTI, 2007).
A frequência é definida como a quantidade de vezes com que se realiza uma transação,
quanto maior a frequência das transações maior será a possibilidade de se reduzir os custos de
transação, o que acaba influenciando no modo de governança construído pelos agentes (SOUZA
et al., 2005).
A incerteza na transação é um outro fator a ser considerado para a formação de estruturas
de governança, está associada à impossibilidade de previsão dos acontecimentos, ou seja, ao
desconhecimento dos possíveis eventos futuros, tendo o grau de incerteza inerente a uma
transação que influencia a complexidade da mesma, sendo que, quanto maior a possibilidade de
mudanças imprevistas, maior a necessidade de inserção de cláusulas de adaptação em um
contrato, maior a possibilidade de existência de lacunas e maiores as brechas para a ocorrência de
ações oportunistas, elevando assim os custos de transação (BANKUTI, 2007).
Para Williamson (1985) as características da transação determinam os custos
transacionais envolvidos que, por sua vez, ditam a estrutura de governança vigente, assim, a
estrutura de governança é função das características da transação (ÁNTÓNIO et al., 2011).
Portanto, os custos de transação podem ser reduzidos utilizando-se desses mecanismos de
governança possibilitando coordenação nas relações entre os agentes visando reduzir custos e
melhorando a eficiência da organização (SOUZA, 2007).
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2.3 Cadeia Produtiva da Castanha-da-Amazônia
O conceito de cadeia foi descrito na França na década de 1960, através da concepção de
Filière (fileira = cadeia) aplicado ao agronegócio pela Escola Francesa de Organização Industrial.
De acordo com Araújo (2010), Morvan define cadeia como uma sequência de operações que
conduzem à produção de bens, cuja articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades
tecnológicas e definida pelas estratégias dos agentes. Estes possuem relações interdependentes e
complementares, determinados pelas forças hierárquicas.
Por meio da cadeia produtiva é possível que cada produto agropecuário possua interrelações entre todos os agentes que a compõem e dela participam, sendo as principais
características de cadeia produtiva o conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão
sendo transformados e transferidos os diversos insumos, em ciclos de produção, distribuição e
comercialização de bens e serviços, implicando em divisão de trabalho, na qual cada agente ou
conjunto de agentes realiza etapas distintas do processo produtivo, não restringindo a uma mesma
região ou localidade (ARAÚJO, 2010).
A cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia em análise no presente estudo como
descrita (Figura 1) por Pedrozo et al., (2011), favorece ao entendimento dos arranjos contratuais
praticados no mercado por meio do produtor e os principais agentes da cadeia.
Neste caso, a cadeia da Castanha-da-Amazônia descrita em Rondônia é organizada em
três etapas: processos, produtos e mercados. A primeira etapa corresponde ao processo, no qual
foi dividido em quarto grupos, o primeiro é quando inicia-se o elo da cadeia, ou seja, é a
realização da coleta do ouriço na floresta pelos extrativistas, esse que pode ser considerado um
produto, podendo também haver o corte desse ouriço gerando a amêndoa com casca e/ou
beneficiamento das amêndoas onde é realizado o processo de secagem resultando no produto sem
casca pronto para o consumo.
Figura 1. Cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia em Rondônia.

Fonte: (PEDROZO et al., 2011).
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A segunda etapa é a concepção do produto in natura resultante do trabalho dos próprios
coletores e/ou associações e cooperativas, produto esse que está pronto para ser consumido e
também podendo ser transformado em outros produtos, como óleos, tortas, farelos, sabão, entre
outros. Como pode ser notado as operações que são realizadas no estado de Rondônia que
dependem de beneficiamentos e de inovação tecnológica são realizadas em outros estados e/ou
países como mostra as setas de cor preta, gerando prejuízos em termos econômicos e sociais para
os produtores.
E a última etapa que é o mercado, os comerciantes adquirem os ouriços para transformálos em artesanatos, as amêndoas in natura com casca ou já beneficiado pronta para ser
consumida, e indústrias que compram óleos, farelos, glicerinas, entre outros, para serem
transformados em outros produtos como biscoitos, doces, sorvetes, margarina e até graxas
industriais.
É de suma importância analisar os fluxos de encadeamento de cada produto dentro de
cada subsetor da cadeia, pois é possível que diferentes subsistemas possam competir entre si para
suprir as necessidades do consumidores. Batalha (1997) afirma que dentro de uma cadeia
produtiva existem vários mercados e cada um com características diferenciadas, tem-se o
mercado entre os produtores de insumos e os produtores rurais, entre produtores rurais e
agroindústrias, entre agroindústria e distribuidores, e entre distribuidores e consumidores finais,
porém, quando ocorre a negociação, por exemplo, entre produtores e indústrias no elo inicial da
cadeia sem que ocorra todo o processo, compromete o restante da cadeia (BREITENBACH,
2008; ZYLBERSZTAJN, 1995).
No entanto, a governança na cadeia produtiva é necessária, pois um ator tem a capacidade
de se articular com empresas diferentes para desenvolver uma atividade de sua cadeia e assim
provocar mudanças na estrutura empresarial de outro ator para ser atendido possibilitando um
melhor ganho para todos na cadeia (SOUZA, 2007).
Como visto anteriormente, todos os procedimentos executados no decorrer do processo de
comercialização é chamado de transação, portanto, quando houver transferência de informação
ou de capital ao longo da cadeia é uma transação que foi realizada (LEITÃO et al., 2010).
Para melhor entendimento das transações ocorridas e discutidas nos resultados desta
pesquisa a cerca da cadeia produtiva da castanha, foi elaborado pelos autores um esquema
(Figura 2) onde ilustra os processos de comercialização efetuados na cadeia da castanha
demostrando a relação entre os diversos agentes, e que requer estruturas e mecanismos de
governança para potencializar os recursos ao longo do processo.
As transações foram divididas em T1, T2, T3, T4 e T5, estas que geralmente ocorrem na
cadeia da castanha descrita no Estado de Rondônia, tendo as vezes interferência entre as
negociações como pode ser observado nas transações T3 e T5 (Figura 2) onde são pouco
frequentes.

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Figura 2. Delimitação da cadeia da Castanha-da-Amazônia em Rondônia.

Fonte: Elaborado pelos autores.
* T: transação ocorrida entre as negociações, as linhas pontilhadas é quando não ocorre sempre.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa foi realizada através de uma base de dados secundários que é
decorrente do projeto “Casadinho” na qual foi financiado pelo CNPq com a colaboração de
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisadores de 4
grupos (Cedsa, GepAgro, GepOrg, CDR) da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), com objetivo de pesquisar 6 Produtos Florestais Não Maderáveis (PFNMs) de grande
importância para o estado de Rondônia no ano de 2010 através de aplicação de questionários e
visitas in locu.
Os dados selecionados da base de dados do projeto para este estudo foi a da Castanha-daAmazônia, onde foram levantados os dados da produção extrativista, da rede de atravessadores e
do varejo (Quadro 1), nos municípios de Costa Marques, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste,
Presidente Médici e Porto Velho.
Quadro 1 - Dados selecionados da base de dados do projeto “Casadinho” (2010).
Segmento

Total entrevistados
(PFNMs)

Total entrevistados
Castanha-da-Amazônia

Municípios das entrevistas

Produtores
(extrativistas)

47

18

Costa Marques, Guajará-Mirim,
Machadinho do Oeste e Porto Velho.

Atravessadores
(agenciador)

15

9

Costa Marques, Guajará-Mirim,
Machadinho do Oeste, Porto Velho e
Presidente Médici.

Varejistas

18

13

Porto Velho e Presidente Médici.

Total

80

40

5

Dentre as 80 entrevistas realizadas no projeto “Casadinho” utilizou-se 40 para o
desenvolvimento desta pesquisa, essas que foram selecionadas por participarem da Cadeia
Produtiva da Castanha-da-Amazônia, com base nas mesmas, foram selecionadas diferentes
variáveis (Quadro 2), para análise do relacionamento entre os agentes da cadeia, tendo como
aporte teórico a matriz sobre Estruturas de Governança e Economia dos Custos de Transação,
dados esses que deram suporte para o entendimento das transações ocorrida na cadeia da
castanha.
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Quadro 2 – Variáveis selecionadas da base de dados do projeto “Casadinho” (2010).
Segmento

Variáveis selecionadas dos questionários

Produtores (extrativistas)









Produção de castanha por ano (Kg)
Municípios produtores
Valor de venda em R$
Principal comprador
Problemas com a coleta da castanha
Soluções para a venda da castanha
Participação em associações

Atravessadores (agenciador)







Quantidade de castanha adquirida por ano (Kg)
Município
Valor do Kg da castanha em R$
Problemas para compra da castanha
Indicação de solução para compra da castanha

Varejistas









Município e Atividade principal
Quantidade comprada de castanha (Kg)
Período e local de compra
Principal vendedor e principais compradores
Quantidade de castanha vendida
Problemas encontrados
Indicação de solução

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da base de dados.

O procedimento metodológico para coleta de dados adotado nesta pesquisa foi um estudo
descritivo-analítico, com análise qualitativa e documental que segundo Siena (2007) é elaborada
utilizando materiais como documentos, banco de dados, entre outros, que não receberam
tratamento analítico ou que podem ser reelaborados pelo pesquisador, e de acordo com Creswell
(2007) essa abordagem qualitativa é fundamentalmente interpretativa, onde o pesquisador
analisa, interpreta e relata suas conclusões.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados obtidos na pesquisa e discutidos neste capítulo por meio do esquema criado
pelos autores (Figura 2) para uma melhor compreensão dos relacionamentos encontrados entre os
agentes da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia.
4.1 Entendendo os relacionamentos e as transações
Segmento da Produção
No primeiro elo da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia encontra-se os produtores
extrativistas, os quais estabelecem transações geralmente com o atravessador (T1), as vezes com
varejistas, feirantes, pequenos comerciantes (T3) e associações (T5).
Os dados obtidos na amostra de produtores extrativistas apontaram a ocorrência de 18
produtores divididos em quatro municípios conforme pode ser visto na (Figura 3), sendo que um
total de 44,4% se localizam no município de Porto Velho.
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Figura 3. Quantidade de produtores da Castanha-da-Amazônia nos
municípios estudados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Já a (Figura 4) mostra a produção total de 23.045Kg dos municípios estudados e a média
por produtores de 1.280,3kg da Castanha-da-Amazônia produzida na safra de 2009/2010.
Figura 4. Distribuição nos municípios estudados da produção total e a
média da Castanha-da-Amazônia produzida na safra de 2009/2010.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme pode ser observado dentre os municípios averiguados o maior número de
produtores da Castanha-da-Amazônia encontra-se em Porto Velho, seguido dos municípios de
Costa Marques, Guajará Mirim e Machadinho do Oeste, sendo Porto Velho também o maior
produtor em relação ao número total e média por produtor.
A quantidade de castanha produzida pelos municípios tem sua comercialização na região,
na maioria das vezes para atravessadores, e algumas vezes ocorre a transação (T3) entre o
produtor e os feirantes que preferem buscar o produto para obterem um maior poder de barganha.
A pesquisa constatou que a metade dos produtores não possuem nenhum comprador específico,
vendem para quem aparecer primeiro e/ou oferecer um preço melhor, Costa Marques é o único
município onde todos os produtores entrevistados possuem um único comprador que é um
atravessador, e coincidentemente vende a um valor maior que os outros municípios.
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As transações (T1, T3) entre os produtores e os compradores ocorrem sob diferentes
formas (mercado, integração vertical e formas híbridas), mercado pela a maioria dos produtores
não terem um comprador específico acabam não criando relação de dependência podendo
estabelecer novas vendas com outros compradores a qualquer tempo, ocorre também por meio da
integração vertical por que alguns produtores além de coletar os ouriços na floresta ainda
beneficiam retirando a casca das castanhas gerando um alto custo burocrático na medida que
envolvem ativos específicos, além de não terem um local específico para esta atividade ainda não
agregam valor ao produto final, e as formas híbridas que apresentam contratos de longo prazo
entre os vendedores e compradores como ocorre em Costa Marques onde os produtores
entrevistados possuem um único comprador existindo assim uma relação de frequência periódica.
Williamson (1985) afirma que em situações de alto grau de incerteza como encontrado nas
transações, as formas hierárquica e de mercado são mais apropriadas do que as híbridas.
Dos produtores entrevistados 72,2% participam (T5) de alguma associação, porém o que
foi percebido é que isso não faz nenhuma diferença para eles, pois não existe preço tabelado entre
esses produtores, se essas associação formadas realmente realizasse algum tipo de governança
visando as transações não haveria o oportunismo que tanto aparece entre os produtores e
compradores. Os produtores reclamam de vários problemas na coleta da castanha, problemas
básicos de transação como: transporte (custos sai mais caro do que o preço vendido da castanha),
preço baixo, falta de um bom comprador (como a maioria não possui um comprador específico, é
difícil a negociação), falta local para beneficiamento, falta treinamento, informação e assistência
técnica.
Embora a maioria dos produtores serem participantes de associações, eles atuam de forma
independente, não estão vinculados a nenhuma empresa para comercializar sua produção. A falta
deste tipo de transação envolve grandes perdas para os produtores através de ações oportunistas
por parte dos agenciadores que pagam os menores preços, pois o produtor precisa vender sua
produção por um preço mais baixo do que o justo por não terem lugar para armazenar o produto
por falta de gestão desses produtores e das associações. Ressalta-se o município de Costa
Marques que apesar de possuir apenas um comprador para todos os produtores, eles são os que
vendem sua produção por um preço mais alto.
Os produtores fazem suas transações com seus compradores nas suas próprias residências
gerando mesmo que sem querer poder ao agenciador, que paga preços menores que em outros
locais como cooperativas, causando uma atitude tipicamente oportunista e de baixa incerteza por
parte dos atravessadores nas negociações.
De acordo com Bankuti (2007), a estrutura de governança via mercado é a mais adequada
para esse tipo de situações como descrito no segmento da produção, pois não existe grande
assimetria de informações, nem muitos vendedores e/ou muitos compradores, além de ser um
mercado tipicamente esporádico, onde não há um relacionamento baseado na certeza não existe
nenhum tipo de contrato que obrigue a compra e venda dos produtos entre os agentes, resultando
em um alto grau de incerteza com relação ao comportamento dos compradores e dos preços.
Distribuição da Produção
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O segundo elo da cadeia é a distribuição da produção, onde são os atravessadores
(agenciadores) que realizam na maioria das vezes as transações. Os dados obtidos em relação aos
atravessadores na transação da castanha, são resultados da entrevista de 9 pessoas, distribuídos
nos municípios de Costa Marques, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Porto Velho e
Presidente Médici, que compram em média 240.000 Kg de castanha por ano.
Esses agentes relataram os principais problemas para a realização da compra da castanha,
como estradas ruins com difícil acesso as localidades; custo do transporte é muito caro, chegam a
pagar R$ 2,00 por lata mesmo problema enfrentado pelos produtores, gerando um prejuízo que
eles tendem a acrescentar ou na compra oferecendo um baixo valor ou vendendo por um maior
preço, na entre safra além de falta do produto ainda fica mais caro e impossível pagar frete; outro
problema enfrentado são os bolivianos na região de Guajará-Mirim. Os entrevistados relatam que
o comercio em Guajará-Mirim tudo é exportado, não há indústrias, eles compram muitas
toneladas de (200 a 300) e não pagam impostos, não tendo como competir com eles, pois já vem
com dinheiro em mãos sem precisarem negociar; outro ponto negativo destacado é a falta de
estrutura do Porto, mencionaram que é perigoso, há ocorrência de ladrões ocasionando riscos aos
atravessadores; e por fim a estocagem e oscilação de demanda do produto.
O que se percebe no decorrer das transações (T1 e T2) tanto quando ocorre a compra da
castanha ou quando é realizado a venda é que há variabilidade de ativos envolvidos, como
redução de valores, ruptura de transação e riscos no processo, há também um alto grau de
oportunismo gerando a incerteza para ambas as partes.
A governança encontrada neste caso é a via mercado, ocorre do mesmo modo como dos
produtores com a falta de relação de dependência entre as partes negociantes, pois o produtor
precisa vender para não perder seu produto e o agenciador necessita entregar os produtos aos seus
compradores no prazo mesmo com as dificuldades das estradas e do alto valor dos fretes.
Na perspectiva pela redução dos altos custos enfrentados com o transporte pelos
agenciadores, Paes-de-Souza (2007) ressalva que há uma necessidade de buscar mecanismos de
governança que coordenem as relações entre os agentes visando reduzir estes custos.
Comercialização da Produção
O último elo da cadeia compreende os agentes varejistas, são os que se posicionam na
ponta final da cadeia fazendo a ligação final com o consumidor final, neste caso abrange desde
pequenos comerciantes como feirantes, médios comerciantes do comércio em geral e
supermercados.
Foram entrevistados 13 varejistas, sendo 12 no município de Porto Velho e um em
Presidente Médici, na qual os comerciantes de Porto Velho vendem para os consumidores do
município e para turistas, e o comércio de Presidente Médici situado na BR 364 vende para os
motoristas que trafegam nessa região.
A maioria dos comerciantes compram todos os meses a castanha para a comercialização,
porém, não possuem um vendedor específico havendo novamente um alto grau de incerteza e
oportunismo. Os principais motivos de dificuldades nas transações é no período entre safra, com
a falta do produto dificulta as negociações por preço e prazo, a dificuldade de comercializar o
produto com casca é outro desafio, outro fator mencionado é a desinformação por parte dos
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consumidores pelo produto, alegam que muitos desconhecem o valor nutricional do produto e o
quão importante é para a economia local, destacam também que deveria ser melhor divulgado o
produto através de exposições, divulgações, degustações e informações nutricionais.
A grande maioria dos produtores comercializam a castanha com casca, e alguns
comerciantes vendem a castanha sem casca e diferenciam seu produto através de embalagens, por
a castanha mostrar-se com poucos atributos de diferenciação, caracteriza-se como um produto de
especificidade física baixa, porque é comercializada in natura tornando-se um produto perecível
o que o determina como um ativo temporal, exigindo assim um sistema de conservação.
Portanto, nesta situação de especificidade média a baixa, a estrutura de governança
observada na transação (T4) é a de mercado, os comerciantes e consumidores finais negociam
frequentemente, porém, inexistindo contratos de longo prazo, havendo somente as relações
tradicionais de clientela.
Foi possível observar que o município de Porto Velho é responsável por quase a metade
da produção (46,9%) da Castanha-da-Amazônia no estado de Rondônia, e que os problemas
encontrados ocorre em todos as etapas do processo da cadeia e em todos os municípios.
Mesmo assim, com todas as dificuldades encontradas é importante ressaltar que a
castanheira por ser uma árvore onde a colheita de suas sementes é feita quase que exclusivamente
em florestas tropicais primárias, as plantações são pouco significativas em termos quantitativos,
porém possui grande importância econômica para esses povos extrativistas que na maioria das
vezes sobrevivem somente deste tipo de produção (ZUIDEMA, 2003).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que o município de Porto Velho possui a maior quantidade de produtores da
Castanha-da-Amazônia, tendo também a maior produção em Kg, entre os municípios estudados e
com a maior média de produção por produtor.
Observou-se que um dos maiores problemas encontrado nas transações realizadas na
cadeia produtiva da castanha é que tanto os produtores como os atravessadores sofrem com o
custo elevado do transporte, porém, estes custos não se resumem somente no elo inicial da
cadeia, mas sim até o consumidor final que acaba tendo que pagar mais caro pelas dificuldades
enfrentadas ao longo do processo. Outro fator que ficou em evidência em reclamações é o baixo
custo do produto recebido pelos produtores e atravessadores.
Todas as transações mostram que não existe uma relação contratual em nenhuma das
partes, a estrutura de governança que mais é identificada na análise é a via mercado, sendo
percebido no comportamento de todos os agentes da cadeia através de suas relações, estrutura e
mecanismos administrativos, apesar de ter sido observado também as formas hierárquicas e
híbridas no primeiro elo da cadeia, elas dificilmente ocorrem.
É importante ressaltar a necessidade da criação de um sistema funcional para a cadeia da
Castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia, devido a sua importância para geração de renda
para os povos tradicionais, que necessitam do extrativismo da mesma, acredita-se que assim
obterão resultados mais satisfatórios e consequentemente a resolução desses problemas.
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Resumo: Uma consequência da preocupação envolvendo o Desenvolvimento Sustentável é o maior escrutínio das práticas
de produção por diferentes stakeholders (VACHON; MAO, 2008). A responsabilidade socioambiental transforma-se em um
sistema de gestão interorganizacional, envolvendo desde as fontes de suprimentos até o consumidor final. A pesquisa, com
base em estudo de caso qualitativo (YIN, 2005), pesquisou empresa localizada na cidade de Fortaleza – CE, que fabrica
produtos de limpeza utilizando como matéria prima o óleo residual de cozinha após consumido e a gordura vegetal. Teve-se
como objetivo identificar e descrever a estratégia da sua cadeia de suprimentos sustentável de acordo com o framework de
Seuring e Müller (2008). Foi possível perceber claramente os aspectos de complementaridade entre as estratégias de SMRP
e de SCMSP, apontando-se a convergência das duas estratégias, referente aos aspectos encontrados no caso estudado.
Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos Sustentável, Framework Seuring e Müller, Indústria de Limpeza.

Abstract: A consequence of the concern involving Sustainable Development is the greatest scrutiny of production practices
by different stakeholders (VACHON; MAO, 2008). The environmental responsibility becomes a management system
interorganizational, ranging from sources of supply to the end consumer. The research was based on a qualitative case study
(YIN, 2005), and researched a company located in the city of Fortaleza - CE, which manufactures cleaning products using
as raw material the residual oil cooking after consumption and shortening. We sought to describe the focal company and
identify the strategy for sustainable supply chain in accordance with the framework Seuring and Müller (2008). It can
clearly aspects of complementarity between the strategies of SMRP and SCMSP, pointing up the convergence of the two
strategies, referring to aspects found in the case study.
Key-words: Sustainable Supply Chain; Seuring and Müller’s Framework; Cleaning Industry.
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INTRODUÇÃO
Uma consequência da preocupação generalizada envolvendo o Desenvolvimento Sustentável é
o maior escrutínio das práticas de produção das empresas por diferentes stakeholders, ou partes
interessadas (VACHON; MAO, 2008). A geração de resíduos e uso de recursos naturais, atribuída
principalmente à manufatura, contribuem para a degradação ambiental e extrapolação da capacidade da
Terra de compensação e recuperação, não sendo percebidas como sustentáveis para o ecossistema do
Planeta (BEAMON, 1999).
Com a ampliação desse entendimento, percebe-se que o atual arranjo sistêmico que vem sendo
exigido das empresas demanda uma nova compreensão do comportamento socioambiental, que não
poderá estar centralizado apenas no fabricante, mas em políticas socioambientais para os diversos
stakeholders (ALIGLERI, ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009). Conforme explicam os autores, a
responsabilidade socioambiental transforma-se em um sistema de gestão interorganizacional,
envolvendo desde as fontes de suprimentos até o consumidor final. Desse modo, a responsabilidade da
empresa e sua contribuição ao Desenvolvimento Sustentável não mais estão inseridas somente em
domínio intraorganizacional, gerando a necessidade de ampliar o seu relacionamento com os demais
membros da cadeia de suprimento (CARVALHO, 2011), fenômeno que leva a evolução da Gestão da
Cadeia de Suprimentos (GCS) no envolvimento com questões ambientais e/ou sociais, culminando na
concepção da Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentáveis (GCSS).
Em uma perspectiva internacional, Seuring e Müller (2008) apontam déficit na GCS
envolvendo tanto questões sociais, como a fusão das três dimensões do Desenvolvimento Sustentável –
econômica, social e ambiental – alegando que pesquisas futuras nesses tópicos são claras
recomendações dos pesquisadores da área. Já em esfera nacional, Carvalho (2011) indica uma ausência
de pesquisadores do mundo em desenvolvimento, sobretudo de países emergentes industrializados,
sendo a concentração de publicações encontrada na Europa e Estados Unidos, com uma tendência
recente na participação de países asiáticos.
A competitividade extraída de uma gestão mais sustentável da cadeia de suprimentos atrela-se
ao fato de se viabilizar uma redução do impacto ecológico e aumento de benefícios sociais, sem
comprometimento da qualidade, custo, confiabilidade, desempenho ou eficiência de utilização de
energia (SRIVASTAVA, 2007), bem como se mostrando, assim, um campo fértil para investigações
científicas e de elevada relevância para consumo empresarial.
A pesquisa estudou uma empresa localizada na cidade de Fortaleza – CE, que fabrica produtos
de limpeza, utilizando como matéria prima o óleo residual de cozinha depois de consumido e a gordura
vegetal, resíduos perigosos ao meio ambiente, constantemente descartados de modo inadequado e
gerando contaminações diversas. Teve-se como objetivo identificar e descrever a estratégia da sua
cadeia de suprimentos sustentável, de acordo com o framework de Seuring e Müller (2008). O estudo
pretende contribuir para temática apontada como lacuna, salientando que a pesquisa é realizada em
empresa de país emergente industrializado.
Espera-se que os resultados encontrados no estudo possam significar colaborações acadêmicas e
gerenciais, contribuindo para reduzir deficiências de literatura apontada e melhorando a gestão das
empresas cujas atividades se enquadrem na GCSS.
Este estudo encontra-se dividido em seis partes, além desta introdutória. A segunda seção
apresenta revisão da literatura, na qual se mostra o conceito de Desenvolvimento Sustentável, Triple
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Botton Line e Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável, enfatizando o modelo de Seuring e Müller
(2008). Em sequência, a metodologia, a descrição do caso estudado, a análise dos resultados e as
considerações finais, apresentando os achados do trabalho, as limitações de escopo do estudo e as
sugestões para pesquisas futuras.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O TRIPLE BOTTON LINE
As últimas décadas podem ser descritas como profusas em transformações sociais e
econômicas, trazendo consigo mudanças tais como a internacionalização de economias nacionais, a
reestruturação dos processos produtivos na indústria, seus desdobramentos sobre o “mundo do
trabalho” e até a crise da hegemonia do Estado. Isso, além de um intenso processo de debate acerca do
futuro da humanidade, no qual as questões ambientais mostram-se em destaque (TEODÓSIO;
BARBIERI; CSILLAG, 2006). As discussões em âmbito global embasadas na influência do homem
sobre o meio ambiente cresceram em termos de alcance, visibilidade e valor, vindo a constituir
terminologias, documentos e eventos oficias.
Em 1973 surge pela primeira vez o termo Ecodesenvolvimento, posto como alternativa da
concepção clássica de desenvolvimento (BELLEN, 2006). Em 1987, o Relatório Nosso Futuro
Comum, conhecido também como Relatório Brundtland, traz uma das definições mais conhecidas
atualmente, Desenvolvimento Sustentável, descrevendo-o como o desenvolvimento que “atende às
necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem
suas próprias necessidades” (WCED, 1987). O relatório colocou o Desenvolvimento Sustentável – um
conceito existente pelo menos desde 1980 – na agenda política internacional de maneira mais explícita
(ELKINGTON, 2001).
Assim, a perspectiva de um desenvolvimento sustentado teria ocasionado uma nova visão ao
conceito de gestão das organizações, por exemplo, levando-as em direção a um caminho de maior
responsabilidade na conservação do equilíbrio e da diversidade dos recursos naturais utilizados
(DONAIRE, 1995). Os modelos de gestão empresarial, provenientes dessa visão, tenderiam a se
amparar em três critérios de desempenho, a saber: (i) eficiência econômica; (ii) equidade social; e (iii)
respeito ao meio ambiente. Estes critérios deveriam ser ponderados simultaneamente em propostas de
gestão socioambiental (BARBIERI, 2007).
Assim, emergem novas abordagens de gestão empresarial alinhadas com os preceitos do
Desenvolvimento Sustentável, a exemplo do conceito do Triple Bottom Line (TBL), ou Três Pilares
Sustentabilidade. Em relação a sua origem, Norman e MacDonald esclarecem:
O termo "Triple Bottom Line" remonta a meados de 1990, quando o centro de estudos de
administração AccountAbility cunhou e começou a usar o termo em seu trabalho. O termo
encontrou divulgação notória com a publicação, em 1997, da edição britânica de Cannibals
With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business (Canibais com Garfo e Faca: o
Tripé dos Negócios do Século 21) de John Elkington. Há poucas referências ao termo antes
desta data, e muitos (incluindo o próprio) afirmam que Elkington o cunhou (NORMAN;
MACDONALD, 2003, p. 2).

Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009) defendem que uma gestão responsável, que busca
harmonia nas relações econômicas, ambientais e sociais e coopera para o Desenvolvimento
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Sustentável, pode ser traduzida pelo TBL. Carvalho (2011) corrobora que este seria o modelo gerencial
que melhor traduz o pensamento da empresa como contribuinte para o Desenvolvimento Sustentável,
explicando que ele se dá mediante uma atuação que busca gerar resultados positivos concomitantes nas
três esferas. A Figura 01 ilustra o framework do TBL, sendo o núcleo das três dimensões – DS – a
representação da gestão pautada no Desenvolvimento Sustentável.

FIGURA 1: Dimensões do Triple Botton Line
FONTE: Elkington (2001)
Assim, três outras interseções são possíveis entre dimensões do framework de Elkington (2001),
como segue:
i. Equidade – gestão pautada na busca pelo lucro em harmonia com a dimensão social; nesse
ponto é colocada em pauta questões sobre áreas como downsizing, desemprego, direitos
das minorias e ética empresarial (Elkington, 2001).
ii. Ecoeficiência – abrange o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos, que
satisfaçam as necessidades humanas, trazendo qualidade de vida, enquanto reduz
progressivamente impactos ecológicos e intensidade de recursos durante o ciclo de vida, a
um nível próximo ao suportável pela Terra (Elkington, 2001).
iii. Habilidade – envolve a capacidade de desenvolver as dimensões ambiental e social sem obter
as consequências econômicas, ou seja, sem obtenção de lucro.
Para Elkington (2001), cada vez mais se estará pensando em termos de “três pilares”, havendo
enfoque na prosperidade econômica, na qualidade ambiental e no elemento, ao qual algumas empresas
tendem negligenciar, a justiça social, e avisa que, a partir de então, “as empresas deixarão de utilizar a
competição como desculpa para não seguir a pauta dos três pilares, que passará a ser utilizada como
parte do negócio, para suas ações e investimento” (ELKINGTON, 2001). O autor sugere que o
progresso deve ser mensurado na linha dos três pilares; contudo, alerta que as medidas ainda estão
surgindo nas diferentes áreas e deverão evoluir ainda mais se forem avaliadas de maneira integrada.

XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEIS E O FRAMEWORK DE
SEURING E MÜLLER (2008)
Uma consequência da preocupação generalizada envolvendo o Desenvolvimento Sustentável é
o maior escrutínio das práticas de produção das empresas por diferentes stakeholders, ou partes
interessadas (VACHON; MAO, 2008). A geração de resíduos e uso de recursos naturais, atribuída
principalmente à manufatura, contribuem para a degradação ambiental e extrapolação da capacidade da
Terra de compensação e recuperação, não sendo percebidas como sustentáveis para o ecossistema do
Planeta (BEAMON, 1999).
Com a ampliação desse entendimento, percebe-se que o arranjo sistêmico exigido das empresas
demanda uma nova compreensão do comportamento socioambiental, que não poderá estar centralizado
apenas no fabricante, mas em diversos stakeholders (ALIGLERI, ALIGLERI; KRUGLIANSKAS,
2009). A responsabilidade da empresa e sua contribuição ao Desenvolvimento Sustentável não mais
estão inseridas somente em domínio intraorganizacional, gerando a necessidade de ampliar o seu
relacionamento com demais membros da cadeia de suprimento (CARVALHO, 2011), fenômeno que
leva a evolução da Gestão da Cadeia de Suprimentos no envolvimento com questões ambientais e/ou
sociais, culminando, até então, na concepção da Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentáveis.
Assim, elucida-se inicialmente que, quanto a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS)
tradicional, Handfiel e Nichols (1999,p. 17) definem que ela “engloba todas as atividades associadas
com o fluxo e transformação de bens desde o estágio de matérias primas (extração) até o consumidor
final, assim como os fluxos de informação associados”. Mentzer et al. (2001, p.22) apresentam a GCS
como sendo
“[...] a coordenação estratégica sistemática de funções tradicionais de negócio em uma empresa
específica e ao longo de organizações internas à cadeia de suprimento, com o propósito de
melhorar o desempenho de longo prazo das empresas em separado e da cadeia de suprimento
como um todo.”

Beamon (1999, p. 336), em trabalho que buscou analisar os desdobramentos da cadeia de
suprimentos envolvendo preocupações ambientais, descreve GCS tradicional “como um processo de
fabricação integrado, em que as matérias-primas são manufaturadas em produtos finais, e então
entregues aos clientes (através da distribuição, venda, ou ambos)”. A autora complementa apontando o
foco na otimização da aquisição de matérias-primas de fornecedores e na distribuição dos produtos para
os clientes e apresenta um delineamento da cadeia de suprimentos, apontada por ela como tradicional,
conforme a Figura 02.
Distribuição
Consumidor
Fornecedor

Manufatura

Vendas

FIGURA 2: A Cadeia de Suprimentos Tradicional
FONTE: Beamon (1999)
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A autora relata que a era ambiental representa um novo desafio para manufatura e para as
empresas de produção mundiais, que se deparam com o desafio de desenvolver meios pelos quais o
desenvolvimentos industrial e ambiental possam existir simbioticamente, apontando a redefinição da
estrutura básica de toda a cadeia de suprimentos como o primeiro passo em direção as soluções,
acomodando preocupações ambientais associadas ao desperdício e à redução de recursos.
Posteriormente, Vachon e Mao (2008) alertam que, além de serem solicitadas a salvaguardar o
meio ambiente, as empresas são também requisitadas a incluir a equidade social as suas operações de
rotina. Desse modo, a composição básica da Gestão da Cadeia de Suprimentos passa por influências
relacionadas às percepções das temáticas ambientais e sociais, emergindo a Gestão da Cadeia de
Suprimentos Sustentável (GCSS).
Seuring e Muller (2008) enfatizam em sua revisão da literatura que os primeiros trabalhos
publicados em relação à GCSS foram de 1994, considerando que o Relatório Brundtland pode ser
tomado como um ponto e partida, e definem GCSS como sendo
“a gestão de material, informações e os fluxos de capitais, bem como a cooperação entre as
empresas ao longo da cadeia de suprimentos, tendo objetivos de todas as três dimensões do
desenvolvimento sustentável em conta, ou seja, econômica, ambiental e social, que são
derivadas dos requisitos do cliente e dos stakeholders, partes interessadas” (SEURING;
MULLER, 2008, p. 368)

Em seu trabalho, os autores contaram com 191 artigos compondo o corpo básico da literatura
identificada sobre GCSS, dividindo-os em três categorias quanto ao conteúdo acerca do
Desenvolvimentos Sustentável, obtendo-se (i) 140 trabalhos quanto ao conteúdo ambiental; (ii) 20
trabalhos envolvendo às questões sociais; e (iii) 31 trabalhos abrangendo às duas dimensões. Para eles,
isso revela uma lacuna na literatura de GCSS e de compras envolvendo as questões sociais, bem como
a fusão de todas as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável.
Como parte inicial do seu framework proposto, Seuring e Muller (2008, p. 1703) apontam os
“Gatilhos para a GCSS” e afirmam que “os pontos de partida são a pressão externa e os incentivos
criados por diferentes grupos, sendo os stakeholders – partes interessadas – a descrição mais ampla, e
consumidores e governo, os dois grupos de maior relevância”. Assim, na Figura 03, percebe-se como
os autores iniciam seu entendimento da GCSS, adaptando um framework proposto por Kleindorfer et
al. (2005), que focam mais nos gatilhos, e adicionando outras duas partes à estrutura – as duas
estratégias para a GCSS – conforme será explicado no decorrer do trabalho.
Assim, levada por pressões e incentivos ocasionados pelos consumidores, governos e demais
stakeholders – como ONGs, funcionários, investidores – a empresa focal pode desenvolver duas
modalidades de estratégias. Seuring e Muller (2008) – baseados em Bowen et al.(2001) que propõem as
estratégias “Esverdeamento do processo de suprimento” e “Produto baseado em suprimentos verdes” –
nomeiam as duas estratégias da GCSS como “Avaliação de fornecedores para risco e desempenho”
(supplier management risk and performance, SMRP) e “Gestão da Cadeia de Suprimento para
Produtos Sustentáveis” (supply chain management for sustainable products, SCMSP).
Essas estratégias seriam tomadas para atender a critérios relacionados as pressões e incentivos,
tendo como os principais encontrados, em ordem decrescente de recorrência: (i) exigências
legais/regulamentações; (ii) demandas dos consumidores; (iii) respostas aos stakeholders; (iv) alcançar
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vantagem competitiva; (v) atender grupos de pressões ambientais e sociais; (vi) evitar perda de
reputação.
Pressões e
Incentivos
Governo
Fornecedores
(multi-camadas)

Empresa
Focal

Consumidores

Stakeholders
Estratégias
Avaliação de
fornecedores para
risco e desempenho
(SMRP)

Gestão da Cadeia de
Suprimento para
produtos sustentáveis
(SCMSP)

FIGURA 3: Gatilhos para a GCSS de Seuring e Muller (2008)
FONTE: Seuring e Muller (2008)
A primeira modalidade estratégica de Seuring e Muller (2008), SMRP, é ilustrada na Figura 04.
Vê-se que a interação entre a empresa focal e seus fornecedores é marcada pela presença de barreira e
fatores de apoio. Quanto às barreiras para a implementação da GCSS, os autores apontam que três
aspectos foram frequentemente encontrados em sua revisão da literatura, que dizem respeito a (i) custos
mais elevados; (ii) maior esforço e mais complexo de coordenação; (iii) ausência ou insuficiência de
comunicação na cadeia de suprimentos. Os fatores de apoio, por sua vez, mostraram-se relacionado às
barreiras, sendo mencionado pelos autores: (i) sobreposição de comunicação na empresa; (ii) sistemas
de gestão; (iii) monitoramento, avaliação, elaboração de relatórios e sanções; (iv) treinamento
educacional dos funcionários de compras e fornecedores; e (v) integração as políticas corporativas.
Barreiras e Fatores de Apoio
Fornecedores
(multi-nível)

Avaliação de Fornecedores
- Conjunto de critérios ampliado
- Auto-avaliação de fornecedores
- Padrões sociais e ambientais
como requisitos mínimos

Empresa
Focal

Redução de Riscos
- Riscos Socioambientais
- Riscos Econômicos e Disrupção
Desempenho da Cadeia
- Trade-offs
- Ganha-ganha
- Requisitos mínimos

FIGURA 4: Estratégia SMRP de Seuring e Muller (2008)
FONTE: Seuring e Muller (2008)
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Assim, como resposta às pressões e aos fatores de apoio mencionados, algumas empresas
passaram a (i) introduzir regimes de avaliação de fornecedores incluindo critérios ambientais e sociais,
ou seja, ampliando o conjunto de critérios até então utilizados em suas avaliações; acrescentando
também práticas de (ii) auto-avaliação de fornecedores, na qual precisam declarar como lidam com as
questões ambientais e sociais; bem como a introdução de (iii) padrões sociais e ambientais como
requisitos mínimos para atuar como fornecedores (SEURING; MULLER, 2008).
Os objetivos da implementação da estratégia de SMRP, para os autores, envolvem (i) evitar o
risco relacionado às três dimensões da sustentabilidade e ao risco convencional de interrupções de
processos operacionais; como também para (ii) melhorar o desempenho global da cadeia de
suprimentos, para isso emergindo da literatura três categorias de melhorias: as situações ganha-ganha,
os trade-offs e o desempenho mínimo.
A segunda estratégia proposta pelos autores, a SCMSP, exposta na Figura 05, volta-se para a
produção de produtos sustentáveis, os quais são definidos como compreendendo “todos os tipos de
produtos que têm ou visam uma qualidade ambiental e social melhor” (SEURING; MULLER, 2008,
p.1705), podendo estar ligados à implementação de normas ambientais e sociais e objetivos finais de
satisfação do consumidor e alcance de vantagem competitiva no mercado. A Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV) é o método mais frequentemente utilizado para especificar os requisitos relacionados com
o produto.
Impactos e requisitos com
base em ACV do produto
Fornecedores
(multi-nível)

Empresa
focal

- Comunicação incrementada
- Comunicação de critérios aos
fornecedores
- Desenvolvimento de fornecedores
em temas socioambientais

Produtos
Sustentáveis

Consumidor

FIGURA 5: Estratégia SCMSP de Seuring e Muller (2008)
FONTE: Seuring e Muller (2008)
Na GCSPS, a integração da cadeia de suprimentos precisa ser mais aprofundada, envolvendo os
processos desde a matéria-prima até os consumidores finais, buscando garantir a qualidade do produto,
a performance do processo e, até mesmo, a criação de parcerias para a introdução de novos produtos
(SEURING; MULLER, 2008). Os autores afirmam que, para isso, os fluxos de informações entre a
empresa e seus fornecedores precisa ser mais “profundo”, de modo que os fornecedores precisam
receber informações detalhadas nas fases posteriores do ciclo de vida e da cadeia de suprimentos para
que compreenda as razões de melhorar seu desempenho. Assim, práticas como (i) incremento de
comunicação; (ii) comunicação de critérios aos fornecedores; e (iii) desenvolvimento de fornecedores
em temas socioambientais mostram-se presentes na estratégia de GCSPS. Muitas vezes o
desenvolvimento de fornecedores se faz necessário antes mesmo da empresa ser capaz de oferecer os
produtos sustentáveis, provocando, assim, consideráveis investimentos em parcerias locais para
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desenvolver a estrutura de suprimentos mais adequada e para melhorar as instalações e processos de
produção.
Os autores salientam que as duas estratégias não são mutuamente excludentes e que, embora à
primeira vista possam parecer opostas uma a outra, na verdade elas se complementam. Finalmente, três
características distintivas da GCSS são apresentadas pelos autores, conforme enunciadas no Quadro 01.
QUADRO 1: Características Distintivas da GCSS
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO SUSTENTÁVEL
1. Precisa levar em conta uma ampla gama de questões e, portanto, olha para uma maior parte da cadeia de suprimentos.
2. Lida com um conjunto mais amplo de objetivos de desempenho, levando assim em conta a dimensão ambiental e
social da sustentabilidade.
3. Apresenta uma necessidade muito aumentada para a cooperação entre as empresas parceiras na gestão sustentável da
cadeia de suprimentos.

FONTE: Seuring e Müller (2008)
De forma resumida, eles defendem que, uma das implicações da sustentabilidade para as
empresas e, assim, também para a cadeia de suprimentos, é a ampliação de critérios que precisam ser
cumpridos, critérios esses que podem ser chamados de abordagem Triple Bottom Line.
Desse modo, fundamentado no framework e proposições de Seuring e Muller (2008), o trabalho
apresenta o estudo acerca do caso da fabricação de produtos de limpeza que utilizam como matéria
prima o óleo residual de cozinha após o seu consumo.
METODOLOGIA
A pesquisa teve por base um estudo de caso qualitativo (YIN, 2005), sendo pesquisada uma
empresa localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, que fabrica produtos de limpeza utilizando como
matéria prima o óleo residual de cozinha após o seu consumo e a gordura vegetal. Buscou-se descrever
a empresa focal em estudo e identificar sua estratégia de cadeia de suprimentos sustentável de acordo
com o framework de Seuring e Müller (2008).
O estudo é considerado um caso exemplar (STABLEIN, 2001) e descritivo (MERRIAM, 1998),
no qual se busca expor e discutir experiências organizacionais relacionadas à produção de produtos que
utilizam como matéria-prima resíduos industriais, bem como o relacionamento organizacional com a
sua cadeia de suprimentos. O trabalho é um caso único, teórico-empírico e de abordagem qualitativa,
apresentando o ambiente natural como fonte direta de dados e preocupação central com a compreensão
do fenômeno a partir da perspectiva dos participantes (MERRIAM, 1998).
A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com base
em roteiro estruturado a partir de adaptação do GRI – Global Repporting Initiative, e observação direta
na empresa. Os dados secundários foram levantados pela revisão da literatura. De modo mais informal,
observações diretas foram feitas durante a visita de campo, compreendendo as ocasiões durante as
quais foram coletadas outras evidências, como as provenientes da entrevista (YIN, 2005). As
entrevistas são uma das mais importantes fontes de informação em um estudo de caso, muitas vezes
exercendo a papel primordial de evidências (YIN, 2005). A modalidade de entrevista baseada em
roteiro demanda providências prévias, com a preparação do roteiro, pedindo também flexibilidade para
ordenar e formular perguntas no transcorrer da entrevista (GODOI; MATTOS, 2006).
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De acordo com o site institucional do Global Repporting Initiative, a Iniciativa de Relatório
Global trata de uma organização baseada em redes, pioneira no desenvolvimento do relatório mais
amplamente utilizado no mundo, comprometido com a sua melhoria contínua e aplicação em escala
global. O GRI promove e desenvolve uma abordagem padronizada de comunicação para estimular a
demanda por informações de sustentabilidade; o que pode beneficiar organizações que divulgam os
seus relatórios e também aqueles que usam as informações dos relatórios. Tais relatórios consistem em
publicação do desempenho de uma organização, considerando um equilíbrio entre os aspectos
ambientais, econômicos e sociais. A evidenciação das informações obedece a diretrizes compatíveis
com a maioria das outras ferramentas e instrumentos, pois se baseiam em normas, tratados, princípios e
convenções mundiais existentes e amplamente legitimados.
Utilizou-se a análise pragmática da conversação (MATTOS, 2006) como técnica. Esta técnica é
utilizada quando uma entrevista evolui para um diálogo, no qual entrevistador anota as reações do
entrevistado, bem como suas próprias reações, impressões e interpretações, mesmo que utilizando
como recurso a memória.
Para construção do corpus do estudo de caso, escolheu-se, um caso de um setor em destaque
(MAIMON, 1995), no caso o setor de despoluição, mais especificamente o de despoluição de óleos. A
Lev Limpeza Ltda, uma Indústria de Produtos de Limpeza localizada na Região Metropolitana de
Fortaleza, atua na manufatura de produtos de limpeza, utilizando como matéria prima o óleo residual
de cozinha após o seu consumo. Este representa um resíduo perigoso ao meio ambiente,
constantemente descartado de modo inadequado e gerando contaminações diversas e de difícil e
dispendioso tratamento.
A entrevista foi realizada no mês julho de 2013, com o Gerente Administrativo e Proprietário da
Lev Limpeza Ltda. Assim, nas seções de descrição e análises dos dados, busca-se descrever a empresa
focal em estudo e identificar sua estratégia de cadeia de suprimentos sustentável de acordo com o
framework de Seuring e Müller (2008).
DESCRIÇÃO DO CASO
Conforme as diretrizes do GRI, que identificam as informações essenciais e relevantes para a
maioria das organizações e do interesse da maior parte dos stakeholders, e que foram seguidas em
forma de roteiro adaptado para a realização da entrevista com o Gerente Administrativo e Proprietário
da Lev Limpeza Ltda, três categorias de conteúdo foram abordadas: (i) perfil − informações que
estabelecem o contexto geral para a compreensão do desempenho organizacional, como estratégia,
perfil e governança; (ii) forma de gestão − conteúdo que descreve como a organização aborda
determinado conjunto de temas para fornecer o contexto para a compreensão do desempenho em uma
área específica; e (iii) indicadores de desempenho – informações comparáveis sobre o desempenho
econômico, ambiental e social da organização.
Quanto à primeira categoria de conteúdo, o perfil, a empresa estudada, identificada com o nome
de Lev Limpeza Ltda, é uma Micro Empresa Individual, caracterizada como uma empresa familiar,
formalizada, atuante no segmento de indústria e comércio e de procedência local. O negócio apresenta
como produto principal o sabão em barra ecológico, ou seja, o sabão em barra produzido utilizando
como matéria prima o óleo residual de cozinha após o seu consumo. Nota-se, aqui, que o produto
principal da Lev Limpeza está dentro da definição de Seuring e Müller (2008) para os Produtos
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Sustentáveis que aparecem em sua proposta de Estratégia para SCMSP. O negócio tem cinco anos de
existência e apenas dois funcionários, o gerente e proprietário e sua mulher, que atua juntamente com
ele na parte operacional.
Na segunda categoria de conteúdo, forma de gestão, obteve-se como resposta que a direção da
empresa é realizada pelo dono – o entrevistado – que é quem pode tomar decisões sobre as questões da
empresa, ele acredita que para realizar a sua gestão, o conhecimento do setor e a formação escolar são
qualidades demandadas, também alega que aceita a opinião de funcionários quanto às decisões da
empresa sobre compras, vendas e produção e que as dimensões relacionadas ao meio ambiente,
responsabilidade social e desempenho econômico são sempre consideradas como fatores importantes
nas decisões da empresa. O entrevistado também respondeu sempre apoiar iniciativas externas de
caráter social e ambiental, nunca apoiar iniciativas externas de caráter econômico, às vezes participar
de grupos ou associações de defesa e sempre procurar engajar pessoas para causas sociais e ambientais.
Exemplificando as respostas dadas pelo entrevistado, ele explicou que costuma ensinar o seu processo
de fabricação do sabão em barra ecológico para os moradores locais, para estimulá-los na correta
destinação do óleo residual, e durante esse momento, também dá lições de educação ambiental para os
que se fazem presente.
No que diz respeito à terceira categoria de conteúdo, os indicadores de desempenho, obteve-se
para o desempenho econômico que a empresa nunca recebeu subsídio ou apoio do governo; que não
apresenta implicações relacionadas a mudanças climáticas que possam via a prejudicar ou beneficiar
suas atividades; a empresa faz suas compras de fornecedores locais na maioria das vezes, com uma
única exceção que se refere a um componente essencial a produção – o hidróxido de sódio – que, nas
proporções necessárias para a maior qualidade do produto, só é encontrado em forma de importação; o
entrevistado alega não haver diferenças entre os salários pagos na empresa – já que são tão poucos – e
que não considera que sua atividade seja tão representativa de modo a gerar impactos econômicos
diretos na economia local. Para os indicadores de desempenho ambiental, os posicionamentos do
entrevistado mostraram preocupações como: sempre fazer reciclagem e reutilização de materiais e de
água; sempre fazer economia de energia; sempre cuidar e se preocupar com a biodiversidade ; as áreas
de preservação e com as suas emissões de efluentes e resíduos; sempre reduzir o impacto dos seus
produtos no meio ambiente, de modo a nunca gerar impactos negativos e raramente utilizar meios de
transporte de modo excessivo. Já sobre os indicadores de desempenho social o entrevistado respondeu
que sempre matem relações cordiais entre funcionários e gerentes; que a empresa sempre cuida para
que o produto e as instalações não atinjam a saúde e segurança do funcionário; que a empresa sempre
faz treinamento e educação de pessoal; que sempre respeitam diferenças entre pessoas, sexo, religião e
idade; sempre condenam o trabalho infantil e sempre está atenta a saúde e salubridade dos funcionários,
mas que raramente estão atentos ao comportamento dos seus fornecedores. Por fim, replicou-se que a
empresa sempre cuida para que suas operações não tragam impacto à comunidade, que consideram
sempre contribuir com as políticas públicas de meio ambiente e que a empresa sempre cuida para que o
produto e instalações não atinjam a saúde e a segurança do consumidor, e que nunca tiveram multas ou
penalidades por falta de conformidade legal.
A Lev Limpeza Ltda utiliza uma metodologia de produção inovadora, chamada de cold process,
a qual dispensa a utilização de caldeiras para ferver o óleo residual, prática usada na grande maioria dos
processos de produção tradicional. Desse modo, a empresa evita acidentes de trabalho, geração de
efluentes e ainda consegue uma qualidade superior no seu produto final.
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Assim, seu processo produtivo inicia-se com o recolhimento do óleo residual e da gordura
vegetal, ambos conseguidos por meio de parcerias. Essas parcerias são feitas com duas instituições, que
pedem produtos de limpeza em troca do seu resíduo repassado. Não há entrega, de modo que todo
transporte e armazenamento do resíduo são feito pelo dono da Lev. Todo o processo produtivo é
artesanal e realizado dentro das instalações da empresa, levando em média 8h. A grande venda dos
produtos finais é feita para mercadinhos locais, que revendem aos consumidores finais.
ANÁLISE DO CASO À LUZ DO FRAMEWORK DE SEURING E MÜLLER (2008)
Buscando inicialmente ilustrar a cadeia de suprimentos da Lev Limpeza Ltda, conforme o
delineamento da cadeia de suprimentos tradicional, apontado na Figura 06, por Beamon (1999),
apresenta-se a Figura 06.
Vendas
Consumidor
Fornecedor 1
Óleo residual
Fornecedor 2
Gordura Vegetal

Manufatura
Lev Limpeza Ltda

Vendas

Consumidor

Vendas

Consumidor

Vendas

Consumidor

Vendas

Consumidor

FIGURA 6:Cadeia de Suprimentos da Lev Limpeza Ltda
FONTE: Dados da pesquisa
Assim, percebe-se que a empresa estudada apresenta dois fornecedores principais, aqueles com
os quais desenvolve maior vínculo e dependência para continuidade de seus negócios; ela não realiza as
vendas diretas ao consumidor final, utilizando-se de estabelecimentos que realizam essas vendas, sendo
estes os mercadinhos locais.
No que diz respeito ao enquadramento nas definições de Seuring e Müller (2008), tendo em
vista que estratégias com foco na GCSS seriam tomadas para atender a critérios relacionados as
pressões e incentivos externos, foi possível perceber, levando em conta os principais encontrados na
literatura, que: (i) exigências legais/regulamentações quanto ao correto descarte do óleo residual e
demais resíduos sólidos funcionam como incentivos para que os Fornecedores 1 e 2 encaminhem seus
resíduos a Lev cobrando apenas materiais de limpeza em troca; (ii) demandas dos consumidores não foi
um incentivo marcante para as vendas, sendo inclusive comentado pelo dono da empresa que muitos
consumidores relatam não ter interesse em comprar produtos de limpeza que usam óleo residual por
desconhecimento das propriedades e até mesmo por preconceito; (iii) respostas aos stakeholders não
foi um fator marcante; (iv) alcançar vantagem competitiva é um incentivo reconhecido pelo
entrevistado, pois ele acredita que o futuro da produção dos produtos de limpeza está vinculado ao
reaproveitamento de resíduos e a novos modos de produção, como os utilizados por sua empresa; (v)
atender grupos de pressões ambientais e sociais para o entrevistado se faz mais como uma atividade
proativa, uma vez que o entrevistado não reconhece que a demanda por produtos de limpeza esteja tão
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vinculada a aspectos de sustentabilidade quanto aos apelos de propaganda ou ao menos preço; (vi)
evitar perda de reputação não foi um fator levado em conta pelo entrevistado.
Foi possível perceber claramente os aspectos de complementaridade entre as estratégias de
SMRP e de SCMSP, de modo que, mesmo nitidamente a Lev sendo uma empresa que atua com
Produtos Sustentáveis, ou seja, mais propensa a ter uma estratégia de SCMSP, não há explicitamente a
utilização da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como método para especificar os requisitos
relacionados com o produto, mas se vendo presente a comunicação incrementada entre fornecedores e
empresa focal, a comunicação de critérios aos fornecedores – ao informar os modos adequados de se
recolher e encaminhar o óleo residual e a gordura vegetal –, bem como o desenvolvimento de
fornecedores em temas socioambientais – atividade que a empresa precisa realizar para conseguir
aumentar a quantidade de matéria-prima para aumentar sua capacidade de produção.
Acerca dos aspectos percebidos da SMRP , foi possível notar quanto às barreiras para a
implementação da GCSS, (i) custos mais elevados, presentes no transporte e armazenamento do óleo
residual, que os Fornecedores não se mostram dispostos a compartilhar; (ii) maior e mais complexo
esforço de coordenação, também presente no transporte e armazenamento. Já os fatores de apoio
percebidos envolveram o (iv) treinamento educacional dos funcionários de compras e fornecedores.
Sobre os objetivos da implementação, percebeu-se (i) evitar o risco relacionado às dimensões da
sustentabilidade quanto aos fornecedores evitarem multas ou gastos com correto descarte dos seus
resíduos e do risco convencional de interrupções de processos operacionais pela empresa focal, que,
como faz parte de uma solução para os resíduos dos seus fornecedores, não prevê interrupções em seus
recebimentos; na (ii) melhorar o desempenho global da cadeia de suprimentos, percebeu-se a situação
de trade-offs. Assim, a Figura 07 representa a convergência das duas estratégias, referente aos aspectos
encontrados no caso estudado.
Redução de Riscos
- Riscos Socioambientais
- Riscos Econômicos Disrupção
Desempenho da Cadeia
- Trade-offs
- Ganha-ganha

Barreiras e Fatores de Apoio

Fornecedores
(multi-nível)

Empresa
focal

- Comunicação incrementada
- Comunicação de critérios aos
fornecedores
- Desenvolvimento de fornecedores
em temas socioambientais

Produtos
Sustentáveis

Consumidor

FIGURA 6:Estratégia da Lev Limpeza Ltda adaptada do frameworkde Seuring e Müller
FONTE: Dados da pesquisa
Desse modo, essas foram as possíveis análises à luz do framework de Seuring e Müller (2008)
apresentadas sobre o caso pesquisado. A seção seguinte apresenta um breve panorâma do trabalho e
dos seus achados, bem como as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou identificar e descrever a estratégia da cadeia de suprimentos
sustentável de uma fábrica produtos de limpeza, de acordo com o framework de Seuring e Müller
(2008). Por meio de um estudo de caso qualitativo e único, utilizando-se da observação direta e de
entrevista semiestruturadas, com roteiro adaptado do GRI, com Gerente Administrativo e Proprietário
da Lev Limpeza Ltda, sendo possível encontrar algumas constatações.
A Lev Limpeza Ltda fabrica produtos de limpeza utilizando como matéria prima o óleo residual
de cozinha após o seu consumo e a gordura vegeta e se utiliza de uma metodologia de produção
inovadora, chamada de cold process, a qual dispensa a utilização de caldeiras para ferver o óleo
residual, prática usada na grande maioria dos processos de produção tradicional. Seu processo
produtivo se inicia com o recolhimento do óleo residual e da gordura vegetal, ambos conseguidos por
meio de parcerias. Essas parcerias são feitas com duas instituições, que pedem produtos de limpeza em
troca do seu resíduo repassado. Não há entrega, de modo que todo transporte e armazenamento do
resíduo são feito pelo dono da Lev. Todo o processo produtivo é artesanal e realizado dentro das
instalações da empresa, levando em média 8h. A grande venda dos produtos finais é feita para
mercadinhos locais, que revendem aos consumidores finais.
Foi possível perceber claramente os aspectos de complementaridade entre as estratégias de
SMRP e de SCMSP, de modo que, mesmo nitidamente a Lev sendo uma empresa que atua com
Produtos Sustentáveis, ou seja, mais propensa a ter uma estratégia de SCMSP, não há explicitamente a
utilização da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como método para especificar os requisitos
relacionados com o produto, mas se vendo presente a comunicação incrementada entre fornecedores e
empresa focal, a comunicação de critérios aos fornecedores e o desenvolvimento de fornecedores em
temas socioambientais.
Acerca dos aspectos percebidos da SMRP , foi possível notar quanto às barreiras para a
implementação da GCSS, (i) custos mais elevados; (ii) maior e mais complexo esforço de coordenação.
Já os fatores de apoio percebidos envolveram o (iv) treinamento educacional dos funcionários de
compras e fornecedores. Sobre os objetivos da implementação, percebeu-se (i) evitar o risco
relacionado às dimensões da sustentabilidade e do risco convencional de interrupções de processos
operacionais; e para (ii) melhorar o desempenho global da cadeia de suprimentos, percebeu-se a
situação de trade-offs.
O estudo faz parte de uma pesquisa ainda em fase de continação e desenvolvimento e apresenta
como limitação, por exemplo, a ausência de entrevistas mais aprofundadas com o próprio Gerente, com
a outra funcionária, sua mulher, bem como com os outros membros da cadeia de suprimentos, os
Fornecedores 1 e 2, os pontos de vendas e os consumidores finais, o que se pretende realizar na
continuação da pesquisa. Também se aponta como limite não se aplicar um estudo de caso múltiplo,
uma etnografia ou grounded theory, metodologias propostas para testar seu framewoIrks envolvendo a
GCSS, sendo esta a sugestão para pesquisas futuras.
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar a evolução da produção acadêmica de temas socioambientais da Revista
Desenvolvimento e Meio Ambiente, através da verificação dos artigos socializados no período de 2008 a 2012. Realizou-se
um estudo de natureza descritiva e abordagem bibliométrico - quantitativa, a pesquisa identificou nas publicações, a autoria,
o número de autores em cada artigo, as IES, a frequência das palavras-chave, a evolução das publicações, redes de países, e
os temas abordados. Foram analisados 110 artigos cujas publicações envolveram 198 pesquisadores. Neste contexto, os 3
autores que mais publicaram foram: Sampaio, Walker e Fernandes. Observou-se que nos 5 anos analisados, o periódico
registrou uma rede de cooperação em pesquisa entre 88 IES, tendo em destaque a UFPR com 10 artigos publicados, seguida
pela UFSC e UNICAMP. Como esta revista é uma publicação da UFPR, verificou-se também que esta universidade tem um
papel central como nucleadora de uma rede de publicação com outras 10 universidades. Pode se concluir que a revista em
questão, estimulada por redes de cooperação entre instituições e autores brasileiros e estrangeiros, vem se consolidando
como um periódico que socializa a publicação de temas socioambientais relevantes na atualidade situados na interface entre
desenvolvimento e meio ambiente.
Palavras-chave: Produção Acadêmica. Socioambiental. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente. Pesquisa
Bibliométrica. Rede Social.
Abstract: The aim of this study was to identify the evolution of the academic production of social and environmental issues
of the journal Environment and Development, by checking the articles socialized in the period 2008-2012. As it regards to
the approach undertaken, it was both descriptive-quantitative and bibliometric. The study identified publications, authors,
the number of authors in each article, universities and other research institutions that have published in the journal, the
frequency of keywords, the evolution of publications, evidences of research networks among different countries, and the
topics covered. Overall, 110 articles were analyzed and 198 researchers were identified. Out of 198, Sampaio, Walker and
Fernandes were the ones that published the most. It was observed that in five years the journal has registered a research
network of 88 institutions. This network was led by UFPR with 10 articles, followed by UNICAMP and UFSC. By the
results obtained, it can be concluded that the research networks among Brazilians and foreigners researchers, and also
among institutions have contributed considerably for this journal to socialize papers on social and environmental issues
placed in the interface of development and the environment.
Key-words: Academic Production. Socioenvironmental. Development and Environment Journal. Bibliometric Research.
Social Network.
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1 INTRODUÇÃO
Os problemas decorrentes da degradação ambiental resultam da busca desenfreada do
desenvolvimento econômico a qualquer preço, impactando diretamente a natureza. As últimas décadas
vêm comprovar a preocupação de instituições não governamentais, empresas e governos em conciliar o
desenvolvimento com a conservação do meio ambiente.
A nova consciência ambiental internacional, surgida no bojo das transformações culturais que
ocorreram nas décadas de 1960 e 1970, ganhou dimensão e situou o meio ambiente como um dos
princípios fundamentais do homem moderno (KRAEMER, 2003), Este foi um dos fatores que levou a
incorporação da variável ambiental nos planos de governo e na gestão empresarial.
Foram diversas as razões que despertaram a consciência da comunidade internacional para esse
fato, entre os quais os próprios obstáculos à reprodução do sistema econômico, via
encarecimento ou escassez de energia e matérias primas essenciais; a geração de poluição de
variados tipos com comprometimentos extensos sobre a qualidade da vida humana; os efeitos
dos problemas e acidentes ambientais globais com riscos de grande magnitude e a ameaça ou o
desaparecimento de espécies animais e vegetais (LIMA, 2011, p. 123).

Atualmente pode-se dizer que a gestão ambiental se apresenta como uma resposta aos diversos
problemas e à crise ambiental que atinge todos os países, em maior ou menor escala, impactando o
ambiente natural, a sociedade e a economia. Nesse contexto, o fortalecimento da noção de
desenvolvimento sustentável vem possibilitando aos governos novas formas de normatizar e
implementar leis e, também, às empresas, buscarem mecanismos sistêmicos de gestão, com vistas à
conservação ambiental.
Ao socializar o conhecimento por meio de divulgação cientifica em periódicos impressos ou
digitais, se consolida a evolução acadêmica de autores, de instituições e de países. Um número
crescente de estudos tem evidenciado essa evolução na área ambiental como destaca Viégas (2009).
Sehnem et. al.(2012), afirma que temática ambiental tem recebido atenção especial da academia
brasileira, inclusive com edições extras para discutir o assunto.
Gradativamente, percebe-se que o tema sustentabilidade, vem deixando de se constituir em
mera preocupação ou discurso de poucos, tornando-se, na última década e meia, tema recorrente e
amplamente discutido nos meios acadêmico, empresarial, governamental e também pela sociedade civil
(JUNQUEIRA et. al. 2011).
Com a intenção de contribuir para consolidação de temas socioambientais, e dar destaque aos
autores mais produtivos, efetuou-se um estudo bibliométrico na Revista Desenvolvimento e Meio
Ambiente. Trata-se de um periódico publicado nas versões eletrônica (on line) e impressa e que tem
como foco central a discussão de problemáticas que se circunscrevam na interface entre sociedade e
meio ambiente onde o ser humano e as ações antrópicas se inserem.
A questão de pesquisa norteadora do estudo foi a seguinte: Como se dá a evolução da produção
acadêmica de temas socioambientais da Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente? Alinhado à
questão de pesquisa, o objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar a evolução da produção
acadêmica em temas socioambientais da Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, via
sistematização e verificação dos artigos publicados no período de 2008 a 2012.
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Foram definidos os seguintes objetivos específicos do estudo: a) caracterizar a autoria dos
artigos, o número de autores em cada artigo e coautorias; b) identificar os vínculos das autorias com
instituições de nível superior e as rede de pesquisa formadas por essas IES; c) verificar a frequência das
palavras-chave; d) delinear os temas mais discutidos; e) identificar a rede de países; e f) evidenciar as
temáticas dos estudos.
A importância do estudo é evidenciar através de uma bibliometria a evolução e consolidação
dos temas socioambientais, de um periódico que vem publicando artigos envolvendo desenvolvimento
e meio ambiente desde 2000.
Este artigo está estruturado em cinco seções. Após esta introdução, a segunda seção versa sobre
desenvolvimento e meio ambiente e assuntos correlatos. A terceira seção aborda os procedimentos
metodológicos, enquanto na quarta e quinta seções são apresentados, respectivamente, os itens análises
e discussão de resultados, e as considerações finais, limitações do estudo e recomendações para novas
pesquisas.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta a evolução do tema desenvolvimento e meio ambiente, ao longo dos
últimos 5 anos e os estudos nacionais desenvolvidos sobre a produção acadêmica sobre a temática.
2.1 Desenvolvimento e meio ambiente
Na perspectiva econômica, durante muito tempo, o crescimento econômico esteve intimamente
atrelado ao desenvolvimento a qualquer custo. Segundo Menezes e Vieira (2011. p. 102), os termos
crescimento econômico e desenvolvimento econômico apresentaram significados semelhantes, ora
sendo definidos como aumento da produção de bens e serviços em escala global, ora como melhoria
progressiva da qualidade de vida. Desde meados do século XVIII, com a revolução industrial, a história
da humanidade passou a ser quase inteiramente determinada pelo fenômeno do crescimento econômico
(VEIGA, 2006, p. 61).
Os paradigmas começam a ser revistos a partir dos diversos problemas de ordem ambiental
externalizados em grandes eventos, que evidenciando que a problemática da degradação
socioambiental, era um problema de todos. A crise socioambiental, inserida a partir da percepção de
que o mundo é finito, em especial no que diz respeito aos recursos naturais disponíveis para o
progresso e desenvolvimento da sociedade mundial (CALEGARE; SILVA JÚNIOR, 2011),
proporcionaram um repensar do desenvolvimento, principalmente de como se dá este processo.
Num contexto histórico, em especial após a década de 1960, a preocupação com o meio
ambiente tomou proporções mundiais, em função das crises energéticas, climáticas, de biodiversidade,
dentre outras. Em conjunto, essas crises colocam em risco a existência do próprio ser humano no
planeta, ao destruir a base material de sustentação ambiental, os recursos naturais, em termos
quantitativos e o ambiente ecologicamente equilibrado (MACHADO; VILANI; CHAME, 2012),
tornando preocupante, a vida na terra sob a perspectiva da qualidade de vida da população. A crescente
preocupação com a degradação ambiental ocasionada pelo desenvolvimento ilimitado na busca de
crescimento econômico ficou evidente na produção do relatório The Limits to Growth. O relatório
publicado em 1972 subsidia pesquisa e estudos até hoje, e suas conclusões dizem que a escassez de
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recursos naturais e a degradação ambiental seriam os principais limitadores, em termos absolutos, do
crescimento econômico, e que os avanços tecnológicos não seriam capazes de conter as pressões
ambientais decorrentes da crescente atividade humana (CORAZZA, 2005).
A crise socioambiental expõe os limites relacionados ao modelo de desenvolvimento
hegemônico e também se manifesta como crise do conhecimento (MENEZES; VIEIRA, 2011). A ideia
de uma crise ambiental sistêmica relaciona, por um lado, a multidimensionalidade dos problemas
ambientais contemporâneos e, por outro lado, o alcance global de sua ocorrência (LIMA, 2011).
O crescimento das preocupações ambientais em vários segmentos da sociedade nas décadas que
se seguiram a de 1960 adquiriu uma dimensão global (VIÉGAS, 2009) e estimulou ações dos diversos
atores sociais, empresas e governos, estimulando ideias e ações que culminaram com o surgimento do
conceito de desenvolvimento sustentável.
Atualmente a sociedade moderna está diante de um grande paradoxo, pois, ao mesmo tempo em
que a tecnologia se faz cada vez mais presente na vida das pessoas, as suas consequências, muitas
vezes são imprevisíveis e perigosas para o ser humano e meio ambiente (ALENCASTRO, 2009).
Sanches (2000) salienta que é fundamental utilizar as tecnologias ambientais no intuito de assegurar o
desenvolvimento econômico, produtivo e ambiental.
Nesse contexto, por um lado, figuram posições otimistas, dos chamados “tecnocentristas” que
apostam na superação dos limites naturais a partir dos avanços tecnológicos, por outro, há também
pesquisadores que demonstram pessimismo quanto ao papel da tecnologia na contenção das pressões
da atividade humana sobre o meio ambiente (SAES; MIYAMOTO, 2012). O surgimento e aceitação do
conceito de desenvolvimento sustentável, no final da década de 1980, abriu um novo espaço político
nesta arena, pois os decisores políticos e peritos começaram a enfatizar a importância de gestão dos
recursos naturais (OTSUKI, 2009).
Em suma, visões pessimistas e otimistas servem para levar a uma reflexão de como o
desenvolvimento pode ocorrer, sendo que a prudência e a cautela ao usar os bens naturais devem
fundamentar ações de governos e de empresas, cabendo às pessoas a escolha. A verdadeira escolha não
se situa entre o desenvolvimento e o meio ambiente, mas entre as formas de desenvolvimento sensíveis
ou insensíveis à questão ambiental (SACHS, 1993).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa tem natureza descritiva e a abordagem é bibliométrico-quantitativa. A bibliometria é
uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da
informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de comunicação científicos
e tecnológicos, e de produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da
tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país (GUEDES; BORSCHIVER, 2005 p.15).
No Brasil, ainda são poucos os estudos realizados sobre a produção científica na área de
sustentabilidade (GALLON et al., 2008) que tratam de temas, autores, referências e abordagens
metodológicas (SOUZA et. al., 2011). Realizar o balanço da produção cientifica sobre determinado
tema objetiva não apenas identificar o que as universidades produzem, ou como suas pesquisas vêm
sendo realizadas, mas também como tal produção se propaga para fora de seus muros e auxilia no
sentido de organizar as ideias, possibilitar avanços e promover orientações seguras para a aplicação
prática de novas conexões (JUNQUEIRA et. al. 2011, p.36).
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O estudo bibliométrico serve para evidenciar através de mensuração e avaliação a produção
acadêmica, consolidando indicadores a partir desses processos. Segundo Leite Filho (2006) indicadores
de performance bibliométrica são importantes para avaliar a pesquisa acadêmica e para nortear rumos e
estratégias de futuras pesquisas.
Ao estudar os aspectos quantitativos da produção acadêmica através da bibliometria, se mensura
o número de publicações, no caso, os 230 artigos socializados entre os anos de 2008 a 2012. O
periódico em estudo teve sua primeira edição no ano de 2000 e desde então tem publicado 2 volumes
por ano. Ao todo foram 26 volumes publicados desde sua criação 2012. No ultimo triênio de avaliação
da CAPES, o periódico obteve classificação B1- Ciência Ambiental.
Tabela 1: Volumes, temáticas e quantidades
Ano
2012
2011
2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004

2003
2002
2001
2000

Volume
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tema do Volume
Dossiê: Estado, Sociedade e Meio Ambiente
Territórios, Regulação e Sustentabilidade: entre Sociedade e Natureza
Dossiê: Território, Memória e Sustentabilidade
Conflitos Socioambientais, Conservação e Gestão dos Recursos
Naturais: O Local e o Global
Riscos, Precaução e Proteção Socioambientais
Dimensões Socioambientais: Aportes Críticos e Perspectivas Diversas
Cultura, Natureza e Sustentabilidade: Olhares Distintos
Modos de Relação com a Natureza: Complexidades Socioambientais
Apropriação e Reapropriação da Natureza
Planejamento Social e Natureza Recriada
Sociedade e Natureza: Diversidade de Temas e Recortes
Crise Agroambiental e Desenvolvimento Rural Sustentável
Ocupação e Uso do Solo Costeiro: Um Mosaico de Diversidade
Ecossistemas e Sustentabilidade: Perspectivas Históricas e
Socioeconômicas
Interdisciplinaridade, Meio Ambiente e Desenvolvimento: Desafios e
Avanços do Ensino e da Pesquisa
Cidade e Sustentabilidade
Dinâmicas Naturais dos Ambientes Costeiros: Usos e Conflitos
Diálogo de Saberes e Percepção Ambiental
Caminhos da Agricultura Ecológica
Riscos Coletivos – Ambiente e Saúde
Teoria e Metodologia em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Cidade e Ambiente Urbano
A Reconstrução da Ruralidade e a Relação Sociedade / Natureza
Teoria e Metodologia em Meio Ambiente e Desenvolvimento

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

Artigos
12
12
12
12
12
12
9
10
10
9
6
7
7
9
7
20
10
7
11
8
8
5
9
7
6

Total
24
24
24

19
19
13
16
7
30

18
16
14
13
247

A Tabela 1 evidencia os 26 volumes com seus respectivos temas, perfazendo um universo de
247 artigos desde 2000, ano da origem do periódico. Até o volume 25 os periódicos evidenciavam um
tema específico. O estudo se concentrou nos artigos publicados entre 2008 a 2012, uma amostra de 110
artigos, que representa 45% do universo de produção acadêmica do periódico. Esses s artigos foram
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catalogados e analisados por meio dos software: Ucinet 6 for Windows e o Microsoft Excel. A
consolidação dos gráficos também foi realizada por meio desses softwares.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste item são apresentados os resultados da análise dos 110 artigos publicados subdivididos
nas seguintes categorias: autorias dos artigos; o número de autores em cada artigo; coautorias; vínculo
das autorias com IES; rede de pesquisa dessas IES; a frequência das palavras-chave; redes de pesquisa
entre países; e temáticas mais discutidas.
4.1 Autoria dos artigos
A Figura 1 apresenta dados sobre as autorias dos 110 artigos analisados.

Figura 1: Autoria dos artigos publicados e analisados
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 1 identifica o número de autores em cada artigo e apresenta um número representativo
de publicações de autoria individual, chegando ao ápice em 2011 com 13 artigos individuais, sendo que
artigos publicados, em duplas ou de forma individual, representam conjuntamente 49% publicações do
periódico no período estudado. 9 publicações tiveram entre 4 a 7 autores representando 8,1% do total
de artigos publicados. Essas estatísticas mostram que publicações sobre temas socioambientais em
duplas ou individuais têm prevalecido no periódico, o que poderia dar indicações de que ainda não se
registra consolidação de grupos de pesquisa entre os autores que têm publicado na revista.
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Figura 2: Média de autores por artigo por ano
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados apresentados pela Figura 2 complementam os da Figura 1 na medida em que mostram
a média de autores por artigo por ano. Os anos com maior registro de publicação foram,
respectivamente, 2012 e 2010, sendo que em 2012 registrou-se uma média de 2,52 % de autores no
ano.
4.2 Autores mais produtivos
A Figura 3 mostra os 13 autores (dentre o total de 198) que mais publicaram artigos na revista.

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Figura 3: Autores
Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os autores que mais publicaram, os de maior destaque foram Sampaio, Walker e
Fernandes. com 3 artigos cada. Com publicação de 2 artigos foram registrados 10 autores, quais sejam:
Oliveira, Machado, Porto-Gonçalves, Nascimento, Kalikoski, Duque, Costa Lima, Skewes, Vieira e
Gerhardt.
4.3 Instituições de Ensino Superior com maior produção
A Figura 4 mostra as 16 IES com maiores quantidades de publicações dentre as 88
identificadas.
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Figura 4: IES com maiores quantidades de publicação
Fonte: Dados da pesquisa

Pela Figura 4 observa-se que a UFPR lidera o ranking das universidades que mais publicaram
com 10 artigos, sendo seguida UFSC com 8, a UNICAMP com 7 publicações, a UnB com 6 e a USP
com 5. Depois dessas, aparecem a UFRJ, a UFF, a UFPB e a UFRJ, cada uma com 4 publicações.
Também pode ser observado que 66 IES (75% do total) publicaram apenas 1 artigo.
4.4 Rede de coautorias observadas
No emaranhado de nome da Figura 5, observa-se a rede de coautorias dentre os 198
pesquisadores que publicaram na revista.
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Figura 5: Rede de coautorias observadas
Fonte: Dados da pesquisa

Pela Figura 5 pode-se inferir que as conexões entre pesquisadores que publicam na revista ainda
não são expressivas apontando para pequenos grupos, talvez ainda em formação. Disso depreende-se
que a rede ainda tem uma baixa centralidade de rede como era previsto inicialmente. Do lado esquerdo
da Figura 5 se destacam os nomes dos 21 autores que publicaram individualmente. Em termos
percentuais, as publicações individuais representam 10,6,% do total.
4.5 Rede de publicação observada entre as Instituições de Ensino Superior
A Figura 6 destaca a rede de pesquisa registrada no período de estudo entre as 88 IES
identificadas.
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Figura 6: Rede das IESs
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 6 destaca a UFPR como o principal nó de uma rede de publicação que tem uma
característica mais regional de articulação principalmente com outras instituições de ensino e pesquisa
do estado do Paraná e, secundariamente, com universidades de estados próximos como São Paulo,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Universidade de Mondragón, da
Espanha, também aparece neste contexto. Como um dos núcleos secundários aparece a FURB
formando uma rede de publicação com a Universidad Austral do Chile, a São Diego State University
dos EUA e a USP.
4.6 Rede de publicação considerando os países de origem dos autores
A Figura 7 mostra a rede dos países de onde os autores são originários.
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Figura 7: Rede de publicação por países de origem dos autores
Fonte: Dados da pesquisa

A rede de países tendo como referência a nacionalidade dos autores, mostra conexões do Brasil
com a Espanha, EUA, França, Chile e Canadá. Conexão entre autores do México e Bélgica também é
observada. Holanda, Argentina, Uruguai e Japão aparecerem isoladamente, pois os autores desses
países publicaram artigos individualmente.
4.7 Frequência das palavras-chave
A Figura 8 mostra uma “nuvem de palavras-chave” extraídas dos 110 artigos analisados dando
destaque às de maior incidência.
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Figura 8: Palavras-chave extraídas do periódico destacando as de maior frequência
Fonte: Dados da pesquisa

Com maior destaque na Figura 8 aparecem as palavras-chave mais utilizadas nos artigos
publicados, quais sejam: ambiental, desenvolvimento, natureza, politica, ambiente, sustentável, gestão,
conservação, conflitos, socioambientais, ecológica, educação e outras.
4.8 Temas abordados nos artigos
A Tabela 2 elenca e quantifica as categorias de temas abordados nos artigos publicados.
Tabela 2: Categorias de temas de artigos publicados
Temas/Anos
Politicas ambientais

2008

2009

2010

2011

2012

Total

%

3

2

5

5

5

20

18,18%

5

3

3

1

12

10,91%

Conflitos ambientais
Desenvolvimento sustentável

5

2

1

2

1

11

10,00%

Sociedade e natureza

3

4

1

1

1

10

9,09%

4

1

4

9

8,18%

1

2

1

8

7,27%

1

2

3

6

5,45%

5

1

6

5,45%

1

2

5

4,55%

1

4

3,64%

4

3,64%

1

3

2,73%

1

3

2,73%

2

1,82%

Riscos ambientais
Ecologia política

4

Inovação ambiental
Território e meio ambiente

2

Justiça ambiental
1

Responsabilidade socioambiental

4

Biodiversidade
Impactos ambientais

2
2

Ensino e pesquisa
Estado e ambiente
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1

Indicadores de sustentabilidade
Economia ambiental
Educação ambiental

1

Comunicação ambiental

1

2

1,82%

2

2

1,82%

1

0,91%

1

0,91%

1

0,91%

1

Cooperativismo
Total
Fonte: Dados da pesquisa

1

19

19

24

24

24

110

100,00%

A Tabela 2 apresenta as 19 categorias de temas identificadas nos 110 artigos publicados na
revista. A categoria Políticas Ambientais, contemplando a implantação e consolidação de medidas
legais, mitigadoras, de controles e de gestão, apresentou a maior incidência de publicações perfazendo
18,18%. . A categoria “Conflitos Ambientais” representou 10,91 %, e “Desenvolvimento sustentável”
10,0 %. Educação Ambiental, Comunicação Ambiental, e Cooperativismo se revelaram categorias
menos exploradas nos artigos publicados.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sua fase inicial, a Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente subdividia a apresentação dos
artigos em seus volumes por áreas ou categorias temáticas, porém, a partir do segundo volume de 2012,
o periódico deixou de estrutura-los desta forma. O último volume de 2012 e o primeiro de 2013 não
apresentam mais esta estruturação, daí a opção pela condução desta análise no horizonte de 5 anos.
Constatou-se que a UFPR foi a que mais publicou, totalizando 10 artigos. Isso já era esperado
em função desta Universidade sediar a revista. As outras universidades com incidência destacada de
artigos publicados são, respectivamente, a UFSC com 8 e a UNICAMP com 7. Isso dá indicações de
que nessas três universidades há grupos de pesquisa em departamentos e/ou inter-departamentos que
vêm publicando em parceria, consolidando linhas ou áreas de pesquisa. Alunos egressos de cursos de
pós-graduação de algumas dessas universidades ao se vincularem a outras geralmente são “elos”
importantes na formação dessas parcerias. Os três autores que mais produziram foram Carlos Alberto
Cionce Sampaio (UFPR), Peter A. Walker (Universidade de Oregon) e Valdir Fernandes (Universidade
Positivo), todos eles com 3 trabalhos cada. Destaque-se que Sampaio e Fernandes publicaram 2 artigos
em conjunto. Walker publicou seus artigos individualmente: 2 em 2011 e 1 em 2012.
Dentre as 19 categorias de temas identificadas nos 110 artigos publicados nos últimos 5 anos,
“Políticas Ambientais” se apresenta com 18,18%. Isso pode ser explicado em função da amplitude da
temática e da “fertilidade” dos assuntos inseridos nesta categoria nos dias atuais em que algumas das
nossas leis e regulamentações já atingiram décadas de existência e encontram-se em processo de
implementação.
Os dados obtidos revelam que a revista vem trilhando no caminho de publicar e socializar a
discussão sobre temas socioambientais relevantes na realidade atual. As suas publicações dão
indicações sobre a formação de redes (algumas no nível de proto-redes) de pesquisadores em nível
nacional e internacional. Alguns autores produzem com parceiros habituais, constituindo equipes
nucleadas por temas específicos.
Espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar a condução de novos estudos sobre
temas específicos situados na interface desenvolvimento e meio ambiente, via “depuração” ou maior
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detalhamento da quantificação dos artigos, autores e coautores aqui realizado.Estudos envolvendo
análise de conteúdo em subáreas temáticas também poderão partir dos resultados quantitativos obtidos
nesta pesquisa.
Como limitação do estudo destaca-se o tamanho da amostra, a qual foi limitada às publicações
de 5 anos, período em que a revista adotava classificação dos temas por categorias temáticas.
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Resumo: Este artigo é fruto de uma tese de doutorado, oriunda de uma pesquisa exploratória realizada em dez casos
empíricos. O Carbon Disclosure Project\Investidores no Brasil foi objeto de estudo desta pesquisa. Criado em 2000, esse
programa vem desempenhando papel importante na evidenciação socioambiental relacionada à mudança climática, visando
aumentar a transparência em torno dos riscos e das oportunidades comerciais. O estudo identificou as tipologias estratégias
de legitimidade de Suchman (1995) mais evidenciadas pelas empresas brasileiras destinatárias do pedido do Carbon
Disclosure Project( CDP) no período de 2006 a 2010. Adotou-se a abordagem qualitativa e a técnica análise de conteúdo
para apreciação dos dados. Os dados primários foram obtidos através de aplicação de questionário e os secundários, foram
obtidos nos sites institucionais, relatórios do CDP e do registro público de emissões. Constatou-se a presença de todas as
estratégias de legitimidade na pesquisa. A legitimidade pragmática e o critério ganho obtiveram o maior número de citações,
respectivamente 377 e 495.O item mais citado em todos os Casos foi responder as necessidades dos stakeholders, com 335
evidenciações. Deste modo, pôde inferir que o CDP vem sendo considerado pelas empresas brasileiras como um mecanismo
para obter aceitação e legitimidade perante as suas partes interessadas.
Palavras-chave: carbon disclosure project-brasil. mudanças climáticas. evidenciação. estratégias de legitimidade de
Suchman (1995).
Abstract: This article is the result of a doctoral thesis based on exploratory research regarding ten empirical cases. The
Carbon Disclosure Project\Investors in Brazil was the target in this research. Since this program was created in 2000, it has
having an important role related to the disclosure of social and environmental information connected to the climate changes.
It has aimed to improve the transparency upon the risks and opportunities to businesses. The study identified the Suchman
(1995) strategic tipologies of legitimacy that are the most used by Brazilian companies, which were the receipts of Carbon
Disclosure Project (CDP) requests between 2006 and 2010. It was adopted the qualitative approach and the content analysis
technique in order to verify the data. The primary data were obtained through the application of surveys and the secondary
data were obtained in institutional websites, CDP ´s reports and the public emissions´ office. It was found in this study all
strategic tipologies of legitimacy. The pragmatic strategy and the gain criteria obtained the biggest number of citations.
Following the previous sequence, the numbers of citations are 377 and 495. The most cited item is in all cases the response
to stakeholders, represented by 335 found citations. Based on it, it is possible to infer that the CDP has been considered by
the Brazilian companies a tool to obtain acceptance and legitimacy on its interested.
Key-words: carbon disclosure project-brazil. climate changes. disclosure. Suchman (1995) strategic tipologies of
legitimacy.
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INTRODUÇÃO
No século XX a sociedade demonstrou uma crescente inquietude com a degradação da
qualidade do ambiente natural. Essa preocupação, conhecida como consciência ecológica, manifestouse de forma individual através de ajuste de conduta e de forma coletiva, por meio da participação de
ONGs, governos e empresas, visando à realização de práticas globais ambientalmente corretas.
A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada
há mais de 20 anos no Rio de Janeiro (Rio-92), instituiu de forma eloquente que os países, organismos
internacionais e as empresas reconhecessem, as questões ambientais na agenda internacional e nos
diversos acordos multilaterais, não apenas como proteção ambiental, mas principalmente em demandas
complexas de desenvolvimento sustentável, segurança energética e redução de emissões de Gases de
Efeito Estufa(GEE),vinculando essas temáticas as propostas de desenvolvimento tanto internamente na
condução de processos e produtos como no espaço externo que envolve a comunidade e seu entorno.
A partir das negociações da Rio 92, as questões ambientais ganharam importância para as
empresas, tanto na dimensão política como mercadológica. A relevância assumida pelo conceito de
desenvolvimento sustentável e a emergência das questões climáticas no meio empresarial vem
consolidando uma nova forma de pensar e agir sobre as atividades econômicas e sociais, incluindo
também os modelos gerenciais e conceituais das organizações, que informam e conduzem suas
atividades.
A mudança climática representa um dos problemas ambientais mais desafiadores da
contemporaneidade e as ações ou inações de agora poderão afetar a própria vida no planeta (VIOLA;
LEIS, 2001; GIDDENS, 2010). Dentre as iniciativas assumidas pelas empresas para reduzir as
emissões de GEE, o gerenciamento dos riscos climáticos (físicos, mercadológicos, regulatórios e
reputacionais) é uma das mais significativas, visto que podem impactar na dinâmica competitiva e na
legitimidade das instituições.
Associado a essa temática, está o aumento do nível de conscientização do empresariado sobre a
necessidade de tratar os problemas ambientais como fatores de legitimidade e de desempenho
econômico na perseguição de metas e objetivos organizacionais. Evidentemente, que a legitimidade é
um conceito que permeia variados campos do saber e também, é debatida por diferentes correntes
teóricas, mas nesta pesquisa aceita-se, que ela é utilizada pelas organizações para assegurar a
continuidade de suas atividades no ambiente em que atuam (SUCHMAN, 1995).
Suchman (1995) destaca que a depender do sistema de crenças e valores vigentes no ambiente
em que organizações atuam determinadas práticas podem contribuir para aumentar ou diminuir o grau
de legitimidade, afetando a capacidade de angariar recursos para sua sobrevivência.
Para conquistar a legitimidade muitas empresas têm adotado práticas de evidenciação
ambiental, visto que a "elevação na quantidade de disclosure socioambiental reflete a preocupação
delas serem percebidas como entidades responsáveis perante a sociedade e o ambiente onde
desenvolvem suas atividades" (SAMPAIO et al., 2012, p.01). A evidenciação ou disclosure ambiental é
entendida como o conjunto de meios utilizados pelas organizações para informar seus stakeholders
como estão atuando em relação ao meio ambiente e à sociedade (CORMIER et al,. 2004;
RIBEIRO;SOUZA;2004; ROSA et al., 2009).
Deste modo, como vem se consolidando no Brasil a utilização de uma prática internacional de
carbon disclosure e ainda existem poucos estudos sobre esse fenômeno, esse trabalho apresenta o
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seguinte questionamento: Quais são as tipologias de estratégias de legitimidade de Suchman (1995)
mais evidenciadas pelas empresas brasileiras signatárias do pedido do Carbon disclosure Project (CDP)
no período de 2006 a 2010? O estudo pretende identificar as tipologias de estratégias de legitimidade
de Suchman (1995) mais evidenciadas pelas empresas brasileiras destinatárias do pedido do CDP no
período de 2006 a 2010, demonstradas nos questionários aplicados as dez (10) empresas (dados
primários).
O presente artigo é fruto de uma tese de doutorado defendida em junho de 2013 junto ao
Programa de Pós- Graduação em Administração da UFBA que versou a respeito do estudo das
estratégias de legitimidade evidenciadas pelas empresas brasileiras signatárias do pedido do
CDP\Investidores no Brasil.
O CDP é uma das iniciativas desenvolvidas pelo setor privado para responder ao problema
ambiental global das mudanças climáticas – cujo objetivo é facilitar o diálogo entre investidores e
corporações, através do disclosure (abertura) de informação relativas às estratégias corporativas para
enfrentar as mudanças climáticas. Criado em 2005 no Brasil, o CDP\Investidores é um programa que
objetiva analisar as tendências dos riscos e das oportunidades decorrentes das mudanças climáticas,
atuando na criação de um banco global de dados sobre as emissões de carbono e subsidiando os
investidores e gestores de informações climáticas no processo de tomada de decisão. Ou seja, trata-se
de um requerimento coletivo enviado por investidores institucionais as empresas listadas nas principais
bolsas de valores do mundo, com intuito de constituir um banco de dados sobre as políticas climáticas
adotadas pelos diferentes setores produtivos.
Por fim, o artigo subdivide-se em quatro partes: na primeira parte é apresentada uma revisão
teórica sobre legitimidade organizacional e as tipologias de legitimidade organizacional de Suchman
(1995); na segunda são expostos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa; na terceira
seção destaca a discussão dos resultados; e, a última quarta seção aborda as considerações e
recomendações finais do estudo.
1 LEGITIMIDADE ORGANIZACIONAL
A legitimidade é um dos conceitos que mais proliferou a partir da abordagem
neoinstitucionalista (FONSECA, 2003; TREGIDGA, 2006; ROSSONI; TEIXEIRA; 2008; ROSSONI,
2012). Esse conceito pode ser reconhecido como um fenômeno macrossocial que busca fornecer as
organizações, além de recursos técnicos e informacionais, aceitação e credibilidade necessária para sua
sobrevivência (MEYER; ROWAN, 1977; SUCHMAN, 1995).
No âmbito organizacional, uma das primeiras concepções de legitimidade foi desenvolvida por
Parsons na década de 50, em que legitimidade era entendida “como avaliação da ação em termos de
valores comuns ou compartilhados no contexto do envolvimento da ação no sistema social”
(DOWLING; PFEFFER, 1975, p.123). Posteriormente, ela foi revisitada por Dowling e Pfeffer (1975,
p.122) e direcionada às organizações por meio “da congruência entre os valores sociais associados ou
implicados pelas atividades organizacionais e as normas de comportamento aceitável no ambiente
social maior”. Deste modo, a legitimidade organizacional é um processo social, proveniente da ação de
indivíduos e organizações e constituído a partir de valores socialmente legítimos (DOWLING;
PFEFFER, 1975).
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Outra origem desse conceito está associada à noção de contrato social. Derivada da Teoria dos
Contratos, o termo legitimidade organizacional é utilizado em pesquisas que buscam explicar e predizer
práticas de evidenciação no ambiente corporativo (O'DONOVAN, 2000; DIAS FILHO, 2008). Dias
Filho (2007-2008), aponta para entendimento semelhante, indicando uma troca de expectativas entre a
sociedade e as organizações. Para receber a legitimidade da sociedade, que atua como um contrato para
funcionamento, as organizações desenvolvem estratégias visando ganhar, manter ou recuperar a
legitimidade (LINDBLOM, 1994; SUCHMAN 1995; DIAS FILHO, 2008).
Mas, apesar das diferentes abordagens desse conceito, seu desenvolvimento adquiriu
notoriedade com os trabalhos de Lindblom (1994) e Suchman (1995), na década de 90 (GRAY et
al.,1995). Lindblom (1994) propôs em seu artigo The implications of organizational legitimacy for
corporate social performance and disclosure uma definição frequentemente mencionada na área de
Contabilidade Social e Ambiental. Para o autor, legitimidade organizacional significa: [...] a condição
ou o estado que existe quando o sistema de valores de uma entidade é congruente com o sistema de
valores do amplo sistema social do qual a entidade faz parte (LINDBLOM, 1994, p.2).
Suchman (1995), entretanto, foi o autor que idealizou a definição mais utilizada sobre
legitimidade organizacional, em âmbito nacional e internacional (SCOTT, 1998; DEEPHOUSE;
SUCHMAN, 2008; ROSSONI; TEIXEIRA, 2008; ROSSONI, 2012). Suchman (1995, p. 574) refere à
legitimidade de uma organização como “uma percepção ou premissa generalizada que as ações de uma
organização são desejáveis, adequadas ou apropriadas em algum sistema socialmente construído de
normas, valores, crenças e definições”.
Nessa perspectiva, Suchman (1995, p.574) amplia o conceito de legitimidade organizacional,
inserindo outras fontes além da cultural e propondo uma tipologia de estratégias de legitimidade
composta por três categorias- legitimidade pragmática, moral e cognitiva. Esse modelo está detalhado
na próxima seção.
1.1 Tipologias de Legitimidade Organizacional Segundo Suchman (1995)
A legitimidade organizacional é construída socialmente na medida em que reflete a congruência
entre a entidade e as crenças de algum grupo social (SUCHMAN, 1995). Esse modelo de legitimidade
organizacional contempla três tipos de estratégias de legitimidade, pragmática, moral e cognitiva. Essa
tipologia parte do pressuposto que as atividades organizacionais são desejáveis, de acordo com um
conjunto socialmente adequado composto por normas, valores, crenças e definições. Cada tipo ocorre
sob diferentes dinâmicas e formas de comportamento, as quais serão explicadas a seguir:
a) Legitimidade Pragmática
A legitimidade pragmática fundamenta-se no imediatismo da empresa com relação às respostas
sobre a percepção do seu público- alvo. Esse imediatismo na troca entre organização e público, também
envolve as relações institucionais (política, econômica e social) da entidade, em que cada ação
organizacional impacta a percepção do público. Segundo Suchman (1995), outra forma utilizada para
estabelecer a legitimidade pragmática está relacionada ao termo influência. Nesse caso, a organização
conta com o apoio da sociedade, mas não porque eles acreditam que o intercâmbio traga benefícios
diretos e sim, por perceber que a organização está sensível aos seus maiores interesses.
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A organização pode ser avaliada de diversas formas pelo público. Frequentemente, a
legitimidade é avaliada quando uma organização incorpora clientelas em suas estruturas de decisões
políticas ou quando adota os padrões de performance das clientelas como seus.
b) Legitimidade Moral
A legitimidade moral baseia-se numa avaliação do comportamento ético da organização, em
que determinada atividade possui a característica de “se fazer a coisa certa” (SUCHMAN, 1995). Essa
avaliação busca compreender se a atividade da organização efetivamente promove o bem estar da
sociedade, tal como definido pelo sistema de valores socialmente construídos (SUCHMAN, 1995).
As organizações comumente reivindicam sua propriedade moral por meio de atributos
simbólicos, que ficam visíveis muitas vezes na percepção da sociedade como um todo.
c) Legitimidade Cognitiva
A legitimidade cognitiva pode compreender apoio afirmativo para uma organização ou uma
simples aceitação da organização como necessária ou inevitável. Para o autor, esse tipo de legitimidade
pode conter um padrão positivo, negativo ou nenhum padrão de avaliação. Nesse sentido, pode-se dizer
que a legitimidade cognitiva é mediada entre os quadros de referência de empresas e concorrentes em
um determinado contexto sociopolítico.
Reforça Suchman (1995) que, no nível cognitivo, os esforços de legitimação são os melhores
dirigidos a explicar a linha de negócios como sendo simples e natural, estimulando a compreensão dos
esforços da empresa para seus funcionários e para o mundo exterior.
Para as três categorias da estratégia de legitimidade, Suchman (1995) criou critérios e itens a
serem analisados nas evidenciações das empresas. Os itens foram desenvolvidos para servir de
parâmetro na identificação dos tipos de legitimidade nos relatórios publicados pelas empresas e,
portanto, verificar se as organizações estão buscando, por meio de suas ações e evidenciação, a
legitimidade perante a sociedade, conforme Quadro 1.
Quadro 1 - Estratégias de Legitimidade Organizacional

CATEGORIAS

PRAGMÁTICA

MORAL

ESTRATÉGIAS PARA A LEGITIMAÇÃO
CRITÉRIOS
GANHO
MANUTENÇÃO
ITENS
ITENS
Responder às necessidades
Consultar a opinião de líderes
Cooptar integrantes
Monitorar a confiabilidade
Construir reputação
Comunicar-se honestamente
Anunciar o produto
Estocar confiança
Anunciar a imagem
Consultar as categorias
Produzir resultados adequados
profissionais
Incorporar-se a instituições
Monitorar a responsabilidade
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ITENS
Rejeitar
Criar monitores

Desculpar/justificar
Substituir pessoal
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Oferecer demonstrações simbólicas
Definir metas
Demonstrar sucesso
Fazer proselitismo (indivíduo
convertido a uma doutrina ou ideia)
Reproduzir normas

COGNITIVA

Formalizar as operações
Profissionalizar as operações
Buscar certificações
Persistir
Popularizar novos modelos
Padronizar novos modelos

Comunicar-se oficialmente

Rever as práticas

Estocar opiniões favoráveis

Reconfigurar

Consultar aquele que tem
dúvidas
Visar clareza
Falar pontualmente
Estocar conexões

Explicar

As tipologias de legitimidade não constituem uma hierarquia, mas refletem duas distinções
importantes entre si. Primeiro, a legitimidade pragmática depende do interesse próprio da audiência,
enquanto a legitimidade moral e a cognitiva envolvem regras culturais mais abrangentes.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório com uso de abordagem qualitativa
dos dados, realizada por meio de dez (10) casos empíricos.
Os dados primários foram obtidos através de aplicação dos questionários e os secundários,
retirados dos relatórios institucionais das empresas, do Carbon Disclosure Project e do registro público
de emissões da Fundação Getúlio Vargas. Para análise dos dados primários, foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo sugerida por Bardin (2009).
Após a análise de conteúdo, os dados coletados foram quantificados e organizados à luz do
framework de Suchman (1995) – conforme Quadro 1.
Quanto ao objeto da pesquisa, este foi composto pelas oitenta (80) empresas brasileiras
destinatárias do pedido de disclosure do Carbon Disclosure Project\Investidores que responderam pelo
menos uma vez o questionário do CDP no período de 2006 a 2010. Para selecionar a amostra referente
aos casos empíricos foi enviado através do correio eletrônico um questionário solicitando informações
para todas as oitenta (80) empresas classificadas por setor produtivo, visando à realização de estudo de
caso empírico para cada um dos doze (12) setores que compõem o universo das oitenta (80) empresas.
Assim, foi escolhida uma empresa de cada setor que tivesse respondido o questionário no período de
novembro de 2011 a novembro de 2012, para compor a amostra desta pesquisa, determinando, aqui a
escolha dos estudos de casos empíricos pelos critérios da acessibilidade e conveniência. Como,
nenhuma empresa pertencente aos setores de Mineração e Telecomunicações respondeu ao
questionário, a amostra desta pesquisa foi composta por dez (10) casos empíricos dos seguintes setores,
conforme demonstra o Quadro 2.
Quadro 2 - Distribuição dos Casos Empíricos por Setor Produtivo da Amostra
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CASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SETOR
Petróleo e Gás e Biocombustíveis
Metalurgia & Siderurgia
Utilidade Pública
Indústria de Alimentos
Petroquímicos
Financeiro
Papel e Celulose
Construção & Transporte
Indústria de bens/equipamentos
Consumo e Serviços
Telecomunicações
Mineração

EMPRESA OBJETO DO ESTUDO DE CASO
Petróleo Brasileira S.A. - Petrobras
Arcelor Mittal Brasil S.A
Cia Energética de São Paulo - CESP
JBS
Braskem
Banco do Brasil
Fibria
América Latina Logística S\A
Microinox
Odonto Prev
Não respondeu ao questionário
Não respondeu ao questionário
Fonte: Dados da pesquisa.

4 RESULTADOS DA PESQUISA
Nessa seção, são apresentadas algumas considerações a respeito das estratégias de
enfrentamento das mudanças climáticas e das estratégias de legitimidade de Suchman (1995) mais
evidenciadas nos dez (10) casos empíricos. Os dados primários do questionário foram complementados
pelas informações publicadas nos sites – das próprias empresas e extraídos dos relatórios do Carbon
Disclosure Project e do registro público de emissões da Fundação Getúlio Vargas.
O resultado da pesquisa demonstrou que o tema das mudanças climáticas está sendo introduzido
na agenda corporativa dos setores investigados, principalmente pela necessidade das organizações
compreenderem o impacto de suas atividades no ambiente e buscarem aceitação de suas ações perante
seus stakeholders.
Para efeito de comparação entre os setores, observou-se que a maioria deles declarou possuir
emissões diretas no escopo 1 e indiretas no escopo 2 e 3, mas apenas três empresas (Petrobras, JBS e
Banco do Brasil) admitem a realização de inventário através da metodologia GHG Protocol.
Fundamental para essa questão é a criação de um programa de realização de inventários de emissão de
GEE, com metas e prazos definidos, visando o aprimoramento contínuo das ações de redução de GEE.
Dentre os dez (10) casos, apenas as empresas Banco do Brasil, América Latina Logística e Microinox
evidenciaram não possuir programa de redução de GEE.
Quanto aos riscos e as oportunidades, os casos demonstraram que o setor econômico em que a
empresa está inserida influencia, tanto na forma como as mudanças climáticas são percebidas quanto os
esforços empreendidos para aprimorar as competências organizacionais.
Os riscos estão sendo gerenciados pelos setores em função dos custos envolvidos no
atendimento às exigências regulatórias e de eficiência energética. O risco mercadológico foi o mais
citado (8) e na sequência o reputacional presente em seis (6) casos. Já os regulatórios, foram
identificados como o mais importante risco climático. Ele está presente nos casos (Petrobras, Arcelor,
Banco do Brasil, Fibria e ALL), incluindo aqui setores críticos e de alta visibilidade, como Petróleo e
Gás, Financeiro, Siderurgia, Transporte e Papel e Celulose. Os riscos regulatórios, contudo, definem as
regras do jogo no país, passando a ser um indutor significativo para todos os setores produtivos.
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Por outro lado, as modificações criadas nos ambientes regulatórios e mercadológicos originam
muitas oportunidades setoriais, tais como: desenvolvimento de produtos e atração de investidores preferidas pelos setores, estando presente em oito (8) casos; participação em Mercado de Crédito de
Carbono e antecipação e influência sobre as ações regulatórias nas mudanças climáticas foram citadas
por quatro (4) casos cada uma. Quando se analisa o potencial de indução, vê-se uma valorização deste
aspecto pelos casos - Petrobras, CESP, Braskem e Banco do Brasil. Os principais fatores indutores
observados foram: a iniciativa voluntária visando à eficiência energética (10); prática de
responsabilidade social corporativa (9); ganhos de reputação da empresa, a pressão de investidores
nacionais e internacionais (9); iniciativa voluntária visando à minimização dos efeitos das mudanças
climáticas carbono (8), redução de custos e competitividade empresarial (8) e oportunidade de novas
fontes de financiamento e capital (8). A iniciativa voluntária visando à eficiência energética foi citada
em todos os casos.
De forma geral, as ações de combate às mudanças climáticas são bem diversificas e estão
alinhadas ao conceito de sustentabilidade corporativa ou de responsabilidade social da empresa. As
iniciativas mostraram-se adequadas para maioria dos casos e as principais identificadas foram:
aperfeiçoamento de produto(s) e/ou serviços visando reduzir suas emissões de GEE; gerenciamento
ambiental (ISO 14000 ou outro) e responsabilidade social (ISO 26000);transformação de resíduos dos
processos produtivos em co-produtos e ações voluntárias visando à quantificação e monitoramento de
emissões próprias de GEE, com (6) seis citações cada. Observou-se que, das vinte e cinco iniciativas
apresentadas no questionário dezenove (19) foram indicadas no caso 1(Petrobras). Nos demais, a maior
participação foi representada pelos casos: CESP, Arcelor, Banco do Brasil, e Fibria com
receptivamente 15, 14, 10 e 10 ações cada, envolvendo à redução de suas emissões. Ressalta-se que o
caso 9 (Microinox), identificou apenas uma iniciativa - utilização de processos produtivos de baixa
emissão de GEE.
Em relação à criação de uma ambiência organizacional envolvendo o clima, a cultura e o
comprometimento que facilite a execução das ações climáticas, os casos revelaram aspectos bem
diversificados. Os itens participação direta dos empregados e participação direta da alta administração
na implantação de atividades ligadas às questões climáticas foram mencionados por todos os casos (10)
e seguidos pela divulgação externa das estratégias relativas às mudanças climáticas às partes
interessadas (investidores, governo, sociedade etc..) e programa de conscientização dos empregados
referente às mudanças climáticas, ambos com nove (9) citações. Em contrapartida, o bônus financeiro
associado ao atingimento de metas climáticas foi o menos citado, presente em apenas quatro(4) casos:
Petrobras, CESP, Banco do Brasil e ALL. Ainda, quanto ao clima de motivação, os obstáculos
considerados importantes pelos setores foram a carência de competências organizacionais necessárias
ao trato de questões relativas às mudanças climáticas e a existência na empresa de fontes de resistência
a assuntos ligados às mudanças climáticas com sete (7) menções e, seguidos por riscos mercadológicos
e reputacionais com cinco citações. No entanto, o caso 6 (Banco do Brasil) relatou o maior número de
obstáculos (7).
Observou-se também, nos casos estudados, que as parcerias com os stakeholders são
fundamentais para o êxito das ações internas desenvolvidas pelas empresas. Aqui, as parcerias com
ONGs foi o principal mecanismo de cooperação com a presença em oito(8) casos. Em seguida, foram
citadas a participação em reunião para negociação de acordos, fóruns, conferências, workshops e outros
e obtenção de assentos nas câmaras, comitês e demais instituições empresariais e governamentais para
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influenciar as regras do jogo sobre a regulamentação do problema das mudanças climáticas nos níveis
local, nacional e global com respectivamente sete e seis menções.
Dentre os casos empíricos, apenas a Petrobras e a Braskem apresentaram maior número de
interações com os parceiros externos, com respectivamente sete(7) e oito (8) mecanismos de interação
cada. Acredita-se que, em função da exposição dos setores Petróleo e Gás e Petroquímica, a alta
regulamentação e o desenvolvimento de estratégias políticas bem definidas façam com esses setores
utilizem diferentes meios de governança climática para legitimar suas ações junto à sociedade,
principalmente, investidores e governo.
No que se refere aos meios utilizados pelos setores para publicarem informações sobre suas
ações de redução das emissões de GEE, constatou-se que eles são amplos e podem elevar a
credibilidade e a transparência das empresas. Entre eles, o site institucional é o principal meio, estando
presente em nove Casos. Já, os Casos 6 (Banco do Brasil) e 9 (Microinox) demonstram situações
diferentes. Enquanto o Banco do Brasil publica em todos os meios de divulgação de informação e
incluindo também o programa Brasileiro GHG Protocol/ICO2 BNDES e BMF&Bovespa, a Microinox
informou que não publica informações em nenhum outro meio de disclosure voluntário, exceto o
CDP. Ainda abordando essa questão, sete (7) casos reconheceram que as práticas de disclosure
ambiental são realizadas pelas empresas com objetivo de divulgar informações para todas as partes
interessadas, visto que são os constituintes do ambiente externo que podem conceder legitimidade e a
continuidade da organização.
Quanto às estratégias de legitimidade de Suchman (1995), o Quadro 3, a seguir agrupou as 665
sentenças referentes as três estratégias de legitimação identificadas nos questionários aplicados às
empresas signatárias do pedido do CDP\Investidores.
Quadro 3 - Estratégias de Legitimação – Tipologias mais Evidenciadas
ESTRATÉGIAS DE LEGITIMAÇÃO – RESUMO DAS ESTRATÉGIAS

CATE
GORIA
S

PRAG
MÁTIC
A
MORA
L
COGNI
TIVA
PRAG
MÁTIC
A
MORA
L
COGNI
TIVA
PRAG
MÁTIC
A

CRITÉRI
OS

CASOS

Caso1
Petrobras

Caso 2
Arcelor

Caso 3
CESP

Caso 4
JBS

Caso 5
Braskem

Ganho

50

42

35

45

Ganho

14

6

5

Ganho

14

5

Manutençã
o

2

Manutençã
o
Manutençã
o
Reparação

TOTAL

Caso 6
Fibria

Caso 7
ALL

Caso 9
Microinox

38

Caso 5
Banco
do Brasil
43

36

32

3

6

7

10

5

6

14

8

2

-

6

-

10

9

6

12

1

-

-

-

-

-
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Caso 10
Odonto
Prev
25

363

2

1

4

58

9

7

0

6

74

1

1

1

-

1

14

10

5

4

11

1

8

76

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-
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MORA
L
COGNI
TIVA

Reparação

7

7

10

5

8

4

7

12

10

5

75

Reparação

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

3

Total

98

72

62

79

76

68

67

65

29

49

665

Fonte : Dados da Pesquisa

As estratégias de legitimidade estão subdivididas em três critérios ganho, manutenção e
reparação. Referente ao critério ganho de legitimidade obteve-se 495 evidenciações nos questionários;
em seguida a manutenção com 92 e por último a reparação com 74 evidenciações. Quanto ao ganho de
legitimidade, em primeiro lugar ficou a estratégia pragmática com 377 evidenciações, em seguida a
estratégia cognitiva com 74 e por último, a estratégia moral com 58 citações. Na manutenção e
reparação, destaque para a estratégia moral 76 e 75 evidenciações respectivamente.
Em relação ao framework de Suchman (1995), predominou a estratégia pragmática e o item
responder as necessidades em todos os casos analisados, totalizando 377 e 335 evidenciações
respectivamente. As ações desenvolvidas pela estratégia pragmática visam melhorar a imagem e a
percepção imediata que a sociedade tem sobre as organizações, sobretudo, aquelas que integram setores
intensivos em uso de recursos naturais e de alta visibilidade.
Conforme Suchman (1995), a legitimidade pragmática está centrada no imediatismo da empresa
relativo às respostas sobre a percepção do seu público alvo. Além disso, na estratégia pragmática, as
empresas do CDP\Investidores preocupam-se em proteger sua imagem e em construir sua reputação
através da utilização do disclosure voluntário como relatório anual de sustentabilidade e comunicações
voluntárias de responsabilidade social Empresarial em revistas especializadas, buscando logo, ganhar
legitimidade.
Na categoria legitimidade moral, observou-se que nos casos analisados ocorreu a predominância
do critério manutenção com 76 citações. Os itens - preocupação em rever as práticas; monitorar a
responsabilidade; incorporar às instituições e comunicar oficialmente foram os mais evidenciados. Em
geral, a legitimidade moral reflete uma avaliação positiva ou normativa da organização e das suas
atividades. Dentre as suas formas de avaliação estão: consequências de resultados, técnicas de
procedimentos, categorias estruturais e a avaliação dos dirigentes e representantes, que é rara, mas
conceitualmente importante.
Analisando-se os resultados relativos à categoria de legitimidade cognitiva, verificou-se que o
critério ganho obteve 74 evidenciações e os itens mais citados foram formalizar as operações,
padronizar as operações, popularizar modelos e buscar certificação perante órgãos reguladores,
apresentando.Isso demonstra a preocupação das empresas em reproduzir normas, formalizar e
profissionalizar as operações, buscar certificação perante órgãos reguladores, demonstrando a forma
correta pela qual as empresa desenvolvem suas atividades, e consequentemente, diminuem a
possibilidade de ocorrerem falhas no processo. A legitimidade cognitiva está pautada em preceitos
culturais e na aceitação do papel das organizações pela sociedade.
As empresas que apresentaram o maior número de evidenciações das estratégias de legitimidade
de Suchman (1995) foram Petrobras (caso 1), JBS (caso 4), Braskem (caso 5) e a Arcelor (caso 2) com
respectivamente 98, 79,76 e 72 evidenciações cada.
Dentre os casos, o primeiro apresentou maior número de evidenciações na estratégia pragmática
e no critério ganho com 50 e 78 evidenciações simultaneamente. A predominância da estratégia
pragmática, todavia, pode estar associada ao fato de que as companhias petrolíferas possuem um custo
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político e social elevado e aumentem a sua preocupação e atenção com tema, visto que as divulgações
ambientais são fundamentais para assegurar as ameaças à legitimidade.
5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
Como se afirmou neste trabalho, a questão da mudança climática constitui sério desafio para as
políticas ambientais contemporâneas governamentais e empresariais. Cada vez mais os efeitos dessas
mudanças estão afetando às organizações, exigindo novos modelos gerenciais, políticas e ações que
legitimem suas atividades perante a sociedade.
O estudo objetivou identificar as tipologias de estratégias de legitimidade de Suchman (1995)
mais evidenciadas pelas empresas brasileiras destinatárias do pedido do Carbon Disclosure Project no
período de 2006 a 2010. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada pesquisa exploratória, com
abordagem qualitativa dos dados. Na análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo
das evidenciações contidas nos questionários respondidos pelas empresas que compuseram os estudos
de casos empíricos.
Analisando os resultados do estudo de forma geral, percebe-se que as empresas brasileiras
signatárias do CDP\Investidores vão ao encontro do entendimento que a sociedade e as instituições têm
sobre os problemas acarretados pelas mudanças climáticas.
No que concerne às estratégias de legitimidade de Suchman (1995), os resultados evidenciam
que em todos os casos pesquisados as empresas reconhecem as oportunidades e os riscos das mudanças
climáticas - regulatórios, físicos, mercadológicos e reputacionais podem impactar seus negócios. E,
nesse sentido, as empresas estão num contínuo processo de busca de legitimação e implementação de
ações para reduzir as emissões de GEE.
As empresas destinatárias do pedido de disclosure do CDP\Investidores integram desde sua
implantação empresas de grande porte e escolhidas com base na classificação criada pela
BM&FBovespa. As empresas pertencem a doze (12) setores produtivos, mas apenas dez (10)
participaram da pesquisa. Os setores foram: Construção & Transporte (All); Indústria de Alimentos
(JBS); Serviços (Odonto Prev); Financeiro (Banco do Brasil); Indústria de bens/equipamentos
(Microinox); Petroquímicas (Braskem); Siderurgia/Metalurgia (Arcelor Mittal); Papel e Celulose
(Fibria); Petróleo & Gás e Biocombustíveis (Petrobrás) e Utilidade pública (CESP).
Quanto às estratégias de legitimidade de Suchman (1995), constatou-se que a legitimidade
pragmática e o critério ganho obtiveram o maior número de citações, respectivamente 377 e 495. O
item mais citado em todos os casos ilustrativos foi responder as necessidades dos stakeholders, com
335 evidenciações. Com isso, pode-se afirmar que as empresas estão preocupadas em atender as
necessidades dos seus públicos de interesse e focadas na percepção desses públicos sobre suas
atividades, visando ganho de legitimidade.
Em relação à legitimidade moral, o critério manutenção conseguiu a maior quantidade de
citações (76), e os itens mais citados foram -monitorar a responsabilidade e incorporar à instituições e
comunicar oficialmente.
Por fim, na legitimidade cognitiva, destacou-se o critério ganho com 74 evidenciações e os itens
que mais destacados foram: formalizar as operações, os itens padronizar as operações popularizar
modelos e buscar certificação perante órgãos reguladores. Esses resultados indicam que as empresas
estão buscando realizar suas atividades dentro de padrões, e normas estabelecidos, visando aumentar
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sua legitimidade, e, portanto diminuindo a possibilidade de ocorrer falhas no processo, o que poderia
resultar em ações para recuperar a legitimidade.
Pautando-se nas estratégias de legitimidade propostas por Suchman (1995), a pesquisa
demonstrou que os casos 1 e 4, respectivamente as empresas Petrobras e JBS apresentaram o maior
número de evidenciações. Entretanto, a Petrobrás destacou-se por possuir maior número de
evidenciações da estratégia de legitimidade pragmática e do critério ganho.
Conclui-se que, os resultados obtidos permitiram confirmar a presença de todas as estratégias de
legitimidade de Suchman (1995) neste estudo. Portanto, pôde-se inferir que o programa
CDP\Investidores vem sendo considerado pelas empresas brasileiras como um mecanismo para obter
aceitação e legitimidade perante as suas partes interessadas.
A presente pesquisa, todavia, demonstrou algumas limitações devido à subjetividade na análise
de conteúdo, com interpretações e decodificações pessoais por parte dos pesquisadores; o disclosure no
site do CDP foi um disclosure parcial; e as dificuldades para obter as respostas das empresas ao
questionário da pesquisa fizeram com que dois setores estratégicos (telecomunicações e mineração) não
fossem objeto dos casos empíricos.
Considerando essas limitações da pesquisa, recomenda-se como estudos futuros: comparar as
estratégias de legitimidade utilizadas por cada setor produtivo destinatário do CDP; adotar abordagens
qualitativas e quantitativas de forma combinada; investigar o processo de institucionalização de outras
práticas de carbon disclosure no Brasil; realizar estudos comparativos entre os países do BASIC
(China, Índia, África do Sul e Brasil) em relação às estratégias de legitimidade adotadas por empresas
desses países destinatárias do pedido de carbon disclosure do CDP.
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Resumo: A formação e a gestão patrimonial são questões importantes para as organizações. Entretanto, nem sempre o tema
recebe a devida atenção de gestores e da própria academia. A formação e gestão patrimonial ganham destaque ainda maior
quando as organizações a serem objeto de estudo são empreendimentos econômicos solidários, em especial, as cooperativas
de reciclagem. As cooperativas de reciclagem constroem seu patrimônio com muitas dificuldades, com a ajuda de parceiros
e com recursos próprios. Processos complexos como compras patrimoniais e controle patrimonial precisam ser
administrados pelos cooperados. Contudo, a autogestão dessas atividades administrativas não é fácil. A partir dessa
perspectiva, esse artigo teve como objetivo analisar os mecanismos de formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de
reciclagem. A pesquisa se caracteriza como descritiva e qualitativa, utilizou-se o estudo de caso como método de pesquisa.
As fontes de coleta de dados foram: documentação, registro em arquivos, observações e entrevistas, e a análise de conteúdo.
A partir dos resultados encontrados foi possível compreender a importância de grandes parceirias na fase inicial da
cooperativa e para a aquisição de seus bens patrimoniais. O estudo mostrou ainda que a cooperativa estudada não tem
mecanismos adequados de gestão patrimonial.
Palavras-chave: Formação Patrimonial. Gestão Patrimonial. Cooperativa de Reciclagem.
Abstract: The formation and asset management are important issues for organizations. However, not always the subject
receives the attention of managers and the academy itself. The training and asset management is highlighted even more
when organizations to be the object of study are solidary economic enterprises, in particular the recycling cooperatives. The
recycling cooperatives build their heritage with many difficulties with the help of partners and with their own resources.
Complex processes such as asset purchases and asset control must be managed by the members. However, self-management
of these administrative activities is not easy. From this perspective, this article aims to analyze the mechanisms of formation
and asset management of a recycling cooperative. The research is characterized as descriptive and qualitative, used the case
study as a research method. The sources of data collection were: documentation, logging to files, observations and
interviews, and content analysis. From the results it was possible to understand the importance of large have partnered in the
initial phase of the cooperative and to acquire their assets. The study also showed that the cooperative study has appropriate
mechanisms for asset management.
Key-words: Training Sheet. Asset Management. Recycling Cooperative.
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1. Introdução
A formação de um patrimônio é de fundamental importância para o desenvolvimento das
atividades de qualquer organização. Tão importante quanto a formação adequada de bens patrimoniais
é a forma como estes bens serão gerenciados. Decisões importantes devem ser tomadas envolvendo o
processo de compra e a administração dos bens patrimoniais. Neste artigo entende-se formação
patrimonial como sendo a estrutura física da empresa e os bens adquiridos historicamente conforme o
desenvolvimento e a realidade da organização.
Este artigo foca a realidade de formação patrimonial de uma cooperativa de reciclagem que é
uma organização que se fundamenta nos princípios da economia solidária. O desenvolvimento solidário
é um processo cujo enfoque é de ser um modelo econômico e de relações de produção alternativo ao
modelo capitalista, de modo a fomentar o processo sustentável e crescimento econômico, visando à
geração de trabalho e renda para inclusão econômica de uma parcela da população excluída pelas
relações capitalistas de produção (SINGER, 2004).
As cooperativas de reciclagem são relevantes por desempenhar uma função fundamental de
destinação correta de materiais recicláveis e isto é reforçado na Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS - (BRASIL, 2010), estando em convergência com preocupações ambientais atuais (SINGER,
2004). A gestão de um empreendimento econômico solidário apresenta algumas especificidades. Do
ponto de vista da gestão dos seus processos administrativos, um aspecto importante é a autogestão. Um
problema comum entre cooperativas de reciclagem é a sua formação patrimonial, no qual, geralmente,
os cooperados não têm condições financeiras para adquirir bens de produção capazes de suprir ás
necessidades, nem mesmo para a implantação física do empreendimento. Acrescenta-se ao problema de
dificuldade de formação patrimonial às dificuldades relacionadas ao processo de compra de bens
patrimoniais e do controle do patrimônio.
A formação de patrimônio nos estágios de inicias das cooperativas de reciclagem é um processo
que depende de parceria com organizações públicas, privadas e do terceiro setor. As parcerias, em
muitos casos, permitem a aquisição de estrutura e infraestrutura básica para que as cooperativas possam
iniciar suas atividades. Uma etapa importante é de capacitação do quadro de cooperados para
realização do processo de compra de bens patrimoniais e dos mecanismos de controle desses bens.
Diante deste contexto emerge a seguinte questão de pesquisa: Quais as características do
processo de formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem desde a sua implantação?
Para responder ao problema de pesquisa o artigo tem como objetivo geral analisar os mecanismos de
formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem. Os objetivos específicos são: a)
Identificar os bens patrimoniais adquiridos para o funcionamento da cooperativa de reciclagem; b)
Descrever e analisar os processos de compra de bens patrimoniais; c) Analisar o processo de gestão de
bens patrimoniais da cooperativa.
2. Revisão Bibliográfica
Neste tópico serão apresentadas às discussões teóricas sobre economia solidária e cooperativa
de reciclagem, a gestão de compras e os bens patrimoniais.
2.1. Economia solidária e cooperativa de reciclagem
A economia solidária surgiu a partir de uma crítica ao sistema capitalista de empresas comuns,
nas quais visam somente o lucro, e em uma visão tradicional, não se preocupam com a comunidade em
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que a empresa esta inserida. Assim, um empreendimento econômico solidário visa à produção de renda
para pessoas excluídas da sociedade, na qual encontram um sistema de geração de renda diferente de
organizações capitalistas, e por meio de cooperativas e associações conseguem trabalhar de uma forma
legal, referente aos parâmetros da legislação do país (MONJE-REYES, 2011). Assim, são intrínsecos
os princípios deste modo alternativo de produção, nos quais podem ser destacados a autogestão,
democracia e o cooperativismo.
As cooperativas se configuram como um empreendimento econômico solidário. Em face aos
desafios para a sua sustentabilidade, as cooperativas enfrentam dificuldades parecidas como qualquer
outro tipo de organização, em relação a governança e gestão capaz de se adaptarem às contingências do
meio que a organização atua, uma vez que o mercado é cada vez mais complexo (KOLJATIC; SILVA,
2011). Uma das formas de cooperativa mais conhecidas são as cooperativas de reciclagem, que se
destacam cada vez mais em um cenário mundial, em que são responsáveis pela destinação correta dos
materiais recicláveis produzidos pela população (GUTBERLET, 2012).
Continua afirmando Gutberlet (2012), que na maioria dos casos, os cooperados ou catadores de
materiais recicláveis, optam por se organizarem em cooperativas para fortalecerem sua causa, em que
geram diversos ativos, oportunidade de desenvolvimento humano e social, além de uma reestruturação
da comunidade, ou seja, as cooperativas de reciclagem iniciam seus trabalhos a suprir as necessidades
econômicas do trabalhador.
2.2. Bens Patrimoniais
A gestão de recursos patrimoniais vem se destacando cada vez mais para um sucesso
empresarial, ou seja, uma boa administração desses ativos imobilizados é capaz de gerar receitas e não
despesas para a organização (ANTUNES, 2012). Para que uma organização possa operar, é importante
obter os recursos patrimoniais, pois sem eles não é possível produzir produtos e serviços que irão
atender as demandas dos consumidores. Deste modo, para o sucesso de uma organização, é necessária
uma perfeita adequação e manutenção de seus bens patrimoniais (MARTINS; ALT, 2006; POZO,
2007).
Segundo Delázaro Filho (1999), o patrimônio da empresa é entendido pelos bens, direitos e
obrigações, relacionados a uma quantia financeira, no qual esses patrimônios são necessários para a
realização das atividades segundo o objetivo da organização, auxiliando diretamente o empreendimento
a alcançar suas finalidades. Afirma Martins e Alt (2006) e Pozo (2007) que os recursos patrimoniais
são compreendidos pelas instalações, maquinário, equipamentos e veículos, cujos fazem com que a
organização entre em operação. Ou seja, são bens necessários para as empresas comecem a produzir e,
assim, possam a vender seus produtos e serviços para a criação de valor e satisfação ao cliente. Os bens
patrimoniais não são adquiridos todos de uma vez só, mas sim, no decorrer da existência da
organização. Assim, ocorrendo de duas maneiras diferentes, no projeto inicial do negócio, ou quando se
está trocando ou aplicando recursos após um retorno financeiro da organização.
Várias terminologias são usadas para se definir um bem, dependendo do modo em que são organizados,
ou então, de acordo com o tipo aplicação ou forma. Entre as denominações, uma delas é expressa por
Martins e Alt (2006) e Pozo (2007), para melhor esclarecimento, classificam bens patrimoniais em:
Máquinas e Equipamentos: computadores, veículos, móveis, ferramentas, caldeiras, guindastes,
prensas, compressores etc.;
Terreno: compreende-se que é o local no qual estão as instalações, áreas livres e qualquer tipo de
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terra pertencente a organização;
Edificações: escritórios, almoxarifados, galpões, garagens etc.;
Jazidas: são localizações onde a empresa tem autorização e direito para a extração de recursos
naturais;
Bens Patrimoniais Intangíveis: são todos e quaisquer recursos que não podemos tocar, são
aqueles não físicos como patente, marca, projetos e direitos autorais.
Já para Delázaro Filho (1999), outro tipo de denominação, é a classificação de bens patrimoniais
em imóveis, móveis e incorpóreos, em que bens imóveis são todos aqueles que se forem deslocados ou
movidos do local inicial, perdem a sua forma física ou então não podem ser deslocados; já os bens
patrimoniais móveis, são todos aqueles que podem ser deslocados ou movimentados de seu local inicial
sem alterar sua forma física e funcionalidade (máquinas e equipamentos, móveis e veículos); e por fim,
bens incorpóreos são todos aqueles que não são palpáveis, que não possuem substância material
(direitos autorais, registros de jazidas, marcas e patentes).
Segundo Martins e Alt (2006), o processo de aquisição de um bem pode ser classificado como um
empreendimento que deve seguir os procedimentos definidos pela organização em seus manuais ou
projetos, referente à parte de suprimentos. O significado de suprimentos é bem vasto e inclui as
importantes atividades de identificar a necessidade do equipamento, selecionar o melhor produto,
negociar o valor de compra, identificar as formas de compra, acompanhar e transportar o produto,
inspecionar o produto se está em condições de uso, dispor internamente e resgatar os insumos
necessários para a produção de um bem ou a prestação de um serviço (BAILY, 1987).
Os equipamentos são bens patrimoniais, e necessitam uma atenção especial dos gestores, uma vez
que é de uma complexidade enorme e exige estudos detalhados. Pois não é fácil a tomada de decisão
correta sobre o custo/benefício que o equipamento tem em relação aos concorrentes, havendo uma
oportunidade para a compra, em que o erro pode levar a organização à falência (MARTINS; ALT,
2006). Assim os equipamentos de catálogo são aqueles que possuem características pré-definidas pelo
fabricante (volume, funções, opcionais e cores, peso e desempenho) e cabe ao comprador pouca
margem de mudança, na qual ele escolhe entre um ou mais modelos podendo ser um produto de um
mesmo fabricante, ou dois ou mais fornecedores de um produto que atende as necessidades e objetivos
do comprador (MARTINS; ALT, 2006).
2.3. Gestão de compras e controle patrimonial
A gestão de compras é conhecida também por gestão da aquisição e nos negócios de hoje em
dia assume um papel verdadeiramente estratégico em relação ao volume de recursos financeiros,
deixando para traz o preconceito de que essa atividade é repetitiva e burocrática, e também é um centro
que envolve mais despesas do que o lucro. Segundo Dias (2010) a finalidade da compra é suprir as
necessidades de materiais ou serviços, a fim de atendê-la em longo prazo, ao planejá-las
quantitativamente e qualitativamente, é possível disponibilizar armazenamento e controle de compras.
A função das compras se diferencia do modelo tradicional, já que este acredita que o processo
esteja apenas focado no ato de comprar, no qual é necessário encontrar um fornecedor apto a trocar
bens e serviços por uma determinada quantia monetária, porém o interesse principal do comprador é
adquirir o maior número de recursos por uma quantia menor de dinheiro (SANTOS et al, 2002;
SIMÕES; MICHEL, 2004).
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A gestão de compras começou a obter outro caráter, especificamente a partir da década de 1970,
devido à crise do petróleo, em que a oferta de várias matérias-primas começou a entrar em decadência,
enquanto seu preço aumentava devido à oferta e procura do mercado, relacionados à compra de
matéria-prima (COSTA, 1994). As organizações reconheceram então a importante da gestão de
compras, e sua função para o bom funcionamento da organizacional (SILVA, 2008).
No início em grandes e pequenas empresa o gerenciamento de aquisições de materiais eram
conduzidos pelo proprietário da empresa, que geralmente, empregava seu dinheiro de forma mais
eficiente possível. Entretanto as empresas passam por uma reestruturação decorrente do avanço
tecnológico e novas formas de relacionamento com os fornecedores, nas quais esta área é chamada
também de suprimentos, aquisição ou compras (MARTINS; ALT, 2006).
Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico, os proprietários perceberam
que existiam funções dentro da empresa que precisavam de funcionários especializados, assim, foi
criada a função do comprador. (BAILY, 1987; COSTA, 2012). Os proprietários concluíram que a
aquisição de bens estava relacionada a outras atividades desenvolvidas pela organização, ou seja, a
atividade de compras complementa o trabalho de outros departamentos, obtendo o insumo necessário
para a realização dos processos organizacionais (BATISTA; MALDONADO, 2008). Antunes (2012)
ressalta a essencial ligação que deveria ter entre o departamento de operações e o responsável pelas
compras, já que na maioria das vezes as compras são destinadas a produção.
Conectada e rateada entre outros setores da organização como já dito, as compras são
consideradas funções administrativas, que devem ser divididas em seguimentos responsáveis em
localizar fontes adequadas de suprimentos e de negociar preços, para melhor tomada de decisões
associadas à quantidade, qualidade, origem e custo de aquisição (BATISTA; MALDONADO, 2008;
ARNOLD, 2012; ANTUNES, 2012).
Para Baily (1987) a função compras dentro da organização se define em suprir necessidade de
produtos ou serviços, negociar com fornecedores, fazer contratos e emitir ordens e por fim aceitar e
pagar pelos produtos e serviços adquiridos. Na mesma linha de pensamento e definições semelhantes
Arnold (2012) apresenta a função das compras como um ciclo que consiste em: analisar as requisições
de compra; receber e analisar cotações e selecionar o fornecedor correto; determinar o preço correto;
emitir pedidos de compra; garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos, receber e aceitar
mercadorias e certificar do pagamento do fornecedor.
Outro tipo sistema de planejamento é o sistema de controle, segundo Pozo (2007) e Arnold
(2012), a função de controle é fazer uma análise das atividades que se desenvolve no processo
produtivo e compará-las com o planejado, a fim de coletar dados no processo produtivo, envolvendo a
quantidade de peças produzidas por determinado maquinário, tempo de fabricação, manutenção etc.
Além de reunir informações fundamentais para a elaboração de relatórios sobre a vida diária da fabrica
e dados estatísticos necessários para aprimorar o planejamento (POZO, 2007; ARNOLD, 2012).
No caso da gestão do patrimônio em cooperativas de reciclagem o sistema de controle tem
papel fundamental por oferecer mecanismos operacionais para garantir a segurança patrimonial,
certificando-se assim, de que os bens de produção e estruturais estejam em boas condições para
utilização. Desta forma, destaca-se a importância de registros de controle de bens, de processos de
manutenção, de responsabilização dos cooperados pela preservação dos bens são de todos os
cooperados.
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3. Método de Pesquisa
Quanto ao tipo de pesquisa este artigo é caracterizado como uma pesquisa descritiva. Vergara
(2009) expõe que este tipo de pesquisa traça as características de determinada população, desta maneira
alcançando as ligações entre as variáveis, e não tem o compromisso de explicar suas variâncias, mas
sim descrevê-las. Para Collis e Hussey (2005) a pesquisa descritiva procura descrever os processos de
fenômenos, é usada também para reconhecer e obter informações detalhadas do problema ou questão.
A técnica de pesquisa utilizada no desenvolvimento deste artigo é qualitativa. A pesquisa qualitativa
tem a capacidade de abranger diversas áreas, visando compreender há intensa relação entre o tema e o
método pesquisado (FLICK, 2009). A pesquisa qualitativa envolve técnicas para compreensão de tal
fenômeno, na qual cada uma delas é caracterizada de acordo com o embasamento teórico específico
retirado de análise e coletas de dados (COOPER; SINCHLER, 2011).
O método de pesquisa utilizado é o estudo de caso. Para Yin (2010) o estudo de caso como
método de pesquisa pode ser utilizado em diversas situações e contribui com a disseminação de novos
conhecimentos, uma vez que se trata de um estudo aprofundado de um objeto específico. Vergara
(2009) complementa que o estudo de caso é limitado a um ou poucas unidades com o intuito de
aprofundar e detalhar tais acontecimentos. Para este estudo foi escolhida a COOREPA – Cooperativa
Recicla Paranaíba, trata-se da única cooperativa de reciclagem devidamente registrada na OCB/MS –
Organização das Cooperativas do Brasil de Mato Grosso do Sul, é um destaque no estado por suas
conquistas (participação, em 2011, da Gincana Impacto Zero SWU e uma das ganhadoras do Prêmio
Santander Universidades, em 2011 e 2012); e parcerias com importantes instituições (Prefeitura
Municipal de Paranaíba, Banco do Brasil, Banco Santander, UNISOL – Universidade Solidária,
UFMS/CPAR – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba).
Para a coleta de dados Yin (2010) apresenta seis fontes de evidências (documentação, registro
em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação participantes e artefatos físicos) para a
realização do estudo de caso. Neste artigo utilizaram-se como técnicas de coleta de dados as seguintes
fontes de evidência:
Documentação é o objeto explícito da coleta de dados, já que nos documentos contém informações
exatas e de ampla cobertura, aumentando a evidência de outros fatos (YIN, 2010). Entre os
documentos analisados para a obtenção dados estavam o Estatuto Social da COOREPA, o
Regimento Interno e o projeto cadastrado junto ao Prêmio Santander Universidades;
Registros de arquivos são mais precisos e normalmente de caráter quantitativo, porém existe um
fator restritivo que dificulta o acesso do conteúdo deste (YIN, 2010). Os registros de arquivos
utilizados foram os relatórios e orçamentos de compras dos equipamentos, maquinários e demais
bens da cooperativa;
Observação também foi utilizada como técnica de coleta de dados. Assim esta é outra habilidade
utilizada em pesquisas qualitativas, com a finalidade de adicionar dados importantes à pesquisa
(YIN, 2010). Flick (2009) completa que a observação envolve os sentidos humanos (visão, audição,
percepção, olfato) dando ao pesquisador à capacidade de apurar condutas relevantes a pesquisa. As
observações na cooperativa foram realizadas no período de abril de 2012 a abril de 2013, que
puderam proporcionar um maior entendimento sobre a formação e gestão dos bens patrimoniais da
COOREPA;
Entrevista, que segundo Severino (2007) é uma técnica de coleta de informações a respeito de
determinado assunto em particular, no qual solicita diretamente ao sujeito pesquisado, ou seja, é a
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troca de informação entre pesquisador e pesquisado. Vergara (2012) descreve a entrevista como
procedimento realizado necessariamente com a presença física do pesquisado, portanto é possível
obter maior aprofundamento do objeto de estudo. A entrevista foi realizada com os membros do
Conselho de Administração da cooperativa: Presidente, Diretor Administrativo e Diretor
Financeiro.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. Vergara (2012) afirma que a
análise de conteúdo consiste em técnicas de tratamentos de dados que visa identificar o que está sendo
expresso sobre determinado contexto. Para Severino (2007) a análise de conteúdo é a técnica que
aborda e analisa elementos retirados de documentos, que podem estar em diversos modelos de
formatação.
4. Análise e Discussão dos Resultados
A seguir são apresentados os dados da pesquisa. Inicialmente apresentando o caso estudado,
para então descrever o processo de formação de bens patrimoniais no caso estudado, os mecanismos de
compra utilizados pela cooperativa para aquisição de bens patrimoniais e, por último, são discutidos os
mecanismos de controle dos bens patrimoniais.
4.1. Breve caracterização da Cooperativa Recicla Paranaíba– COOREPA
A análise deste trabalho foi feita na Cooperativa Recicla Paranaíba – COOREPA. A cooperativa
foi criada em junho de 2010, no município de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, com a finalidade de
gerar renda para as pessoas que antes eram excluídas pela sociedade. A cooperativa é um
empreendimento solidário que parte do pressuposto que todos os cooperados são donos do próprio
negócio. Os fundamentos da Economia Solidária também se aplicam em sua gestão, no qual envolvem
autogestão, transparência e democracia.
A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul/Campus Paranaíba é uma das parceiras da
cooperativa e a ajuda disponibilizando uma equipe de seis acadêmicos, participantes do projeto de
extensão, para auxiliar na capacitação em processo dos membros da diretoria da cooperativa, nos
processos de pagamento, organização do quadro social e na parte burocrática. Entretanto existem
atividades que já conseguem realizar sozinhos, como a do pagamento e outras ainda precisam de
supervisão e apoio. Cooperativa de reciclagem destaque do estado, a COOREPA está cada vez mais se
fortalecendo no mercado econômico e ganhando prestígio nacional.
4.2. O Processo de Formação Patrimonial da COOREPA
A COOREPA se estabeleceu no mercado em junho de 2010, iniciou suas atividades após a
doação de alguns bens patrimoniais, isto ocorreu por meio de parcerias locais e regionais. A Prefeitura
Municipal de Paranaíba reformou e cedeu um antigo centro comunitário para a cooperativa (terreno de
cerca de 700 m2 e área construída de 200 m2), este espaço seria provisório, entretanto a COOREPA
continua no mesmo local. Em relação à coleta dos materiais, com o apoio de um repasse mensal da
Prefeitura, foi possível o aluguel de um trator que possuía uma gaiola acoplada para o recolhimento de
materiais no município. Para o enfardamento, uma empresa local (varejo de construção) emprestou
uma prensa de médio porte.
Para a formação de um espaço físico, onde ficaria o escritório, foram doadas por pessoas físicas
e empresas, escrivaninhas, cadeiras e algumas estantes. A COOREPA recebeu de doações uma
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geladeira e um fogão que são utilizados em uma cozinha improvisada onde os cooperados fazem suas
refeições diárias.
A partir das entrevistas e da observação foi possível constatar que local cedido é impróprio para
o trabalho por ser pequeno e não estruturado para uma cooperativa de reciclagem, além disto, os
moradores da comunidade em que a COOREPA se situa, se sentem incomodados com essa situação.
Os cooperados cobram e esperam do poder público local uma solução. Em suma, a COOREPA iniciou
suas atividades com um local cedido, uma prensa de pequeno porte emprestada e um trator para coleta
dos materiais.
Depois de alguns meses de funcionamento a principal compradora dos materiais recicláveis
cedeu outra prensa, de grande porte, esta atualmente ainda continua em operação. Segundo a Diretora
Presidente da COOREPA “ela não dá problema, e nunca deu” e os cooperados alegam ser a melhor
prensa, pois ela não necessita de nenhum reparo desde o momento em que ela entrou em operação.
Desta forma, a COOREPA passou a processar fardos maiores de materiais recicláveis, que atendiam
melhor as exigências da compradora.
No início de 2011 a cooperativa viu a necessidade de trocar o trator da coleta, por um caminhão
de pequeno porte. Para os cooperados o trator era muito lento e a gaiola pequena, o que exigia muitos
descarregamentos durante o dia. Com o caminhão houve um aumento na quantidade de material a ser
reciclado.
A primeira aquisição com recursos próprios realizado pela COOREPA foi um computador no
ano de 2011com o objetivo de atender às necessidades administrativas, como o pagamento mensal e
registros contábeis.
4.2.1. Bens patrimoniais adquiridos com o Prêmio Santander Universidades e Banco do Brasil
Antes de iniciar a descrição dos bens patrimoniais da COOREPA e da sua importância para os
resultados é importante destacar que, principalmente, em estágios iniciais de atividades, a formação
patrimonial em cooperativas de reciclagem ocorre com ajuda de parcerias com inciativa
público/privada.
Em 2011 a COOREPA e a UFMS/CPAR (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Câmpus de Paranaíba) cadastraram um projeto no Prêmio Santander Universidades, ganhando
cinquenta mil reais para serem investidos na cooperativa de maneira que fortalecesse o
empreendimento e aumentasse a renda dos cooperados. O edital previa a continuidade de alguns
projetos premiados, com a doação de mais cinquenta mil reais, assim em 2012 a cooperativa foi
contemplada com a continuidade. A tabela 1 mostra os investimentos que foram feitos na COOREPA
com a aquisição de bens patrimoniais a partir do Prêmio Santander Universidades.
Tabela 1: Bens patrimoniais adquiridos com o Prêmio Santander Universidades
Material Permanente e Equipamentos
Valor Unitário Quantidade Valor Total
Triturador de vidro
4.890,00
1
4.890,00
Estrutura metálica para cobertura da quadra
1.875,00
2
3.750,00
Balança
3.080,00
1
3.080,00
Caixa de ferramentas para auxílio da produção
1.071,83
1
1.071,83
Impressora
680,00
1
680,00
Armário de 4 colunas (roupeiro)
220,00
4
880,00
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Prensa de grande porte
Mesa de triagem
Fragmentadora de papel (12 folhas)
Transpalete com balança
Elevador de fardos
Gaiola para caminhão
Contentores de materiais recicláveis
Máquina de solda
Mesas e cadeiras
Contentores de materiais recicláveis

16.655,00
1.760,00
362,37
4.170,00
14.460,00
2.200,00
550,00
399,90
208,00
1.700,00

1
3
1
1
1
1
5
1
5
7
Total

16.655,00
5.280,00
362,37
4.170,00
14.460,00
2.200,00
2.750,00
399,90
1.040,00
11.900,00
73.569,10

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa de campo
A tabela 1 explicita que 74% do prêmio foi destinado a compra de bens patrimoniais, 11% de
materiais de consumo como EPI’s, lona preta, 50 tambores de200 litros, 2 tonners para a recarga da
impressora, 2 lona dupla e 194 resmas de papel A4; 2% do prêmio foi destinado à bolsa extensão; e por
fim, 13% foram gastos com serviços de terceiros (pessoa jurídica).
Com os recursos do Prêmio Santander Universidade Solidária, em 2011, foram adquiridos os
seguintes bens patrimoniais: um triturador de vidro, duas estruturas metálicas, uma balança, uma caixa
de ferramentas, uma impressora, quatro prateleiras. E com a renovação do prêmio, em 2012 foram
comprados: uma prensa, um transpalete com balança, três mesas de triagem, uma fragmentadora de
papéis, um elevador de fardos, cinco contentores, uma máquina de solda e 5 jogos de mesa e cadeiras.
Para melhor compreensão da formação do patrimônio da COOREPA, bem como da sua importância
para os resultados, em seguida será detalhado cada um dos itens adquiridos pela cooperativa.
A COOREPA adquiriu um triturador de vidro que foi utilizado por pouco tempo, apenas para
solucionar problemas contingenciais. Atualmente, a cooperativa não utiliza mais esse equipamento. De
acordo com a Diretora Presidente, a máquina é inadequada para as necessidades da cooperativa.
Conforme destacou, os cooperados não foram consultados sobre a compra deste equipamento, uma vez
que um dos parceiros, a UFMS/CPAR, sem consultar os cooperados, adquiriu esse bem a fim de
proporcionar a venda de um material com mais valor agregado. Na pratica, isso não aconteceu, uma
vez que a quantidade de vidro recolhido é muito pequena, e na hora de comercializar, o preço deste
produto é muito baixo.
Foram adquiridas também duas estruturas metálicas para cobrir a área em que os cooperados
trabalhavam e continuam trabalhando. A aquisição da estrutura foi importante por possibilitar
condições mais adequadas para realização das atividades de produção sem que os cooperados ficassem
expostos diretamente ao Sol.
Outro bem, em que a cooperativa foi contemplada, foi uma balança para a pesagem dos
materiais para a comercialização. A aquisição desse bem possibilitou aos cooperados maior controle de
quanto material era reciclado e destinado de maneira correta. De acordo com a Diretora Presidente,
atualmente, o equipamento está quebrado por falta de cuidado dos cooperados responsáveis pela
balança. A Diretora Presidente afirma que: “eu não sei que cooperado que é, um joga em cima de um,
outro em cima do outro, e o outro joga em cima daquele, e ai é isso, você não sabe quem”.
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A COOREPA foi contemplada também com uma caixa de ferramentas para auxiliar as
atividades rotineiras. Entretanto, algumas ferramentas desapareceram. Segundo a Diretora Presidente,
inicialmente o responsável pelas ferramentas controlava adequadamente, em que quando necessitava da
ferramenta, usava e logo após guardava no lugar. Já o segundo responsável não tinha o mesmo cuidado
e assim algumas ferramentas foram perdidas.A cooperativa adquiriu também uma impressora para fins
administrativos, além de quatro prateleiras para usos diversos.
Com a renovação do prêmio Santander no ano de 2012, a cooperativa recebeu mais
investimentos e recebeu uma nova prensa para aumentar a capacidade produtiva. Na prática, a
aquisição da nova prensa não significou aumento de produção, nem mesmo de produtividade.
Conforme destacou a Diretora Presidente, a prensa “é maior, mas tinha que ser ferro para aguentar ela”.
A prensa necessita de materiais mais fortes para amarrar o fardo. Sua capacidade de prensa é maior,
mas necessita de materiais mais resistentes (arame) para amarrar o fardo o que dificulta sua utilização
de maneira adequada. Outro aspecto apontado pelos cooperados que a prensa é de difícil manuseio e
sempre esta necessitando de reparos. Apesar das dificuldades, a prensa continua sendo utilizada.
Outra aquisição de bem foi de um transpalete com balança para aumentar a eficiência do
transporte da carga à ser comercializado, permitindo também, saber o peso de cada fardo à ser
comercializado. Foram adquiridas três mesas de triagem para a melhor separação dos materiais
recicláveis. Entretanto, as mesas nunca foram utilizadas de maneira adequada devido a falta de
organização do processo produtivo. As mesas são utilizadas apenas para que os cooperados estoquem
material reciclável. A observação do local de trabalho evidenciou que os cooperados preferem não
utilizar as mesas e separar os materiais no chão da cooperativa. Nas palavras da Diretora Presidente,
“eles preferem trabalhar de gatão”.
A COOREPA foi contemplada também com uma fragmentadora de papéis para o auxilio da
coleta de materiais que deveriam ser descartados a partir de documentos confidenciais. Contudo, os
cooperados necessitavam de uma fragmentadora de porte industrial e a UFMS/CPAR comprou uma
doméstica o que causa problemas na sua utilização, bem como no atendimento às necessidades da
cooperativa.
Com o dinheiro do prêmio, foi comprado também um elevador de fardos a fim de melhor
estocagem dos materiais. Além de uma estrutura metálica em forma de gaiola utilizada em um novo
caminhão utilizado para coleta, cinco contentores para auxílio da coleta em locais permanentes. Foi
adquirida também uma máquina de solda para o auxílio diário da cooperativa. Por fim, foram
comprados cinco jogos de mesas e cadeiras para serem utilizadas em espaço de socialização de
informações na cooperativa.
Entre os bens patrimoniais já adquiridos pela cooperativa, o mais recente deles foi contemplado
em 2013. A COOREPA possui parceria com grandes instituições, como Banco do Brasil, que no final
do mês de Fevereiro de 2013 efetuou a doação de um o caminhão, utilizado para auxiliar a cooperativa
na coleta seletiva realizada no município. O caminhão foi conquistado através de um projeto
desenvolvido pela cooperativa, no qual solicitou ao banco um veículo para dar suporte na realização de
suas atividades, e assim o projeto foi aceito. Este acontecimento proporcionou a COOREPA, uma
redução de gastos, já que a princípio utilizavam um caminhão alugado para realização da coleta.
Conforme destacado anteriormente, com recursos do Banco Santander, foi adquirido uma gaiola para
esse caminhão. Foi possível adquirir a gaiola uma vez que o recurso que era utilizado para pagar
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aluguel de um caminhão foi destinado a compra desse bem. O caminhão é considerado adequado e
atende as necessidades da cooperativa, além de reduzir custos operacionais.
A descrição dos itens de formação patrimonial do COOREPA evidenciou muitos problemas
relacionados ao processo de compra. Na próxima seção desse artigo, o processo de compra será
investigado para ocorra maior compreensão dos seus impactos nos resultados da cooperativa.
4.3. Processo de compras e controle de patrimônio da COOREPA
Desde sua implatação, o processo de compras da COOREPA sempre foi realizado pelos
parceiros (FAPEC, UniSol, Banco Santander, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal e UFMS). A
UFMS desenvolveu, e ainda desenvolve, papel importante e preponderante no processo de compras da
COOREPA. A maior parte da formação patrimonial da COOREPA foi construída com a orientação dos
acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, participantes de um projeto de extensão,
que são supervisionados por docentes da UFMS, o restante das compras foram realizadas por outros
parceiros. Os acadêmicos são responsáveis pela capacitação dos cooperados em termos dos processos
de compra e dos demais processo de autogestão demandados por empreendimentos econômicos
solidários.
Atualmente, o processo de compra é realizado da seguinte forma: 1) os requisitos do bem
patrimonial são estabelecidos em discussão entre os acadêmicos, docentes e cooperados; 2) os
acadêmicos realizam tres orçamentos; 3) os orçamentos são enviados a FAPEC que realiza a compra;
4) o bem patrimonial é recebido recebido pela cooperativa.
Alguns aspectos são relevantes e devem ser destacados no processo de compra da COOREPA.
O processo de compra de bens mais complexossempre foi relizado pelosparceiros da UFMS que, em
tempos anteriores, não consultavam de forma adequada os cooperados sobre características e
necessidades e acabavam decidindo sobre o que comprar, considerando normalmente, o preço.Da
mesma forma, os cooperados não tinha formação adequada para determinar com clareza quais as
especificações e requisitos dos bens que precisavam. Parte desse problema tem sido resolvido com a
visita dos cooperados para conhecer outras realidades de coopertivas.
No caso dos recursos do Banco Santander, o processo de compras era realizado com ajudas de
parceros. O Santander escalou a Universidade Solidária (UniSol) para verificar o andamento dos
projetos. Coube a UFMS/CPAR acompanhar a destinação destes recursos; Por ser uma instituição
pública a gestão financeira deveria ser feita por meio de uma fundação, neste caso escolheu-se a
Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (FAPEC).
Em caso de bens patrimoniais mais simples o processo é realizado pela diretora presidente com
envolvimento de alguns cooperados.Conforme descrito na formação de bens, muitos equipamentos e
máquinas foram adquiridos sem que se observasse as reais necessidades dos cooperados o que causou
uma série de problemas relacionados a compra de equipamentos inadequado, que são pouco utilizados,
ainda, são desvidados de sua função original, como o caso das mesas de triagem que são utilizadas para
estocar.
A UFMS/CPAR traçou um plano de como seriam aplicados os valores do prêmio, mas que os
itens solicitados poderiam ser alterados. Uma vez decidida as especificações dos bens, a universidade
encaminhava três orçamentos para a FAPEC, esta realizava a compra e a entrega dos materiais na
cooperativa. Contudo, conforme descrito anteriomente, nem sempre as especificações eram feitas
considerando as reais necessidades da cooperativa.
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Importante destacar que os univesrsitários tem desenvolvido treinamento específicos para
capacitação de alguns cooperados para realização das compras e da necessidade de controle, mas a
cooperativa ainda não é autosuficiente na realização dessa atividade. Mesmo com a determinação de
um processo de compra que preve estapas a serem realizadas, o que se observa na prática é que esses
procedimentos ainda não estão consolidados.
A cooperativa ainda não está totalmente consolidada financeiramente para a aquisição de novos
bens patrimoniais, e lidam com a falta de alguns bens importantes para o desenvolvimento
organizacional. Um dos bens patrimoniais ainda não adquiridos pela cooperativa é o espaço próprio, já
que o local em que as atividades são desenvolvidas é cedido pela Prefeitura Municipal de Paranaíba.
Do mesmo modo, a aquisição de equipamentos como a esteira elétrica e um triturador de papel
industrial facilitaria o crescimento do processo produtivo da cooperativa.
Os dados coletados demonstram que existem problemas importantes relacionados ao controle dos bens
patrimoniais da COOREPA. Observou-se que não existe nenhum mecanismo, por mais simples que
seja para controlar o patrimônio da cooperativa. Constatou-se que a cooperativa não tem nenhum
registro formal e planejado dos seus bens, bem como das responsabilidades pela sua utilização e
controle em relação a uso, manutenção, qualidade etc.
Mecanismos de controle são importantes não apenas garantir que o patrimônio da cooperativa seja
preservado, mas também, permite que se faça um controle de sua qualidade com estabelecimento
planejado de atividades de manutenção, de diagnóstico de problemas de avaliação da capacidade dos
equipamentos e máquinas em atender às reais necessidades do processo produtivo da cooperativa.
Os dados coletados pelos instrumentos utilizadas na pesquisa mostram que muitos bens
patrimoniais estão mal utilizados, estão desaparecendo, estão sem utilização e sendo utilizados de
forma equivocada em outras funções que podem comprometer seu uso futuro, sem contar os custos
diretos e marginais que a má utilização dos recursos gera.
A situação é complexa, mas pode ser parcialmente resolvida com o desenvolvimento de
ferramentas simples para controlar a quantidade e outros fatores relacionados aos bens patrimoniais.
Poderia ser desenvolvido um programa simples para registro e acompanhamento de toda situação de
cada bem do patrimônio da COOREPA. Esse programa seria desenvolvido pela UFMS/CPAR que se
encarregaria também, de qualificar os cooperados para utilizá-lo.
A tarefa não é simples devido às dificuldades para qualificação dos cooperados e, até mesmo,
pelo desinteresse de muitos em se envolver em mais uma atividade administrativa o que desvia o foco
das atividades de produção que é onde efetivamente os cooperados aumentam sua renda. Contudo, a
cooperação e autogestão são premissas da economia solidária e cabe aos cooperados incorporar essa
atividade administrativa a suas práticas diárias. Cabe destacar que a análise do caso da COOREPA
evidencia prejuízos à organização do trabalho e dos resultados financeiros por contra de compras
inadequadas de equipamentos e máquinas e da falta de controle sobre esses bens patrimoniais.
5. Conclusão
Este trabalho teve como objetivo analisar os métodos utilizados para a formação e controle da
gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem. Assim foram identificados e analisados os
fatores responsáveis no desenvolvimento desse processo. Cabe ressaltar que houve a dificuldade em
encontrar fundamentos teóricos sobre o modo de gerenciamento de bens patrimoniais em cooperativas.
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A COOREPA está formando seu patrimônio a partir de parcerias com instituições públicas e
privadas. O caso desta cooperativa de reciclagem evidência a importância das parcerias, principalmente
nos seus estágios iniciais. Os dados mostram que o Banco Santander, o Banco do Brasil e a Prefeitura
Municipal tiveram impacto importante na formação de seus bens patrimoniais, já que a partir dos
recursos disponibilizados por estas instituições as atividades operacionais estão sendo executadas com
eficácia, propiciando melhorar a renda mensal dos cooperados.
As organizações necessitam dos bens patrimoniais para realização das atividades operacionais,
sem eles os resultados financeiros não seriam possíveis. No caso da COOREPA, os patrimônios foram,
e estão sendo adquiridos aos poucos, com a ajuda de parceiros, isto é, no decorrer dos seus três anos de
existência, já que envolvem altos custos financeiros.
A estrutura patrimonial atual da COOREPA tem permitido um crescimento financeiro
considerável. Com os bens patrimoniais atuais a cooperativa elevou a quantidade de materiais coletados
e separados, aumentando então a renda mensal dos cooperados principal finalidade da cooperativa.
Contudo a COOREPA ainda não consegue investir financeiramente em sistemas de
gerenciamento dos processos de compra e controle dos bens patrimoniais. A implantação de um
sistema voltado para tal tarefa é imprescindível para a duração e manutenção dos bens, visto que a
compras equivocadas, como observado no caso da COOREPA e a falta de mecanismos de controle
ocasionam muitas vezes a perda, mau uso, danos e consequentemente, custos mais elevados de
produção, prejuízos ao processo produtivo e aos resultados financeiros da cooperativa e aos
cooperados.
Sugere-se como foco para trabalhos futuros, estudos mais específicos para implantação políticas
formais para os de processos de compra e controle de patrimônio. Isso poderia ser feito com o
desenvolvimento e instalação de software simples para auxiliar em questões administrativas,
manutenção, depreciação e no processo de aquisição de outros bens. Tal sistema seria acompanhado de
um programa de capacitação mais intensivo para garantir a autogestão dos processos sugeridos.
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Resumo: A formação e a gestão patrimonial são questões importantes para as organizações. Entretanto, nem sempre o tema
recebe a devida atenção de gestores e da própria academia. A formação e gestão patrimonial ganham destaque ainda maior
quando as organizações a serem objeto de estudo são empreendimentos econômicos solidários, em especial, as cooperativas
de reciclagem. As cooperativas de reciclagem constroem seu patrimônio com muitas dificuldades, com a ajuda de parceiros
e com recursos próprios. Processos complexos como compras patrimoniais e controle patrimonial precisam ser
administrados pelos cooperados. Contudo, a autogestão dessas atividades administrativas não é fácil. A partir dessa
perspectiva, esse artigo teve como objetivo analisar os mecanismos de formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de
reciclagem. A pesquisa se caracteriza como descritiva e qualitativa, utilizou-se o estudo de caso como método de pesquisa.
As fontes de coleta de dados foram: documentação, registro em arquivos, observações e entrevistas, e a análise de conteúdo.
A partir dos resultados encontrados foi possível compreender a importância de grandes parceirias na fase inicial da
cooperativa e para a aquisição de seus bens patrimoniais. O estudo mostrou ainda que a cooperativa estudada não tem
mecanismos adequados de gestão patrimonial.
Palavras-chave: Formação Patrimonial. Gestão Patrimonial. Cooperativa de Reciclagem.
Abstract: The formation and asset management are important issues for organizations. However, not always the subject
receives the attention of managers and the academy itself. The training and asset management is highlighted even more
when organizations to be the object of study are solidary economic enterprises, in particular the recycling cooperatives. The
recycling cooperatives build their heritage with many difficulties with the help of partners and with their own resources.
Complex processes such as asset purchases and asset control must be managed by the members. However, self-management
of these administrative activities is not easy. From this perspective, this article aims to analyze the mechanisms of formation
and asset management of a recycling cooperative. The research is characterized as descriptive and qualitative, used the case
study as a research method. The sources of data collection were: documentation, logging to files, observations and
interviews, and content analysis. From the results it was possible to understand the importance of large have partnered in the
initial phase of the cooperative and to acquire their assets. The study also showed that the cooperative study has appropriate
mechanisms for asset management.
Key-words: Training Sheet. Asset Management. Recycling Cooperative.
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1. Introdução
A formação de um patrimônio é de fundamental importância para o desenvolvimento das
atividades de qualquer organização. Tão importante quanto a formação adequada de bens patrimoniais
é a forma como estes bens serão gerenciados. Decisões importantes devem ser tomadas envolvendo o
processo de compra e a administração dos bens patrimoniais. Neste artigo entende-se formação
patrimonial como sendo a estrutura física da empresa e os bens adquiridos historicamente conforme o
desenvolvimento e a realidade da organização.
Este artigo foca a realidade de formação patrimonial de uma cooperativa de reciclagem que é
uma organização que se fundamenta nos princípios da economia solidária. O desenvolvimento solidário
é um processo cujo enfoque é de ser um modelo econômico e de relações de produção alternativo ao
modelo capitalista, de modo a fomentar o processo sustentável e crescimento econômico, visando à
geração de trabalho e renda para inclusão econômica de uma parcela da população excluída pelas
relações capitalistas de produção (SINGER, 2004).
As cooperativas de reciclagem são relevantes por desempenhar uma função fundamental de
destinação correta de materiais recicláveis e isto é reforçado na Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS - (BRASIL, 2010), estando em convergência com preocupações ambientais atuais (SINGER,
2004). A gestão de um empreendimento econômico solidário apresenta algumas especificidades. Do
ponto de vista da gestão dos seus processos administrativos, um aspecto importante é a autogestão. Um
problema comum entre cooperativas de reciclagem é a sua formação patrimonial, no qual, geralmente,
os cooperados não têm condições financeiras para adquirir bens de produção capazes de suprir ás
necessidades, nem mesmo para a implantação física do empreendimento. Acrescenta-se ao problema de
dificuldade de formação patrimonial às dificuldades relacionadas ao processo de compra de bens
patrimoniais e do controle do patrimônio.
A formação de patrimônio nos estágios de inicias das cooperativas de reciclagem é um processo
que depende de parceria com organizações públicas, privadas e do terceiro setor. As parcerias, em
muitos casos, permitem a aquisição de estrutura e infraestrutura básica para que as cooperativas possam
iniciar suas atividades. Uma etapa importante é de capacitação do quadro de cooperados para
realização do processo de compra de bens patrimoniais e dos mecanismos de controle desses bens.
Diante deste contexto emerge a seguinte questão de pesquisa: Quais as características do
processo de formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem desde a sua implantação?
Para responder ao problema de pesquisa o artigo tem como objetivo geral analisar os mecanismos de
formação e gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem. Os objetivos específicos são: a)
Identificar os bens patrimoniais adquiridos para o funcionamento da cooperativa de reciclagem; b)
Descrever e analisar os processos de compra de bens patrimoniais; c) Analisar o processo de gestão de
bens patrimoniais da cooperativa.
2. Revisão Bibliográfica
Neste tópico serão apresentadas às discussões teóricas sobre economia solidária e cooperativa
de reciclagem, a gestão de compras e os bens patrimoniais.
2.1. Economia solidária e cooperativa de reciclagem
A economia solidária surgiu a partir de uma crítica ao sistema capitalista de empresas comuns,
nas quais visam somente o lucro, e em uma visão tradicional, não se preocupam com a comunidade em
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que a empresa esta inserida. Assim, um empreendimento econômico solidário visa à produção de renda
para pessoas excluídas da sociedade, na qual encontram um sistema de geração de renda diferente de
organizações capitalistas, e por meio de cooperativas e associações conseguem trabalhar de uma forma
legal, referente aos parâmetros da legislação do país (MONJE-REYES, 2011). Assim, são intrínsecos
os princípios deste modo alternativo de produção, nos quais podem ser destacados a autogestão,
democracia e o cooperativismo.
As cooperativas se configuram como um empreendimento econômico solidário. Em face aos
desafios para a sua sustentabilidade, as cooperativas enfrentam dificuldades parecidas como qualquer
outro tipo de organização, em relação a governança e gestão capaz de se adaptarem às contingências do
meio que a organização atua, uma vez que o mercado é cada vez mais complexo (KOLJATIC; SILVA,
2011). Uma das formas de cooperativa mais conhecidas são as cooperativas de reciclagem, que se
destacam cada vez mais em um cenário mundial, em que são responsáveis pela destinação correta dos
materiais recicláveis produzidos pela população (GUTBERLET, 2012).
Continua afirmando Gutberlet (2012), que na maioria dos casos, os cooperados ou catadores de
materiais recicláveis, optam por se organizarem em cooperativas para fortalecerem sua causa, em que
geram diversos ativos, oportunidade de desenvolvimento humano e social, além de uma reestruturação
da comunidade, ou seja, as cooperativas de reciclagem iniciam seus trabalhos a suprir as necessidades
econômicas do trabalhador.
2.2. Bens Patrimoniais
A gestão de recursos patrimoniais vem se destacando cada vez mais para um sucesso
empresarial, ou seja, uma boa administração desses ativos imobilizados é capaz de gerar receitas e não
despesas para a organização (ANTUNES, 2012). Para que uma organização possa operar, é importante
obter os recursos patrimoniais, pois sem eles não é possível produzir produtos e serviços que irão
atender as demandas dos consumidores. Deste modo, para o sucesso de uma organização, é necessária
uma perfeita adequação e manutenção de seus bens patrimoniais (MARTINS; ALT, 2006; POZO,
2007).
Segundo Delázaro Filho (1999), o patrimônio da empresa é entendido pelos bens, direitos e
obrigações, relacionados a uma quantia financeira, no qual esses patrimônios são necessários para a
realização das atividades segundo o objetivo da organização, auxiliando diretamente o empreendimento
a alcançar suas finalidades. Afirma Martins e Alt (2006) e Pozo (2007) que os recursos patrimoniais
são compreendidos pelas instalações, maquinário, equipamentos e veículos, cujos fazem com que a
organização entre em operação. Ou seja, são bens necessários para as empresas comecem a produzir e,
assim, possam a vender seus produtos e serviços para a criação de valor e satisfação ao cliente. Os bens
patrimoniais não são adquiridos todos de uma vez só, mas sim, no decorrer da existência da
organização. Assim, ocorrendo de duas maneiras diferentes, no projeto inicial do negócio, ou quando se
está trocando ou aplicando recursos após um retorno financeiro da organização.
Várias terminologias são usadas para se definir um bem, dependendo do modo em que são organizados,
ou então, de acordo com o tipo aplicação ou forma. Entre as denominações, uma delas é expressa por
Martins e Alt (2006) e Pozo (2007), para melhor esclarecimento, classificam bens patrimoniais em:
Máquinas e Equipamentos: computadores, veículos, móveis, ferramentas, caldeiras, guindastes,
prensas, compressores etc.;
Terreno: compreende-se que é o local no qual estão as instalações, áreas livres e qualquer tipo de
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terra pertencente a organização;
Edificações: escritórios, almoxarifados, galpões, garagens etc.;
Jazidas: são localizações onde a empresa tem autorização e direito para a extração de recursos
naturais;
Bens Patrimoniais Intangíveis: são todos e quaisquer recursos que não podemos tocar, são
aqueles não físicos como patente, marca, projetos e direitos autorais.
Já para Delázaro Filho (1999), outro tipo de denominação, é a classificação de bens patrimoniais
em imóveis, móveis e incorpóreos, em que bens imóveis são todos aqueles que se forem deslocados ou
movidos do local inicial, perdem a sua forma física ou então não podem ser deslocados; já os bens
patrimoniais móveis, são todos aqueles que podem ser deslocados ou movimentados de seu local inicial
sem alterar sua forma física e funcionalidade (máquinas e equipamentos, móveis e veículos); e por fim,
bens incorpóreos são todos aqueles que não são palpáveis, que não possuem substância material
(direitos autorais, registros de jazidas, marcas e patentes).
Segundo Martins e Alt (2006), o processo de aquisição de um bem pode ser classificado como um
empreendimento que deve seguir os procedimentos definidos pela organização em seus manuais ou
projetos, referente à parte de suprimentos. O significado de suprimentos é bem vasto e inclui as
importantes atividades de identificar a necessidade do equipamento, selecionar o melhor produto,
negociar o valor de compra, identificar as formas de compra, acompanhar e transportar o produto,
inspecionar o produto se está em condições de uso, dispor internamente e resgatar os insumos
necessários para a produção de um bem ou a prestação de um serviço (BAILY, 1987).
Os equipamentos são bens patrimoniais, e necessitam uma atenção especial dos gestores, uma vez
que é de uma complexidade enorme e exige estudos detalhados. Pois não é fácil a tomada de decisão
correta sobre o custo/benefício que o equipamento tem em relação aos concorrentes, havendo uma
oportunidade para a compra, em que o erro pode levar a organização à falência (MARTINS; ALT,
2006). Assim os equipamentos de catálogo são aqueles que possuem características pré-definidas pelo
fabricante (volume, funções, opcionais e cores, peso e desempenho) e cabe ao comprador pouca
margem de mudança, na qual ele escolhe entre um ou mais modelos podendo ser um produto de um
mesmo fabricante, ou dois ou mais fornecedores de um produto que atende as necessidades e objetivos
do comprador (MARTINS; ALT, 2006).
2.3. Gestão de compras e controle patrimonial
A gestão de compras é conhecida também por gestão da aquisição e nos negócios de hoje em
dia assume um papel verdadeiramente estratégico em relação ao volume de recursos financeiros,
deixando para traz o preconceito de que essa atividade é repetitiva e burocrática, e também é um centro
que envolve mais despesas do que o lucro. Segundo Dias (2010) a finalidade da compra é suprir as
necessidades de materiais ou serviços, a fim de atendê-la em longo prazo, ao planejá-las
quantitativamente e qualitativamente, é possível disponibilizar armazenamento e controle de compras.
A função das compras se diferencia do modelo tradicional, já que este acredita que o processo
esteja apenas focado no ato de comprar, no qual é necessário encontrar um fornecedor apto a trocar
bens e serviços por uma determinada quantia monetária, porém o interesse principal do comprador é
adquirir o maior número de recursos por uma quantia menor de dinheiro (SANTOS et al, 2002;
SIMÕES; MICHEL, 2004).
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A gestão de compras começou a obter outro caráter, especificamente a partir da década de 1970,
devido à crise do petróleo, em que a oferta de várias matérias-primas começou a entrar em decadência,
enquanto seu preço aumentava devido à oferta e procura do mercado, relacionados à compra de
matéria-prima (COSTA, 1994). As organizações reconheceram então a importante da gestão de
compras, e sua função para o bom funcionamento da organizacional (SILVA, 2008).
No início em grandes e pequenas empresa o gerenciamento de aquisições de materiais eram
conduzidos pelo proprietário da empresa, que geralmente, empregava seu dinheiro de forma mais
eficiente possível. Entretanto as empresas passam por uma reestruturação decorrente do avanço
tecnológico e novas formas de relacionamento com os fornecedores, nas quais esta área é chamada
também de suprimentos, aquisição ou compras (MARTINS; ALT, 2006).
Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico, os proprietários perceberam
que existiam funções dentro da empresa que precisavam de funcionários especializados, assim, foi
criada a função do comprador. (BAILY, 1987; COSTA, 2012). Os proprietários concluíram que a
aquisição de bens estava relacionada a outras atividades desenvolvidas pela organização, ou seja, a
atividade de compras complementa o trabalho de outros departamentos, obtendo o insumo necessário
para a realização dos processos organizacionais (BATISTA; MALDONADO, 2008). Antunes (2012)
ressalta a essencial ligação que deveria ter entre o departamento de operações e o responsável pelas
compras, já que na maioria das vezes as compras são destinadas a produção.
Conectada e rateada entre outros setores da organização como já dito, as compras são
consideradas funções administrativas, que devem ser divididas em seguimentos responsáveis em
localizar fontes adequadas de suprimentos e de negociar preços, para melhor tomada de decisões
associadas à quantidade, qualidade, origem e custo de aquisição (BATISTA; MALDONADO, 2008;
ARNOLD, 2012; ANTUNES, 2012).
Para Baily (1987) a função compras dentro da organização se define em suprir necessidade de
produtos ou serviços, negociar com fornecedores, fazer contratos e emitir ordens e por fim aceitar e
pagar pelos produtos e serviços adquiridos. Na mesma linha de pensamento e definições semelhantes
Arnold (2012) apresenta a função das compras como um ciclo que consiste em: analisar as requisições
de compra; receber e analisar cotações e selecionar o fornecedor correto; determinar o preço correto;
emitir pedidos de compra; garantir que os prazos de entrega sejam cumpridos, receber e aceitar
mercadorias e certificar do pagamento do fornecedor.
Outro tipo sistema de planejamento é o sistema de controle, segundo Pozo (2007) e Arnold
(2012), a função de controle é fazer uma análise das atividades que se desenvolve no processo
produtivo e compará-las com o planejado, a fim de coletar dados no processo produtivo, envolvendo a
quantidade de peças produzidas por determinado maquinário, tempo de fabricação, manutenção etc.
Além de reunir informações fundamentais para a elaboração de relatórios sobre a vida diária da fabrica
e dados estatísticos necessários para aprimorar o planejamento (POZO, 2007; ARNOLD, 2012).
No caso da gestão do patrimônio em cooperativas de reciclagem o sistema de controle tem
papel fundamental por oferecer mecanismos operacionais para garantir a segurança patrimonial,
certificando-se assim, de que os bens de produção e estruturais estejam em boas condições para
utilização. Desta forma, destaca-se a importância de registros de controle de bens, de processos de
manutenção, de responsabilização dos cooperados pela preservação dos bens são de todos os
cooperados.
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3. Método de Pesquisa
Quanto ao tipo de pesquisa este artigo é caracterizado como uma pesquisa descritiva. Vergara
(2009) expõe que este tipo de pesquisa traça as características de determinada população, desta maneira
alcançando as ligações entre as variáveis, e não tem o compromisso de explicar suas variâncias, mas
sim descrevê-las. Para Collis e Hussey (2005) a pesquisa descritiva procura descrever os processos de
fenômenos, é usada também para reconhecer e obter informações detalhadas do problema ou questão.
A técnica de pesquisa utilizada no desenvolvimento deste artigo é qualitativa. A pesquisa qualitativa
tem a capacidade de abranger diversas áreas, visando compreender há intensa relação entre o tema e o
método pesquisado (FLICK, 2009). A pesquisa qualitativa envolve técnicas para compreensão de tal
fenômeno, na qual cada uma delas é caracterizada de acordo com o embasamento teórico específico
retirado de análise e coletas de dados (COOPER; SINCHLER, 2011).
O método de pesquisa utilizado é o estudo de caso. Para Yin (2010) o estudo de caso como
método de pesquisa pode ser utilizado em diversas situações e contribui com a disseminação de novos
conhecimentos, uma vez que se trata de um estudo aprofundado de um objeto específico. Vergara
(2009) complementa que o estudo de caso é limitado a um ou poucas unidades com o intuito de
aprofundar e detalhar tais acontecimentos. Para este estudo foi escolhida a COOREPA – Cooperativa
Recicla Paranaíba, trata-se da única cooperativa de reciclagem devidamente registrada na OCB/MS –
Organização das Cooperativas do Brasil de Mato Grosso do Sul, é um destaque no estado por suas
conquistas (participação, em 2011, da Gincana Impacto Zero SWU e uma das ganhadoras do Prêmio
Santander Universidades, em 2011 e 2012); e parcerias com importantes instituições (Prefeitura
Municipal de Paranaíba, Banco do Brasil, Banco Santander, UNISOL – Universidade Solidária,
UFMS/CPAR – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Paranaíba).
Para a coleta de dados Yin (2010) apresenta seis fontes de evidências (documentação, registro
em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação participantes e artefatos físicos) para a
realização do estudo de caso. Neste artigo utilizaram-se como técnicas de coleta de dados as seguintes
fontes de evidência:
Documentação é o objeto explícito da coleta de dados, já que nos documentos contém informações
exatas e de ampla cobertura, aumentando a evidência de outros fatos (YIN, 2010). Entre os
documentos analisados para a obtenção dados estavam o Estatuto Social da COOREPA, o
Regimento Interno e o projeto cadastrado junto ao Prêmio Santander Universidades;
Registros de arquivos são mais precisos e normalmente de caráter quantitativo, porém existe um
fator restritivo que dificulta o acesso do conteúdo deste (YIN, 2010). Os registros de arquivos
utilizados foram os relatórios e orçamentos de compras dos equipamentos, maquinários e demais
bens da cooperativa;
Observação também foi utilizada como técnica de coleta de dados. Assim esta é outra habilidade
utilizada em pesquisas qualitativas, com a finalidade de adicionar dados importantes à pesquisa
(YIN, 2010). Flick (2009) completa que a observação envolve os sentidos humanos (visão, audição,
percepção, olfato) dando ao pesquisador à capacidade de apurar condutas relevantes a pesquisa. As
observações na cooperativa foram realizadas no período de abril de 2012 a abril de 2013, que
puderam proporcionar um maior entendimento sobre a formação e gestão dos bens patrimoniais da
COOREPA;
Entrevista, que segundo Severino (2007) é uma técnica de coleta de informações a respeito de
determinado assunto em particular, no qual solicita diretamente ao sujeito pesquisado, ou seja, é a
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troca de informação entre pesquisador e pesquisado. Vergara (2012) descreve a entrevista como
procedimento realizado necessariamente com a presença física do pesquisado, portanto é possível
obter maior aprofundamento do objeto de estudo. A entrevista foi realizada com os membros do
Conselho de Administração da cooperativa: Presidente, Diretor Administrativo e Diretor
Financeiro.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. Vergara (2012) afirma que a
análise de conteúdo consiste em técnicas de tratamentos de dados que visa identificar o que está sendo
expresso sobre determinado contexto. Para Severino (2007) a análise de conteúdo é a técnica que
aborda e analisa elementos retirados de documentos, que podem estar em diversos modelos de
formatação.
4. Análise e Discussão dos Resultados
A seguir são apresentados os dados da pesquisa. Inicialmente apresentando o caso estudado,
para então descrever o processo de formação de bens patrimoniais no caso estudado, os mecanismos de
compra utilizados pela cooperativa para aquisição de bens patrimoniais e, por último, são discutidos os
mecanismos de controle dos bens patrimoniais.
4.1. Breve caracterização da Cooperativa Recicla Paranaíba– COOREPA
A análise deste trabalho foi feita na Cooperativa Recicla Paranaíba – COOREPA. A cooperativa
foi criada em junho de 2010, no município de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, com a finalidade de
gerar renda para as pessoas que antes eram excluídas pela sociedade. A cooperativa é um
empreendimento solidário que parte do pressuposto que todos os cooperados são donos do próprio
negócio. Os fundamentos da Economia Solidária também se aplicam em sua gestão, no qual envolvem
autogestão, transparência e democracia.
A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul/Campus Paranaíba é uma das parceiras da
cooperativa e a ajuda disponibilizando uma equipe de seis acadêmicos, participantes do projeto de
extensão, para auxiliar na capacitação em processo dos membros da diretoria da cooperativa, nos
processos de pagamento, organização do quadro social e na parte burocrática. Entretanto existem
atividades que já conseguem realizar sozinhos, como a do pagamento e outras ainda precisam de
supervisão e apoio. Cooperativa de reciclagem destaque do estado, a COOREPA está cada vez mais se
fortalecendo no mercado econômico e ganhando prestígio nacional.
4.2. O Processo de Formação Patrimonial da COOREPA
A COOREPA se estabeleceu no mercado em junho de 2010, iniciou suas atividades após a
doação de alguns bens patrimoniais, isto ocorreu por meio de parcerias locais e regionais. A Prefeitura
Municipal de Paranaíba reformou e cedeu um antigo centro comunitário para a cooperativa (terreno de
cerca de 700 m2 e área construída de 200 m2), este espaço seria provisório, entretanto a COOREPA
continua no mesmo local. Em relação à coleta dos materiais, com o apoio de um repasse mensal da
Prefeitura, foi possível o aluguel de um trator que possuía uma gaiola acoplada para o recolhimento de
materiais no município. Para o enfardamento, uma empresa local (varejo de construção) emprestou
uma prensa de médio porte.
Para a formação de um espaço físico, onde ficaria o escritório, foram doadas por pessoas físicas
e empresas, escrivaninhas, cadeiras e algumas estantes. A COOREPA recebeu de doações uma
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geladeira e um fogão que são utilizados em uma cozinha improvisada onde os cooperados fazem suas
refeições diárias.
A partir das entrevistas e da observação foi possível constatar que local cedido é impróprio para
o trabalho por ser pequeno e não estruturado para uma cooperativa de reciclagem, além disto, os
moradores da comunidade em que a COOREPA se situa, se sentem incomodados com essa situação.
Os cooperados cobram e esperam do poder público local uma solução. Em suma, a COOREPA iniciou
suas atividades com um local cedido, uma prensa de pequeno porte emprestada e um trator para coleta
dos materiais.
Depois de alguns meses de funcionamento a principal compradora dos materiais recicláveis
cedeu outra prensa, de grande porte, esta atualmente ainda continua em operação. Segundo a Diretora
Presidente da COOREPA “ela não dá problema, e nunca deu” e os cooperados alegam ser a melhor
prensa, pois ela não necessita de nenhum reparo desde o momento em que ela entrou em operação.
Desta forma, a COOREPA passou a processar fardos maiores de materiais recicláveis, que atendiam
melhor as exigências da compradora.
No início de 2011 a cooperativa viu a necessidade de trocar o trator da coleta, por um caminhão
de pequeno porte. Para os cooperados o trator era muito lento e a gaiola pequena, o que exigia muitos
descarregamentos durante o dia. Com o caminhão houve um aumento na quantidade de material a ser
reciclado.
A primeira aquisição com recursos próprios realizado pela COOREPA foi um computador no
ano de 2011com o objetivo de atender às necessidades administrativas, como o pagamento mensal e
registros contábeis.
4.2.1. Bens patrimoniais adquiridos com o Prêmio Santander Universidades e Banco do Brasil
Antes de iniciar a descrição dos bens patrimoniais da COOREPA e da sua importância para os
resultados é importante destacar que, principalmente, em estágios iniciais de atividades, a formação
patrimonial em cooperativas de reciclagem ocorre com ajuda de parcerias com inciativa
público/privada.
Em 2011 a COOREPA e a UFMS/CPAR (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Câmpus de Paranaíba) cadastraram um projeto no Prêmio Santander Universidades, ganhando
cinquenta mil reais para serem investidos na cooperativa de maneira que fortalecesse o
empreendimento e aumentasse a renda dos cooperados. O edital previa a continuidade de alguns
projetos premiados, com a doação de mais cinquenta mil reais, assim em 2012 a cooperativa foi
contemplada com a continuidade. A tabela 1 mostra os investimentos que foram feitos na COOREPA
com a aquisição de bens patrimoniais a partir do Prêmio Santander Universidades.
Tabela 1: Bens patrimoniais adquiridos com o Prêmio Santander Universidades
Material Permanente e Equipamentos
Valor Unitário Quantidade Valor Total
Triturador de vidro
4.890,00
1
4.890,00
Estrutura metálica para cobertura da quadra
1.875,00
2
3.750,00
Balança
3.080,00
1
3.080,00
Caixa de ferramentas para auxílio da produção
1.071,83
1
1.071,83
Impressora
680,00
1
680,00
Armário de 4 colunas (roupeiro)
220,00
4
880,00
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Prensa de grande porte
Mesa de triagem
Fragmentadora de papel (12 folhas)
Transpalete com balança
Elevador de fardos
Gaiola para caminhão
Contentores de materiais recicláveis
Máquina de solda
Mesas e cadeiras
Contentores de materiais recicláveis

16.655,00
1.760,00
362,37
4.170,00
14.460,00
2.200,00
550,00
399,90
208,00
1.700,00

1
3
1
1
1
1
5
1
5
7
Total

16.655,00
5.280,00
362,37
4.170,00
14.460,00
2.200,00
2.750,00
399,90
1.040,00
11.900,00
73.569,10

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa de campo
A tabela 1 explicita que 74% do prêmio foi destinado a compra de bens patrimoniais, 11% de
materiais de consumo como EPI’s, lona preta, 50 tambores de200 litros, 2 tonners para a recarga da
impressora, 2 lona dupla e 194 resmas de papel A4; 2% do prêmio foi destinado à bolsa extensão; e por
fim, 13% foram gastos com serviços de terceiros (pessoa jurídica).
Com os recursos do Prêmio Santander Universidade Solidária, em 2011, foram adquiridos os
seguintes bens patrimoniais: um triturador de vidro, duas estruturas metálicas, uma balança, uma caixa
de ferramentas, uma impressora, quatro prateleiras. E com a renovação do prêmio, em 2012 foram
comprados: uma prensa, um transpalete com balança, três mesas de triagem, uma fragmentadora de
papéis, um elevador de fardos, cinco contentores, uma máquina de solda e 5 jogos de mesa e cadeiras.
Para melhor compreensão da formação do patrimônio da COOREPA, bem como da sua importância
para os resultados, em seguida será detalhado cada um dos itens adquiridos pela cooperativa.
A COOREPA adquiriu um triturador de vidro que foi utilizado por pouco tempo, apenas para
solucionar problemas contingenciais. Atualmente, a cooperativa não utiliza mais esse equipamento. De
acordo com a Diretora Presidente, a máquina é inadequada para as necessidades da cooperativa.
Conforme destacou, os cooperados não foram consultados sobre a compra deste equipamento, uma vez
que um dos parceiros, a UFMS/CPAR, sem consultar os cooperados, adquiriu esse bem a fim de
proporcionar a venda de um material com mais valor agregado. Na pratica, isso não aconteceu, uma
vez que a quantidade de vidro recolhido é muito pequena, e na hora de comercializar, o preço deste
produto é muito baixo.
Foram adquiridas também duas estruturas metálicas para cobrir a área em que os cooperados
trabalhavam e continuam trabalhando. A aquisição da estrutura foi importante por possibilitar
condições mais adequadas para realização das atividades de produção sem que os cooperados ficassem
expostos diretamente ao Sol.
Outro bem, em que a cooperativa foi contemplada, foi uma balança para a pesagem dos
materiais para a comercialização. A aquisição desse bem possibilitou aos cooperados maior controle de
quanto material era reciclado e destinado de maneira correta. De acordo com a Diretora Presidente,
atualmente, o equipamento está quebrado por falta de cuidado dos cooperados responsáveis pela
balança. A Diretora Presidente afirma que: “eu não sei que cooperado que é, um joga em cima de um,
outro em cima do outro, e o outro joga em cima daquele, e ai é isso, você não sabe quem”.
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A COOREPA foi contemplada também com uma caixa de ferramentas para auxiliar as
atividades rotineiras. Entretanto, algumas ferramentas desapareceram. Segundo a Diretora Presidente,
inicialmente o responsável pelas ferramentas controlava adequadamente, em que quando necessitava da
ferramenta, usava e logo após guardava no lugar. Já o segundo responsável não tinha o mesmo cuidado
e assim algumas ferramentas foram perdidas.A cooperativa adquiriu também uma impressora para fins
administrativos, além de quatro prateleiras para usos diversos.
Com a renovação do prêmio Santander no ano de 2012, a cooperativa recebeu mais
investimentos e recebeu uma nova prensa para aumentar a capacidade produtiva. Na prática, a
aquisição da nova prensa não significou aumento de produção, nem mesmo de produtividade.
Conforme destacou a Diretora Presidente, a prensa “é maior, mas tinha que ser ferro para aguentar ela”.
A prensa necessita de materiais mais fortes para amarrar o fardo. Sua capacidade de prensa é maior,
mas necessita de materiais mais resistentes (arame) para amarrar o fardo o que dificulta sua utilização
de maneira adequada. Outro aspecto apontado pelos cooperados que a prensa é de difícil manuseio e
sempre esta necessitando de reparos. Apesar das dificuldades, a prensa continua sendo utilizada.
Outra aquisição de bem foi de um transpalete com balança para aumentar a eficiência do
transporte da carga à ser comercializado, permitindo também, saber o peso de cada fardo à ser
comercializado. Foram adquiridas três mesas de triagem para a melhor separação dos materiais
recicláveis. Entretanto, as mesas nunca foram utilizadas de maneira adequada devido a falta de
organização do processo produtivo. As mesas são utilizadas apenas para que os cooperados estoquem
material reciclável. A observação do local de trabalho evidenciou que os cooperados preferem não
utilizar as mesas e separar os materiais no chão da cooperativa. Nas palavras da Diretora Presidente,
“eles preferem trabalhar de gatão”.
A COOREPA foi contemplada também com uma fragmentadora de papéis para o auxilio da
coleta de materiais que deveriam ser descartados a partir de documentos confidenciais. Contudo, os
cooperados necessitavam de uma fragmentadora de porte industrial e a UFMS/CPAR comprou uma
doméstica o que causa problemas na sua utilização, bem como no atendimento às necessidades da
cooperativa.
Com o dinheiro do prêmio, foi comprado também um elevador de fardos a fim de melhor
estocagem dos materiais. Além de uma estrutura metálica em forma de gaiola utilizada em um novo
caminhão utilizado para coleta, cinco contentores para auxílio da coleta em locais permanentes. Foi
adquirida também uma máquina de solda para o auxílio diário da cooperativa. Por fim, foram
comprados cinco jogos de mesas e cadeiras para serem utilizadas em espaço de socialização de
informações na cooperativa.
Entre os bens patrimoniais já adquiridos pela cooperativa, o mais recente deles foi contemplado
em 2013. A COOREPA possui parceria com grandes instituições, como Banco do Brasil, que no final
do mês de Fevereiro de 2013 efetuou a doação de um o caminhão, utilizado para auxiliar a cooperativa
na coleta seletiva realizada no município. O caminhão foi conquistado através de um projeto
desenvolvido pela cooperativa, no qual solicitou ao banco um veículo para dar suporte na realização de
suas atividades, e assim o projeto foi aceito. Este acontecimento proporcionou a COOREPA, uma
redução de gastos, já que a princípio utilizavam um caminhão alugado para realização da coleta.
Conforme destacado anteriormente, com recursos do Banco Santander, foi adquirido uma gaiola para
esse caminhão. Foi possível adquirir a gaiola uma vez que o recurso que era utilizado para pagar
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aluguel de um caminhão foi destinado a compra desse bem. O caminhão é considerado adequado e
atende as necessidades da cooperativa, além de reduzir custos operacionais.
A descrição dos itens de formação patrimonial do COOREPA evidenciou muitos problemas
relacionados ao processo de compra. Na próxima seção desse artigo, o processo de compra será
investigado para ocorra maior compreensão dos seus impactos nos resultados da cooperativa.
4.3. Processo de compras e controle de patrimônio da COOREPA
Desde sua implatação, o processo de compras da COOREPA sempre foi realizado pelos
parceiros (FAPEC, UniSol, Banco Santander, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal e UFMS). A
UFMS desenvolveu, e ainda desenvolve, papel importante e preponderante no processo de compras da
COOREPA. A maior parte da formação patrimonial da COOREPA foi construída com a orientação dos
acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, participantes de um projeto de extensão,
que são supervisionados por docentes da UFMS, o restante das compras foram realizadas por outros
parceiros. Os acadêmicos são responsáveis pela capacitação dos cooperados em termos dos processos
de compra e dos demais processo de autogestão demandados por empreendimentos econômicos
solidários.
Atualmente, o processo de compra é realizado da seguinte forma: 1) os requisitos do bem
patrimonial são estabelecidos em discussão entre os acadêmicos, docentes e cooperados; 2) os
acadêmicos realizam tres orçamentos; 3) os orçamentos são enviados a FAPEC que realiza a compra;
4) o bem patrimonial é recebido recebido pela cooperativa.
Alguns aspectos são relevantes e devem ser destacados no processo de compra da COOREPA.
O processo de compra de bens mais complexossempre foi relizado pelosparceiros da UFMS que, em
tempos anteriores, não consultavam de forma adequada os cooperados sobre características e
necessidades e acabavam decidindo sobre o que comprar, considerando normalmente, o preço.Da
mesma forma, os cooperados não tinha formação adequada para determinar com clareza quais as
especificações e requisitos dos bens que precisavam. Parte desse problema tem sido resolvido com a
visita dos cooperados para conhecer outras realidades de coopertivas.
No caso dos recursos do Banco Santander, o processo de compras era realizado com ajudas de
parceros. O Santander escalou a Universidade Solidária (UniSol) para verificar o andamento dos
projetos. Coube a UFMS/CPAR acompanhar a destinação destes recursos; Por ser uma instituição
pública a gestão financeira deveria ser feita por meio de uma fundação, neste caso escolheu-se a
Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (FAPEC).
Em caso de bens patrimoniais mais simples o processo é realizado pela diretora presidente com
envolvimento de alguns cooperados.Conforme descrito na formação de bens, muitos equipamentos e
máquinas foram adquiridos sem que se observasse as reais necessidades dos cooperados o que causou
uma série de problemas relacionados a compra de equipamentos inadequado, que são pouco utilizados,
ainda, são desvidados de sua função original, como o caso das mesas de triagem que são utilizadas para
estocar.
A UFMS/CPAR traçou um plano de como seriam aplicados os valores do prêmio, mas que os
itens solicitados poderiam ser alterados. Uma vez decidida as especificações dos bens, a universidade
encaminhava três orçamentos para a FAPEC, esta realizava a compra e a entrega dos materiais na
cooperativa. Contudo, conforme descrito anteriomente, nem sempre as especificações eram feitas
considerando as reais necessidades da cooperativa.
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Importante destacar que os univesrsitários tem desenvolvido treinamento específicos para
capacitação de alguns cooperados para realização das compras e da necessidade de controle, mas a
cooperativa ainda não é autosuficiente na realização dessa atividade. Mesmo com a determinação de
um processo de compra que preve estapas a serem realizadas, o que se observa na prática é que esses
procedimentos ainda não estão consolidados.
A cooperativa ainda não está totalmente consolidada financeiramente para a aquisição de novos
bens patrimoniais, e lidam com a falta de alguns bens importantes para o desenvolvimento
organizacional. Um dos bens patrimoniais ainda não adquiridos pela cooperativa é o espaço próprio, já
que o local em que as atividades são desenvolvidas é cedido pela Prefeitura Municipal de Paranaíba.
Do mesmo modo, a aquisição de equipamentos como a esteira elétrica e um triturador de papel
industrial facilitaria o crescimento do processo produtivo da cooperativa.
Os dados coletados demonstram que existem problemas importantes relacionados ao controle dos bens
patrimoniais da COOREPA. Observou-se que não existe nenhum mecanismo, por mais simples que
seja para controlar o patrimônio da cooperativa. Constatou-se que a cooperativa não tem nenhum
registro formal e planejado dos seus bens, bem como das responsabilidades pela sua utilização e
controle em relação a uso, manutenção, qualidade etc.
Mecanismos de controle são importantes não apenas garantir que o patrimônio da cooperativa seja
preservado, mas também, permite que se faça um controle de sua qualidade com estabelecimento
planejado de atividades de manutenção, de diagnóstico de problemas de avaliação da capacidade dos
equipamentos e máquinas em atender às reais necessidades do processo produtivo da cooperativa.
Os dados coletados pelos instrumentos utilizadas na pesquisa mostram que muitos bens
patrimoniais estão mal utilizados, estão desaparecendo, estão sem utilização e sendo utilizados de
forma equivocada em outras funções que podem comprometer seu uso futuro, sem contar os custos
diretos e marginais que a má utilização dos recursos gera.
A situação é complexa, mas pode ser parcialmente resolvida com o desenvolvimento de
ferramentas simples para controlar a quantidade e outros fatores relacionados aos bens patrimoniais.
Poderia ser desenvolvido um programa simples para registro e acompanhamento de toda situação de
cada bem do patrimônio da COOREPA. Esse programa seria desenvolvido pela UFMS/CPAR que se
encarregaria também, de qualificar os cooperados para utilizá-lo.
A tarefa não é simples devido às dificuldades para qualificação dos cooperados e, até mesmo,
pelo desinteresse de muitos em se envolver em mais uma atividade administrativa o que desvia o foco
das atividades de produção que é onde efetivamente os cooperados aumentam sua renda. Contudo, a
cooperação e autogestão são premissas da economia solidária e cabe aos cooperados incorporar essa
atividade administrativa a suas práticas diárias. Cabe destacar que a análise do caso da COOREPA
evidencia prejuízos à organização do trabalho e dos resultados financeiros por contra de compras
inadequadas de equipamentos e máquinas e da falta de controle sobre esses bens patrimoniais.
5. Conclusão
Este trabalho teve como objetivo analisar os métodos utilizados para a formação e controle da
gestão patrimonial de uma cooperativa de reciclagem. Assim foram identificados e analisados os
fatores responsáveis no desenvolvimento desse processo. Cabe ressaltar que houve a dificuldade em
encontrar fundamentos teóricos sobre o modo de gerenciamento de bens patrimoniais em cooperativas.
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A COOREPA está formando seu patrimônio a partir de parcerias com instituições públicas e
privadas. O caso desta cooperativa de reciclagem evidência a importância das parcerias, principalmente
nos seus estágios iniciais. Os dados mostram que o Banco Santander, o Banco do Brasil e a Prefeitura
Municipal tiveram impacto importante na formação de seus bens patrimoniais, já que a partir dos
recursos disponibilizados por estas instituições as atividades operacionais estão sendo executadas com
eficácia, propiciando melhorar a renda mensal dos cooperados.
As organizações necessitam dos bens patrimoniais para realização das atividades operacionais,
sem eles os resultados financeiros não seriam possíveis. No caso da COOREPA, os patrimônios foram,
e estão sendo adquiridos aos poucos, com a ajuda de parceiros, isto é, no decorrer dos seus três anos de
existência, já que envolvem altos custos financeiros.
A estrutura patrimonial atual da COOREPA tem permitido um crescimento financeiro
considerável. Com os bens patrimoniais atuais a cooperativa elevou a quantidade de materiais coletados
e separados, aumentando então a renda mensal dos cooperados principal finalidade da cooperativa.
Contudo a COOREPA ainda não consegue investir financeiramente em sistemas de
gerenciamento dos processos de compra e controle dos bens patrimoniais. A implantação de um
sistema voltado para tal tarefa é imprescindível para a duração e manutenção dos bens, visto que a
compras equivocadas, como observado no caso da COOREPA e a falta de mecanismos de controle
ocasionam muitas vezes a perda, mau uso, danos e consequentemente, custos mais elevados de
produção, prejuízos ao processo produtivo e aos resultados financeiros da cooperativa e aos
cooperados.
Sugere-se como foco para trabalhos futuros, estudos mais específicos para implantação políticas
formais para os de processos de compra e controle de patrimônio. Isso poderia ser feito com o
desenvolvimento e instalação de software simples para auxiliar em questões administrativas,
manutenção, depreciação e no processo de aquisição de outros bens. Tal sistema seria acompanhado de
um programa de capacitação mais intensivo para garantir a autogestão dos processos sugeridos.
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Resumo: A pesquisa objetivou compreender a inserção de organizações de catadores em programas empresariais de
logística reversa para reciclagem de embalagens pós-consumo. O estudo multi-casos englobou programas empresariais nos
quais as cooperativas atuam como fornecedoras de primeira camada dos seguintes setores: vidro, papelão, embalagem longa
vida e plástico PET. O estudo envolveu quatro empresas e quatro cooperativas de catadores, sendo uma delas analisada
como explanação rival. De maneira geral observou-se que as características dos programas decorrem das motivações para
estruturação da logística reversa, seja pela responsabilidade socioambiental, recuperação de materiais, competitividade da
embalagem, imagem corporativa ou compras de materiais secundários. Além da obtenção de escala e regularização, o
avanço das cooperativas de catadores nessas cadeias de suprimentos foi viabilizado através da aprendizagem prática quanto
à correta identificação e seleção de materiais recicláveis e desenvolvimento de processos de pré-processamento para
garantia de qualidade conforme exigências das empresas. Em dois casos analisados constatou-se a atuação de empresas de
bens de consumo na gestão de fluxos de informações, permitindo uma gestão eficiente das operações de logística reversa.
Para as cooperativas de catadores a comercialização direta tem proporcionado melhores preços dos materiais recicláveis e
perspectivas de vendas em longo prazo.
Palavras-chave: Logística Reversa. Recuperação de Produtos e Materiais. Embalagens Pós-consumo. Reciclagem.
Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis.
Abstract: The research aimed to understand the inclusion of scavengers cooperatives in business programs to recycle postconsumer packages by reverse logistics. The multi-cases study involved programs considering cooperatives advancement in
reverse chain as first layer suppliers in the following sectors: glass, cardboard, long life packages and PET. The research
was conducted with four companies and four cooperatives of collectors; one of them was analyzed as a rival explanation. In
general it was observed that programs characteristics are function of the firm motivations to implement reverse logistics,
like social and environmental responsibility, material recovery, packaging competitiveness, and branding or secondary
materials purchases. Besides scale and regularization, the advancement of scavengers cooperatives in these supply chains
has been made possible by “learning by doing” to identify and select recyclable materials, pre-processing process
development for quality assurance in accordance with business requirements. In two cases we found the information flow
management performed by consumer goods companies, which allowed more efficient reverse logistics operations. These
programs provide best recyclable materials prices and long term sales prospects for cooperatives.
Key Words: Reverse Logistics. Product Recovery and Materials. Post-consumer Packaging. Recycling. Scavenger’s
Organizations.
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1. Introdução
Os resíduos sólidos gerados após o consumo de bens e serviços por parte da população em geral
constituem um dos problemas mais graves para o poder público local a quem cabe dar destinação
adequada e representam um enorme desperdício de recursos naturais. A recuperação desses resíduos
nas formas de reuso, reciclagem e revalorização energética aumenta a vida útil dos aterros sanitários e
reduz o custo da coleta de lixo doméstico, ao mesmo tempo em que contribui para aumentar a
sustentabilidade do Planeta ao diminuir a necessidade de extração de recursos naturais para atender as
necessidades de produção de bens e serviços demandados pela sociedade.
No Brasil, o incremento na geração de resíduos sólidos per capita, entre os anos de 2009 e 2010,
foi de 5,3% (ABRELPE, 2010). Dados indicam que, somente na região Sudeste do Brasil são geradas
81.980 toneladas diárias de lixo urbano (BRASIL, 2011). Práticas de logística reversa têm sido
implantadas visando a recuperação de produtos e materiais através do reuso e da reciclagem. Entre os
motivos que impulsionam essas práticas estão, por exemplo, as limitações acerca da disposição final de
resíduos sólidos em aterros sanitários, o surgimento de legislações ambientais mais restritivas, o
incremento da utilização de bens descartáveis, a adoção de estratégias de redução da utilização de
recursos naturais e as possibilidades de reaproveitamento de materiais e/ou produtos para agregação de
valor.
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que procurou responder a seguinte
questão:“como as organizações de catadores estão sendo inseridas em programas empresariais de
logística reversa por meio da comercialização direta para recuperação de embalagens pós-consumo?”.
Para isso foi realizado um estudo de casos múltiplos envolvendo quatro empresas compradoras de
materiais reciclados de quatro cooperativas de catadores. Este estudo se justifica pela importância que
vem sendo dada aos catadores e suas organizações em diversos instrumentos de política pública, como
a regulamentação da profissão de catador e as iniciativas governamentais para promover a criação de
cooperativas e associações.
Os sistemas de logística reversa são apontados como instrumentos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos - PNRS, instituída pela Lei 12.305/2010, podendo ser operacionalizados pelos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos através de parcerias com
cooperativas ou outras formas de associação de catadores (BRASIL, 2010). Essa lei adotou uma
política inclusiva quanto a atuação das organizações de catadores na gestão de resíduos sólidos no que
se refere a recuperação de resíduos pós-consumo. Dai a importância de conhecer como eles estão
inseridos nas cadeias reversas das empresas que usam materiais coletados pelas organizações de
catadores.
2.

Os Catadores de Material Reciclado e a Coleta de Material Pós-Consumo
Entre os atores envolvidos na cadeia da reciclagem de material pós-consumo no Brasil, destacase o papel do catador de material reutilizável e reciclável na recuperação de produtos e materiais
(LEAL et al., 2003; AQUINO et al., 2009; GONÇALVES-DIAS, 2009; PAULA et al., 2010).
Popularmente conhecido como “catador de recicláveis”, “catador de sucata” e “agente ambiental”, a
profissão foi regulamentada como “catador de material reciclável” na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), em 2002 (MTE, 2002). A fim de evitar redundância e facilitar a leitura será
utilizada a terminologia simplificada “catador(es)”.
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O diálogo entre organizações de catadores e a iniciativa privada é destacado como alternativa
para a consolidação de uma cadeia de reciclagem ambientalmente adequada e socialmente justa e
inclusiva (MOTA, 2005; BUNCHAFT, 2007). Assim, as empresas que incluam as organizações de
catadores como fornecedoras de matérias são alvos potenciais para o fortalecimento dessas
organizações (MOTA, 2005; TORRES, 2008; GTZ, 2010). Paula et al. (2010) enfatizam o papel das
organizações de catadores e a consolidação de programas empresariais de logística reversa.
Na Agenda 21, fruto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, afirma-se que, para a gestão ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos, as abordagens devem ultrapassar a simples disposição segura, exigindose a aplicação do conceito de gestão do ciclo de vida de produtos de maneira a conciliar
desenvolvimento econômico e preocupação ambiental (UNCED, 1993). Ao se levar em consideração
que a recuperação de produtos e materiais visa a minimização de resíduos enviados aos aterros
(NAKASHIMA et al., 2002) e o incremento da vida do produto (JAYARAMAN et al., 1999), essa
torna-se elemento estratégico para a gestão de resíduos sólidos. Tal abordagem no gerenciamento de
resíduos gera valor adicional pelo surgimento de novas cadeias de suprimentos que reusam e reciclam
materiais (HICKS et al., 2004). Para Dowlatshahi (2010), a recuperação de produtos e materiais pode
criar oportunidades de negócios rentáveis. Ou seja, além de contribuir para a conservação de recursos,
representa uma alternativa para a geração de renda e trabalho por meio das cadeias de reuso e
reciclagem.
No Brasil, estima-se que haja cerca de um milhão de catadores, considerando tanto os
cooperativados como os autônomos (CEMPRE, 2013). Os setores que apresentam destaque na cadeia
de reciclagem no Brasil são os de alumínio, papel, vidro e plástico (ABRELPE, 2010). Os catadores
organizam-se em cooperativas e associações para “quebrar” o ciclo vicioso da pobreza (MEDINA,
2000), valorizar a profissão de catador (MOTA, 2005), adquirir legitimidade na sociedade (WILSON et
al., 2006), ter os direitos reconhecidos (AQUINO et al., 2009), melhorar a renda (GONÇALVESDIAS, 2009; BID, 2010) e diminuir dependência de intermediários (WILSON et al., 2006;
GONÇALVES-DIAS, 2009; BID, 2010). Porém, ainda são várias as barreiras encontradas pelas
organizações de catadores para agregação de valor aos materiais reutilizáveis e recicláveis, como a falta
de capital de giro (RIBEIRO e BESEN, 2007), a falta de qualificação profissional (BESEN et al., 2006;
GONÇALVES-DIAS, 2009), de recursos materiais e tecnológicos (RIBEIRO e BESEN, 2007;
GONÇALVES-DIAS, 2009), instabilidade de renda (BESEN et al., 2006; GTZ, 2010) e fragilidade na
organização interna (BESEN et al., 2006; GONÇALVES-DIAS, 2009).
Os setores que apresentam destaque na cadeia de reciclagem no Brasil são os de alumínio,
papel, vidro e plástico (ABRELPE, 2013). Segundo dados da Associação Brasileira de Alumínio
(ABAL, 2013), a relação entre o peso reciclado e o consumo doméstico de alumínio, em 2010 foi de
36,4%, e, se consideradas somente as latas de alumínio, em 2011, obtém-se o valor de 98,3%. Para a
Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 2013), em 2011, o consumo aparente de papel
no Brasil foi de 9,6 milhões de toneladas e a recuperação de aparas foi de 4,4 milhões de toneladas,
representando uma taxa de recuperação de 46%. A Associação Brasileira do Papelão Ondulado
(ABPO) aponta um índice de reciclagem de 75% para o papel ondulado em 2010 (ABPO, 2010). A
taxa de recuperação de plástico tipo politereftalato de etila (PET) foi de 57,1% em 2011, segundo dados
da Associação Brasileira da Indústria de PET (ABIPET, 2013). O índice de reciclagem do vidro foi de
49% em 2007, conforme estudos da Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro
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(ABIVIDRO, 2013). Excetuando o caso do alumínio, os demais apresentam índices de recuperação
baixos, mostrando o acerto da PNRS em incentivar as relações entre catadores e empresas para
recuperação de materiais pós-consumo.
Ao levar em consideração os índices de reciclagem de material pós-consumo no Brasil,
evidencia-se a necessidade de estudos que analisem essas cadeias a fim de descrever quais são os atores
envolvidos, quais os benefícios sociais, econômicos e ambientais oriundos da reciclagem, quais os
fatores de sucesso que tornam o Brasil relevante no cenário internacional, de que maneira a
recuperação de produtos e materiais está sendo viabilizada e operacionalizada, dentre outras questões a
serem exploradas.
Nos países desenvolvidos, a pesquisa em gestão de resíduos do consumo tem enfatizado as
tecnologias relacionadas à coleta, ao transporte, ao armazenamento, ao reaproveitamento e à sua
industrialização (GONÇALVES-DIAS, 2009). Já, nos países em desenvolvimento, destaca-se a atuação
dos catadores em detrimento aos estudos relativos à tecnologia (GONÇALVES-DIAS, 2009). Alguns
autores mostram que os catadores brasileiros encontram-se fragilizados social e economicamente
(LEAL et al., 2003; AQUINO et al., 2009; GONÇALVES-DIAS, 2009), e que suas organizações
(cooperativas e associações) apresentam diversas barreiras técnicas e econômicas (BESEN et al., 2006;
RIBEIRO e BESEN, 2007; GONÇALVES-DIAS, 2009, GTZ, 2010). Com a PNRS, instituída pela Lei
12.305/2010, o governo brasileiro optou por políticas públicas na gestão de resíduos sólidos com
inclusão dos catadores (BRASIL, 2010), sendo relevantes, portanto, as abordagens de pesquisas na
gestão de resíduos sólidos no Brasil que considerem a atuação desses catadores, para que realmente
sejam incluídos social e economicamente na cadeia de reciclagem no país.
As pesquisas de gestão de resíduos sob a ótica empresarial concentram-se no espaço interno das
organizações e na sua capacidade de implementar políticas de reutilização e reciclagem de resíduos;
encontram-se lacunas na literatura nacional, no entanto, para estudos que tratem do papel dos catadores
na cadeia de reciclagem (GONÇALVES-DIAS, 2009). Paula et al. (2010) enfatizam o papel dos
catadores para a consolidação de programas de logística reversa de empresas interessadas na
recuperação de produtos e materiais.
3. Método de Pesquisa
A pesquisa teve por objetivo geral analisar a inserção das organizações de catadores de
materiais recicláveis na logística reversa de empresas através da comercialização direta para reciclagem
de embalagens pós-consumo em diversos setores de embalagens (papelão, vidro, plástico e embalagem
longa vida). Os objetivos específicos foram os seguintes: descrever os programas empresariais de
logística reversa com inclusão das organizações de catadores, considerando as suas motivações, sob
perspectiva das empresas e das organizações; e identificar oportunidades e barreiras para o
fortalecimento dessas últimas.
A pesquisa utilizou-se de método qualitativo de caráter exploratório. Entre as estratégias
alternativas relacionadas com as pesquisas qualitativas Creswell (2010) cita os estudos de casos, nos
quais o pesquisador explora profundamente programas, eventos, atividades e indivíduos. O estudo de
caso investiga um fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto de vida real, em que os limites
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2010).
A pesquisa, objeto deste relato, baseia-se em casos múltiplos, a saber: estudo das relações entre
quatro cooperativas e quatro empresas compradoras de materiais recicláveis. Para seleção das
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cooperativas de catadores utilizou-se como pré-requisito sua integração às cadeias de suprimento
reversas, considerando a atuação dessas como fornecedoras de primeira camada, conforme definição de
Lambert et al. (1998). Foram selecionadas empresas produtoras dos setores de embalagens que
compram diretamente de cooperativas de catadores (embalagem composta, aço, plástico PET, papelão
e vidro). Desse levantamento, foi obtida uma listagem de sete empresas: três do setor de papelão, duas
de vidro, uma de aço e uma de embalagem composta. Essas empresas foram contatadas e obteve-se
consentimento de uma de cada setor, com exceção do aço. Com base nesses critérios as seguintes
empresas e cooperativas de catadores foram selecionadas:
 Empresas: Suzano Papel e Celulose S/A (papelão), Tetra Pak Ltda. (embalagem longa vida),
Unnafibras Têxtil Ltda. (plásticos PET) e Owens-Illinois do Brasil Indústria e Comércio S/A
(vidro);
 Cooperativas: Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais
Reaproveitáveis – Coopamare; Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da
Região Oeste – Cooperação; Cooperativa de Produção, Coleta, Triagem e Beneficiamento de
Materiais Recicláveis da Miguel Yunes - Coopermyre; e Cooper Vira Lata. Ressalta-se que a
Coopermyre foi selecionada como explanação teórica rival, pois ela não realiza
comercialização direta para empresas.
Como mostra Yin (2010), as unidades de análise são componentes especialmente importantes de
um projeto de pesquisa baseado em estudo de caso. A unidade de análise, ainda conforme esse autor,
relaciona-se com a questão de pesquisa. Como o objetivo desse estudo foi analisar a inserção das
cooperativas de catadores em práticas setoriais de logística reversa, adotou-se como unidade de análise,
as relações comerciais empresas-cooperativas de catadores, conforme apresentadas no Quadro 1.
Foram realizadas entrevistas com representantes das organizações entre os meses de julho e dezembro
de 2011. No Quadro 2 estão listadas as funções dos entrevistados.
Relações comerciais
Coopamare
Suzano
X
Tetra Pak
Owens-Illinois
Unnafibras
Quadro 1 - Relações comerciais estudadas.
Fonte: Elaborado pelos autores.
Cooperativas de Catadores
Coopamare
Presidente
Suzano
Cooperação
Vira Lata
Coopermyre

Secretário
Coordenador de
Estoque
Presidente

Owens-Illinois
Unnafibras

Cooperação
X
X

Cooper Vira Lata
X
X
X

X

Empresas
Consultor externo responsável pelos
relacionamentos com as cooperativas
Coordenador de sustentabilidade
Gerente de compras

Especialista em desenvolvimento
ambiental
Quadro 2 - Relação dos cargos dos entrevistados das organizações pesquisadas.
Fonte: Elaborado pelos autores
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Foram utilizadas múltiplas fontes de evidência para a coleta dos dados, fontes primárias por
meio de entrevistas semiestruturadas e focadas com os membros das organizações (empresas e
organizações de catadores); e fontes secundárias, através do levantamento de dados por meio de
pesquisa bibliográfica, investigação documental, e observação em campo durante visitas técnicas.
Na pesquisa realizada por Aquino et al. (2009), sobre integrantes da cadeia produtiva reversa de
pós-consumo da região da grande Florianópolis, foi proposta uma organização logística para as
associações de catadores no sentido de facilitar a comercialização direta de seus produtos às indústrias
recicladoras, visando à agregação de valor. A autora embasou-se nas categorias de análise utilizadas
nesse estudo para elaboração dos roteiros das entrevistas, além de outras adicionais retiradas da
literatura.
Para conclusões embasadas, fez-se necessário a triangulação dos dados (YIN, 2010). Para isso,
as organizações estudadas foram analisadas, isoladamente, com base nas categorias, utilizando o
software Atlas.ti para análise dos dados. Por conseguinte, foram comparados os dados obtidos entre as
cooperativas de catadores e as empresas pela combinação de padrões, através do cruzamento e
sobreposição de dados, visando avaliar a integração das cooperativas de catadores em práticas de
logística reversa.
4. Análise e Discussão dos Resultados
4.1.
Setor de Papelão
No setor de papelão, as cooperativas de catadores Coopamare, Cooper Vira Lata e Cooperação
comercializam para a empresa Suzano. A cooperativa Cooperação também tem relações comerciais
com outra empresa produtora no setor de papel e celulose. Vale ressaltar que a cadeia de suprimentos
da empresa Suzano é classificada como ciclo aberto, segundo Leite (2009), pois a embalagem de
papelão adquirida é utilizada na produção de um produto específico, o papel Reciclato®. Um produto,
portanto, distinto do original, que visa atendimento de um segmento específico do mercado devido ao
conceito do produto. Já a cadeia reversa envolvendo a Coopermyre e aparistas é considerada de ciclo
fechado, pois visa a fabricação de embalagens similares, caracterizando-se pela alta eficiência no fluxo
reverso.
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Figura 1 - Relações entre cooperativas de catadores e empresas estudadas no setor de papelão.
Fonte: Elaborada pelos autores
A iniciativa de parceria foi da Suzano e ocorreu junto com o Banco Real (que se fundiu
posteriormente ao Banco Santander), além do Instituto Ecofuturo - uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público, mantida pela Suzano, Fundação Banco de Brasil e Fundação AVINA. Esse
banco desempenhou papel importante para a inserção das cooperativas de catadores no mercado,
através de financiamento para capital de giro sem juros aplicáveis em um programa que iniciou-se em
2007. As fundações auxiliam no aporte e em capacitação gerencial, enquanto a OSCIP atua como
gestora do programa.
A compra de papéis recicláveis de cooperativas de catadores é desfavorável economicamente
em comparação à aquisição de aparistas. Sendo assim, a motivação da empresa para integração das
cooperativas de catadores deve-se principalmente ao seu programa de responsabilidade socioambiental.
Como prática está relacionada à produção do papel reciclado, ela repercute pelo seu ciclo de vida
envolvendo diversas áreas, como de Produto, Certificação, Compras, Institucional, Sustentabilidade e
Infraestrutura. Tal prática está em consonância com a teoria, conforme Barbieri e Cajazeira (2009) que
relacionam logística reversa e ciclo de vida do produto.
Todas as cooperativas entrevistadas, com exceção da Coopermyre, afirmaram que a
comercialização direta iniciou-se no setor de papelão. A primeira cooperativa a manter vínculos com a
empresa foi a Coopamare, pioneira nas iniciativas de cooperativismo de catadores. O primeiro contato
da empresa com a cooperativa, com interesse em adquirir os papéis recicláveis, ocorreu no ano de
1999. Na época da pesquisa, a empresa possui relações comerciais com cerca de 80 cooperativas de
catadores situadas nosmunicípios da Região Metropolitana de São Paulo, Região do Grande ABC,
Sorocaba e Região, Região Metropolitana de Campinas e município de São José dos Campos.
Quanto as relações das cooperativas de catadores com a Suzano, percebe-se que essa apresenta
uma série de exigências quanto a seleção das cooperativas, como não utilização de mão de obra
infantil, ausência de conflitos com comunidade no entorno, práticas de atividades ilícitas (ex.: mercado
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clandestino do vidro), entre outras. Tais exigências se devem aos critérios de homologação de
fornecedores para obtenção de certificação florestal Forestry Stewardship Council (FSC), além da
corresponsabilidade da empresa em relação às atividades desempenhadas pelas cooperativas. A
empresa também utiliza critérios de qualidade e localização para compra de materiais recicláveis de
cooperativas de catadores. São incluídas, portanto, cooperativas que distam menos que 200 quilômetros
das unidades fabris da empresa e que geram quantidade mínima entre 10 e 12 toneladas semanais de
papéis recicláveis.
Apesar das exigências quanto à qualidade do papelão reciclável, bem como questões de
segurança no seu transporte, as operações realizadas pela cooperativas são relativamente simples,
exigindo a separação do papelão dentre os materiais recicláveis e a confecção de fardos através de
prensas. A empresa fornecia manutenção das prensas para a Coopamare em caso de falhas e
lubrificação, auxílio esse que foi interrompido no decorrer do tempo. Para a empresa a relação
comercial com as cooperativas apresentam desafios oriundos do equilíbrio entre relações comerciais
embasados em responsabilidade social e assistencialismo.
Apesar de inicialmente a Suzano ter buscado o contato com as cooperativas para relações
comerciais, no decorrer do tempo, as próprias cooperativas começaram a contatar a empresa devido à
prática de preço justo, pois são utilizados valores de referência apresentados pela entidade do setor, a
BRACELPA. Com base no relatório de Novembro de 2011 da Cooperação, comparando-se os valores
praticados, em R$/kg, verificou-se que no setor de papel e celulose, os preços praticados pelas
empresas foram 12% superior aos dos intermediários (aparistas). O representante da empresa repassa
mensalmente informações quanto ao preço dos materiais recicláveis para endereços eletrônicos das
cooperativas, fato que também foi mencionado pelo entrevistado de uma cooperativa.
A organização em rede de cooperativas de catadores, nas quais as cooperativas de menor escala
transferem os materiais recicláveis para cooperativas maiores, facilita as operações e gera ganhos de
escala, como no caso da cooperativa Cooperação. A Coopermyre, apesar de não vender diretamente
para empresas produtoras, comercializa esporadicamente com uma empresa no setor de papelão. A
empresa adquire papelão de outra cooperativa e, quando essa não possui volume suficiente para
carregamento, a Coopermyre é contatada para verificar a disponibilidade de materiais recicláveis para
venda visando completar a carga.
Os ganhos de escala são função principalmente da demanda de mercado e foram obtidos devido
ao crescimento da busca por produtos sustentáveis, principalmente de clientes corporativos. Entretanto,
mesmo considerando-se o segmento de mercado de papéis reciclados, as vendas têm baixa
representatividade em receita para a empresa, considerando que a produção de papel reciclado
representa somente 2% do total. Como a embalagem de papelão é amplamente utilizada em operações
logísticas no transporte de produtos, podendo ser considerada uma medida do “motor da economia”,
são gerados volumes consideráveis de papelão reciclável. Com base em relatório da cooperativa
Cooperação, por exemplo, o papelão representa mais de 60% do volume, em quilograma, e
aproximadamente 40% em receita, em relação aos materiais recicláveis comercializados.
As barreiras para comercialização direta para a cooperativa Coopermyre devem-se aos conflitos
entre prazo de pagamento e remuneração dos cooperados, envolvendo, portanto, questões
administrativas. Para as cooperativas que já vendem para as empresas, foram citadas as variações de
preço, redução de volume de venda devido à existência de cotas de compra e diversificação de
comprador no período entre os meses de dezembro e janeiro.
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4.2.
Setor de Vidro
As relações entre as cooperativas que atuam como fornecedoras de primeira camada para as
empresas analisadas podem ser visualizadas na Figura 2. Dados da ABIVIDRO revelam taxa de
reciclagem de 49% no Brasil, no ano de 2007. Mas deve-se considerar que 45% da produção compõem
as embalagens retornáveis que podem ser reenvasadas - cerca de 30 a 40 vezes, antes do fim da sua
vida útil, como informou o representante da Owens-Illinois. Ressalta-se aqui, conforme Leite (2009), a
existência de dois subsistemas reversos: a do reuso, visando recuperação de produtos e extensão de sua
vida útil; e da reciclagem, através da recuperação dos materiais. Entretanto, as cooperativas de
catadores não atuam no canal reverso de reuso.

Figura 2 - Relações entre cooperativas de catadores e empresas estudadas no setor de vidro.
Fonte: Elaborada pelos autores
Ao cruzar os dados das entrevistas, observou-se que as exigências de qualidade por parte das
empresas do setor provocaram o desenvolvimento de atividades pelas cooperativas visando agregação
de valor aos materiais recicláveis. Essas atividades são basicamente separação por cor (verde, branco,
âmbar e misto), limpeza para retiradas de metais e granulação, seja através de quebra com marretas ou
pela sua trituração, processos fundamentais para a eficiência da cadeia logística do vidro. Os
investimentos em fornos para produção de vidro são elevados e, portanto, o controle de qualidade dos
vidros recicláveis reduz riscos de danos dos equipamentos. Soma-se o fato dos vidros recicláveis serem
destinados juntamente com matéria-prima virgem para sua substituição. A presença de impurezas nos
materiais recicláveis pode representar riscos de contaminação de lotes inteiros de produção.
Apesar das etapas de pré-processamento pelas cooperativas Cooperação e Coopamare, para a
reintrodução dos cacos de vidros pela empresa é necessária a realização da etapa de beneficiamento
posterior. Como a atividade é terceirizada, pode ser realizada pelos fornecedores ou pela própria
empresa. A necessidade de beneficiamento é considerada na precificação dos vidros recicláveis. Assim,
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uma forma de agregar valor por parte da cooperativa seria o beneficiamento dos cacos, processo esse
realizado pela Cooper Vira Lata.
A Coopermyre já realizou vendas de vidros recicláveis para empresas produtoras; entretanto,
devido às exigências de pré-processamento e dificuldades quanto ao acúmulo de volume nas caçambas
no prazo estipulado, há preferência de comercialização para caqueiros. O acúmulo de volume de vidro
pela Coopamare e Cooper Vira Lata deve-se a realização de coleta na fonte geradora. Como a coleta
por catadores (“carrinheiros”) é a principal fonte de materiais recicláveis da Coopamare, os seus
associados podem realizar uma triagem no momento da coleta. Já para Cooper Vira Lata a segregação
na fonte foi viabilizada por meio de parceria com outras empresas na cadeia de reciclagem.
Constatou-se que a empresa exige somente a separação por cor. Mas a Coopamare realiza a sua
quebra para melhor aproveitamento da capacidade das caçambas que são dispostas nas cooperativas por
essa empresa. Ocorre acúmulo de volume de entrada de vidro reciclável devido à falta de recursos
humanos (cooperados) para pré-processamento. Já na Cooper Vira Lata ocorre acúmulo de volume de
cacos de vidro obtidos com auxílio de trituradores. A Coopamare relatou que não se adaptou quanto à
utilização desses equipamentos devido ao ruído provocado. Um aspecto importante da atividade de
logística, conforme se encontra na literatura convencional sobre esse tema, refere-se à localização dos
estabelecimentos e, como consequência, às distâncias de saída e entrada de material. Ao se analisar
essas cooperativas percebem-se desvantagens quanto à localização da Coopamare. Essa realiza suas
atividades sob um viaduto localizado em área residencial, enquanto a Cooper Vira Lata localiza-se em
um galpão, em um local distante de residências. Essa infraestrutura favorece o uso de níveis mais altos
de ruído provocado pelos equipamentos.
Deve-se ressaltar que o principal material reciclável vendido pela Cooper Vira Lata é o vidro
devido à parceria existente entre ela, a empresa de bebidas Diageo, a empresa produtora de vidro
Owens-Illinois e estabelecimentos comerciais como casas noturnas, bares e restaurantes. Nesse caso,
como ocorre envolvimento de outros membros da cadeia de suprimentos para a logística reversa, o
controle de quantidade e qualidade é facilitado pelo rastreamento das embalagens com a coleta
realizada na fonte geradora de resíduos sólidos. Esse projeto, conhecido como “Glass is Good”, foi
criado em 2010 - consiste na coleta de vidros pela cooperativa nos estabelecimentos, visando sua
separação por cor, trituração e comercialização à Owens-Illinois. Nesse caso específico, de acordo com
Leite (2009), a cadeia reversa é fechada física, pois ocorre coleta diretamente na fonte geradora com
controle da sua origem.
A empresa Diageo controla o fluxo de informações entre os membros, visando eficiência
operacional, como questões de roteirização realizada pela cooperativa. Foi formalizado um convênio
entre os membros da cadeia, incluindo-se a Cooper Vira Lata. As relações entre a empresa e a
cooperativa extrapolam o ambiente das negociações de compra, integrando-se em um contexto mais
amplo. Devido ao sucesso da parceria e cumprimento de metas, a cooperativa recebeu um veículo (van
Ducatto) próprio para coleta dos vidros recicláveis nos bairros da cidade. Foram citadas ainda a
realização de reuniões, visitas e comunicações através de rádios.
A área de Sustentabilidade da Owens-Illinois realiza a avaliação de perfomance dos
fornecedores, incluindo a cooperativa parceira, através de um controle mensal de fornecimento. Foi
ressaltada a relevância desse contato pós-negociações para monitoramento do desempenho. Entre os
critérios considerados estão os seguintes: desenvolvimento e crescimento, metas de qualidade,
exigências de qualidade, além de regularização legal. Reforçaram-se as exigências da indústria quanto
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à qualidade e especificações a serem atendidas tais como, ausência de pedras, tampas ou rótulos
metálicos, impurezas metálicas, plásticas e madeira, considerando-se os possíveis prejuízos na
produção, como contaminações de lotes ou danos nos equipamentos, como nas paredes refratárias do
forno.
A Diageo não atua diretamente nos fluxos físicos reversos, mas sim como intermediária nos
fluxos reversos de informações. Através dos fluxos de informações a empresa tem uma visão holística
da cadeia de suprimentos, visando uma gestão eficiente dos fluxos entre os membros da cadeia de
suprimentos e suas operações. Quanto ao aspecto econômico, os preços dos cacos de vidro são
superiores ao das matérias-primas virgens. As motivações, então, para estruturação da logística reversa
no setor de vidros estão relacionadas com a existência de mercado clandestino e, por conseguinte, com
a imagem corporativa. Essa preocupação quanto a co-responsabilidade com a destinação para fins
ilícitos também foi apresentada pelo representante da cooperativa Cooperação.
Dados sobre preços de vidros recicláveis, repassados pelas cooperativas mostram a agregação
de valor com a realização do seu pré-processamento. Em geral, a comercialização de vidro diretamente
para empresas representa um incremento entre 40 e 60% em relação aos preços praticados por
intermediários. Para a Cooper Vira Lata os preços dos vidros recicláveis representam um incremento de
75%. A precificação é função da necessidade de beneficiamento e da distância do fornecedor. A
Cooper Vira Lata foi a única cooperativa que afirmou que o vidro é o único material reciclável que não
sofre oscilação de preços durante o ano, mostrando a importância da parceria para evitar grandes
oscilações já que os materiais recicláveis comportam-se como commodities.
A Owens-Illinois garante a compra de todo material reciclável da cooperativa, já que o volume
não é um fator limitante para a empresa. A quantidade de material reciclável disponível no mercado
ainda é pequena para suprir a sua demanda. Na Cooper Vira Lata são retirados cacos de vidro
semanalmente, atingindo cerca de 70 toneladas por mês.
O prazo de pagamento realizado pela empresa de vidro exigiu da Coopamare o planejamento
das operações para não prejudicar a distribuição das sobras entre os cooperados. As cooperativas
distribuem aos seus cooperados o superávit entre as receitas e as despesas do exercício. Ela estabelece,
como procedimento interno, que a realização da comercialização do vidro com a empresa aconteça
sempre no dia 20 de cada mês, no máximo até o dia 25, para viabilizar a remuneração dos cooperados
até o dia 10 do mês seguinte.
4.3.
Setor de Plásticos PET
Nesse setor, todas as quatro cooperativas apontaram dificuldades enfrentadas para o acúmulo de
volumes devido à grande variedade de plásticos existente. No caso do PET, entretanto, existem
iniciativas de venda direta de cooperativas para empresas recicladoras. As relações comerciais
estudadas podem ser visualizadas na Figura 3.
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Figura 3 - Relações entre cooperativas de catadores e empresas no setor de plásticos PET.
Fonte: Elaborada pelos autores
Os plásticos PET são destinados para novas cadeias distintas da original, transformando o
produto logístico de embalagem para produtos com diversas aplicações, com destaque para fibras de
poliéster com aplicações em tecidos na empresa entrevistada. Por isso, segundo definição de Leite
(2009), as cadeias reversas no setor de PET são consideradas de ciclos abertos. Segundo a ABIPET
(2013), as cooperativas de catadores representam 21% do volume retornado, enquanto os catadores
avulsos somam 47%.
A empresa Unnafibras Têxtil Ltda., criada em 1996, utiliza-se de plásticos PET como matériaprima para a fabricação de fibras de poliéster. A Unnafibras iniciou-se a partir de uma desassoaciação
do grupo Rhodia, objetivando a produção de um produto reciclado competitivo e que não fosse uma
commoditie. Em 1996, foi implantada uma unidade de processamento de garrafas PET - Repet
Reciclagem de Termoplásticos Ltda. em Mauá - SP, pelo grupo, visando o fornecimento de PET
granulado para a Unnafibras. A Repet revaloriza garrafas de PET e, o polímero produzido sob a forma
de flakes e granulados são transformados em fibras têxteis pela Unnafibras Têxtil, localizada em Santo
André - SP.
As cooperativas de catadores representam menos de 4% do volume de plásticos recicláveis
adquiridos pela Repet. Atualmente, quinze cooperativas do Estado de São Paulo fornecem plástico PET
para a empresa. A compra de materiais recicláveis pela empresa iniciou-se em 2004. A distância entre a
unidade operacional e as cooperativas, para comercialização direta, é de até 40 km. A negociação com
as cooperativas é facilitada com as que apresentam boa gestão e condução das operações, além de
estrutura favorável, como localização, logística do galpão e infraestrutura cedida pela Prefeitura. Além
disso, volume e capacidade de prensagem pelas cooperativas são fundamentais devido aos custos do
frete.
A Unnafibras Têxtil realiza visitas aos fornecedores, inclusive nas cooperativas, para avaliações
de qualidade, produtividade e layout. Realiza visitas guiadas na sua unidade operacional para
cooperativas, visando convergir pensamento industrial com formas de organização das cooperativas,
além de sensibilizar os catadores da importância do papel que eles desempenham na cadeia da
reciclagem. Iniciativas de visitas de cooperativas à empresa já foram realizadas pela associação civil
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Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL) Brasil e pela OSCIP Instituto GEA
- Ética e Meio Ambiente.
Para compra das garrafas PET exige-se padrão de qualidade como ausência de contaminação,
por exemplo, restos de produtos, lacres e colas. Os materiais recicláveis adquiridos diretamente com a
organização responsável pelo enfardamento, como cooperativas de catadores, garantem melhor
qualidade já que as relações comerciais ocorrem diretamente com os responsáveis pela triagem, além
de evitar exposição excessiva dos plásticos, transferências de depósitos e incorporação de impurezas. A
empresa considera que as cooperativas destacam-se no desempenho das atividades de classificação dos
plásticos.
Os plásticos compõem-se de uma ampla variedade de polímeros, o que torna a triagem
trabalhosa, além do seu processamento não permitir a mistura de diferentes moléculas no lote a ser
processado devido à riscos de contaminação da massa de materiais. A Cooper Vira Lata, que também
comercializa plásticos PET para as empresas, relatou o desenvolvimento de competências internas
quanto à seleção dos plásticos por uma cooperada através da aprendizagem prática, utilizando-se de
técnicas visuais, reação ao calor, etc.
Relatos da Repet indicam que atualmente a demanda por plásticos PET recicláveis é maior do
que a oferta. O desequilíbrio entre oferta e demanda e a diversidade de plásticos existentes (efeito
volume-variedade) exigem da empresa diversificação de canais de suprimentos, visando atingir
volumes necessários para escala de produção. Como a reciclagem é atividade central da Unnafibras
Têxtil, além das questões sociais e ambientais, o aspecto econômico é essencial para a viabilidade e
competitividade do negócio.
O setor de plásticos, apesar do volume não ser tão representativo devido aos diversos tipos de
plásticos existentes, possui os maiores valores de mercado, variando entre R$1,00 e R$1,80, em função
da sua classificação. Os valores referentes ao papelão, vidro e longa vida variam entre R$0,30, R$0,15
(sem beneficiamento) e R$0,25, respectivamente. Entretanto, como as empresas recicladoras não estão
associadas a marcas, como as multinacionais produtoras de papel e vidro, as cooperativas de catadores
apresentaram dificuldades na discriminação entre intermediários “mal-intencionados” e empresas
recicladoras, acarretando em desafios quanto ao desenvolvimento de fornecedores.
4.4.
Setor de Embalagem Longa Vida
Somente as cooperativas Cooperação e Vira Lata comercializam embalagem Longa Vida por
meio da empresa Tetra Pak, que coordena a atividade de coleta seletiva realizada pelas cooperativas.
Na Figura 4 estão apresentadas as relações comerciais analisadas. A Tetra Pak possui relacionamento
com cerca de 900 cooperativas localizadas em diversos estados brasileiros. Na empresa, o responsável
pelo programa é a área de Meio Ambiente e a comunicação da empresa com as cooperativas é realizada
por prestadores de serviço locais. Como a empresa atua como elo entre empresas recicladoras e
cooperativas de catadores, e não comercializa com essas, não possui critérios para o enquadramento
dessas em seu programa empresarial. A Tetra Pak apresentou, em 2011, uma taxa de reciclagem entre
26 e 27%.
A embalagem longa vida é composta, tendo exigido investimentos em tecnologias apropriadas
para separação dos materiais constituintes. Merece destaque o “Projeto Plasma” desenvolvido em
parceria com as empresas Gerdau, Klabin e TSL Ambiental, visando a desagregação do composto
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plástico/alumínio, transformando-o em parafina e lingote de alumínio. Leite (2009) apontou os fatores
tecnológicos como necessários para a estruturação da logística reversa.

Figura 4 - Relações entre cooperativas e empresas no setor de embalagem longa vida.
Fonte: Elaborada pelos autores.
No caso das embalagens longa vida foram perceptíveis as motivações referentes à
competitividade por meio da agregação de valor, proporcionada por incrementos nas taxas de
reciclagem, e de responsabilidade social por meio do reconhecimento do trabalho realizado pelos
catadores. Enquanto não existem muitos critérios para a seleção das cooperativas de catadores, são
estimulados os fluxos de informações da empresa para as cooperativas de catadores através de folhetos
explicativos, buscando ampliar a divulgação sobre a atuação dessas cooperativas na cadeia de
reciclagem. A empresa considera que os folhetos explicativos destinados às cooperativas de catadores
agregam valor para elas. Nas cooperativas de catadores estudadas não houveram relatos quanto à
percepção desse valor.
A empresa também elaborou um sistema de informações geográficas virtual com buscador
automático de pontos de coleta de embalagens longa vida disponível para toda sociedade, como as
cooperativas de catadores. A Tetra Pak também já apresentou iniciativas para estimular ações públicas,
provenientes de Prefeituras, quanto à investimentos em infraestrutura nas cooperativas de catadores,
como contrapartida. Somam-se esforços conjuntos com outras empresas, inclusive não fornecedoras da
Tetra Pak, como a Suzano, para implementação de projetos colaborativos para a reciclagem de
embalagem longa vida.
O preço das embalagens cartonadas recicláveis é fixado pelas recicladoras e a precificação pode
variar em função do frete. Quando as cooperativas não realizam o transporte do material reciclável, as
empresas descontam o frete do valor dos materiais recicláveis. Existem empresas recicladoras que
exigem das cooperativas de catadores a entrega do material reciclável na empresa. A empresa Tetra Pak
já auxiliou cooperativas de catadores na contratação de empresa de logística para entrega do material
reciclável. Quanto ao transporte, é importante ressaltar que nos casos estudados (incluindo dos outros
setores) foi unânime a necessidade da empresa compradora responsabilizar-se pela logística dos
materiais recicláveis entre as cooperativas e as empresas.
Para estimular a comercialização de cooperativas de catadores e empresas, a Tetra Pak realiza
capacitação técnica e operacional em cooperativas de catadores através de consultores, incluindo
manipulação, enfardamento e limpeza das embalagens longa vida e repasse de dados sobre a
embalagem e sua reciclagem para evitar contaminação com outros materiais recicláveis, além de
padrões de qualidade necessários (tipo e tamanho de fardos, por exemplo). Uma parceria com o
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CEMPRE, entidade na qual a Tetra Pak é integrante, visa capacitação profissional das cooperativas de
catadores focada no processo produtivo, visando crescimento e eficiência. A empresa realiza
empréstimos de equipamentos como prensas para as cooperativas que ela mantém relacionamentos
mais frequentes. A cooperativa Cooperação, por exemplo, recebe doações de EPI da empresa Tetra
Pak.
5.

Considerações finais
A pesquisa objetivou compreender a inserção de organizações de catadores em programas
empresariais de logística reversa para reciclagem de embalagens pós-consumo. A análise das relações
comerciais entre cooperativas de catadores e empresas permitiu o entendimento da atuação das
cooperativas de catadores na logística reversa de empresas, a estruturação de canais reversos pelas
empresas, além de explorar cenários em diversos setores de embalagens: vidro, papelão, embalagem
longa vida e plástico PET.
A pesquisa mostrou que a inserção das cooperativas de catadores estudadas em programas
empresariais de logística reversa é função das motivações empresariais, sejam elas de responsabilidade
socioambiental, compras, incremento de taxa de reciclagem para competitividade da embalagem ou de
recuperação de materiais. Mostrou ainda que as motivações definem a estruturação de canais reversos
pelas empresas, influenciando nas exigências às cooperativas de catadores e na quantidade de
cooperativas de catadores integradas em seus programas.
A análise das relações entre cooperativas de catadores e empresas permitiu a identificação de
barreiras e oportunidades nas práticas setoriais de logística reversa. No setor do papelão, que apresenta
bastante representatividade em volume de materiais recicláveis para as cooperativas e,
consequentemente, em receitas, constatou-se que a dificuldade para integração de cooperativas de
catadores é o planejamento e controle das suas operações, visando conciliar prazo de pagamento e
rateio das sobras entre cooperados. Para as cooperativas que comercializam diretamente para empresas,
existem desafios quanto ao controle de qualidade dos materiais recicláveis.
No setor de vidro, as limitações da integração das cooperativas de catadores nas práticas de
logística reversa encontram-se, principalmente, na obtenção de volume e no âmbito das operações. As
exigências quanto ao pré-processamento dos vidros recicláveis contribuem para o desenvolvimento de
processos nas cooperativas e agregam valor à atuação dessas nas cadeias reversas das embalagens de
vidros.
O setor de plásticos apresentou-se como potencial para ser explorado pelas cooperativas de
catadores, considerando-se suas competências e os preços dos plásticos recicláveis. A principal barreira
encontrada foi a dificuldade das cooperativas no desenvolvimento de fornecedores. Nesse âmbito,
sugere que as empresas focais das cadeias de plásticos, no caso as empresas de bens de consumo,
possam desempenhar um papel importante por meio do controle do fluxo de informações entre os
membros, visando a integração dos processos de negócios.
Existem desafios quanto aos fluxos de informações entre empresas e cooperativas de catadores,
considerando-se as diferenças existentes quanto às suas formas de organização, às percepções dos
valores agregados para ambas as organizações e à detenção de informações. A descentralização das
cooperativas de catadores representa uma barreira quanto à similaridade nos fluxos de informações
entre elas e as empresas. A pesquisadora sugere que a organização em rede de cooperativas de
catadores, além de viabilizar a comercialização direta entre cooperativas de catadores e empresas,
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conforme relatado por cooperativas e empresas, possa representar uma oportunidade de centralização
de informações para as cooperativas de catadores, garantindo sua uniformidade e a transferência de
experiências e conhecimentos.
Esta pesquisa foi realizada conforme o método de estudo de caso e, portanto, apresenta
limitações quanto às possibilidades de extrapolar seus achados para outras situações. Em outras
palavras, não é possível, em razão do método adotado, fazer generalizações sobre as práticas
observadas. Apesar disso, espera-se que esses achados, bem como as dúvidas que ficaram, sirvam para
estimular a realização de outras pesquisas, como as indicadas anteriormente.
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Resumo: O artigo tem como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas
supermercadistas localizadas no município de Cacoal, região Centro-Sul do Estado de Rondônia ao procurar inserir o
conceito de sustentabilidade na empresa e para os seus stakeholders. Trata-se de um estudo realizado com empresas
associadas ao sistema CDL de Cacoal, localizadas em 04 bairros. Pesquisa descritiva de caráter exploratório com
abordagem qualitativa, utilizando o método dedutivo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a pesquisa
bibliográfica e questionário com perguntas abertas e fechadas. Os participantes da pesquisa foram os proprietários ou
gerentes das micro e pequenas empresas. Os resultados demonstram as dificuldades enfrentadas pelas empresas quanto à
inserção do conceito de desenvolvimento sustentável, tais como, a falta de conhecimento do tema, falta de interesse para
com a participação efetiva e dificuldades financeiras. Entretanto, verifica-se que há um incentivo maior no eixo social
devido serem empresas familiares e estarem localizadas em bairros periféricos. Sugere-se que as empresas assumam um
logotipo ecologicamente correto, promovendo campanhas em seus bairros para recolhimento de materiais radioativos, bem
como de redução de desperdícios de alimentos, água e energia.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Micro e Pequenas empresas; Dimensão Social; Dimensão Ambiental; Dimensão
Econômica.
Abstract: The article aims to identify the difficulties faced by micro and small supermarket companies located in the
municipality of Cacoal, the Center-South region of the State of Rondonia when trying to insert the concept of sustainability
in the company and its stakeholders. This is a study with member companies of CDL system of Cacoal, located in 04
neighborhoods. It is a descriptive exploratory research with qualitative approach, using the deductive method. The data
collection instruments used was the bibliographical research and questionnaire with open and closed questions. Survey
participants were owners or managers of small and micro businesses. The results show the difficulties faced by the
companies as to the inclusion of the concept of sustainable development, such as the lack of knowledge, lack of interest
towards the effective participation and financial difficulties. However, it turns out that there is a greater incentive in social
axis due to family businesses and because they are located in peripheral neighborhoods. It is suggested that companies take
an ecologically correct logo, promoting campaigns in their neighborhoods to recoil of radioactive materials, as well as food
waste reduction, water and energy.
Key-words: Sustainability; Micro and small enterprises; Social Dimension; Environmental Dimension; Economic
Dimension.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
Existem grandes corporações em que o tema sustentabilidade é intrínseco às suas diretrizes
organizacionais, pois elas exercem influência e são influenciadas pela sociedade e governo, e se veem
com a responsabilidade de promulgarem o desenvolvimento sustentável, abrangendo o progresso
econômico e o equilíbrio socioambiental. Porém, esta realidade é distante para algumas empresas,
principalmente nas micro e pequenas, onde não há efetivação das escolhas sustentáveis em seus
processos, tornando essa dificuldade de inclusão o objeto de estudo desta pesquisa, que visa realizar
uma análise sobre a incorporação do conceito Sustentabilidade por parte de micro e pequenas empresas
do setor supermercadista de Cacoal/RO associadas ao sistema CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de
Cacoal). A sustentabilidade é aquela que promove um desenvolvimento que “satisfaz as necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias
necessidades” (VEIGA, 2010, p. 9).
O progresso tecnológico e estudos mais avançados oferecem uma visão mais detalhada da
necessidade do desenvolvimento sustentável e os problemas que o meio ambiente vem sofrendo em
consequência do uso insustentável dos recursos do planeta. Nesse sentido essas questões levaram a
sociedade, o governo e principalmente as organizações a se preocuparem na otimização e
reestruturação do desenvolvimento econômico/humano de forma sustentável. Há empresas mais
desenvolvidas, que já trabalham no sentido de minimizar os problemas causados durante toda essa
ocupação desregrada do ambiente e da sociedade à sua margem, incorporando ações socioambientais e
disseminando a conscientização da sustentabilidade, fazendo uso de programas sociais e de
reestruturação do ambiente, como a construção de Parques Ecoindustriais, conforme Casagrande Jr
(2004) e, também a utilização de metodologias ecológicas bem como inclusão de jovens no primeiro
emprego.
Cacoal é uma das principais cidades de Rondônia, e assim como o próprio estado, está em
pleno desenvolvimento e foco de muitos investimentos, mas há uma necessidade exorbitante que este
investimento seja feito efetivamente de forma sustentável, para que a população cresça nas formas
ambiental, social e econômica. Diante do exposto, o presente artigo buscou resposta para a seguinte
interrogação: quais as dificuldades que as Micro e Pequenas Empresas supermercadistas de Cacoal
encontram ao tentar incorporar o conceito de Sustentabilidade?
O objetivo geral foi identificar as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas
supermercadistas de Cacoal ao procurar inserir o conceito de sustentabilidade na empresa e para os
seus stakeholders, e como objetivos específicos: observar as dificuldades das empresas para enfrentar o
desafio da sustentabilidade, evidenciar quais das três dimensões da sustentabilidade são mais
trabalhadas pelas micro e pequenas empresas de Cacoal e identificar se empresas em estudo são
proativas quanto ao desenvolvimento sustentável.
A acuidade do estudo a ser realizado em micro e pequenas empresas de setor supermercadista
se revela devido ao fato de que a integralização dessas com a sustentabilidade trariam resultados
positivos para a empresa, o ambiente e a sociedade como um todo. Difundir essa prática à sociedade
para que as pessoas se sintam mais responsáveis para manter harmoniosamente, a humanidade e o
planeta.

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Antes de iniciar a explanação sobre a sustentabilidade é importante ressaltar segundo as
definições de Silva (2005, p. 13) a diferença existente entre sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável. Afloram não como uma questão dicotômica, mas próprio de um processo cujo primeiro se
relaciona com o fim, ou objetivo maior, e o segundo como meio. Esta distinção, contudo, está imersa a
uma discussão ideológica que se insere em pensar algo para o futuro ou se preocupar com ações
presentes e impactos no futuro. Têm-se assim, o desenvolvimento sustentável como meio para atingir o
equilíbrio entre progresso econômico, com os objetivos da sustentabilidade e o bem-estar social da
população (SANTANA, 2008).
A partir da criação da ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 1945, os temas que
se destacavam nas reuniões e conferências eram a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento
equitativo das nações. Entretanto, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano
(Estocolmo, julho de 1972), destacou a importância da segurança ecológica e do comportamento
humano para com a natureza e esse passou a ser então, uma das principais preocupações da
Organização das Nações Unidas (GADOTTI, 2000).
O termo Desenvolvimento Sustentável foi criado oficialmente e difundido em relatórios a
partir dos anos 80, e somente em 1987 que o termo foi amplamente alastrado para o conhecimento da
população com o Relatório de Brundtland – Nosso futuro comum (Our Commom Future) dirigida pela
então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, denotando a necessidade de uma relação
melhor entre ser humano e meio ambiente, sem haver estagnação econômica e sim harmonia com as
questões ambientais e sociais, revelando a verdadeira conceituação que hoje se estuda e se aplica.
Conforme evidencia Claro, Claro e Amâncio (2008) o Relatório de Brundtland enriquece o debate de
política internacional por introduzir o conceito de equidade entre grupos, países e gerações. É o que se
necessita no mundo, diante de tantas desigualdades sociais e econômicas vividas por muitos, sendo a
miséria familiar um dos maiores agravantes, tendo as empresas o poder de modificar tudo isso, a partir
da inserção desse conceito em sua metodologia empresarial.
Assim na década de 90, as empresas começaram a se preocupar com a racionalização de
energia, de matéria-prima e reciclagem de materiais, e com os impactos do crescimento econômico
sobre a qualidade de vida da população. Foi realizada no Rio de Janeiro uma conferência (RIO-92 ou
ECO-92) da ONU para discutir a preservação ambiental onde foi elaborada a Agenda 21 de cada país
contendo normas para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Esta Agenda foi assinada
por um número extraordinário de chefes de Estado e Governo, 179 no total, ameaçada por países já
desenvolvidos e defendida por outros em desenvolvimento, devido à necessidade de crescimento
sustentável, ela contém recomendações concretas para acelerar a substituição dos padrões de
desenvolvimento vigentes no mundo (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2002). Ou seja, essa Agenda se
assemelha a uma cartilha escolar, onde cada país deve realizar as tarefas descritas, e ainda disseminar
este conceito para todas as organizações públicas e privadas, tornando assim a Agenda 21 um
instrumento eficiente em prol da sustentabilidade. Há ainda muito que se trabalhar nesse sentido, pois
nem todas as tarefas da agenda são cumpridas por essas organizações, e nota-se que esta é pouco
difundida como deveria. O que deve ser acrescentado, portanto, é a participação das empresas como
agentes de transformação nesta busca incessante.
Um instrumento desenvolvido para amenizar as crescentes poluições foi criado, o Protocolo de
Kyoto, este protocolo propende estabelecer metas para a redução média de 5,2% em relação ao nível de
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

emissões de gases poluentes dos países industrializados, iniciado em 1990, apesar de ser um número
insuficiente, mas seria um começo. Em 2005 ao entrar em vigor, 139 países confirmaram sua
participação e sua intenção de combater o aquecimento global provocado por tais poluições
(OLIVEIRA; DENARDIN; MURINI, 2009). No ano de 2007, o número de países que aderiram o
tratado juntamente com a União Europeia estava em 169, não podendo mencionar os Estados Unidos e
outros países que poluem muito, por sua não adesão ao tratado (SANTILLI, 2007).
O movimento em torno do desenvolvimento sustentável, contra a degradação ambiental, na
atualidade é muito grande. Centenas de organizações não governamentais (ONGs) e praticamente todos
os governos e órgãos oficiais do mundo lutam pelo controle da poluição e pela preservação da natureza
como forma de garantir a qualidade de vida no nosso planeta (OLIVEIRA, 2002, p. 42). Muita
campanha e luta será necessária para difundir a todas as pessoas a necessidade de se preservar a
natureza e abolir todas as formas de poluição a ela, uma das partes mais importantes dessa luta é
trabalhar a conscientização de todos. As ONGs já desenvolvem esse papel com grande propriedade,
mas a lida continua e as empresas têm uma função importante, nesse sentido o engajamento dessas em
prol da conscientização acarretaria maiores progressos.
A definição de desenvolvimento sustentável se legitimou para abnegar a incompatibilidade,
que as pessoas acreditaram ter, entre o crescimento econômico contínuo, conservação ambiental e
redução do impacto social aos pequenos, pela sociedade, poder público e principalmente pelas
empresas (VEIGA, 2010). Em outras palavras, a sustentabilidade é o desenvolvimento que almeja
envolver melhorias quanto ao uso irracional dos recursos naturais para que não ocorra a escassez destes
para as gerações futuras. Ruscheinsky (2003, p. 43) define a sustentabilidade como referência “à
capacidade de um modelo ou sistema, sustentar-se na dinâmica evolutiva sem permitir que algum setor
aprofunde-se em crises de tal forma que venha a atingir a totalidade”.
Para ocorrer um desenvolvimento em uma comunidade ou país, há primeiramente a
necessidade de satisfazer as necessidades básicas dessa população como descrita no Relatório de
Brundtland. Existem mecanismos que colocam em prática ações para a sustentabilidade como a
erradicação da pobreza mundial, a partir do engajamento do poder público e participação do setor
privado, ONGs e a sociedade; programas de conscientização sobre os diversos problemas ambientais;
redução do uso desregrado dos recursos não renováveis, por parte das empresas, redução de práticas
causadoras do aumento do aquecimento global, da destruição do meio ambiente e das desigualdades
sociais (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008, apud FRANCO; ALEIXO, 2011, p. 9).
Na busca pela tão sonhada sustentabilidade, analisar os termos substanciais que a compõe é
indubitavelmente relevante, pois de um lado tem o desenvolvimento econômico infinito, sempre
buscando alternativas para aumentar a produção num ambiente capitalista como o que se vive do outro
lado têm-se os recursos naturais finitos, que são essenciais para o desenvolvimento econômico.
Norteando esses dois aspectos é impreterível mencionar a importância do aspecto social, sabendo que
são as pessoas que movem o cerne da economia, e a garantia de suas necessidades básicas se sobressai.
2.1 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA
Ao pensar em sustentabilidade, a primeira definição que surge é a questão ecológica, de
preservação das matas e animais selvagens, todavia, este tema revela ao longo dos tempos e por meio
de estudos sua complexidade e seus diversos aspectos em que a principal é notoriamente a ambiental
XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

que consequentemente envolve outros aspectos como social e econômica. Apesar de existirem muitas
outras dimensões envolvendo a sustentabilidade onde evidentemente giram em torno da principal que é
a ambiental, este estudo se limita apenas as três dimensões, citadas acima, e que essas “promovem a
integração e interação dos sistemas que garantem a sobrevivência humana a longo prazo e que não
podem ser pensadas separadamente” (FRANCO; ALEIXO, 2011, p. 10).
A sustentabilidade econômica e sociopolítica só tem existência se for mantida a
sustentabilidade ambiental (água, ar, solo, florestas e oceanos), ou seja, tudo que nos cerca necessita de
cuidados especiais para que continue existindo (TORRESI; PARDINI; FERREIRA, 2010). Os fatores
econômico, social e ambiental se trabalhados juntos podem diminuir potencialmente muitos pontos
desfavoráveis que são encontrados nos países. O desenvolvimento advém de uma sociedade que
trabalha, onde o poder público influencia positivamente, e as empresas nascem ou crescem gerando
também crescimento da população que se torna conscientizadora da preservação ambiental e de seus
aspectos sociais, que conforme Oliveira (2002), o desenvolvimento humano é atingido no momento em
que se reduz a exclusão social que é causada pela pobreza e desigualdade.
A capacidade ambiental está relacionada com a disponibilidade do planeta, fornecer seus
recursos como matéria-prima, espaço, água e etc. Esse tema pressupõe a capacidade humana de usar
esses recursos de maneira que não haja sua extirpação, promovendo a conscientização de todos. Uma
das prioridades do foco da sustentabilidade ambiental está em relação às organizações para que estas
promovam seus processos internos e externos com sapiência para que não deteriore o ambiente e não
promova desequilíbrios entre a sociedade. Esta quer ratificar ainda a intenção de redução dos efeitos
ambientais negativos, por parte das empresas, através de monitoramento, integração de tecnologia no
processo, análise de ciclo de vida do produto e administração integrada da cadeia de produção
(CLARO; CLARO; AMANCIO, 2008). Anseia-se o engajamento e a responsabilidade das empresas,
no tocante ao ambiente em que está inserida, para que suas práticas comerciais não causem danos a este
ambiente, mas sim elucidem a necessidade da participação de todos na contenda contra o fim dos
recursos.
A capacidade social inclui o tamanho da população, estilo de vida, saúde, educação, idade, a
tolerância e a participação (MAUERHOFER, 2006). Esta sociedade almejada não deve existir
discrepâncias, tornando-se a equidade fundamental para o movimento em prol da sustentabilidade
social, onde todos tenham acesso a um estilo de vida saudável e a exclusão de grupos não mais exista.
Dentro da organização a sustentabilidade social se relaciona à qualidade das pessoas inseridas no
processo, suas habilidades e experiências, abrangendo tanto o ambiente interno quanto o externo da
empresa (CLARO; CLARO; AMANCIO, 2008). Esta dimensão se baseia na melhoria da qualidade de
vida da sociedade a partir da distribuição justa de renda, diminuindo as disparidades entre as classes.
Inicialmente o grande papel das empresas se baseava em prover bens ou serviços aos clientes,
com visão no lucro, e gerando a partir disto empregos, negócios diretos e indiretos, promovendo assim
padrões de vida aos seus stakeholders. Como advento da terminologia sustentabilidade e suas
dimensões, essa denominação simples do que faz uma empresa mudou, e esta agora se torna
responsável pelo bem estar e desenvolvimento da comunidade, necessitando de sua participação na
erradicação da pobreza através de práticas trabalhista justas, na provisão de educação e cultura entre
outros. Desta forma, Claro, Claro e Amâncio (2008) citam que as organizações devem promover
qualidade de vida à sua sociedade, por meio de programas e ações sociais por elas praticadas.
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Conforme Mauerhofer (2006) a capacidade econômica inclui fatores como lucros,
produtividade, taxa de emprego, o impacto da carteira e potencial de desempenho. Ou seja, é tudo
aquilo que o ser humano faz para obter renda, sendo necessário, recursos como pessoas e ambiente. Por
muitas vezes a inópia de requerer o crescimento econômico acaba ofuscando a visão dos planejadores,
tornando-se dificultoso a visualização do que importa realmente no processo do desenvolvimento que é
a qualidade de vida da população (OLIVEIRA, 2002). Este é um desenvolvimento que se sobressai em
relação aos demais, pois desde os primórdios da civilização a humanidade desejava ver sua economia
crescente e por esse motivo as divisões de classe advieram, a definição que se fazia sobre esta
dimensão da sustentabilidade pouco a pouco vai mudando para uma economia que eleva em todos os
aspectos a sociedade. Para Claro, Claro e Amâncio (2008) a sustentabilidade econômica são atividades
que provêm serviços aos indivíduos dos quais gera renda e promovem padrões de vida a todas as
pessoas.
2.2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
A responsabilidade social empresarial é uma forma de como as organizações devem conduzir
suas ações pautadas em valores éticos que visem integrar todos os protagonistas de suas relações, os
stakeholders, contribuindo para uma sociedade igualitária e justa (RICO, 2004). Verifica-se que esse
novo modelo de empresa vai além da relação a sua cadeia produtiva e se estende à comunidade no qual
trabalha de forma ativa para obter um desenvolvimento sustentável. O subtópico anterior onde
menciona o pressuposto de que o objetivo das organizações era apenas prover bens e serviços para
alcançar o lucro, se desarticula através das novas formas de gestão e a ampliação da responsabilidade
adquirida pelas empresas para com a sociedade. Um exemplo de responsabilidade social empresarial
está na escolha de produtos e fornecedores que também trabalhem a partir dos princípios da
sustentabilidade, segundo o Instituto Ethos (2003) já se tem um número considerável de empresas que
selecionam seus fornecedores com base nesses critérios.
Tachizawa e Pozo (2007, p. 2) fazem menção à responsabilidade socioambiental como sendo a
resposta mais natural que as empresas possam apresentar aos novos clientes que são ecologicamente
corretos e que procuram empresas que também sejam, e que no futuro será a única forma de
empreender negócios de forma duradoura e lucrativa. Segundo Barbosa e Lehfeld (2003) a partir do
momento que as empresas revelam sua responsabilidade como o meio em que vivem e dirigem de
maneira ética suas atividades, estas passam a ser consideradas empresas-cidadãs. A carência dessas
empresas-cidadãs se torna evidente quando é observado o efeito positivo deixado por elas e a
capacidade de exercer influência sobre as demais e a sociedade. O que se quer mostrar é como este
setor pode agir em benefício da natureza e da sociedade, em paralelo ao desenvolvimento de sua
atividade produtiva, baseado no conceito de sustentabilidade econômica, social e ambiental
(BAPTISTA, 2006, p. 7).
As empresas se encontram face às pressões sociais de grupos (ONGs), governos e a sociedade
mundial, em que seus gestores desenvolvem práticas ambientais como parte de suas responsabilidades
sociais (ABDALA; OLIVEIRA, 2009). Também Oliveira e Serra (2010, p.430) fazem menção a essas
pressões sofridas pelas empresas, por fatores sociais (exigências dos consumidores e ações de entidades
não-governamentais), econômicos e políticos (imposição de restrições, multas e novas legislações)
acarretando a introdução do gerenciamento ambiental nas empresas. A prática de uma gestão
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sustentável é algo essencial em uma organização, onde todos devem praticá-la como parte de sua
atividade como empresa-cidadã. As questões socioambientais estão se transformando em oportunidade
de negócios para os novos entrantes como descreve Claro, Claro e Amâncio (2003) e cada vez mais se
tornando um fator de competitividade para as empresas que operam este modelo.
Diante das novas estruturas apresentadas para trabalhar a responsabilidade social empresarial,
algo novo entra em cena com o intuito de promover a visibilidade ao público mediante as contribuições
sociais feitas pelas empresas, nesse sentido, prioriza-se o novo critério de avaliação chamado balanço
social e não apenas o balanço de resultados financeiros (BARBOSA; LEHFELD, 2003). Este é um
método que incentiva a atitude de comunicação transparente da empresa para com o público, onde não
basta a atuação da empresa, mas é preciso mostrar resultados às outras empresas e à sociedade. A
divulgação dessas práticas não se resume a declarar apenas os fatores positivos, mas semelhantemente
os fatos negativos, onde ambas são caracterizações do trabalho da empresa com a responsabilidade
social.
O balanço social é um documento publicado anualmente, reunindo um conjunto de informações
sobre as atividades econômicas, ambientais e sociais desenvolvidas pela empresa que apresenta os seus
principais compromissos públicos, as metas para o futuro, os problemas que imagina enfrentar e os
possíveis parceiros com quem pretende trabalhar para equacionar os desafios previstos. Por meio do
balanço social, a empresa mostra o que fez pelos empregados e seus dependentes e pela população
sobre quem exerce influência direta (RICO, 2004, p. 76).
Outro conceito importante que menciona o trabalho da organização quanto à melhoria
contínua da questão socioambiental é a certificação ISO 14001. ISO é uma Organização Internacional
para Normalização, uma organização federal mundial de entidades nacionais de normalização, que
congrega mais de 100 países. O Brasil participa através da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT (OLIVEIRA; SERRA, 2010).
3 MÉTODO DE PESQUISA
Com a finalidade de alcançar as informações acerca das dificuldades das micro e pequenas
empresas do setor supermercadistas de Cacoal-RO em integrar o conceito de sustentabilidade, foi
realizada uma pesquisa descritiva de caráter exploratória, onde pesquisa descritiva busca a observação
e registro dos fatos, que ocorrem espontaneamente, sem que haja interferência do pesquisador
(ANDRADE, 1998). Já a pesquisa exploratória objetiva proporcionar maiores informações sobre o
assunto abordado.
A pesquisa tem como abordagem qualitativa almejando detalhar a percepção dos entrevistados,
fazendo uso de método dedutivo, em que “partindo-se das teorias e leis gerais pode-se chegar à
determinação de fenômenos particulares. Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes
técnicas na coleta de dados, pesquisa bibliográfica e de campo, a partir de um questionário. A pesquisa
bibliográfica foi realizada por meio de leitura de livros, artigos, dissertações e teses, instrumentos estes
disponíveis na internet e na biblioteca da universidade objetivando conceituar a sustentabilidade e o seu
envolvimento com as micro e pequenas empresas.
O questionário contendo 30 questões abertas e fechadas, fundamentado nas dimensões da escala
de Likert, foi aplicado junto aos proprietários ou gerentes do setor supermercadista associados ao CDL
de Cacoal visando identificar o conhecimento dos gerentes e empresários no tocante a sustentabilidade
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e sua aplicabilidade nas empresas, bem como analisar suas dificuldades na busca pela inserção da
organização ao desenvolvimento sustentável. A aplicação do questionário foi realizada no período de
16 a 22 de fevereiro de 2013 obtendo a totalidade dos questionários respondidos. O questionário foi
adaptado conforme o artigo de Careon e Silva (2010) intitulado Sustentabilidade Ambiental nas
Organizações: Sustentabilidade Empresarial para a Micro e Pequena Empresa.
Para a realização da pesquisa buscou-se informações disponibilizadas pelo Clube dos
Diretores Lojistas de Cacoal onde foram identificadas 453 empresas associadas, sendo deste total 22
supermercados, em que 3 são de grande porte, 8 de médio porte e 11 empresas de pequeno porte.
Dentro deste grupo de pequenas empresas 5 aceitaram participar da pesquisa, em que as outras
empresas alegaram falta de tempo e momento de reorganização da empresa. As empresas participantes
da pesquisa foram codificadas de A a E, e seus respondentes codificados de E1 a E5.
Sendo assim, têm-se a definição do local da pesquisa: a empresa A está situada na Rua
Antônio Santana, bairro Vilage do Sol constituída em 2009, possui 3 funcionários sendo gerenciada
pelo proprietário que em setembro de 2012 se associou ao sistema CDL de Cacoal. Empresa B uma
empresa familiar localizada na Avenida JK, bairro Novo Horizonte sendo operacionalizada em Março
de 1998, possuindo 12 funcionários, um gerente financeiro e dois proprietários, sua associação ao CDL
data em 2008. Empresa C localizada na Avenida das Mangueiras, bairro Vista Alegre se
operacionalizou no ano de 2006, é constituída por 14 funcionários e dois gerentes, se associou ao CDL
em 2008. A Empresa D: está situada na Avenida Flor do Maracá, bairro Vista Alegre, operacionalizada
em 1999, é formada por 3 funcionários e gerenciada pelo proprietário, está associada ao sistema CDL
desde 2004. A Empresa E constituída familiarmente, situa-se na Rua João Rodrigues, bairro Josino
Brito, iniciada em 2006, possui 2 funcionários registrados sendo gerenciada pelo proprietário, sua data
de associação ao CDL marca 2010.
A pesquisa seguiu os critérios éticos estabelecidos, sendo que os sujeitos não foram
identificados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As empresas participantes tiveram como respondentes seus proprietários ou gerentes e para
melhor discorrer sobre o público estudado procurou-se traçar um perfil dos mesmos. Foram
identificados os seguintes aspectos: 60% dos pesquisados são do sexo feminino podendo-se observar a
ampliação do espaço no mercado de trabalho conquistada pelas mulheres, 40% dos entrevistados são
homens. Quanto à escolaridade 60% possuem o ensino fundamental completo, 20% possuem o ensino
superior completo e 20% fizeram pós-graduação, o que demonstra a necessidade na melhoria do nível
de escolaridade, visto que o aumento de competitividade entre as empresas torna necessário não
somente a prática, mas igualmente conhecimentos técnicos e atualizações sobre uma gerência
pressupondo conceitos sustentáveis.
4.1 PERCEPÇÃO QUANTO A SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade se tornou um tema bastante discutido no meio acadêmico e empresarial, por
meio de conferências internacionais como a recente Rio+20 realizada no Rio de Janeiro em 2012. Sua
efetivação depende principalmente dos governos e das empresas, mas com a participação de toda a
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sociedade. Buscou-se o conhecimento dos micro e pequenos empresários (ou gerentes) sobre a
sustentabilidade, sendo este um conhecimento disseminado com o relatório de Brundtland em 1987. A
referida análise será dividida de acordo com os eixos da sustentabilidade, apresentada a luz da teoria
científica, são os eixos social, ambiental e econômico e que estes são capazes de promover a integração
do atual sistema em que vive a sociedade (FRANCO; ALEIXO, 2011).
a) Eixo social: O eixo social da sustentabilidade anseia o envolvimento e a relação da empresa
para com seus funcionários e a população a sua volta. Demonstrando o interesse da empresa com o bem
estar da comunidade, pois esta é a razão de existir de uma empresa (CLARO; CLARO; AMANCIO,
2008). A questão aberta buscou respostas com relação à existência de iniciativas adotadas pela empresa
nessa área, apenas 40% responderam. Nota-se que não há projetos específicos para um envolvimento
maior da empresa, ela consegue auxiliar a comunidade em algumas situações, mas a participação das
empresas ainda é pequena, conforme evidenciado nos extratos de verbalizações dos participantes:
“Doações de cestas básicas a famílias carentes” (E: 4) e “Apoio a Pastoral da Criança no bairro e ajuda
a time de futebol” (E: 5)
Quanto às normas de conduta 80% responderam que concordam e 20% concordaram
plenamente em possui-las e divulgá-las para seus funcionários. As normas de conduta são
imprescindíveis para uma organização mesmo que pequena e familiar é algo que arregimenta e dá
fluidez nos processos empresariais. A abertura de colaboração para promover mudanças ajuda a
desenvolver a participação dos funcionários na empresa, observa-se que há concordância entre os
participantes referente ao trabalho e empenho deles neste quesito. O gráfico 1 pode ilustrar em
percentual a opinião dos entrevistados deste quesito bem como dos outras questões fechadas do eixo
social.
Com relação ao estímulo aos funcionários da participação consciente como cidadãos, observase a interação tímida das empresas sendo que 40% responderam indiferente, 20% concordam e 40%
concordam plenamente. Quanto à inclusão de portadores de necessidades especiais apenas 20%
disseram incluir no seu quadro de funcionários, destacando a necessidade do envolvimento e o
compromisso social das empresas com essas pessoas.
A proposição de boas condições de trabalho aos funcionários é algo primordial em que gera
maior disposição dos empregados para desenvolver suas atividades laborais, 100% dos respondentes
afirmaram promover dentro de suas empresas condições apropriadas de trabalho. Destacando o que
Oliveira, Denardin e Murini (2009) ressalvam quanto ao público interno, para que estes sejam
estimados e possuam na empresa condições para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Em
suma o oferecimento de um trabalho com segurança é uma responsabilidade exigida por lei. A empresa
deve conceder aos seus funcionários equipamentos de proteção para efetuar o trabalho com segurança,
além de instalações e uma estrutura que promova a saúde.
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Gráfico 1: Eixo Social

Fonte: pesquisa realizada em Fevereiro de 2013

Claro, Claro e Amâncio (2008) citam que as organizações devem promover por meio de
programas e ações sociais qualidade de vida à sociedade a sua margem. Demostrando a importância da
aplicação dessas ações para a comunidade, bem como o interesse por parte das empresas pesquisadas,
têm-se um resultado positivo quanto ao desenvolvimento de ações sociais em que 80% concordam, e
apenas 20% responderam desconhecer essas informações. Já quanto à destinação de perdas ou sobras
para programas sociais representaram pouco interesse por parte dos entrevistados em que apenas 40%
concordaram e 60% responderam estar indiferente.
Quanto à questão de ter na empresa funcionários que não se interessam por práticas
sustentáveis, observa-se que 20% possuem funcionários que não se interessam, 40% responderem não
saber a opinião dos funcionários sobre essa questão e 40% tem funcionários que conhecem e se
interessam por questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Representando que há, mesmo
que pouco, conhecimento e interesse sobre o tema, portanto, é importante o incentivo das empresas na
ação para o alcance do desenvolvimento sustentável. Já com relação a possuir na empresa poucos
funcionários para muitas atividades e novas ações com fins sociais acabariam sobrecarregando-os,
também se obteve reposta considerada positiva destacando que é possível conciliar o trabalho com a
prática de ações sociais, quanto às respostas 40% responderam concordar, 10% indiferente e 40% não
concordam.
Ferraz (2007, p.20) denota empresa como uma manifestação da sociedade e que a “essência do
desenvolvimento empresarial está na valorização do indivíduo, no trabalho e salários dignos, na
produção com qualidade, no preço justo, na preocupação com a prevenção e preservação ambiental e
na postura ética demonstrada à sociedade”. A responsabilidade social de uma empresa é adotar posturas
harmônicas com os objetivos e valores da sociedade, observando que os negócios são centros vitais de
força e tomadas de decisões. E as ações dessas empresas interferem diretamente na vida das pessoas,
portanto, se faz necessário avaliar a conduta dessas empresas e as consequências de seus atos.
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Surge um novo modelo de empresa observando que esta deve ir além da relação com sua
cadeia produtiva para aquela que busca estender-se à comunidade no qual trabalha de forma ativa,
promovendo ações e projetos para obter um desenvolvimento sustentável (ETHOS, 2009). Sendo
assim, a tímida interação das empresas pesquisadas com a sustentabilidade social e seu interesse em
desenvolver ações que beneficiem não somente o seu negócio, como também as pessoas inseridas em
seus processos, seja funcionário, cliente e a população que a rodeia, representa um grande avanço tendo
em vista sua representação econômica pequena e possíveis objeções financeiras.
b) Eixo ambiental: O eixo ambiental se refere à participação positiva das empresas ao
ambiente em que estão inseridas, como práticas econômicas de consumo, estabelecimento de relações
com fornecedores ou parceiros que trabalham com a prática da sustentabilidade, entre outros. O
desenvolvimento sustentável como uma proposta congraçadora, “que reconhece que o crescimento
efetivamente é relativo aos limites ambientais, porém, não os elimina; o crescimento econômico é
condição necessária, mas não suficiente para a erradicação da pobreza e das disparidades sociais”
(ARAÚJO et all., 2006). A questão aberta faz indagação às empresas no que se refere a iniciativas e
ações por parte delas quanto à sustentabilidade ambiental, onde 40% responderam: “destinação correta
do lixo orgânico” (E: 4); “coleta seletiva e reciclagem” (E: 5). O lixo é uma das principais fontes de
degradação da meio ambiente e sua destinação correta influencia na diminuição dessa deterioração.
Entretanto, o percentual dos respondentes a essa questão é baixo demonstrando o desconhecimento de
ações com esse foco, impossibilidade de se ater com ações e fora do interesse comercial da empresa.
Gráfico 2: Eixo Ambiental

Fonte: pesquisa realizada em Fevereiro de 2013

A questão sobre o recebimento de incentivos da prefeitura/órgãos governamentais para a
realização da coleta seletiva apenas 20% afirmou receber corretamente esse auxílio, 20% declararam
não conhecer essa informação e 60% disserem não receber de forma correta esse benefício, pois apesar
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da prefeitura disponibilizar o sistema de coleta seletiva de lixo, esta é ainda muito precária e o seu
funcionamento ocorre apenas uma vez por semana nos bairros, costuma-se faltar a coleta em alguns
bairros acarretando muitas vezes o acúmulo de lixo nas empresas e também nas residências, conforme
evidenciado no gráfico 2.
Tachizawa e Pozo (2007) identificam que as empresas devem apresentar-se de maneira a
pensar na sustentabilidade como resposta aos novos clientes que são ecologicamente corretos,
destacando que esta será futuramente a melhor forma de empreender de forma duradoura e vantajosa.
Porém, observa-se que há pouco interesse das empresas em promover produtos sustentáveis
demonstrado na questão quanto à venda de hortifrutigranjeiros que não foram utilizados agrotóxicos na
produção em que apenas 20% disseram fazer uso dessas práticas, 40% se consideram indiferentes ao
assunto e 40% não praticam. As circunstâncias que impossibilitam essa prática se classificam por
dificuldades de encontrar uma produção orgânica e pelo custo que esta gera elevando o preço dos
produtos.
Ruscheinsky (2003) nos permite analisar a sustentabilidade como a capacidade da evolução de
um sistema sem haver detrimento de outro, usar a racionalidade para manejar os recursos adquiridos
para que as próximas gerações também possam usufruir destes benefícios. O adequado uso de energia,
por exemplo, como o uso de iluminação inteligente boa administração de materiais elétricos, são
técnicas que reduzem a possibilidade de escassez. Este é um aspecto importante do desenvolvimento
sustentável sendo utilizado pelos entrevistados em que 80% fazem uso e apenas 20% não trabalha neste
sentido. Já quanto ao uso de dispositivos e acessórios que economizam água ou energia 40%
concordam e 60% não conhecem esses ou outros dispositivos. É possível notar apenas as técnicas
simples, sem uso de equipamentos ou dispositivos, são utilizados pelos entrevistados.
Por parte das grandes empresas a procura está cada vez maior em promover uma produção
com a intenção de redução dos efeitos ambientais negativos através de monitoramento, integração de
tecnologia no processo, análise de ciclo de vida do produto e administração integrada da cadeia de
produção (CLARO; CLARO; AMANCIO, 2008). E promover parcerias com empresas que possuem
esta visão faz com que seja vista com bons olhos diante da sociedade. Entretanto, todos os
entrevistados não conhecem ou nunca questionaram os fornecedores a respeito dos processos pelo qual
os produtos passam e notadamente não conhecem suas práticas quanto aos impactos causados ao meio
ambiente.
O desperdício é o grande vilão da atual sociedade em que os produtos são altamente
descartáveis e os alimentos perderam o valor importante para as pessoas. A realização de incentivos por
parte da empresa referente ao combate ao desperdício retoma a fala de Nascimento, Lemos e Mello
(2008) (apud FRANCO; ALEIXO, 2011) que define a importância dos trabalhos da sociedade
especialmente do setor privado em programas de conscientização sobre os diferentes problemas
ambientais como parte importante a redução do uso desregrado dos recursos não renováveis. Apenas
20% dos pesquisados conhecem e praticam campanhas dentro da empresa, enquanto que 40% não
conhecem o assunto apresentado e 40% não praticam nenhuma campanha dentro ou fora da empresa
com relação ao meio ambiente. Fazendo-se perceber que é pequeno o interesse por parte dessas MPE’s.
A preocupação das empresas pesquisadas com relação ao meio ambiente em que está inserida
é mínima, quando relacionada aos outros eixos da sustentabilidade indo contra os conceitos
apresentados por Torresi, Pardini e Ferreira (2010) que os demais eixos da sustentabilidade só têm
existência se for mantida a sustentabilidade ambiental (água, ar, solo, florestas e oceanos). A
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disseminação do conhecimento e conscientização das questões ambientais deve partir principalmente
do governo, em que estes devem dar incentivos e propor melhorias quanto às degradações ambientais.
Deve haver também uma grande participação das empresas, quanto ao trabalho e conscientização
ambiental, visto que seus processos muitas vezes são os principais degradadores do meio ambiente.
c) Eixo econômico: O fator de sustentabilidade econômica está relacionado com as ações da
empresa para seu bem estar próprio, assim como de seus funcionários, são as atuações da empresa
como os compromissos com os credores, a boa aplicação dos recursos, o bom relacionamento com os
clientes e o oferecimento de produtos e serviços de qualidade, ou seja, são atividades que gera renda e
promovem padrões de vida a todas as pessoas (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Na questão
aberta sobre iniciativas e ações sobre a sustentabilidade econômica da empresa na opinião de apenas
um entrevistado respondeu que suas ações são “controlar as compras e a reposição do estoque,
realizando promoções” (E: 5), esta questão refere-se ao bem-estar econômico da empresa e o que a
empresa faz para manter ou elevar esta saúde.
Pode-se mencionar como exemplo de responsabilidade social empresarial que é definida pelo
Instituto Ethos (2003) a escolha de produtos e fornecedores que também trabalhem a partir dos
princípios da sustentabilidade. Surgiu no eixo ambiental uma questão relacionada a firmação de
parcerias com fornecedores engajado na redução de impactos negativos ao ambiente e todos os
entrevistados responderam não saber essas informações sobre seus fornecedores, é importante analisar
a ratificação dos entrevistados quanto a questão de priorizar fornecedores que realizam práticas
sustentáveis que continua sendo totalmente desconhecida, com 100% de indiferença. O gráfico 3
evidencia os principais pontos destacados no eixo econômico.
Gráfico 3: Eixo Econômico

Fonte: pesquisa realizada em Fevereiro de 2013
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A habilitação dos profissionais de atendimento para expor os produtos aos clientes deve ser
provida pelos empresários para que o funcionário tenha conhecimento técnico do produto e assim poder
articular de forma clara, aos consumidores, as especificações, modo de uso e as vantagens e
desvantagens oferecidas no produto, 60% dos respondentes desenvolvem estas atividades com seus
funcionários, mas não se trata de um conhecimento técnico específico e sim subjetivamente a partir das
informações passadas pelos fornecedores. E 40% responderam indiferente a esta afirmativa, fazendose entender a falta de conhecimento por parte dos funcionários sobre os produtos à venda.
Kotler (1999, p.155) evidencia que o relacionamento pós-venda “é a ciência e a arte de
conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com eles", sendo a pós-venda
uma ferramenta que propicia segurança e confiabilidade aos clientes, pois, o contato direto com as
empresas permite ao cliente conhecer melhor a empresa, na opinião de 40% dos entrevistados essa é
uma ferramenta importante e que estes a utilizam em suas empresas, 40% ainda não conhecem esse
instrumento do marketing e 20% não aplicam o serviço pós-venda em sua empresa.
Sobre a realização de procedimentos para avaliação da qualidade dos serviços prestados 20%
afirmaram praticar esses procedimentos tendo em vista que a qualidade de um serviço é subjetiva e o
principal avaliador é o cliente, porém, constata-se que de fato não ocorre na maioria das empresas
tendo 20% dos pesquisados que não conhecem esses procedimentos e 60% que não procedem a uma
avaliação de seus serviços.
Souza (2002) elucida a utilização de atividades sustentáveis de forma a elevar o nível
competitividade dos negócios denotando uma posição de destaque no mercado. Barbosa e Lehfeld
(2003) incentivam o uso da ferramenta chamada Balanço Social que propicia comunicação e
transparência sobre a atuação da empresa perante a sociedade incluindo fatores positivos e negativos.
Porém, o que foi constatado no quesito sobre divulgação de programas sociais ou ambientais visando
diferenciar a marca e aumentar vendas, a incompatibilidade com o perfil desenhado pelos autores em
que 20% declararam estar indiferentes, ou seja, desconhecerem informações acerca do assunto
apresentado e 80% acredita que não traz vantagem competitiva para a empresa o desempenho de
atividades sustentáveis.
Quanto ao cumprimento dos compromissos com o governo 100% dos pesquisados afirmaram
trabalhar de forma idônea, realizando o pagamento correto de sua contribuição aos cofres públicos,
nota-se o empenho destas em atuar de forma ética, haja visto que sem a devida regularização da
empresa com o governo dificilmente esta consegue se manter por muito tempo. A pró-atividade das
empresas com as questões do desenvolvimento sustentável passaram a ser utilizadas como estratégia
competitiva, vinculando-se a boa performance, como por exemplo, destinar recurso par projetos ou
realizar doações (SOUZA, 2002). A opinião dos respondentes sobre os investimentos para esses
projetos seja ele dentro ou fora da empresa denota 80% de indiferença quanto ao assunto e 20% na
fazem uma reserva de seus recursos para projetos sustentáveis.
Pôde-se observar que as empresas pesquisadas trabalham de forma sustentável apenas no seu
ambiente interno, quando diz respeito a ações de grande relevância, porém de pequena expressão para a
sociedade em geral, como por exemplo, avaliação da prestação de seus serviços ou se engajar em
projetos específicos para melhor propagar sua marca. Segundo Veiga (2010), é possível crescer
economicamente ponderando as questões ambientais e sociais, para que não haja a extirpação de
nenhuma dessas grandezas tão importantes para a sobrevivência humana.
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4.2 DIFICULDADES PARA INCORPORAR OS CONCEITOS DA SUSTENTABILIDADE
Quando indagadas sobre quais as maiores dificuldades para sua empresa aplicar práticas
sustentáveis dentre as repostas colhidas estão a falta de incentivo por parte do governo 40%, o
incentivo e a iniciativa do governo são de suma importância, pois devem ser das autoridades e da
governança o primeiro passo para o desenvolvimento sustentável mais do que reuniões e conferências
atitudes devem ser postas em prática, comumente cobradas.
Dificuldades financeiras 40%, são essas dificuldades que impossibilitam a prática de uma
gestão empresarial mais responsável com a sociedade, pois estas empresas pesquisadas demonstram
uma visão diferente das médias e grandes empresas por possuírem uma situação financeira difícil o que
faz com que elas pensem menos nas pessoas à sua volta e se preocupem mais com a saúde financeira da
empresa.
É interessante ressaltar que a falta de conhecimento do tema por parte das empresas
pesquisadas (20%) e os inúmeros benefícios que a empresa poderia vir a ter caso houvesse esse
conhecimento e aplicação, tais como novas em oportunidade de negócios, aumento na competitividade,
uma posição que denota boa imagem frente à sociedade dentre outros benefícios à empresa e às pessoas
a sua volta.
5 CONCLUSÃO
O tema apreciado ensejou a análise da sustentabilidade sob a perspectiva das micro e pequenas
empresas do setor supermercadista de Cacoal, no qual participaram empresas de bairros periféricos
Vilage do Sol, Vista Alegre, Novo Horizonte e Josino Brito. O referencial teórico exibe as citações de
autores que evidenciam a participação de grandes empresas com as questões sociais, ambientais e
econômicas que são os principais eixos da sustentabilidade. Bem como de documentos que relatam as
melhorias identificadas ao se trabalhar a partir de um desenvolvimento sustentável e a necessidade da
adesão de toda a sociedade.
Considera-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois verificou-se que as
dificuldades das micro e pequenas empresas observadas através da aplicação do questionário como
sendo a falta de interesse, bem como de conhecimento sobre o tema proposto no artigo, nota-se também
que as empresas possuem pouca estrutura financeira e sua condição econômica se torna mais
importante do que o envolvimento com projetos sustentáveis. Apesar do pouco investimento feito pelas
empresas em relação ao alcance da sustentabilidade há um incentivo maior no eixo social devido serem
empresas familiares e estarem localizadas em bairros periféricos, e por possuírem uma visão da
necessidade da comunidade a sua volta e são comumente solicitados para ações nesse sentido. Foram
identificadas uma porcentagem de 40% de empresas que são solícitas quanto à ações de
sustentabilidade, enfatizando a necessidade de se ter maiores esclarecimentos e incentivos por parte do
governo e das instituições detentoras de conhecimento acerca do tema.
Ficou perceptível a proposição de algumas empresas quanto ao envolvimento nas questões
sociais da comunidade, porém, sua participação se restringe a ajudar somente quando procurados, pois
não há projetos criados para atender a comunidade quanto ao eixo social. O fator positivo encontrado
na pesquisa se dá quanto ao trabalho em clima de participação e colaboração com os funcionários, visto
que as empresas buscam a promoção de uma boa qualidade do ambiente de trabalho bem como o
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crescimento pessoal e profissional de seus funcionários, isso gera o engajamento dos funcionários com
as conjecturas da empresa.
Verificou-se que as empresas estão acomodadas quanto às questões ambientais não
reconhecendo a valorização mercantil que essas ações trazem para elas e o percentual baixo de
respostas a esta questão evidencia o desinteresse, assim como a espera por iniciativas do governo para
sanar as dificuldades com relação ao lixo. A sociedade espera a participação mais efetiva das empresas
para melhorar as condições do meio ambiente, porém, na ânsia de se manter operante no mercado as
empresas esquecem de promover seu desenvolvimento de forma sustentável, assim os resultados
deixam claro que não há uma procura por produtos orgânicos para oferecerem aos seus clientes, bem
como a busca por conhecer a forma como trabalham os seus fornecedores se de maneira sustentável ou
não. O desperdício nas empresas são os grandes geradores de despesas e 60% dos entrevistados
afirmam não realizar campanhas para o fim desses desperdícios. Sugere-se que as empresas assumam
um logotipo ecologicamente correto, promovendo campanhas em seus bairros para recolhimento de
materiais radioativos, bem como de redução de desperdícios de alimentos, água e energia.
O fator econômico relacionado no presente artigo se refere à capacidade da empresa manter a
saúde financeira, constata-se através da pesquisa que as empresas pesquisadas não se atêm a promoção
de seu crescimento econômico de maneira sustentável. A pós-venda é uma ferramenta do marketing
criada para melhorar o relacionamento da empresa com os clientes, evidenciado nos resultados obtidos
que as empresas pesquisadas (60%) não conhecem e não aplicam essa ferramenta. É imprescindível
para uma empresa saber a opinião de seus clientes quanto à satisfação dos serviços prestados para
assim poder promover melhorias para agradar as esses clientes, 80% das empresas não procedem a
avaliação sobre a satisfação e consequentemente não sabem se agradam ou não aos seus clientes. O
desconhecimento sobre o crescimento econômico a partir de práticas sustentáveis é confirmado com o
percentual de 80% dos entrevistados acreditarem que não traz vantagem competitiva para as empresa.
A prática de ações sustentáveis nas empresas não requer muitos investimentos financeiros, são
técnicas simples e que chamam a atenção dos consumidores, como reduzir os desperdícios ou
racionalizar, usar de forma inteligente, o consumo de água e energia. Direcionar para programas sociais
as sobras de produtos que não foram vendidos, pincipalmente os da feirinha. Procurar conhecer como
são as técnicas utilizadas pelos fornecedores na obtenção dos produtos e se eles praticam de forma
sustentável os seus negócios, focados nos principais eixos da sustentabilidade. A iniciativa das
empresas para a efetivação da sustentabilidade é algo esperado pela sociedade, pois já é observado o
engajamento das grandes empresas.
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Resumo: Com o aumento das pressões da sociedade para que as organizações considerem as dimensões econômica, social e
ambiental nas suas atividades, ganham importância às informações que envolvem práticas de sustentabilidade. Este estudo
refere-se às práticas de sustentabilidade das empresas geradoras e distribuidoras de energia brasileiras que são listadas na
BM&FBOVESPA e possui como objetivo a construção de um ranking da evidenciação das práticas de sustentabilidade
dessas empresas. A amostra é composta por 10 geradoras e 26 distribuidoras de energia, totalizando 36 companhias que
enviaram seus relatórios de sustentabilidade do ano de 2010 para a ANEEL. A metodologia utilizada foi o método
quantitativo descritivo, utilizando a técnica bibliográfica e documental. Para a coleta de dados, foi elaborado um check list
para evidenciar os aspectos ambiental, social e econômico divulgados pelas empresas. Os resultados encontrados mostram a
importância que as companhias vêm dedicando para a evidenciação de suas práticas de sustentabilidade, sendo que a
empresa que ficou em primeiro lugar evidenciou 92% do total de 50 itens possíveis.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Evidenciação. Setor de Energia.
Abstract: With the increasing pressures of society to that organizations consider the economic, social and environmental
dimensions in their activities, gain importance the information that involve sustainability practices. This study is related to
the sustainability practices of generating and distributing Brazilian enterprises of energy, which are listed on the
BM&FBovespa and has as its objective the construction of a ranking of the disclosure of sustainability practices of these
enterprises. The sample consists of 10 generators and 26 energy distributors, totaling 36 companies that sent their
sustainability reports in the year of 2010 to ANEEL. The methodology used was by the method quantitative descriptive,
using the bibliographic and documental technique. And for data collection was developed a check list to evidence the
environmental, social and economic aspects disclosed by the enterprises. The results found show the importance that
companies have dedicating to the disclosure of their sustainability practices, where the first position showed 92% of the
total of 50 possible items.
Key-words: Disclosure. Sustainability. Energy Sector.
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1 INTRODUÇÃO
A minimização e a solução dos danos causados à natureza por conta da utilização dos recursos
naturais como insumos da cadeia de produção de bens e serviços carecem do esforço de todos. Nesse
contexto, estão as empresas, que por pressão da sociedade ou por interesse genuíno de preservação
começam a direcionar esforços no sentido de buscar soluções para a problemática ambiental (CAPRA,
2005).
Para legitimarem-se perante essas novas expectativas da sociedade, que não mais deseja apenas
um bom produto ou serviço a um preço justo, mas almeja saber se o processo produtivo não impacta de
maneira danosa o meio ambiente, as organizações passam a incluir nas suas estratégias a
sustentabilidade com vistas à preservação ambiental, a transparência das ações empresariais, o
crescimento econômico do País e o compromisso com o bem-estar social (AZEVEDO, 2006).
Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável apresenta pontos básicos que devem
considerar harmonicamente o crescimento econômico, uma maior preocupação com os resultados
sociais decorrentes e o equilíbrio ecológico na utilização dos recursos naturais. Essa preocupação
sistêmica com as dimensões econômica, social e ambiental ficou conhecida como triple bottom line
(ELKINGTON, 2012).
A partir do momento em que as organizações buscam atingir a sustentabilidade em suas três
dimensões, a qualidade do processo é cada vez mais cobrada pela sociedade. Alguns sintomas dessa
cobrança podem ser identificados com os relatórios de sustentabilidade que passaram a ser utilizados
para a prestação de contas das organizações (NUNES et al., 2010).
As empresas procuram evidenciar as suas práticas relacionadas à sustentabilidade como
prestação de contas (MOSENE et al., 2012). Segundo Ponte e Oliveira (2004, p. 9), “as empresas
podem adotar diferentes formas de evidenciação, mas devem fornecer informações em quantidade e
qualidade que atendam às necessidades dos usuários das demonstrações contábeis”.
Há de se considerar que as empresas que operam em setores que causam maiores impactos
ambientais são mais cobradas quanto às demandas de informação para a sociedade (KPMG, 2011).
Setores como o de geração e distribuição de energia causam grande impacto ambiental e possuem
relevância econômica para o desenvolvimento do País. Diante disso, surge a seguinte questão de
pesquisa: qual o ranking da evidenciação das práticas de sustentabilidade entre empresas geradoras e
distribuidoras de energia brasileiras?
Com a intenção de responder a essa questão, pretende-se construir um ranking da evidenciação
das práticas de sustentabilidade entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia brasileiras
listadas na BM&FBOVESPA.
Este estudo mostra-se relevante visto que a cada dia crescem os questionamentos contra o
modelo desenvolvimentista alicerçado puramente nos aspectos econômicos e aumenta a
conscientização de que é inviável a expansão organizacional amparada na exploração desmedida de
recursos finitos.
2 APORTES TEÓRICOS
2.1 Evidenciação das Práticas de Sustentabilidade
Parece crescer uma sensibilização coletiva no sentido de que as organizações precisam passar
por uma mudança fundamental. O atual modelo econômico foi alicerçado na visão da inesgotabilidade
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dos recursos ecológicos, em especial os energéticos. Um novo modo de gerir os recursos disponíveis na
natureza se faz premente, na medida em que formas arcaicas de gestão não atendem mais ao intuito de
desenvolvimento sustentável (DREHER; CASAGRANDE; GOMES, 2012; SACHS; LOPES;
DOWBOR, 2010).
O paradigma de desenvolvimento amparado na produção de bens e serviços e idealizado pelo
prisma capitalista precisa ser revisto. O meio ambiente e os seus recursos naturais não podem ser vistos
apenas como insumo para o processo produtivo, posto que são finitos. As decisões organizacionais têm
de levar em conta a necessidade de reavaliação contínua dos limites finitos do espaço que o homem
ocupa e a sua capacidade de suporte para assegurar que as futuras gerações também tenham acesso aos
recursos que propiciem uma vida satisfatória (HOLDREN; EHRLICH, 1971).
O conceito de sustentabilidade deriva da definição do desenvolvimento sustentável, que surgiu
como um novo “modelo” que preconiza a satisfação das necessidades presentes sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades (WCED, 1987).
Foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972, ocorrida em
Estocolmo, que colocou a dimensão do meio ambiente na agenda internacional, abordando pela
primeira vez as dependências entre o desenvolvimento e o meio ambiente. O crescimento econômico,
reconhecidamente, foi considerado necessário, mas ele não deveria ser obtido por intermédio da
incorporação predatória do capital da natureza. O uso produtivo dos recursos naturais não
necessariamente precisa prejudicar o meio ambiente ou destruir a diversidade, se houver a consciência
de que todas as atividades econômicas estão solidamente fincadas no ambiente natural (SACHS, 2009).
Desde essa época, o tema passou pouco a pouco a fazer parte das estratégias organizacionais. A
partir da segunda metade de década de 1990, o entendimento sobre sustentabilidade e responsabilidade
social corporativa ganhou ainda mais corpo no sentido de valorizar a construção de relacionamentos de
longo prazo com os stakeholders – clientes, fornecedores, empregados, acionistas e comunidade em
geral – e reconhecer o impacto das atividades produtivas na degradação dos recursos comuns do meio
ambiente (POLONSKI; SUCHARD; SCOTT, 1997).
Salamon et al. (1999) discorrem que a sociedade passou a buscar uma via alternativa em termos
de responsabilidade social para se ver livre da dependência do Estado, que é visto inclusive como
inibidor de iniciativas que procuram resolver questões que envolvam a sustentabilidade. Trata-se da
criação de uma nova via com divisão de poder entre atores estatais e não estatais na gestão de recursos
comuns.
Nesse contexto, Elkington (2012) afirma que o desenvolvimento sustentável deve atender, de
maneira sistêmica, a três dimensões essenciais: econômica, social e ambiental. O pilar ambiental
defende a conservação e o manejo dos recursos naturais; o pilar econômico refere-se às consequências
financeiras das ações da empresa para os stakeholders; e o pilar social alude à participação na
manutenção e no aperfeiçoamento do equilíbrio do sistema no que tange a direitos e responsabilidades.
A busca pela sustentabilidade, então, vem movimentando a sociedade e o mercado. A produção
mais limpa, a geração de produtos ecológicos e a participação em projetos de desenvolvimento
sustentável, entre outros esforços, requerem recursos, equipamentos e inovações com as quais muitas
empresas, em especial as de países em desenvolvimento, não conseguem competir. Desse modo, a luta
para salvar o planeta transformou-se em uma batalha entre governos, empresas, consumidores e
ativistas (DREHER; CASAGRANDE; GOMES, 2012).
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Inobstante, no campo organizacional, nem sempre são consideradas todas as dimensões da
sustentabilidade, e, tradicionalmente, a ênfase está na dimensão econômica, em detrimento das demais.
Muitos problemas socioambientais foram causados porque decisões simples e fragmentadas visavam
atender apenas à dimensão econômica, dentro do conceito de homem econômico, defendido pelos
pensadores clássicos da Administração, ou do conceito da racionalidade limitada, estudado por Simon
(1971).
As tentativas de fortalecimento da chamada prestação de contas das organizações têm focado os
mecanismos internos referentes a conselhos, gestores, auditores e controladoria para aumentar a
transparência para os acionistas e influenciar o comportamento das empresas em toda a gama de
assuntos que envolvem tomadas de decisão, considerados os aspectos éticos inerentes à remuneração,
ao comportamento gerencial e de funcionários (KOLK, 2005).
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007) conceitua governança
corporativa como o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre Acionistas, Conselhos de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e
Conselho Fiscal. Ela tem a finalidade de aumentar o valor percebido da organização, facilitar seu
acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Nessa linha, a governança corporativa pode ser um
fator essencial para o acesso das empresas ao mercado de capitais, já que ele tem a transparência como
fator determinante nesse processo.
Entre as informações que são fornecidas pelas organizações em seu processo de transparência,
passaram a ganhar força as demandas da sociedade por aspectos relacionados à sustentabilidade
(TINOCO; ROBLES, 2006). Sendo assim, relatórios de sustentabilidade passaram a ser utilizados para
prestação de contas no contexto da governança corporativa quando, há aproximadamente quinze anos,
começaram a ser disseminadas as publicações de relatórios ambientais. Ao longo dos anos, esses
relatórios passaram a englobar as três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental e
começaram a ser percebidos como a formalização e a prestação de contas do cumprimento de como as
empresas colaboram em termos de responsabilidade social (KOLK, 2008).
Em conformidade com Nunes et al. (2010), preocupações com uma eficaz evidenciação de
práticas sustentáveis refletem positivamente por meio de indicadores, ratings e fundos de investimentos
socialmente responsáveis. Como exemplo, podem ser citados o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE), criado em 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo, e o Índice Dow Jones de Sustentabilidade,
instituído em 1999 com intuito de premiar as empresas que procuram aliar desenvolvimento a
ecoeficiência e responsabilidade social.
Nos Estados Unidos, observam-se prêmios até 22,6% maiores para ações de empresas que têm
boas práticas de governança corporativa e preocupação com sustentabilidade. Na outra ponta, empresas
que não cumprem as normas mínimas em áreas afins de Responsabilidade Social Corporativa perdem
espaço em termos de estimativa de desempenho, reforçando a percepção de que as boas reputações
corporativas são cruciais não apenas pelo seu potencial de criação de valor, mas também pelo seu
caráter intangível de agregação de valor aos stakeholders (JOHNSON, 2003).
Assim sendo, empresas que adotam ações de preservação ambiental e bons comportamentos de
cidadania fortalecem-se a partir da confiança que passam a obter da sociedade, refletindo em maior
competitividade ao passo que pesquisas demonstram que os clientes preferem adquirir produtos e
investir em ações de empresas com essa política de atuação (CILIBERTI; PONTRANDOLFO;
SCOZZI, 2008). Ou seja, a alta performance social corporativa pode gerar ganhos de reputação frente
XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

ao público e à comunidade corporativa, gerando uma melhor habilidade para atração de capital e
parceiros de negócios (ORLITZY; SCHMIDT; RYNES, 2003).
Verifica-se, portanto, um novo modelo estratégico, que tende a se fortificar nas próximas
décadas. Nesse novo ambiente, os interesses dos acionistas dividem espaços com as demandas do
governo, da comunidade, dos clientes, dos funcionários e dos fornecedores. Para agregar valor a todos
esses stakeholders, infere-se uma tendência de que a empresa do futuro não poderá negligenciar
nenhuma das três dimensões da sustentabilidade – econômica, social e ambiental –, sob pena de perder
sua atratividade.
2.2 Estudos Relacionados
A evidenciação de práticas de sustentabilidade é um tema recorrente, acerca das quais inúmeras
pesquisas podem ser observadas tanto na literatura nacional quanto na internacional. Os estudos se
motivam pelo assunto ser de grande relevância para as empresas que buscam demonstrar a importância
concedida para questões ambientais e sociais, além da financeira.
Von Arx e Ziegler (2008) examinaram duas regiões diferentes, os EUA e a Europa, no período
de 2003 a 2006. O estudo forneceu nova evidência empírica para o efeito de responsabilidade social
empresarial sobre o desempenho financeiro das organizações. Os resultados encontrados pela análise
econométrica demonstraram que empresas com atividades ambientais e sociais eram mais valorizadas
no mercado se comparadas a outras empresas do mesmo setor. No entanto, os retornos da ação mensal
no período foram não lineares, sendo mais robustos nos EUA que na Europa.
Leite Filho, Prates e Guimarães (2009) analisaram o nível de evidenciação das informações
socioambientais dos relatórios de sustentabilidade do ano de 2007 das empresas consideradas com
nível de aplicação A+ pelo Globo Reporting Iniciative – Natura, Bunge, Petrobrás, Bradesco, Itaú,
Banco Real. Aplicaram um teste estatístico que mediu o grau de evidenciação entre o relatório de
sustentabilidade das empresas e o nível de evidenciação ideal. Os resultados obtidos demonstraram que
as empresas selecionadas não atenderam prontamente ao nível de evidenciação proposto pelas
Diretrizes - GRI e que, quantitativamente, os níveis de evidenciação são estatisticamente diferentes
entre as empresas da amostra.
Carreira e Da Palma (2012) enfatizaram o papel da sustentabilidade para a sociedade em uma
visão de longo prazo, referenciando vários contributos e identificando a prática de relato adotada por
parte de uma amostra de empresas por oito anos. Procurou-se aferir em que medida a amostra composta
por um conjunto de empresas espanholas, portuguesas, brasileiras e andorranas, cotadas e não cotadas
na bolsa, dos setores de atividade da energia, no período de 2000 a 2008, demonstraram o relato
sustentável, satisfazendo às necessidades dos stakeholders. Os resultados manifestaram existir uma
evidenciação crescente dos relatórios de sustentabilidade por parte das empresas da amostra,
independentemente de serem ou não cotadas pela bolsa de valores.
Cardoso e Lemme (2011) identificaram o nível de evidenciação de caráter ambiental divulgado
voluntariamente pelas empresas potencialmente poluidoras listadas no Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE). Essa pesquisa foi de abordagem quantitativa, de forma descritiva, e foram
analisados os conteúdos nos relatórios da administração do período de 2008 a 2009 em empresas dos
setores de alto impacto ambiental, listadas na BM&FBOVESPA com o ISE. Os resultados
demonstraram que, no ranking de evidenciação, a empresa Suzano Papel se destacou na evidência, e
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que devido ao fato de a evidenciação ambiental no Brasil não ter caráter coercitivo, as organizações
não atendem ao princípio da divulgação plena (full disclosure).
Os estudos apresentaram que há uma crescente divulgação dos relatórios de sustentabilidade por
parte das empresas e que aquelas que propagam tais informações estão sendo mais valorizadas pelo
mercado. Algumas empresas, todavia, não atendem à evidenciação plena das informações, talvez por
ser uma demonstração voluntária e não padronizada, apresentando vários níveis de evidenciação. Por
isso a necessidade do presente estudo identificar quais são as práticas de sustentabilidade adotadas
pelas empresas geradoras de energia brasileiras.
3 METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado neste estudo teórico-empírico foi o descritivo, pois, conforme
Raupp e Beuren (2004, p. 81), configura-se em um “estudo intermediário entre a pesquisa exploratória
e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira e não tão aprofundada como a segunda.
Nesse contexto, descritivo significa identificar, relatar, comparar, entre outros”.
De acordo com Hair Jr. et al. (2005, p. 85), a pesquisa descritiva “tem seus planos estruturados
e especificamente criados para medir as características descritas em uma questão de pesquisa. As
hipóteses derivadas da teoria normalmente servem para guiar o processo e fornecer uma lista do que
precisa ser mensurado”.
Quanto à técnica de pesquisa, neste trabalho utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica e
documental. Conforme Cellard (2008), a utilização de documentos propicia uma riqueza de
informações que auxilia na compreensão de determinado contexto histórico e sociocultural. A análise
documental permite que se observe a maturação e a evolução do ambiente que está sendo estudado. Já a
pesquisa bibliográfica consiste em uma técnica que se ocupa da análise de documentos de domínio
científico, tais como livros, periódicos e ensaios críticos, e caracteriza-se pelo estudo direto em fontes
científicas (OLIVEIRA, 2007).
Para a realização deste trabalho, foi utilizado o método quantitativo, que apresenta como
principal característica o emprego da quantificação tanto no processo de coleta de informações quanto
no seu tratamento, valendo-se de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). O método quantitativo
lida com um conjunto de técnicas de pesquisa e de análise que permite relacionar descobertas sobre
padrões de comportamento com implicações nas teorias já existentes. Para Creswell (2009), os estudos
quantitativos objetivam testar ou verificar uma teoria, não tendo a pretensão de desenvolver uma teoria
nova. Assim, o pesquisador apresenta uma teoria, coleta dados e realiza testes com o intuito de
confirmá-la ou refutá-la, a partir dos resultados obtidos.
A amostra da presente pesquisa é constituída de empresas geradoras e distribuidoras de energia
elétrica no Brasil que estão listadas na BM&FBOVESPA e que enviam seus relatórios de
sustentabilidade para a ANEEL. Esses relatórios foram adquiridos por intermédio do site da Agência,
totalizando 36 empresas, sendo 10 distribuidoras e 26 geradoras de energia, excluindo da amostra as
holdings e aquelas que não enviaram seus relatórios para a ANEEL. O ano utilizado foi o de 2010, por
ser um ano em que todas as empresas enviaram seus relatórios de sustentabilidade para a Agência.
A utilização de empresas geradoras e distribuidoras de energia se deu por serem empresas com
grande impacto ambiental, das quais a sociedade cobra atitudes, principalmente por serem companhias
listadas na BM&FBOVESPA e terem um grande impacto na economia brasileira.
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Para a coleta de dados, foi elaborado um check list das práticas de sustentabilidade, entre elas
práticas ambientais, sociais e econômicas. Foi examinada a evidenciação e a não evidenciação dos itens
do check list, em que as companhias foram avaliadas em “1” para evidenciação e “0” para a não
evidenciação das informações, e o resultado permitiu-nos verificar quais empresas possuem melhor
evidenciação e em quais aspectos.
Os check lists utilizados para evidenciar as práticas de sustentabilidade são apresentados nos
quadros a seguir.
Quadro 1 – Diretrizes para Evidenciação Ambiental
Estrutura de Governança e Adaptação do Sistema Administrativo
Existência de um departamento de controle de poluição ou administração de problemas ambientais.
Existência de um comitê de assuntos ambientais na diretoria ou em outro órgão executivo.
Existência de termos e condições aplicáveis aos fornecedores e/ou clientes sobre práticas ambientais.
Envolvimento dos stakeholders na escolha das políticas ambientais praticadas na companhia.
Implementação da ISO 14001.
Premiação dos executivos atrelada, também, aos indicadores de performance ambiental.
Existência de código de conduta ou diretrizes ambientais dentro da empresa.
Sistema de gestão ambiental.
Credibilidade das Políticas Ambientais
Segue orientação de órgão especializado no meio ambiente (GRI) para elaboração dos relatórios.
Possui auditoria/verificação independente para as informações ambientais dos seus relatórios.
Possui certificação de programas ambientais ou licenças ambientais emitidas por órgãos reguladores.
Os produtos/serviços possuem certificação ambiental emitida por órgão especializado.
Prêmio de performance ambiental externa ou inclusão em algum indexador ambiental (DSI ou ISE).
Envolvimento dos stakeholders no processo de evidenciação ambiental.
Participação em iniciativas voluntárias favoráveis ao meio ambiente reconhecidas por órgãos ambientais.
Participação/parceria em associações ou organizações voltadas para a melhoria do meio ambiente.
Indicadores Ambientais
Indicador da utilização/eficiência energética.
Indicador da utilização/eficiência da água.
Indicador da emissão de gases do efeito estufa.
Indicador de emissão de outros gases poluentes.
Indicador de emissão tóxica (TRI) – água, terra e ar.
Indicador de emissão de resíduos sólidos ou líquidos.
Indicador de reciclagem e aproveitamento dos resíduos.
Indicador da utilização de recursos não renováveis e conservação da biodiversidade.
Indicador do impacto de produtos e serviços no meio ambiente.
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Indicador de compliance na performance ambiental.
Indicador do uso de recursos materiais totais.
Indicador do uso de combustíveis (renováveis e não renováveis).
Indicador de derramamento (incidentes).
Indicadores do aquecimento global (neutralização).
Litígios e Processos Ambientais
Processos judiciais ambientais formalizados contra a empresa.
Autuações e notificações ambientais recebidas pela empresa.
Processos ambientais cabíveis contra a empresa.
Criação de reserva/provisão para contingências ambientais.
Fonte: Adaptado de Mussoi e Van Bellen (2010).
Quadro 2 – Diretrizes para Evidenciação Social
Publica o Balanço Social?
Publica a DVA?
Evidenciam no relatório da administração, no relatório de sustentabilidade e/ou nas notas explicativas dados relativos à
interação da entidade com o ambiente externo e ao relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores e incentivos
decorrentes dessa interação?
Utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de fornecedores?
Evidencia informações relativas a ações trabalhistas?
Evidencia o número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor?
Fonte: Adaptado de Vieira (2006) apud Beuren et al. (2009).
Quadro 3 – Diretrizes para Evidenciação Econômica
Sumário de dinheiro economizado pela companhia com ações de iniciativa ambiental.
Quantia gasta para melhorar a performance ambiental/ecoeficiência em projetos ambientais.
Quantia gasta em multas ou processos ambientais.
Relação da distribuição dos gastos ambientais.
Evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados e autônomos?
Evidencia gastos com a previdência privada?
Evidencia gastos com a cultura, tanto com seu público interno quanto com o externo?
Evidencia participação dos funcionários nos resultados?
Evidencia valor de indenizações e multas pagas a empregados por determinação da justiça?
Evidencia investimentos em educação?
Fonte: Adaptado de Mussoi e Van Bellen (2010); Vieira (2006) apud Beuren et al. (2009).

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
As análises dos dados foram feitas com o auxílio do software Excel. Foram examinados os
relatórios de sustentabilidade das empresas da amostra, verificando-se a porcentagem que cada empresa
possuía em relação ao total de 50 itens que demonstram as diretrizes para evidenciação das práticas de
sustentabilidade.
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A tabela 1 expõe as dez empresas geradoras de energia elétrica, sendo numeradas de 1 a 10,
podendo ser identificadas a quantidade de itens que cada empresa evidenciou e a respectiva
porcentagem que representa do máximo de 50 itens possíveis.
Tabela 1 – Representatividade nos itens de empresas geradoras de energia
Empresas

Quant. Itens Evidenciados

%

1

41

82

2

38

76

3

4

8

4

38

76

5

41

82

6

9

18

7

31

62

8

36

72

9

32

64

34

68

10
Fonte: Dados da pesquisa.

A partir da tabela 1, percebe-se que, entre as dez empresas geradoras de energia, apenas duas
tiveram um índice abaixo de 60%. A empresa 3 teve apenas 8% do total de 50 itens, o que talvez se
explique pelo fato de ser uma empresa pertencente a uma holding, em que foi analisado o relatório da
empresa pesquisada, e não da empresa holding. A empresa 6 ficou com índice de 18%, possuindo
apenas nove itens de evidenciação da sustentabilidade de 50, pecando também em diversos aspectos. O
máximo de itens da evidenciação de empresas geradoras de energia foi 41 itens, representando 82% do
total, referentes às empresas 1 e 5.
A tabela 2 a seguir representa as 26 empresas distribuidoras de energia, numeradas de 11 a 36.
Podem ser identificadas a quantidade de itens que cada empresa evidenciou e a respectiva porcentagem
que representa do máximo de 50 itens possíveis.
Tabela 2 – Representatividade nos itens das empresas distribuidoras de energia
Empresas

Itens Evidenciados

%

Empresas

Itens Evidenciados

%

11

39

78

24

38

76

12

39

78

25

36

72

13

39

78

26

23

46

14

45

90

27

40

80

15

40

80

28

46

92

16

43

86

29

42

84

17

40

80

30

24

48

18

37

74

31

42

84

19

39

78

32

40

80

20

39

78

33

43

86
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21

38

76

34

42

84

22

39

78

35

44

88

23
39
Fonte: Dados da pesquisa.

78

36

38

76

Verifica-se, por meio da tabela 2, que a maioria das empresas distribuidoras de energia possui
acima de 70% da evidenciação máxima dos itens de sustentabilidade. Apenas as empresas 26 e 30 estão
abaixo disso, demonstrando que o nível de evidenciação da maior parte delas encontra-se excelente. O
máximo de itens das empresas distribuidoras de energia foi da empresa 28, com 46 itens evidenciados,
representando 92% do total de 50 itens.
A tabela 3 a seguir demonstra um ranking das empresas geradoras e distribuidoras com relação
às práticas de sustentabilidade composta por 50 itens. Percebe-se que o máximo de itens evidenciados
foi de 46, com a empresa 28, representando 92% do total e o mínimo foi de quatro itens, com 8% de
50. O importante é demonstrar que a maioria das empresas pesquisadas possui uma relevante
evidenciação de suas práticas de sustentabilidade, mostrando a importância do disclosure ambiental,
social e econômico.
Tabela 3 – Ranking da evidenciação das práticas de sustentabilidade
Classificação

Empresa

Quant. Itens Evidenciados

%

1º

28

46

92

2º

14

45

90

3º

35

44

88

4º

16

43

86

5º

33

43

86

6º

29

42

84

7º

31

42

84

8º

34

42

84

9º

5

41

82

10º

1

41

82

11º

27

40

80

12º

32

40

80

13º

17

40

80

14º

15

40

80

15º

11

39

78

16º

12

39

78

17º

13

39

78

18º

19

39

78

19º

20

39

78

20º

22

39

78

21º

23

39

78
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Classificação

Empresa

Quant. Itens Evidenciados

%

22º

24

38

76

23º

36

38

76

24º

21

38

76

25º

4

38

76

26º

2

38

76

27º

18

37

74

28º

8

36

72

29º

25

36

72

30º

10

34

68

31º

9

32

64

32º

7

31

62

33º

30

24

48

34º

26

23

46

35º

6

9

18

36º
Fonte: Dados da pesquisa.

3

4

8

A tabela 4 a seguir demonstra a evidenciação ambiental das empresas geradoras e distribuidoras
de energia. Como abordado na metodologia, a evidenciação ambiental é composta por 34 itens. A
empresa que apresentou uma maior evidenciação ambiental foi a empresa 28, com 30 itens
identificados no relatório de sustentabilidade, representando 88,24% do total de 34 itens, lembrando
que essa empresa é uma distribuidora de energia. Já a empresa com menor índice foi a 6, com apenas
um item evidenciado.
Tabela 4 – Ranking das diretrizes de Evidenciação Ambiental
Classif.

Empresas

Quant. Itens.

%

Classif.

Empresas

Quant. Itens

%

1º

28

30

88,24

19º

12

23

67,65

2º

14

29

85,29

20º

13

23

67,65

3º

35

28

82,35

21º

19

23

67,65

4º

16

27

79,41

22º

20

23

67,65

5º

33

27

79,41

23º

22

23

67,65

6º

1

26

76,47

24º

23

23

67,65

7º

5

26

76,47

25º

21

22

64,71

8º

29

26

76,47

26º

24

22

64,71

9º

31

26

76,47

27º

8

21

61,76

10º

34

26

76,47

28º

18

21

61,76

11º

15

24

70,59

29º

25

21

61,76

12º

17

24

70,59

30º

10

19

55,88
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Classif.

Empresas

Quant. Itens.

%

Classif.

Empresas

Quant. Itens

%

13º

27

24

70,59

31º

9

18

52,94

14º

32

24

70,59

32º

7

17

50,00

15º

36

24

70,59

33º

30

12

35,29

16º

2

23

67,65

34º

26

10

29,41

17º

4

23

67,65

35º

3

2

5,88

23

67,65

36º

6

1

2,94

18º
11
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 5 a seguir expõe as diretrizes da evidenciação social composta por 6 itens, em que a
maioria das empresas apresentou todos os itens. As empresas que apresentaram menos itens
evidenciados foram a 3 e a 6, com apenas dois itens, representando 33,33% do total. Contudo, o mais
relevante é que a maioria das empresas demonstrou se importar em evidenciar suas práticas sociais.
Tabela 5 – Ranking das diretrizes de Evidenciação Social
Classif.

Empresas

Quant. Itens

%

Classif.

Empresas

Quant. Itens

%

1º

1

6

100

19º

23

6

100

2º

2

6

100

20º

24

6

100

3º

4

6

100

21º

27

6

100

4º

5

6

100

22º

28

6

100

5º

7

6

100

23º

29

6

100

6º

10

6

100

24º

31

6

100

7º

11

6

100

25º

32

6

100

8º

12

6

100

26º

33

6

100

9º

13

6

100

27º

34

6

100

10º

14

6

100

28º

35

6

100

11º

15

6

100

29º

8

5

83,33

12º

16

6

100

30º

9

5

83,33

13º

17

6

100

31º

25

5

83,33

14º

18

6

100

32º

26

5

83,33

15º

19

6

100

33º

30

5

83,33

16º

20

6

100

34º

36

5

83,33

17º

21

6

100

35º

3

2

33,33

6

100

36º

6

2

33,33

18º
22
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 6 a seguir demonstra as diretrizes da evidenciação econômica das empresas geradoras e
distribuidoras de energia brasileira, composta por dez itens de evidenciação. A maioria das empresas
expressou todos os itens econômicos em seus relatórios de sustentabilidade do ano de 2010. Apenas a
empresa 3 não evidenciou nenhum item econômico, ficando em último lugar no ranking.
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Tabela 6 – Ranking das diretrizes de Evidenciação Econômica
Classif.

Empresas

Quant. Itens

%

Lugar

Empresas

Quant. Itens

%

1º

8

10

100

19º

29

10

100

2º

11

10

100

20º

31

10

100

3º

12

10

100

21º

32

10

100

4º

13

10

100

22º

33

10

100

5º

14

10

100

23º

34

10

100

6º

15

10

100

24º

35

10

100

7º

16

10

100

25º

1

9

90

8º

17

10

100

26º

2

9

90

9º

18

10

100

27º

4

9

90

10º

19

10

100

28º

5

9

90

11º

20

10

100

29º

9

9

90

12º

21

10

100

30º

10

9

90

13º

22

10

100

31º

36

9

90

14º

23

10

100

32º

7

8

80

15º

24

10

100

33º

26

8

80

16º

25

10

100

34º

30

7

70

17º

27

10

100

35º

6

6

60

10

100

36º

3

0

0

18º
28
Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 7 a seguir apresenta os itens utilizados no check list para evidenciar as práticas de
sustentabilidade. Como a amostra é formada por 10 geradoras e 26 distribuidoras de energia, essa era a
quantidade máxima que cada item poderia ter, totalizando 36 evidenciações dessa prática.
Tabela 7 – Itens Evidenciação da Sustentabilidade
Diretrizes para evidenciação ambiental
Existência de um departamento de controle de poluição ou administração de problemas
ambientais
Existência de um comitê de assuntos ambientais na diretoria ou em outro órgão
executivo
Existência de termos e condições aplicáveis aos fornecedores e/ou clientes sobre práticas
ambientais
Envolvimento dos stakeholders na escolha das políticas ambientais praticadas na
companhia

Gerad.

Distrib.

Total

8

26

34

4

17

21

9

26

35

0

2

2

Implementação da ISO 14001

5

21

26

Premiação dos executivos atrelada também aos indicadores de performance ambiental

1

2

3

Existência de código de conduta ou diretrizes ambientais dentro da empresa

9

26

35

Sistema de gestão ambiental
Segue orientação de órgão especializado no meio ambiente (GRI) para elaboração dos
relatórios?

3

24

27

5

15

20
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Diretrizes para evidenciação ambiental
Possui auditoria/verificação independente para as informações ambientais dos seus
relatórios?
Possui certificação de programas ambientais ou licenças ambientais emitidas por órgãos
reguladores?

Gerad.

Distrib.

Total

3

5

8

9

26

35

Os produtos/serviços possuem certificação ambiental emitida por órgão especializado?
Prêmio de performance ambiental externa ou inclusão em algum indexador ambiental
(DSI ou ISE)

8

26

34

6

12

18

Envolvimento dos stakeholders no processo de evidenciação ambiental
Participação em iniciativas voluntárias favoráveis ao meio ambiente reconhecidas por
órgãos ambientais
Participação/parceria em associações ou organizações voltadas para a melhoria do meio
ambiente

0

0

0

8

25

33

8

25

33

Indicador da utilização/eficiência energética

8

26

34

Indicador da utilização/eficiência da água

7

25

32

Indicador da emissão de gases do efeito estufa

8

24

32

Indicador de emissão de outros gases poluentes

7

24

31

Indicador de emissão tóxica (TRI) – água, terra e ar

0

8

8

Indicador de emissão de resíduos sólidos ou líquidos

8

24

32

Indicador de reciclagem e aproveitamento dos resíduos

8

24

32

Indicador da utilização de recursos não renováveis e conservação da biodiversidade

2

5

7

Indicador do impacto de produtos e serviços no meio ambiente

3

16

19

Indicador de compliance na performance ambiental

0

2

2

Indicador do uso de recursos materiais totais

6

24

30

Indicador do uso de combustíveis (renováveis e não renováveis)

8

25

33

Indicador de derramamento (incidentes)

3

7

10

Indicadores do aquecimento global (neutralização)

1

19

20

Processos judiciais ambientais formalizados contra a empresa

6

24

30

Autuações e notificações ambientais recebidas pela empresa

6

24

30

Processos ambientais cabíveis contra a empresa

6

24

30

Criação de reserva/provisão para contingências ambientais

3

5

8

Publica o Balanço Social?

6

23

29

Publica a DVA?
Evidenciam no relatório da administração, no relatório de sustentabilidade e/ou nas notas
explicativas dados relativos à interação da entidade com o ambiente externo e ao
relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores e incentivos decorrentes dessa
interação?

10

26

36

8

26

34

Utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de fornecedores?

9

26

35

Evidencia informações relativas a ações trabalhistas?
Evidencia o número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa
do consumidor?

9

25

34

8

26

34

Diretrizes para Evidenciação Social
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Diretrizes para Evidenciação Econômica
Sumário de dinheiro economizado pela companhia com ações de iniciativa ambiental
Quantia gasta para melhorar a performance ambiental/ecoeficiência ou em projetos
ambientais

3

25

28

8

25

33

Quantia gasta em multas ou processos ambientais

6

24

30

8

25

33

9

26

35

Evidencia gastos com a previdência privada?

9

26

35

Evidencia gastos com a cultura, tanto com seu público interno quanto com o externo?

8

26

34

Evidencia participação dos funcionários nos resultados?
Evidencia valor de indenizações e multas pagas a empregados por determinação da
justiça?

9

26

35

9

25

34

Evidencia investimentos em educação?
Fonte: Dados da pesquisa.

9

26

35

Relação da distribuição dos gastos ambientais
Evidencia a remuneração bruta segregada
terceirizados e autônomos?

por

empregados,

administradores,

Verifica-se, a partir da tabela 7, que o item que mais apareceu nesta pesquisa foi que todas as
empresas evidenciam a DVA (Demonstração do Valor Adicionado), pois se trata de um demonstrativo
obrigatório. O item que menos apareceu foi o envolvimento dos stakeholders no processo de
evidenciação ambiental, ficando essa responsabilidade para a diretoria. A premiação dos executivos
atrelada aos indicadores de performance ambiental também foi pouco evidenciada, demonstrando que
provavelmente essas empresas não ganharam esse tipo de prêmio. Também se percebeu que poucas
empresas geradoras e distribuidoras de energia fazem auditoria independente nas informações dos
relatórios de sustentabilidade.
Por um lado, alguns indicadores ambientais são pouco evidenciados, como o indicador de
compliance, da utilização de recursos não renováveis e da emissão tóxica, que corresponde aos
indicadores ambientais. Por outro, os itens que correspondem às diretrizes econômica e social são bem
evidenciados pelas empresas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo procurou construir um ranking da evidenciação das práticas de sustentabilidade
entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia brasileiras listadas na BM&FBOVESPA. A
amostra foi constituída por 36 empresas que enviaram seus relatórios de sustentabilidade para a
ANEEL no ano de 2010, sendo 10 geradoras e 26 distribuidoras de energia.
O objetivo da presente pesquisa foi alcançado, tendo-se construído um ranking da evidenciação
das práticas de sustentabilidade, permitindo-nos perceber que a empresa 28 possui 92% do total de 50
itens na evidenciação geral, ficando em primeiro lugar no ranking. A empresa 28 também alcançou o
máximo de itens nas diretrizes sociais e econômicas, faltando apenas quatro itens das diretrizes
ambientais para possuir o máximo de evidenciação.
Com base nas tabelas elaboradas nos resultados, infere-se que as companhias distribuidoras de
energia preocupam-se mais com elaboração dos seus relatórios, evidenciando mais itens que as
empresas geradoras e demonstrando o cuidado com a produção mais limpa, a participação em projetos
de desenvolvimento sustentável e a geração de produtos ecológicos.
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Mesmo com a grande maioria das companhias expondo a preocupação em evidenciar suas
práticas de sustentabilidade, ainda existem empresas que pecam na evidenciação, como as empresas 3 e
6, que estão nas últimas colocações do ranking. Talvez isso aconteça por serem empresas que possuem
holding e não demonstrem em seus próprios relatórios todos os itens necessários.
O check list utilizado para a coleta dos dados apresentou mais itens da parte ambiental, o que
pode ser um sinalizador de que as empresas geradoras e distribuidoras de energia, por atuarem em um
campo organizacional caracterizado por gerar impactos consideráveis nas três dimensões da
sustentabilidade, em especial a ambiental, precisam adotar práticas que lhes concedam legitimidade
para a exploracao dos recursos naturais que envolvem a sua atividade produtiva.
Como recomendações para estudos futuros, sugere-se que se faça uma pesquisa utilizando uma
maior amplitude temporal na amostra, comparando-os, ou talvez que se utilize de outro ramo de
empresas que cause impacto nas dimensões ambiental, social e econômica.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é propor e aplicar um modelo teórico sobre a institucionalização do conhecimento
científico em sustentabilidade ambiental, por meio da comunicação científica proveniente de teses e dissertações em
programas de pós-graduação stricto sensu em Administração no Brasil. Trata-se de um estudo longitudinal, procedimento
documental com abordagem quantitativa e qualitativa. De 1998 a 2009 foram produzidas 14621 teses e dissertações, dessas
3,7% são da área de sustentabilidade ambiental. Essas teses e dissertações geraram 563 publicações de 1998 a 2011, das
quais 29% (168) atingiram o estágio pré-institucionalização, 8,8% (50) o estágio de semi-institucionalização e 8,7% (49) do
total das publicações foram institucionalizadas. Vale ressaltar que 81,6% dos artigos que chegaram a se institucionalizar e
70,4% dos artigos que se encontram no estágio de semi-institucionalização foram submetidos antes em eventos, a maioria
deles qualificados pelo CAPES.
Palavras-chave: teses e dissertações, processo de institucionalização, comunicação científica, sustentabilidade ambiental,
modelo teórico.
Abstract: The aim of this work is to propose and apply a theoretical model of the institutionalization of scientific
knowledge on environmental sustainability through scientific communication from theses and dissertations in post-graduate
studies in Business Administration in Brazil. This is a longitudinal study, procedure document with quantitative and
qualitative approach. From 1998 to 2009 were produced 14621 theses and dissertations, 3.7% of these are in the area of
environmental sustainability. These theses and dissertations generated 563 publications from 1998 to 2011, of which 29%
(168) met the pre-institutionalization stage, 8.8% (50) the stage of semi-institutionalization and 8.7% (49) of total
publications were institutionalized. It is noteworthy that 81.6% of the articles that came to institutionalize and 70.4% of the
articles that are in the stage of semi-institutionalization was submitted before in events, most of them qualified by CAPES.
Key-words: theses and dissertations, institutionalization process, scientific communication, environmental sustainability,
theoretical model.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, desde 1953, os cursos de pós-graduação stricto sensu são regulamentados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que representa o Sistema
Nacional de Pós-Graduação brasileiro. A pós-graduação stricto sensu brasileira apresentou um
crescimento surpreendente nas últimas décadas. Em 2011 são 2719 cursos de mestrado, 1608
doutorados e 336 mestrados profissionais. A grande área de Ciências Sociais Aplicadas contava com
111 cursos de mestrado e doutorado em 1998, perfazendo um total de 8,8% dos cursos stricto sensu no
país. Em 2009, o número de cursos da área subiu para 344, o que corresponde a 12,7% do total. As
áreas de Administração, Ciências Contábeis e Turismo possuem 135 cursos stricto sensu. Desse total,
os programas de administração correspondem a 55 mestrados, 27 doutorados e 27 mestrados
profissionalizantes (CAPES, 2012).
Assim como a quantidade de programas de pós-graduação stricto sensu em administração
aumentou desde sua origem, cresceu também o número de pesquisas resultantes de suas teses e
dissertações. Tão importante quanto essas pesquisas é a forma como elas são divulgadas e transmitidas,
pois a comunicação científica fundamenta-se na informação científica, que, por sua vez, gera o
conhecimento científico. A ciência é evolutiva e mutável, o que faz da pesquisa científica o seu
instrumento central e da comunicação científica o seu elemento básico (TARGINO; NEYRA, 2006).
O sistema de comunicação científica é uma instituição (BERGER; LUCKMANN, 1990;
KHOSROWJERDI, 2011) e a institucionalização trata do processo pelo qual determinada ordenação
social, entendida como sistema de interação regularizado, é criada, mantida ou transformada, a partir de
sua própria reprodução, em práticas rotineiras dos agentes. O progresso de qualquer área da ciência só
tem início a partir do momento em que essas pesquisas são submetidas, avaliadas, aprovadas,
publicadas e citadas pelos pares (MUELLER, 2000).
O processo de institucionalização da comunicação científica proveniente das teses e dissertações
produzidas em programas de pós-graduação stricto sensu de Administração do Brasil pode ser um
indicador de como as pesquisas em sustentabilidade ambiental estão se desenvolvendo e legitimando.
No Brasil, a produção da área acadêmica de Administração começou a ser objeto de estudo no
final da década de 1980 e, principalmente, a partir da década de 1990. Na área de sustentabilidade
ambiental, destacam-se os estudos de: Rosa e Ensslin (2007); Sgarbi et al. (2008); Gallon et al. (2008);
Jabour, Santos e Barbieri (2008) e Souza et al. (2011; 2011). Existem estudos bibliométricos e
metanálises na área ambiental, sobre publicações em periódicos e eventos da área, mas ainda não se
sabe se as pesquisas resultantes das teses e dissertações dos programas de pós-graduação stricto sensu
em Administração no Brasil estão contribuindo para a institucionalização do conhecimento em
sustentabilidade ambiental.
A partir dessa lacuna, o objetivo desse estudo é propor e aplicar um modelo teórico sobre a
institucionalização do conhecimento científico em sustentabilidade ambiental, por meio da
comunicação científica proveniente de teses e dissertações em programas de pós-graduação stricto
sensu em Administração no Brasil.
Os docentes vinculados a esses programas são responsáveis pela orientação de teses e
dissertações que podem gerar artigos científicos publicados em eventos, periódicos ou livros e capítulos
de livros, não só disseminando o conhecimento científico, mas tornando-o legítimo na comunidade
científica. Nesse contexto, a relevância dessa pesquisa reside em conhecer o estágio de
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institucionalização que se encontra o conhecimento gerado por esses programas na área de
sustentabilidade ambiental.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Essa sessão discorre sobre os aspectos da teoria institucional, como os conceitos de
institucionalização e o processo de institucionalização de Tolbert e Zucker (2012), e sobre os os
modelos de disseminação da comunicação científica e tipos de comunicação científica.
2.1 TEORIA INSTITUCIONAL
Machado-da-Silva e Fonseca (1996) frisam que os ambientes institucionais se caracterizam pela
elaboração e pela difusão de regras e procedimentos que proporcionam às organizações legitimidade e
suporte contextual. Muitas das posições políticas, programas e procedimentos das organizações
modernas são forçados pela opinião pública, pelo conhecimento legitimado por meio do sistema
educacional ou por prestígio social e pela legislação (MEYER; ROWAN, 1977). Quanto mais forte a
ordem racional ou legal, maior a medida em que as regras e procedimentos de racionalização e de
pessoal tornam-se exigências institucionais (MEYER; ROWAN, 1977).
O conceito que melhor capta o processo de homogeneização é o do isomorfismo que constitui
um processo de restrição que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades
que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais (DiMAGGIO; POWELL, 1983). As
mudanças isomórficas institucionais acontecem por meio de três mecanismos: o isomorfismo
coercitivo, o isomorfismo mimético e isomorfismo normativo (DiMAGGIO; POWELL, 1983).
A partir de uma perspectiva institucional, legitimidade proporciona estabilidade e significado
para a vida social em consonância com regras e leis relevantes, suporte normativo e ou alinhamento
com estruturas cognitivos-culturais (SCOTT, 2008). Para Suchman (1995) a melhor maneira de ganhar
legitimidade é frequentemente e simplesmente estar de acordo com os ambientes. "A legitimidade é
uma percepção generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas,
ou apropriadas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e
definições" (SUCHMAN, 1995, p.574).
O processo pelo qual as ações tornam-se repetidas com o passar do tempo e ganham
significados semelhantes entre as pessoas de um grupo é chamado de “institucionalização que ocorre
quando há uma tipificação de ações habituais pelos tipos de atores e qualquer uma dessas tipificações é
considerada uma instituição” (BERGER; LUCKMAN, 1990, p.79).
Instituições impõem restrições, definindo limites legais, morais e culturais, separando as
atividades legítimas das ilegítimas, assim, os sistemas normativo, regulador e cultural-cognitivo são
identificados por diferentes teóricos sociais como ingredientes vitais das instituições (SCOTT, 2008).
A legitimidade evoca uma segunda ordem de significado. Em seus estágios iniciais, atividades
institucionalizadas desenvolvem-se como padrões repetidos de comportamentos que reproduzem
significados compartilhados entre os participantes. A legitimação dessa ordem envolve conectá-lo a
mais amplos quadros culturais, normas ou regras. Assim, legitimação explica a ordem
institucionalizada, atribuindo validade cognitiva aos significados objetivados justificando a ordem
institucional, criando novos sentidos que servem para integrar os significados já ligados a processos
institucionais diferentes (BERGER; LUCKMANN, 1990).
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Na análise do processo de institucionalização de Tolbert e Zucker (2012), em um contexto
organizacional, esse processo é dividido em três estágios, o da habitualização, o da objetificação e o da
sedimentação.
O processo de habitualização está relacionado à inovação, por meio da geração de novos
arranjos estruturais, em resposta a um conjunto de problemas que pode estar ocorrendo em função de
elementos do ambiente externo, como: mudanças tecnológicas, legislação ou as próprias forças do
mercado. Uma ação habitualizada se refere a comportamentos que se desenvolveram na prática e foram
adotados por um ator ou um grupo de atores, a fim de resolver problemas recorrentes. Quando
significados atribuídos à ação habitualizada forem generalizados, independentes de indivíduos
específicos que desempenhem a ação, denomina-se esse processo de objetificação, identificando-o
como um estágio chave do processo de institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 2012).
O resultado do processo de habitualização é o desenvolvimento de estruturas que podem ser
classificadas como um estágio de pré-institucionalização e o movimento que caminha para um status
mais permanente e disseminado é o processo de objetificação que acompanha a difusão da estrutura
(TOLBERT; ZUCKER, 2012).
“A objetificação envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social entre os decisores
da organização à respeito do valor da estrutura, e a crescente adoção das organizações com base nesse
consenso” (TOLBERT; ZUCKER, 2012, p.205). Assim, quanto mais organizações tiverem adotado
determinada estrutura, maior será a probabilidade dos decisores perceberem as vantagens em termos de
custo/benefício de se tomar as mesmas decisões, uma vez que essas estruturas já foram pré-testadas
(TOLBERT; ZUCKER, 2012).
“Quando uma escolha é mais disseminada, é mais provável que venha a ser percebida como
uma escolha ótima” (TOLBERT; ZUCKER, 2012, p. 206). Estruturas que se objetificaram e que foram
amplamente disseminadas podem ser descritas como estando no estágio de semi-institucionalização,
quando a difusão deixa de ser simples imitação para ser mais normativa, refletindo a teorização
implícita ou explícita das estruturas (TOLBERT; ZUCKER, 2012).
A institucionalização total acontece pela sedimentação que se caracteriza pela “continuidade
histórica da estrutura e, especialmente, em sua sobrevivência pelas várias gerações de membros da
organização” (TOLBERT; ZUCKER, 2012, p.207). A sedimentação implica em amplitude e
profundidade, portanto, identificar os fatores que afetam a abrangência no processo de difusão e
conservação de uma estrutura à longo prazo é a chave para compreender o processo de sedimentação
(TOLBERT; ZUCKER, 2012).
O conhecimento científico passa por diferentes estágios de desenvolvimento para que seja
considerado legitimado e institucionalizado no meio acadêmico. Os estágios de institucionalização
também estão presentes no processo de disseminação da comunicação científica.
2.2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
A comunicação científica compõe-se por um sistema global e cooperativo no qual se reúnem
medidas, facilidades, ocasiões, publicações, recursos e diretrizes, que determinam como as mensagens
científicas circulam. O avanço dos meios eletrônicos, com destaque para a internet, modificam de
forma substancial o processo de difusão da informação e a concepção dos canais de comunicação
(TARGINO; NEYRA, 2006).
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Os modelos de Garvey e Griffith (1972), Hurd (2000) e Kosrowjerdi (2011) trabalham com o processo
de disseminação da comunicação científica. Esses modelos mostram o caminho percorrido pela
pesquisa, desde o nascimento de uma ideia do pesquisador passando pelo ponto mais alto que é a
publicação formal dos resultados, geralmente em um artigo científico, e continuando até que a
informação sobre esse artigo possa ser recuperada ou apareça como citações em outros trabalhos
(MUELLER, 2000).
Garvey e Griffith (1972) analisaram o processo de disseminação da comunicação científica
desde o momento em que o cientista começa sua pesquisa – o marco zero - e o momento em que ele a
publica em um periódico. De acordo com os autores, a disseminação do trabalho de pesquisa a partir do
momento em que seu trabalho era iniciado até ser depositado em bibliotecas para consulta, geralmente
ocorria em psicologia em um período de 12 a 15 anos. Em 1972, ano em que os autores finalizaram
essa pesquisa, o único meio de um periódico ser publicado era na forma impressa, o que sem dúvida
contribuía para o aumento do tempo de publicação.
A redução no tempo de publicação é corroborado pela pesquisa de Correia, Silva e Rocha
(2008) ao avaliarem a velocidade na publicação dos produtos científicos com 127 pesquisadores da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os autores constataram que o tempo estimado para
publicação em eventos é de 3 a 36 meses, sendo que a maior parte (90%) ocorre em até um ano e 65%
até seis meses; o prazo de publicação em periódicos é de até 36 meses, sendo que 84% publicam em 24
meses e 27% em seis meses; e quase 50% dos autores não publicam livros e quando publicaram (16%)
o tempo foi de 24 meses.
O modelo da comunicação científica, sugerido por Hurd (2000), modernizou o modelo de
Garvey-Griffith (1972), alterando características que passaram a empregar as tecnologias da
informação e comunicação (TIC). O modelo considera que até o ano de 2020, todo o processo de
comunicação científica ocorrerá com o apoio das TIC, o que já acontece atualmente. Além disso, expõe
que toda a comunicação científica estará disponível em sites ou arquivos digitais e poderá ser agregada
e preservada em bibliotecas digitais (HURD, 2000).
Khosrowjerdi (2011) estabeleceu que o processo de comunicação científica é realizado por meio
de cinco elementos operacionais: produção de conteúdo, legitimação de conteúdo, publicação de
conteúdo, distribuição de conteúdo e preservação de conteúdo. A produção de conteúdo acontece
depois do pensamento crítico e geração das ideias, quando um pesquisador torna visível o seu
conhecimento apresentando um discurso, um livro ou um artigo escrito. Depois de produzido, o
conteúdo deve ser validado por outros autores – a revisão por pares é um exemplo de legitimação do
conteúdo. Quando o conteúdo é avaliado e melhorado pode ser publicado na forma impressa ou
eletrônica. A distribuição do conteúdo ocorre por meio dos canais de distribuição que foram
revolucionados após a web. A preservação do conteúdo é a última etapa do processo de comunicação
científica, nesta fase, o conteúdo é preservado em bibliotecas, centros de informação e bancos de dados
para demandas futuras.
As atividades distribuídas no processo de comunicação científica costumam ser chamadas de
comunicação formal ou informal. A comunicação formal, também denominada de literatura branca, são
as publicações com divulgação mais ampla, como periódicos e livros. Enquanto a comunicação
informal, conhecida como literatura cinzenta, inclui geralmente comunicações de pesquisa ainda não
concluída, também são usadas para designar documentos semipublicados, entre eles: dissertações, teses

XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

e artigos de encontros científicos publicados em anais de congressos (GOMES; MENDONÇA;
SOUZA, 2000; MUELLER, 2000).
Os anais são considerados forma intermediária de documento, precedendo a fase final que é o
artigo publicado em periódico. Nessa concepção, pode-se considerar que os encontros científicos têm
como finalidade o aperfeiçoamento dos trabalhos, pois muitos trabalhos apresentados nesses eventos
são modificados substancialmente para publicação em periódicos (CAMPELLO, 2000).
“A realização de pesquisas e a comunicação de seus resultados são atividades inseparáveis”
(MEADOWS, 1999, p.161). Para Barreto (1998, p.123) “A publicidade do conhecimento produzido é
uma condição necessária para sua validação e socialização [...]”. É importante notar que os artigos de
periódicos têm maior probabilidade de serem referenciados, em serviços bibliográficos, que os outros
tipos de publicações possibilitando a disseminação ampla dos resultados da pesquisa, podendo ser
lidos, criticados e citados por outros pesquisadores. É dessa forma que os resultados de uma pesquisa
são absorvidos por gerações subseqüentes (MUELLER, 1995; BJORK, 2005).
Uma das maneiras de uma pesquisa se tornar mais acessível é quando estão indexadas em bases
de dados nacionais e internacionais (TARGINO, 2000). “O principal objetivo de um serviço de
indexação é assegurar a recuperação de qualquer documento ou informação no momento em que o
usuário busca um assunto em um sistema de informação” (STREHL, 1998, p.329).
O fator de impacto (FI) serve para avaliar a qualidade de um periódico. É calculado anualmente
pelo Institute for Scientific Information (ISI) para as revistas indexadas em sua base de dados e é
publicado pelo Journal Citation Reports (JCR). Para o cálculo do FI de um determinado ano, leva-se
em consideração o número de citações recebidas naquele ano pelos artigos publicados pelos periódicos
nos dois anos precedentes, dividido pelo número de artigos publicados pelo periódico no mesmo
período. (THOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011; VOLPATO, 2008).
O índice h de Hirsch é muito utilizado como forma de avaliar o impacto do pesquisador
individualmente. É publicado no ISI desde 2005 e no SCOPUS desde 2007. O índice h de um
pesquisador é determinado com o número de artigos publicados pelo pesquisador, os quais consigam
citações maiores ou iguais a esse número. Por exemplo, quando o h de um pesquisador for dez,
significa que ele tem, pelo menos, dez artigos publicados, cada um deles com, pelo menos, dez citações
(THOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011; VOLPATO, 2008).
A CAPES em seu processo de avaliação do quesito de produção intelectual criou o sistema Qualis que
é o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da qualidade da produção
intelectual dos programas de pós-graduação Stricto Sensu. Entre os fatores considerados estão o FI e o
h. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas
de pós-graduação Stricto Sensu para a divulgação da sua produção. A classificação dos periódicos é
realizada pelas áreas de avaliação e passa por um processo anual de atualização (CAPES, 2011b).
2.3 MODELO CONCEITUAL DE ANÁLISE
Essa pesquisa propõe um modelo teórico sobre a institucionalização do conhecimento científico
em sustentabilidade ambiental, gerado a partir da comunicação científica de teses e dissertações
produzidas em programas de pós-graduação Stricto Sensu de Administração do Brasil. O modelo é
apresentado na Figura 1 e tem como base o modelo de Garvey e Grifith (1972) atualizado pelos
modelos de Hurd (2000) e Khosrowjerdi (2011), construído de acordo com a realidade da pesquisa na
área de administração no Brasil.
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O processo de disseminação da comunicação científica desses trabalhos segue o modelo
estabelecido por Garvey e Grifith (1972). O início do processo (marco zero), a primeira publicação do
trabalho, pode ser a publicação da própria tese e dissertação ou seu resumo, e os resultados parciais que
tenham sido publicados antes da defesa final do trabalho, enquanto o final do processo ocorre quando
há publicação em periódico científico indexado, com FI ou h. Ao contrário de Garvey e Grifith (1972),
conforme proposto por Hurd (2000) esse processo não ocorre somente na forma impressa, mas,
também, de maneira eletrônica ou digital, por isso o tempo percorrido do início ao fim da pesquisa
muda de forma considerável conforme apontado por Correia, Silva e Rocha (2008).
Nesse modelo, foram considerados os cinco elementos operacionais propostos por
Khosrowjerdi (2011): produção do conhecimento; publicação do conhecimento; distribuição do
conhecimento; preservação do conhecimento; e legitimação do conhecimento.
A produção do conhecimento é considerada a publicação da própria tese/dissertação ou de seu
resumo e as publicações resultantes em diferenciados meios de comunicação científica, tornando
visível o conhecimento gerado. O modelo prevê que em qualquer das fases de institucionalização há
produção do conhecimento, uma vez que a produção do conteúdo ocorre após o pensamento crítico e
geração de idéias, quando o pesquisador torna visível o seu conhecimento (KHOSROWJERDI, 2011).
Assim sendo, a própria banca examinadora desses trabalhos critica e gera novas idéias, e, mesmo que
os mestrandos ou doutorandos não publiquem seus trabalhos em outros meios, terão os resumos de suas
pesquisas disponibilizadas no banco de teses da CAPES, ou o conteúdo das próprias teses e
dissertações, nas bibliotecas digitais das universidades, tornando visível de alguma forma o
conhecimento gerado, mesmo que sua abrangência seja pequena.
A publicação do conhecimento pode acontecer na forma impressa, eletrônica ou digital
(GARVEY; GRIFITH, 1972; HURD, 2000; KHOSROWJERDI, 2011) e o tipo de publicação
pode ser artigo científico, publicado em anais de eventos ou em periódico científico e capítulo de livro
ou livro, resultantes das teses e dissertações (GARVEY; GRIFITH, 1972; MEADOWS, 1999;
CAMPELLO, 2000). A publicação do conhecimento, assim como, a produção do conhecimento
acontecem nos três estágios de institucionalização. Considera-se que a publicação em periódicos
científicos possibilita ampla distribuição do conhecimento (MUELLER, 1995).
A distribuição do conhecimento está relacionada ao acesso que os pesquisadores têm a essas
pesquisas, por meio dos diferentes canais de distribuição (HURD, 2000; TARGINO; NEYRA, 2006;
KHOSROWJERDI, 2011). Atualmente as bibliotecas digitais e os bancos de dados indexados
permitem consultas aos conteúdos, por sistemas de buscas variados, com ampla visibilidade (STREHL,
1998; TARGINO, 2000; CASTRO, 2008). Considera-se que a total distribuição do conhecimento
ocorre no terceiro estágio de institucionalização, pois é possível acessar o conteúdo completo de todas
as publicações que se encontram nesse estágio, o que nem sempre é possível nos outros dois estágios.
A preservação do conhecimento acontece quando o conteúdo é preservado em bibliotecas
digitais, centros de informação e bancos indexados de dados que serão pesquisados em demandas
futuras (KHOSROWJERDI, 2011), utilizados e referenciados por outros pesquisadores, inclusive, com
indicadores de uso e impacto (STREHL, 1998; TARGINO, 2000; CASTRO, 2008). Entende-se que a
preservação do conhecimento acontece de maneira efetiva no terceiro estágio de institucionalização,
uma vez que o conteúdo das publicações nesse estágio são arquivados, em banco de dados indexado, o
que permite a conservação desses conteúdos, pelas próximas gerações.
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Figura 1 – Modelo do processo de institucionalização da comunicação científica

Fonte: elaborado pelos autores
Notas: Início da Tese ou Dissertação – são as publicações originárias de resultados parciais de teses e
dissertações publicadas antes da defesa final.
Siglas: EIA – Evento Internacional A; EIB – Evento Internacional B; ENA – Evento Nacional A; ENB – Evento
Nacional B; ENC – Evento Nacional; EISQ – Evento Internacional Sem Qualis; ENSQ – Evento Nacional Sem
Qualis; PNA – Periódico Nacional A; PNB – Periódico Nacional B; PNC – Periódico Nacional C; PLA –
Periódico Local A; PLB – Periódico Local B; PLC – Periódico Local C
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Por último, a legitimação do conhecimento ocorre quando o conteúdo é legitimado por outros
pesquisadores, ficando sujeito à validação e crítica dos pares (KHOSROWJERDI, 2011). Sob a
perspectiva da institucionalização um conteúdo é legitimado quando é publicado em um periódico
qualificado, com FI e com boa classificação pelo sistema Qualis/CAPES. Quem joga as regras do jogo
apresenta padrões compartilhados de comportamento, está realizando ações adequadas ao ambiente
institucional e de acordo com as regras estabelecidas, portanto, são instituições sobre as quais não se
pode levantar nenhuma questão, sendo assim, são consideradas legítimas (BERGER; LUCKMANN,
1990; MEYER; SCOTT, 1983; SUCHMAN, 1995). Dessa forma, os programas de pós-graduação e os
pesquisadores que atendem a regulamentação da CAPES são bem avaliados e, portanto, legitimados.
Assim, é possível afirmar que no Brasil o ambiente institucional das pesquisas são os programas de
pós-graduação e, estes são influenciados pelos mecanismos isomórficos coercitivos provenientes das
regras estabelecidas pela CAPES, dando forma e conferindo legitimidade à pesquisa brasileira
(MEYER; ROWAN, 1977; MACHADO DA SILVA; FONSECA, 1996; SCOTT, 2008).
Por outro lado, as TIC têm contribuído para inovação na pesquisa, por meio das práticas de
submissão e avaliação de manuscritos, com a utilização de meios eletrônicos, bem como, pelo
armazenamento e recuperação de informações para pesquisa (HURD, 2000). Tais inovações provocam
a homogeneização do processo de comunicação científica, por meio de mecanismos isomórficos
miméticos (MEYER; ROWAN, 1977; DiMAGGIO; POWEL, 1983; MACHADO DA SILVA;
FONSECA, 1996; SCOTT, 2008).
Para a compreensão de como ocorre a institucionalização do conhecimento dessas teses e
dissertações, esse processo é dividido em três estágios conforme proposto por Tolbert e Zucker (2012):
pré-institucionalização, semi-institucionalização e institucionalização.
No estágio de pré-institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 2012) são consideradas as
comunicações científicas classificadas como literatura cinzenta (GOMES; MENDONÇA; SOUZA,
2000) e informais (MUELLER, 2000). Nesse estágio, as pesquisas costumam apresentar grande
diversidade, pois teses, dissertações e artigos apresentados em congressos geralmente trazem inovações
nos temas, abordagens e métodos utilizados, porém, seu alcance limitado e, sua natureza sujeita a
aprimoramento, podem fazer com que essas pesquisas não sejam utilizadas como referências. Assim,
como sugerem Tolbert e Zucker (2012), o processo de habitualização está relacionado a inovação, por
meio da geração de novos arranjos estruturais, em resposta a um conjunto de problemas, e, por tais
estruturas não serem expostas formalmente são conhecidas apenas por aqueles que a adotaram, e por
isso é difícil de ser imitada.
O processo de habitualização nesse modelo ocorre quando os artigos resultantes das teses e
dissertações são apresentados ou publicados em anais de eventos científicos e as próprias teses e
dissertações são depositadas em seu formato original ou o seu resumo em bibliotecas digitais das
universidades na qual foram defendidas e no banco de tese da CAPES. Essas publicações estão no
estágio de pré-institucionalização, pois seu acesso é limitado. No caso dos eventos alguns não têm
publicações em anais, e, em muitos casos quando tem, não está acessível a todos os pesquisadores, mas
somente aos próprios autores ou associados, dificultando a consulta e referência dos artigos
apresentados nesses eventos. Assim, nesse estágio o conhecimento se torna visível, mas parcialmente
publicado e distribuído e, portanto, não legitimado (KHOSROWJERDI, 2011). Muitas dessas
pesquisas encerrarão seu processo de disseminação no estágio de pré-institucionalização.
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No estágio de semi-institucionalização o conhecimento caminha em direção a um status mais
permanente, o da objetificação (TOLBERT; ZUCKER, 2012). O modelo leva em consideração a
comunicação científica classificada como comunicação formal (MUELLER, 2000) - a literatura branca
(GOMES; MENDONÇA; SOUZA, 2000). Nesse estágio, as pesquisas estão mais disseminadas, uma
vez que artigos publicados em periódicos normalmente exigem padrões de qualidade mais apurados,
tanto em termos do referencial teórico atual quanto dos métodos empregados, geralmente com
avaliação cega pelos pares, o que torna seu conteúdo mais confiável. Além disso, os periódicos
qualificados pela CAPES, são considerados legítimos no meio acadêmico. Desta forma, como sugerem
Tolbert e Zucker (2012), o processo de objetificação envolve certo grau de consenso social entre os
decisores a respeito do valor da estrutura e a crescente adoção das organizações com base nesse
consenso.
Nesse estágio do processo são considerados somente os periódicos científicos sem FI ou h e
Indexação, mas classificados pelo sistema Qualis/Capes, excetuando-se a classificação “C” por tratarse de periódico que não atende ao requisito mínimo para avaliação do sistema Qualis/CAPES. Dessa
forma, esses periódicos são considerados legítimos pela comunidade científica, uma vez que são
pontuados pelo sistema Qualis/CAPES (MUELLER, 2000; BJORK, 2005, CAPES, 2011b). Essas
publicações estão no estágio de semi-institucionalização (THOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011;
VOLPATO, 2008; STREHL, 2005; SCOTT, 2008), porque, apesar de disponíveis para consulta em
bibliotecas digitais das próprias instituições em que as editam ou em meio impresso, ainda não são tão
abrangentes e valorizados quanto aquelas com FI ou h e disponíveis em base de dados indexadas Além
disso, parte-se do pressuposto que os artigos publicados em periódicos qualificados são boas fontes de
pesquisas. Sendo assim, nesse estágio o conhecimento se torna visível e publicado, mas parcialmente
legitimado, distribuído e preservado (KHOSROWJERDI, 2011).
O estágio de institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 2012), de acordo com o modelo,
ocorre quando os artigos resultantes das teses e dissertações são publicados em veículos de
comunicação com FI ou h e periódicos classificados pelo sistema Qualis/CAPES, como A1, A2, B1 e
B2. Quando as ações tornam-se repetidas com o passar do tempo ganham significados semelhantes e se
tornam padrões de conduta (BERGER; LUCKMANN, 1990, MEYER; ROWAN, 1977). Desse modo,
para Tolbert e Zucker (2012) a institucionalização total acontece pela sedimentação que se caracteriza
pela continuidade histórica da estrutura.
Nesse estágio, os trabalhos são publicados em periódicos considerados de alta qualidade e por
isso, com alta visibilidade e legitimidade (THOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011; VOLPATO, 2008;
STREHL, 2005; SCOTT, 2008), aumentando a possibilidade de que sejam referenciados em outras
pesquisas (BARRETO, 1998). Essas publicações estão institucionalizadas porque se tornaram visíveis,
foram publicadas, distribuídas e o conhecimento está devidamente preservado e legitimado. Pode-se
observar que ocorreu a sedimentação, pois essas publicações estarão disponíveis para consulta e
referenciadas por diversas gerações de pesquisadores, atingindo amplitude e profundidade
(KHOSROWJERDI, 2011; TOLBERT; ZUCKER, 2012).
3 MÉTODO DA PESQUISA
Em termos de delineamento temporal, trata-se de um estudo longitudinal (HAIR Jr et al., 2005),
com dados de um período de 14 anos, de 1998 a 2011. A opção por esse tipo de delineamento se
justifica pela possibilidade de verificar as transformações ocorridas na área, ao longo do tempo.
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A população definida para este estudo foram os programas stricto sensu da grande área de
Ciências Sociais Aplicadas, área de Administração. No portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2010b), foram levantados, os cursos recomendados e reconhecidos,
em junho de 2010. A amostra foi do tipo intencional dos quais foram selecionados os programas stricto
sensu em Administração, excluindo-se do estudo os programas das áreas de Ciências Contábeis e
Turismo. Um total de 109 programas de pós-graduação stricto sensu em Administração foi
identificado, sendo 27 doutorados, 55 mestrados acadêmicos e 27 mestrados profissionalizantes.
A coleta de dados iniciou em junho de 2010, por meio de pesquisa documental. Os relatórios
com dados necessários para pesquisa foram coletados no portal da CAPES (CAPES, 2010; 2010a). A
CAPES passou a disponibilizar os dados sobre teses e dissertações pelo portal em 1998, e os dados
disponíveis até o momento da finalização da coleta eram de 2009. Com relação às publicações
resultantes das teses e dissertações, a coleta dos dados foi realizada em publicações de 1998 a 2011.
Para a verificação da comunicação científica, gerada a partir das teses e dissertações selecionadas, foi
realizada coleta de dados no currículo Lattes (CNPQ, 2011) dos egressos e orientadores dessas
pesquisas, buscando as publicações resultantes das 541 teses e dissertações em sustentabilidade
ambiental, por meio da semelhança entre os títulos.
Na etapa seguinte, foram verificados os veículos da comunicação científica utilizados para a
divulgação, classificando-os em eventos nacionais e internacionais, periódicos nacionais e
internacionais. Após essa classificação inicial dos meios de divulgação dos trabalhos, os dados
coletados foram classificados de acordo com os critérios de estratificação do sistema QUALIS/CAPES
que estão relacionados à avaliação da produção intelectual, dos programas de pós-graduação stricto
sensu, conforme o triênio em que foram publicados. Os livros não foram classificados, uma vez que
apenas até o ano de 2006 é possível conhecer o seu estrato de classificação, tendo em vista que o
estrato nesses anos estava relacionado à editora. A partir de 2007, a classificação passou a ter critérios
mais complexos e a lista com as respectivas avaliações não é divulgada publicamente, o que inviabiliza
a comparação das publicações, optando-se dessa forma por descartar os livros da análise.
Para os anos de 1998 a 2006, a classificação se deu da seguinte forma: Evento Nacional A
(ENA), Evento Nacional B (ENB), Evento Nacional C (ENC); Evento Internacional A (EIA), Evento
Internacional B (EIB), Periódico Internacional A (PIA), Periódico Internacional B (PIB) e Periódico
Internacional C (PIC); Periódico Nacional A (PNA), Periódico Nacional B (PNB), Periódico Nacional
C (PNC), Periódico Local A (PLA), Periódico Local B (PLB), Periódico Local C (PLC) (CAPES,
2011d).
Para os anos de 2007 a 2011, a classificação foi Eventos em: E1 e E2; Periódicos em: A1, A2,
B1, B2, B3, B4, B5 e C (CAPES, 2011d). Os Eventos e Periódicos que não constavam no
QUALIS/CAPES foram denominados de Eventos Nacionais sem Qualis (ENSQ), Eventos
Internacionais sem Qualis (EISQ), Periódicos Nacionais Sem Qualis (PSSQ), Periódicos Internacionais
sem Qualis (PISQ).
No ano de 2007 foi instituído novo modelo de classificação dos eventos e periódicos no sistema
Qualis/CAPES e, para os anos de 2010 e 2011 esse modelo foi alterado (CAPES, 2011d; 2012). Dessa
forma houve a necessidade de fazer uma padronização dos dados que permitisse a comparabilidade das
análises, nos diferentes anos de publicação. A adequação dos dados foi realizada utilizando como base
os próprios critérios de equivalência estabelecidos pela CAPES, no documento de área de 2009 e
comunicado 002/2012 (CAPES, 2011d; 2012a).
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O tratamento de dados foi realizado pela análise de conteúdo (BARDIN, 2009) e estatística
descritiva, utilizando como principal recurso a distribuição de frequência e a análise percentual tendo
em vista que essa permite a comparação e evita que os números absolutos gerem interpretações
equivocadas.
4 APLICAÇÃO DO MODELO TEÓRICO
De acordo com os resultados da aplicação do modelo, pode-se afirmar que o processo de
comunicação científica em sustentabilidade ambiental resultante das teses e dissertações é uma
instituição (BERGER; LUCKMANN, 1990; KHOSROWJERDI, 2011) que incorpora diferentes
elementos da comunicação científica, em três estágios de institucionalização: pré-institucionalização,
semi-institucionalização e institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 2012). O processo de
institucionalização da comunicação científica desses trabalhos é apresentado na Figura 2.
Foram defendidos 541 trabalhos produzidos em sustentabilidade ambiental, 3,7% do total de
trabalhos defendidos na área de Administração, sendo que destes, 248 (46%) geraram 382 publicações
em eventos, 130 publicações em periódicos e 51 publicações em livros ou capítulos de livros.
No estágio de pré-institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 2012) encontram-se depositadas
em bibliotecas digitais das universidades e no banco de teses da CAPES, em seu formato original ou o
seu resumo, as 541 teses e dissertações defendidas em 12 anos de análise. Destas 293 (54%)
encerraram o processo de disseminação nesse estágio, pois se mantiveram em seu formato original. Das
248 teses e dissertações restantes resultaram 382 publicações em eventos, sendo que destas 168 (44%)
também encerraram o processo de disseminação nesse estágio, não gerando mais nenhum tipo de
publicação científica. Assim, as publicações que se encontram nesse estágio do processo são
classificadas como literatura cinzenta e informal (GOMES; MENDONÇA; SOUZA, 2000;
MUELLER, 2000) e têm seu acesso limitado, uma vez que, em alguns casos, somente os resumos das
teses e dissertações estão disponíveis, para consulta. No caso dos eventos, principalmente os não
qualificados pelo Qualis/CAPES, os textos completos só são disponibilizados para os próprios autores.
Assim, nesse estágio, apesar de o conhecimento estar publicado, sua visibilidade não é ampla, sendo
assim está parcialmente distribuído e não recuperado, portanto, não legitimado pela comunidade
científica (KHOSROWJERDI, 2011; SCOTT, 2008).
Considera-se que as teses e dissertações com texto integral disponível e as 214 publicações que
estão nesse estágio e que continuaram no processo de disseminação da comunicação científica foram
habitualizadas, em até um ano. Nesse caso, outros pesquisadores, para resolverem seus problemas de
pesquisa, utilizarão parte das soluções encontradas por esses cientistas, que já apresentaram suas
pesquisas no meio acadêmico, referenciando-as. Essas publicações tiveram seu grau de objetividade e
exterioridade aumentadas, mas não estão completamente legitimadas (TOLBERT; ZUCKER, 2012;
SCOTT, 2008).
A maior parte (88,8%) das 214 publicações restantes que seguiram no processo de disseminação
da comunicação científica provém dos eventos qualificados pela CAPES. Quando o pesquisador tem
aprovado um artigo em evento, principalmente aqueles qualificados pela CAPES, devido aos seus
critérios de seleção (CAMPELLO, 2000) aumenta a chance de publicação do artigo em periódico
qualificado. Dos artigos publicados em periódicos com FI ou h e indexação, 46,4% haviam sido
apresentados anteriormente em eventos E1/ENA, enquanto 21,4% foram publicados antes em eventos
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E2/ENB. Os eventos E1/ENA têm regras mais rígidas de seleção do que os E2/ENB e propicia aos
autores discussão durante o evento e feedback de avaliadores para aprimoramento do artigo.
Figura 2 – Processo de Institucionalização da Comunicação Científica em Sustentabilidade Ambiental

Fonte: elaborado pelos autores
Notas: Início da Tese - Dissertação – são as publicações originárias de resultados parciais das teses e dissertações
publicadas antes da defesa final.
Siglas: EIA – Evento Internacional A; EIB – Evento Internacional B; ENA – Evento Nacional A; ENB – Evento Nacional
B; ENC – Evento Nacional C; EISQ – Evento Internacional Sem Qualis; ENSQ – Evento Nacional Sem Qualis; PNA –
Periódico Nacional A; PNB – Periódico Nacional B; PNC – Periódico Nacional C; PLA – Periódico Local A; PLB –
Periódico Local B; PLC – Periódico Local C.
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No estágio de semi-institucionalização, estão 24 artigos científicos que foram encaminhados
diretamente após a defesa pública das teses e dissertações para periódicos e mais 57 artigos que foram
publicados anteriormente em eventos. Dos 81 artigos que se encontram nesse estágio, 50 (61,7%) deles
foram publicados em periódicos qualificados pela CAPES, mas sem FI ou h. Assim, essas publicações,
devido ao grau de exigência imposto pela CAPES para que façam parte do sistema Qualis/CAPES, são
consideradas legitimadas pelos pesquisadores (MUELLER, 2000; BJORK, 2005; CAPES, 2011b).
Sendo assim, entende-se que o conhecimento gerado em sustentabilidade ambiental pelos 50 artigos
publicados em periódicos qualificados pelas CAPES está seguindo em direção a um status mais
permanente e disseminado do conhecimento, o de objetificação, pois existe um grau de consenso entre
os pesquisadores que pesquisas publicadas nesses periódicos científicos têm seu conteúdo validado e,
que, por isso, utilizá-los como referência é mais legitimo do que usar os demais (MEYER; ROWAN,
1977; DIMAGGIO; POWEL, 1983; MACHAD0-DA-SILVA; FONSECA, 1996; MUELLER, 2000;
SCOTT, 2008; TOBERT; ZUCKER, 2012). O tempo que essas publicações levaram para ser
objetificadas foi de até dois anos.
Publicações que estão nesse estágio têm maior probabilidade de serem consultadas pelos
pesquisadores que procuram solucionar seus problemas de pesquisa. Os cientistas consideram
conveniente consultar periódicos como esses, cujo acesso é proporcionado pelas bibliotecas digitais das
próprias instituições que as editam e, por saberem que são periódicos de qualidade controlada pela
CAPES. Porém, o acesso e a forma de recuperação das informações não são tão abrangentes quanto os
periódicos com FI ou h, que são indexados em bancos de dados. Assim, no estágio de semiinstitucionalização, apesar de o conhecimento estar objetificado, está parcialmente preservado e
legitimado, e, em vista disso, não sedimentado (TOBERT; ZUCKER, 2012; SCOTT, 2008;
KHOSROWJERDI, 2011).
No estágio de institucionalização estão nove artigos que foram publicados diretamente nesses
periódicos, sendo que oito deles foram divulgados após a defesa final da tese e dissertação e um artigo
que é proveniente de resultados parciais. Além desses, mais 40 artigos que se originaram daqueles
publicados em eventos. As 49 publicações que estão nesse estágio são aquelas que têm FI ou h e
indexação, conforme classificação do sistema Qualis/CAPES e são considerados periódicos de alta
qualidade, visibilidade e acessibilidade, e, por isso, possuem legitimidade (THOMAZ; ASSAD, 2011;
VOLPATO, 2008; STREHL, 2005; SCOTT, 2008; CASTRO, 2008).
É possível afirmar que essas publicações estão sedimentadas, uma vez que seus conteúdos estão
publicados em veículos de comunicação científica com acesso amplo e que serão preservados por
diversas gerações, além do mais são reconhecidas pela comunidade da área como de alta qualidade, em
razão de os cálculos de FI serem utilizados internacionalmente pela comunidade científica. O
conhecimento em sustentabilidade ambiental que foi divulgado nesses meios de comunicação científica
atingiu a bidimensionalidade – amplitude e profundidade – sugerida como características necessárias
para o reconhecimento da total institucionalização (THOMAZ; ASSAD, 2011; VOLPATO, 2008;
STREHL, 2005; TOLBERT; ZUCKER, 2012).
A regulamentação expedida pela CAPES, que atribui peso e pontuação a produção intelectual e
conceitos aos programas de pós-graduação stricto sensu, influencia a ação dos pesquisadores, por meio
de seus mecanismos coercitivos que buscarão soluções mais vantajosas para avaliação deles mesmos e
desses programas (SCOTT, 2008; DIMAGGIO; POWEL, 1983). A escolha pela divulgação das
informações científicas em meios de comunicação científica qualificados pela CAPES proporcionam
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aos pesquisadores e às IESs que divulgam nos meios institucionalizados a legitimidade pretendida
(BERGER; LUCKMANN, 1990; MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWEL, 1983;
SUCHMAN, 1995; MACHAD0-DA-SILVA; FONSECA, 1996; SCOTT, 2008; TOBERT; ZUCKER,
2012).
As mudanças tecnológicas proporcionam ganhos não só de acesso ou recuperação das
informações, mas também no tempo de sua disseminação. Das publicações totalmente
institucionalizadas, 81,7% delas foram disseminadas em até três anos corroborando Correia, Silva e
Rocha (2008), ao passo que Garvey e Griffith (1972) concluíram que um trabalho de pesquisa para ser
totalmente disseminado levava, anteriormente, de 12 a 15 anos.
Do total de 563 publicações resultantes das teses e dissertações, os 49 artigos de periódicos que
foram institucionalizados representam 8,7% do total de publicações.
5 CONCLUSÕES
De um total de 14621 teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação stricto
sensu de Administração no Brasil, de 1998 a 2009, foram identificadas 541 destas produzidas em
sustentabilidade ambiental. Destas, 248 (46%) geraram 563 publicações. Essas 563 publicações se
dividiram em 382 artigos em eventos, 130 artigos em periódicos e 51 livros ou capítulos de livros. A
maior parte (78,5%) das publicações em periódicos foi realizada em periódicos qualificados pela
CAPES, sendo 49 (37,7%) publicações em periódicos com FI ou h e indexação.
Foram habitualizadas em até um ano, e, portanto, estão no processo de pré-institucionalização,
214 publicações em eventos e as teses e dissertações com texto integral disponível em bibliotecas
digitais. Foram objetificadas em até dois anos, 50 publicações em periódicos qualificados pela CAPES,
sendo a maioria delas provenientes de artigos publicados anteriormente em eventos qualificados pela
CAPES. Concluíram os três estágios de institucionalização se sedimentando e, portanto, se
institucionalizando, 49 publicações com FI ou h e indexação, em até três anos, sendo 67,8% desses
artigos publicados anteriormente em eventos qualificados pela CAPES.
Assim, conclui-se que das 14621 teses e dissertações produzidas nos programas de pósgraduação stricto sensu em Administração, 3,7% foram geradas na área de sustentabilidade ambiental.
Esses trabalhos geraram 563 publicações de 1998 a 2011, das quais 29% (168) atingiram apenas o
estágio pré-institucionalização, 8,8% (50) chegaram ao estágio de semi-institucionalização e apenas
8,7% (49) do total das publicações foram institucionalizadas.
Vale ressaltar que 81,6% dos artigos que chegaram a se institucionalizar e 70,4% dos artigos
que se encontram no estágio de semi-institucionalização foram submetidos antes em eventos, a maioria
deles qualificados pelo CAPES. Isso mostra a importância dos eventos para o aprimoramento das
pesquisas. É necessário, também, que de forma mais efetiva se estimule publicações dos resultados das
teses e dissertações, tendo em vista que 54% desses estudos não tiveram continuidade, em nenhum
meio de comunicação científica, perdendo os esforços de orientação e do desenvolvimento desses
trabalhos. Desta forma, percebe-se que a pesquisa em sustentabilidade ambiental no Brasil, resultante
dos cursos de pós-graduação stricto sensu em Administração, tem que ser aprimorada e estimulada a
comunicação científica.
Entre as limitações dessa pesquisa está a exclusão dos livros e capítulos de livros da análise das
publicações qualificadas pela CAPES, uma vez que livro é literatura branca e, geralmente, significa o
aperfeiçoamento de todas as outras publicações. Entende-se, no entanto, que a não consideração desse
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meio de comunicação científica, não gerou interferências sensíveis na análise. Outra limitação foi o
corte das publicações no ano de 2011, não se considerando as publicações realizadas no ano de 2012
que é o fim de um triênio da Capes, tendo em vista que o trabalho se encerrou nesse ano. Mesmo assim,
com um ano a menos de publicações foi possível constatar o aumento elevado de publicações em
periódicos com FI ou h.
Sugere-se, como continuidade desse trabalho, o estudo das referências utilizadas nos estudos
institucionalizados, procurando encontrar as preferências ontológicas e epistemológicas, além das
metodologias utilizadas.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo conhecer como os atores da cadeia-rede de algodão agroecológico
estabelecem relacionamentos interorganizações. Utilizou-se metodologia qualitativa com abordagem exploratóriodescritiva e matrizes teóricas sobre formas de relacionamentos organizacionais e interorganizacionais, como suporte
para a discussão dos resultados. As análises propiciaram o entendimento e interpretação dos fenômenos, sem
descartar contribuições auxiliares na elaboração do mapa conceitual, com outras teorias e abordagens inerentes ao
tema. Os resultados demonstram os relacionamentos da Cadeia-Rede Justa Trama, que perpassa 6 estados do Brasil,
com grande dispersão geográfica e considerável dimensão territorial, o que naturalmente causa dificuldades de
transporte e logística. E que esse tipo de arranjo organizacional somente pode ser mantido se for valorizado os
relacionamentos entre seus atores, o que levou a concluir que, a união de empreendedores coletivos, permite que os
envolvidos assumam riscos que não assumiriam individualmente.
Palavras-chave: relacionamento, cadeia-rede, algodão agroecológico, justa trama.
Abstract: Research sought to evidence how actors of the Chain-Network of the agroecological cotton, Justa Trama,
establish intraorganizational and interorganizational relationships. Using a qualitative methodology and an
exploratory-descriptive approach, we were able to analyse and understand the phenomenon. Theoretical matrixes
were used to evaluate the different kinds of organizational and interorganizational relationships, without disregarding
auxiliary contributions in the elaboration of the conceptual map with other theories and approaches inherent to the
theme. Results demonstrated the relationships of the Chain-Network Justa Trama, that traverses 6 different Brazilian
states, with large geographical dispersion and considerable territorial dimension, which naturally causes difficulties
in transportation, communication and logistics. Additionally, that this type of organizational arrangement can only be
maintained if relationships between actors are properly valued, which led to the conclusion that the union between
collective entrepreneurs allows stakeholders to assume risks that they would not assume individually.
Key-words: relationships, chain-network, agroecological cotton, justa trama.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações precisam interagir com o seu ambiente externo, uma vez que buscam os
recursos para desenvolver suas atividades e atingir seus objetivos. No entanto, quando o arranjo
da organização é uma cadeia-rede, a forma dos relacionamentos interorganizacionais são
diferentes, parecem favorecer, em princípio, o alcance de objetivos individuais e coletivos, a
partir de um complexo ordenamento de conexões, sob as quais as organizações estabelecem interrelações de diferentes maneiras, em contextos diversos e considerando as distintas culturas dos
stakeholders.
Ressalta-se, portanto, a importância desta pesquisa, que partiu da formação de cadeia-rede
para as formas de relacionamentos interorganizacionais, destacando-se as percepções sobre os
motivos de sua manutenção, bem como as consequências destas, considerando que todas as
organizações, mesmo as redes interorganizacionais, constituem-se de pessoas e recursos os quais
estão voltados ao alcance de determinados objetivos. Além desta preocupação central, a pesquisa
também, evidencia como os atores da cadeia-rede de algodão agroecológico, denominada de
Justa Trama, estabelecem os relacionamentos interorganizacionais.
A Cadeia Solidária do Algodão Agroecológico é uma rede de empreendimentos
econômicos solidários responsáveis por todas as etapas de produção da cadeia têxtil e de
confecções, desde o plantio de algodão até a produção e comercialização das peças de roupas. As
cadeias produtivas solidárias (CPS) são redes formadas por Empreendimentos Econômicos
Solidários - EES, articulados dentro de uma mesma cadeia produtiva, cujas atividades compõem
os principais elos dessa produção. Desta forma, procurou-se saber quais são as formas de
relacionamentos interorganizacionais existentes na Cadeia-Rede Justa Trama, tendo como
objetivo geral conhecer como são estabelecidos os relacionamentos entre os atores das
organizações que compõem a Cadeia-Rede de Produção do Algodão Agroecológico.
A pesquisa encontra justificativa nas lacunas na literatura sobre o assunto, como também,
por contribuir para melhor entendimento sobre o tema.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
As discussões sobre as questões ambientais ensejam estudos e pesquisas que alteram os
valores da sociedade, envolvendo governos, indústrias e populações a partir de novos e atuais
conhecimentos. Estas levam a reflexão sobre o consumo da humanidade, o uso dos recursos
devolvendo pouco em troca, causando escassez das reservas naturais, alterando as condições
climáticas, encarecendo a produção e distribuição de alimentos e materiais essenciais. Sobre o
conceito de desenvolvimento sustentável, Veiga (2008) considera controverso quando pessoas de
uma comunidade podem desejar de imediato o próprio desenvolvimento econômico, ao passo que
uma nação inteira clama por desenvolvimento social, educacional, estrutural, que está mais ligado
à distribuição de renda, aumento das oportunidades e qualidade de vida para todos.
2.1 Sustentabilidade e Agroecologia
Com o propósito de avaliar a condição agroecológica dos agros ecossistemas, Meyer et al.
(1992) identificaram três parâmetros que podem quantificar a mudança ambiental. Quais sejam:
sustentabilidade, traduzida como a capacidade de manter um nível de produtividade dos cultivos,
ao longo do tempo, sem colocar em risco os componentes estruturais e funcionais dos agros
ecossistemas; contaminação dos recursos naturais, como a alteração da qualidade do ar, da água e
solo que pode ser causada pela utilização de insumos nos agros ecossistemas; e a qualidade da
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paisagem agrícola, sendo as diversas formas em que os padrões agrícolas para o uso da terra
podem modificar o panorama e influenciar nos processos ecológicos.
Por sua vez, Depointi e Almeida (2002) indicam que um conceito de sustentabilidade em
contextos de desenvolvimento rural pode englobar os seguintes atributos: adaptabilidade,
diversidade, equidade, resiliência, manutenção ou durabilidade, interação entre as dimensões.
Quanto ao atributo da diversidade, Nolasco (1995) entende como o grau de complexidade de sua
rede de relações, a qual depende da estabilidade de um sistema e, para Kageyama (1987), os
limites da resiliência são diferentes para os distintos sistemas. Portanto, entende-se por
sustentabilidade a manutenção de um sistema ao longo do tempo, sendo que essa durabilidade
depende de quanto maior for a adaptabilidade, a diversidade, a resiliência, a equidade do sistema
e a interação entre as diferentes dimensões: econômica, ambiental, social e cultural.
Já Gonçalves e Engelmann (2009) consideram a agroecologia como um campo de
conhecimento que pode desenvolver as bases teóricas, científicas e metodológicas para o cultivo
de uma agricultura sustentável. Acrescentam que essa agricultura se estrutura em processos
produtivos que são gerados pela integração do conhecimento científico e do conhecimento local,
levando em consideração as bases ecológicas que regem os processos reprodutivos dos diferentes
elementos do ecossistema.
Por outro lado, sobre o contexto dos sistemas agroecológicos, Begnis, Pedrozo e
Estivalete (2006) e Begnis (2007) consideram que os relacionamentos interorganizacionais no
campo agronegocial efetivam-se a partir da percepção de formação de valor. Para os autores o
processo de formação de valor relacional baseia-se em seis elementos: confiança, cooperação,
compensação, comunicação, compartilhamento e comprometimento.
Na abordagem para a formação de arranjos organizacionais, Vinhas e Becker (2006)
contribuem, considerando que é necessário conhecer as diversas formas e modelos
organizacionais, assim exemplificados: redes, joint ventures, alianças estratégicas, fusões,
consórcios, empreendimentos cooperativos, arranjos institucionais e contratos de longa duração,
as quais podem ser diferenciadas em função do grau de interdependência dos parceiros para
Rosseti (2001), Lorange; Roos (1996); pelos mecanismos de coordenação empregados para
Grandori (1997); bem como, pela relação com outras estruturas de governança e mercado para
Powell (1987, 1990) e Williamson (1985, 1992).
Na visão de Lane e Beamish (1990) sobre a formação e gerenciamento de arranjos, nos
arranjos cooperativos, os benefícios estratégicos e econômicos entram como primeira
consideração; mas para Ebers (1997), Gulati (1998), Ring e Van de Vem (1994) os fatores
socioculturais exercem papel significativo no desempenho de tais arranjos; e para Granovetter
(1985), Polanyi (1944) e Uzzi (1997) os fatores econômicos e tecnológicos, imersos em relações
sociais, são moldados por estes. Já Gulati (1998) considerando as fases do processo de formação
de arranjos organizacionais cooperativos considera ser possível afirmar que os laços sociais
exercem influências distintas em tais fases, no entanto, a variação vai depender do tipo de
arranjo.
Considerando tais posicionamentos, observa-se que uma das alternativas buscadas pelas
organizações é associar-se com duas ou mais entidades formando os arranjos e caracterizando as
alianças interorganizacionais, o que possibilita o emprego de recursos comuns para
desenvolverem uma nova atividade em conjunto, que como propõe Rossetti (2001) promove a
união de empreendedores que fazem parte do coletivo.
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2.2 Redes – Interações entre Pessoas e Organizações
Autores como Martes & Bulgacov (2006), Balestrin & Vargas (2004), Oliver e Ebers
(1998), contribuem para a geração de conhecimento sobre redes. Esta discussão surgiu nos
Estados Unidos e na Inglaterra nas décadas de 1970 e 1980, com estudos que tem foco em redes.
No entanto, no Brasil o interesse surgiu a partir da década de 1990. Dentre os principais temas
abordados por estes estudos considerando o que apregoa Martes & Bulgacov (2006, p. 13),
destacam-se, entre outros, a elaboração de fluxo e conhecimento; cooperação; confiança;
desenvolvimento regional considerando as redes de pequenas e médias empresas;
competitividade a partir das inter-relações de grandes corporações, em especial as alianças
estratégicas; benefícios advindos da troca de informações; internacionalização de empresas; e,
governança corporativa.
Neste sentido, Castell (1999) considera as redes um meio de intensificar a interação entre
as pessoas e organizações reduzindo o espaço e o tempo nas inter-relações dos seus atores. Para
Balestrin e Vargas (2004) existem inúmeros fatores que interferem no desenvolvimento de uma
rede, sendo muito difícil existir duas redes estruturadas de maneira idêntica.
O sucesso competitivo de regiões e nações deve-se à organização produtiva e
organizacional das empresas em forma de redes, sobretudo a cooperação entre as empresas o que
tem tido crescente impacto na economia, em especial, quando se trata de desenvolvimento local e
a obtenção de vantagens competitivas sistêmicas (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004).
Para Mance (2000), quando estes empreendimentos se organizam em rede solidária, esta
passa a atender demandas imediatas da população por trabalho, melhoria no consumo, educação,
entre outras, e começa a implantar um novo modo de produzir, consumir e conviver, tendo a
solidariedade como uma forma de vida. Elas promovem a integração dos diversos atores sociais e
atendem suas demandas imediatas.
Parece que a inserção desses empreendimentos em redes não ocorre apenas pela busca da
viabilidade econômica, pois Sousa Santos e Rodrigues (2002) afirmam que o êxito das
alternativas de produção depende da sua inserção em redes de colaboração e de apoio mútuo.
Dado o seu caráter contra hegemônico e o fato de que em muitas situações as experiências de
produção alternativa são empreendidas por setores marginalizados da sociedade, as iniciativas
frequentemente são frágeis e precárias.
Observa-se, então, pela visão desses autores, que a associação em rede vai além dos
fatores econômicos, privilegia os aspectos ideológicos relacionados à proposta dos
Empreendimentos de Economia Solidária e auxilia na manutenção e afirmação do seu caráter
contra-hegemônico, não funcionando simplesmente como mero instrumento para aumentar a
eficiência produtiva. São identificados os interesses comuns por parte dos agentes que compõem
a rede solidária e que podem alavancar os esforços coletivos, de modo que a atuação se torne
mais eficaz no meio mercantil capitalista (METELLO, 2007).
Desse modo, Mance (2000) enumera quatro critérios que considera importante para
participação em redes solidárias, sejam: (1) nos empreendimentos não deve haver qualquer tipo
de exploração do trabalho, opressão política ou dominação cultural; (2) que seja preservado o
equilíbrio ecológico dos ecossistemas, respeitando, portanto a transição dos empreendimentos
que ainda não sejam ecologicamente sustentáveis; (3) compartilhamento dos excedentes para
expansão da própria rede; e, (4) autodeterminação dos fins e autogestão dos meios, em espírito de
cooperação e colaboração.
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Um dos objetivos principais da rede solidária ainda consiste na geração de renda para as
pessoas desempregadas e marginalizadas. Isto ocorre pela busca da melhoria do padrão de
consumo, como também, proteger o meio ambiente e visando construir uma nova sociedade, sem
exploração das pessoas ou destruição da natureza, que integre grupos de consumidores, de
produtores e de prestadores de serviços em uma mesma organização-rede (MANCE, 2000).
O estudo das relações entre as organizações vêm se tornando uma preocupação dos
teóricos. Oliver (1990) diz que, enquanto a maioria dos trabalhos neste domínio tem incidido
sobre os determinantes das relações interorganizacionais, a compreensão do fenômeno tem
crescido, a unidade de análise tem gradualmente mudado a partir da díade à organização definida
para a rede. Nesse sentido, Powell (1990) ressalta que parte deste interesse é gerado pelo
reconhecimento dos acadêmicos de que as empresas, bem como as organizações de um modo
geral, são de setores sem fins lucrativos e públicos. Elas interessam-se pelas várias formas de
alianças cooperativas, com o intuito de reforçar a competitividade e a eficácia, que parece não ser
mais possível com os mecanismos tradicionais de governança de mercado ou hierárquica.
2.3 Grupos de Interesses – Os Stakeholders
A discussão em torno dos grupos de interesses, denominados de Stakeholders tornou-se
temática importante da ética empresarial à gestão prática e estratégica (WAXENBERGER e
SPENCE, 2003, p. 242). Uma inter-relação crescente é observada entre os conceitos de Teoria
dos Stakeholders, Responsabilidade Corporativa e Ética nos Negócios (VALOR, 2005, p 193;
GARRIGA e MELE, 2004, p. 61). A gestão de stakeholders vem gradualmente sendo adotada
como um dos principais fatores sobre a ética nos negócios, conforme Carroll & Buchholtz,
(2006) e Crane & Matten, (2004).
Na Teoria dos Stakeholders são estudados grupos de clientes, fornecedores, funcionários,
o governo e comunidade (FREEMAN, 1984). No entanto, Freeman (2003), numa revisão
posterior a versão do seu modelo, apresenta cinco partes interessadas internas, constituídas por
financiadores, clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades. Neste modelo não estão
incluídos os concorrentes, porém o autor introduziu seis novas partes interessadas do ambiente
externo à rede, quais sejam: governos, os ambientalistas, ONGs, críticos, a mídia e outros, que se
ligam ao núcleo interno.
Contribuindo, Fassin (2009) considera que a Teoria dos Stakeholders apresenta-se
confusa, com ambiguidade entre quem afeta a organização e quem pode ser afetado por ela. Ele
enfatiza a existência de uma controvérsia entre a abordagem legal no sentido de reforçar os
direitos contratuais e a abordagem gerencial, que se apresenta mais pragmática, nos aspectos
relacionais entre os stakeholders e a organização. Visando diminuir a confusão identificada na
Teoria dos Stakeholders, Fassin (2009) considera três aspectos centrais e os categoriza como:
stakeholders, stakewatchers e stakekeepers.
Para ele, stakeholders são partes com interesse e participação real na organização,
possuem reivindicação legítima, poder e influência recíproca. São os grupos clássicos, que
possuem interesses concretos na empresa; stakewatchers são grupos que protegem os
stakeholders que possuem interesses reais na empresa, e possuem poder considerável sobre a
empresa, mas a empresa dificilmente consegue influenciá-los, pois são independentes da
empresa; stakekeepers são os reguladores independentes que não tem participação direta na
empresa, mas possuem influência e controle, impõem regras e restrições à empresa, enquanto esta
tem pouco impacto recíproco sobre os reguladores.
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Desta forma, Fassin (2009) resume o papel de cada jogador, considerando que: (i) os
stakeholders comandam as posições dos jogadores; (ii) os stakewatchers assistem aos jogos; (iii)
os stakekeepers conservam o jogo.
A partir desse modelo, bem mais detalhado e refinado, que foi denominado de “stake
model” por Fassin (2009), é possível de uma forma simplificada, fazer uma análise de cada
organização, setor ou stake, pois podem surgir variações de diferentes graus. Torna-se dinâmico,
considerando a grande variação de pressões que as empresas passam ao longo do tempo. Assim, o
status de algum stakewatcher pode ser de stakeholder, dependendo, por exemplo, de sua ação. A
mídia pode ser útil ou agressiva, variando nas posições de stakewatcher e de stakekeeper. Já o
governo fornece infraestrutura, cobra impostos, promulga leis e impõe regulamentos, por isso
pode apresentar-se como stakewatcher e stakekeeper, em consonância com suas funções
múltiplas.
Para Fassin (2009), diante de um modelo teórico tal como sugerido por ele, há a
necessidade de identificar e selecionar os diferentes grupos de stakeholders, os diferentes níveis
de ambiente e a posição ambivalente dos grupos e reguladores. Ele crê que ao pesquisar
stakeholders é preciso inicialmente identificá-los e sugere que se inicie fazendo a diferenciação
tripartite da natureza dos stakeholders, ou seja, Legitimidade da Reivindicação, Dominância
Poder/Influência e Responsabilidade.
Nessa etapa é possível separar os stakeholders legítimos, podendo ser desenhado um
arranjo, que vai ajudá-lo a melhor visualizar a rede complexa de circunscrições que rodeiam a
organização. Após esta fase, devem ser diferenciados os limites e os três níveis da organização
(fonte de recurso, estrutura do setor e arena política e social). Os interessados representam a
organização dentro do núcleo central, os segmentos adjacentes representam os stakewatchers e
fora se encontra os stakekeepers, no que se pode chamar de arena politicossocial. Desta forma
pode-se dizer que a organização-empresa encontra-se no nível microeconômico e a comunidade
econômica e mundial no nível macroeconômico. O modelo integra ainda o setor público, o
público em geral e a sociedade, os quais funcionam em grande parte como stakekeepers.
Prosseguindo na análise é preciso que fique clara a posição que há ambivalência entre os
grupos de pressão e de reguladores. Assim, dentro da circunferência da organização, o poder e a
influência dela domina os stakeholders, enquanto que os stakewatchers encontram-se fora da
organização e têm influência na sua relação com ela. Portanto, a organização é afetada pelos
stakewatchers e pelos stakekeepers. A organização tem obrigação moral com os stakeholders,
mas não com os stakewatchers, os quais detêm o poder sobre ela e podem exercer influências
benéficas ou prejudiciais sobre a organização. Por isso, os stakewatchers precisam ser
considerados através de uma perspectiva estratégica.
2.4 Relacionamentos Interorganizacionais
Os estudos sobre relacionamentos interorganizacionais, segundo Aldrich (1979) podem
ser justificados pela necessidade que as organizações têm de interagir com o ambiente visando
conseguir os recursos e condições para exercerem às suas atividades. No entanto, no que se refere
a redes, que representam uma forma de organização eficaz para integrar objetivos individuais e
coletivos, Castells (1999) pondera que significa um complexo ordenamento de conexões, mas
que as organizações se encontram em contextos distintos, em culturas diversas e ainda assim,
conseguem estabelecer inter-relações de diferentes maneiras.
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Quanto aos motivos para formação e manutenção dos relacionamentos, Oliver e Ebers
(1998) consideram importante analisar as suas consequências. Isto em função de que as
organizações são criadas com objetivos determinados e tem necessidades de monitorar seus
resultados, uma vez que estas redes interorganizacionais, também devem conhecer esses
resultados (WEGNER & DAHMER, 2004).
A literatura corrente tem o entendimento de que os relacionamentos interorganizacionais
se iniciam tendo como motivação a busca das organizações por maior eficiência, inclusive como
fator determinante na forma de negociação, que visem aumentar as vantagens na consecução de
recursos para suas atividades, entendimento este que corrobora com o que dizem Franco (2007);
Hall (2004); Oliver, (1990). Neste sentido, Whetten e Leung (1979) acenam na direção de que as
organizações entendem o valor instrumental das relações interorganizacionais.
Outros autores como Aldrich (1979); Oliver (1990); Papadopoulos, Cimon, & Hébert
(2008) consideram que o poder se constitui em outro fator motivador dos relacionamentos
interorganizacionais, levando-se em consideração que um dado relacionamento pode ter grande
potencial de influência sobre as demais organizações da rede.
O estabelecimento de relacionamentos interorganizacionais também pode ocorrer em
função de incertezas ambientais, pois, em algumas situações as organizações se utilizam destes
relacionamentos para responder as demandas do ambiente. Brass et al. (2004); Galaskiewicz
(1985); Whetten & Leung (1979) mencionam que a situação de incerteza no ambiente também
ocorre em função da falta de recursos e condições de desenvolver suas atividades, o que é
determinante para levar as organizações a estabelecerem relacionamentos com vista a
estabilidade.
Considerando-se que as contingências vêm do ambiente, para que se entenda os fatores
motivadores e até os resultados que advêm dos relacionamentos, torna-se necessário considerar
os fatores facilitadores e dificultadores que podem ocorrer nos relacionamentos
interorganizacionais. Como aponta Candido & Abreu (2004) e Oliver (1990) estes fatores advém
de aspectos ambientais e organizacionais, podendo facilitar ou comprometer a formação de um
relacionamento.
Desta forma, parece ser condição o estabelecimento de confiança entre relações de
parcerias, sendo este um fator considerado como essencial para que a cooperação aconteça,
segundo afirmam Hoffmann & Scholosser (2001) e Mellat-Parast & Digman (2008).
Considerando-se, ainda, a posição de Hoffmann e Schlosser (2001), a confiança é um
processo que se constrói, começando na fase de formação da rede, sendo dependente de como são
estabelecidos e demonstrados o compromisso com a organização, investimentos e
compartilhamentos de ativos tangíveis e intangíveis (DYER, 1996). A confiança nada mais é que
um produto das relações sociais e ganha dimensão exponencial na formação de redes de
cooperação, uma vez que elas têm o papel de aproximar os agentes favorecendo com que as redes
sejam maiores que as tratativas econômicas (VERSCHOORE e BALESTRIN, 2008).
Isabella (2002) cita o comprometimento como outro fator necessário a formação e
manutenção do relacionamento interorganizacional. A autora afirma que quando o parceiro se
compromete, passa a colocar suas energias no relacionamento visando o sucesso do negócio.
Sabe-se que se o componente não se compromete, pode ter uma atuação oportunista, como
menciona Medcof (1997), podendo influenciar o relacionamento de forma negativa, o que
prejudica o desempenho do negócio (HAKANSSON & FORD, 2002). Pode-se considerar que a
confiança deve ser construída ao longo do tempo, uma vez que as condições essenciais, como
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honestidade, pré-disposição e consideração, são percebidas somente depois de certo tempo de
relacionamento (JARILLO & STEVENSON, 1991; PARK & JUNGSON, 2001; LAJARA,
LILLO, & SEMPERE, 2002).
As organizações que mantem relacionamentos interorganizacionais obtem resultados
mais significativos em relação as que usam outras práticas, afirmam Mellat-Parast & Digman
(2008). No entanto, de acordo com Fryxel, Dooley & Vryza (2002), avaliar tais resultados não é
fácil uma vez que as organizações individualmente, ou a rede, podem ser afetados pelos
relacionamentos que influenciam nos resultados (HALL, 2004).
Assim sendo, Geringer & Hebert (1989) indicam que os resultados dos relacionamentos
devem ser avaliados levando em consideração o alcance dos objetivos planejados pelas
organizações e também pela rede. Porém, deve-se frisar que como as organizações participantes
se mantêm autônomas, inclusive financeiramente, não se faz monitoramento contábil para a rede,
somente para as organizações na sua individualidade. Wegner & Dahmer (2004) apontam que a
avaliação dos resultados dos relacionamentos deve prever variáveis qualitativas, considerando a
coesão do grupo, a capacidade de análise, a capacidade de planejamento, o esforço de
cooperação. Neste contexto, Pereira (2005) propõe que os resultados dos relacionamentos sejam
avaliados em termos de satisfação das organizações com os relacionamentos.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e abordagem exploratório-descritiva, utilizando
diário de campo e entrevista semi-estruturada para conhecer as formas de relacionamentos
interorganizacionais.
Na ilustração 01, visualiza-se a lógica da Cadeia-Rede tendo a Justa Trama como figura
central. Nesta organização ocorre a administração da Rede, promovendo toda a animação,
planejamento e organização desde o design das peças, aquisição de matérias-primas, aos produtos
finais da confecção e comercialização destes. O desenho da Cadeia-Rede Justa Trama, indica o
fluxo de produção que envolve os empreendimentos; os produtores de algodão, sindicatos dos
produtores, catadores de produtos florestais e organizações de apoio aos empreendimentos.
As visitas aos empreendimentos iniciaram-se no ano de 2009, decorrentes da execução do
projeto financiado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, atendendo ao edital do PROCAD – Programa de Capacitação de Docentes, sendo dado
continuidade em 2010 e 2011 e neste artigo apresentado somente uma parte dos resultados.

APOMS
Associação dos
Produtores Orgânicos
de Mato Grosso do Sul
Centro Público ECOSOL
Loja Talentos de Mãos

A
g
r
i
c

Ilustração 01 – Constituição do Arranjo Produtivo Cadeia-Rede Justa Trama Atualizada
Fonte: A partir de Riva (2011).
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O tempo necessário para efetivação da pesquisa justifica-se com a dispersão geográfica
dos Estados, como pode ser observado na ilustração 02, a localização da sede da Rede Justa
Trama com seus empreendimentos associados.

MS

APOMS
Associação dos
Produtores Orgânicos
de Mato Grosso do
Sul

Ilustração 02 - Mapa de Localização dos Associados a Justa Trama, Atualizado
Fonte: A partir de Riva (2011).

Foram visitados: 6 Estados, 8 Municípios e 14 empreendimentos, sendo efetuadas 56
entrevistas com representantes e trabalhadores dos empreendimentos, porém, alguns foram
entrevistados mais de uma e até três vezes para atender aos procedimentos metodológicos e
ainda, confirmar ou revisar os registros efetuados em visitas anteriores.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A estrutura produtiva a Cadeia-Rede Justa Trama, compõem-se de coletores de produtos
florestais da Cooperativa Açaí, de produtores da ADEC e da Associação dos Produtores
Orgânicos de Mato Grosso do Sul – APOMS, que são responsáveis pelo setor de produtos
primários da Cadeia-Rede Justa Trama. Observa-se que neste segmento e no de beneficiamento, a
Cooperativa Açaí conta com suporte de uma organização de apoio à produção. Trata-se da
Incubadora de Empreendimentos Solidários, um programa de extensão universitária do Centro de
Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia da Universidade Federal
de Rondônia - CEDSA/UNIR, que tem como suporte financeiro o Instituto de Estudos e
Pesquisas Agroambientais e Organizações Sustentáveis – IEPAGRO, desde Maio de 2010, assim
como, a ADEC recebe apoio da ESPLAR (Centro de Pesquisa e Assessoria), que realiza
assistência técnica aos produtores de algodão agroecológico no Estado do Ceará.
No segmento do beneficiamento tem-se a Coopertextil que recebe os fardos de algodão
agroecológico da ADEC e da APOMS para fazer a fiação e tecer as mantas que entram como
matéria-prima para a etapa de costura, modelagem, distribuição e comercialização das peças
acabadas. Essa atividade é compartilhada pelas cooperativas AÇAÍ, UNIVENS, FIO NOBRE e
contam com o Centro Público de ECOSOL, em Itajaí - SC, Loja Talentos de Mãos que procede à
exposição dos produtos da Cadeia-Rede Justa Trama.
O processo de formação da Cadeia-Rede Justa Trama se confunde com uma história de
lutas de seus fundadores, os quais militavam no movimento brasileiro de Economia Solidária, o
qual oportunizava encontros dos empreendimentos econômicos solidários existentes no país e
filiados ao movimento. Por ocasião destes encontros, as lideranças tinham a oportunidade de falar
sobre suas experiências, habilidades, ramos de atividades e luta solidária por romper barreiras em
busca de trabalho e renda, de forma a reduzir a classe de trabalhadores e trabalhadoras excluídas
no Brasil.
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Assim, a rede começou a se formar em 2004, quando as cooperativas que faziam parte
da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários - UNISOL, receberam a
responsabilidade de produzir 60 mil bolsas para o Fórum Social Mundial de 2005, um encontro
de movimentos sociais realizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Para
confecção das bolsas houve a colaboração de cooperativas de diversos estados, sendo identificada
uma cadeia produtiva solidária do algodão convencional. Nesta primeira fase, a configuração da
rede contava com a CONES que produzia o fio e a Cooperativa de Produção Têxtil de Pará de
Minas -COOPERTÊXTIL de Minas Gerais, responsável pela produção do tecido. Estes dois
empreendimentos já não integram a rede. Cabia à Cooperativa de Costureiras Unidos
Venceremos – UNIVENS, do estado do Rio Grande do Sul, e a Cooperativa Fio Nobre dos
Tecelões, da Região do Município de Itajaí - FIO NOBRE do estado de Santa Catarina, a
atividade de produção final das bolsas. A Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural
de Tauá – ADEC que produzia algodão agroecológico, no estado do Ceará, juntou-se ao grupo e
a partir de um financiamento da SENAES – Secretária Nacional de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho e Emprego que possibilitou a organização das atividades; e a partir daí, a
Cadeia-rede de Algodão Agroecológico Justa Trama tem inicio, em Outubro de 2005, por ocasião
de um evento nacional denominado Criança Esperança no estado do Rio de Janeiro. A partir
deste evento, a Cadeia-Rede ganhou novos clientes, criou novos vínculos e inseriu-se nos
mercados nacional e internacional.
O processo da cadeia-rede do algodão agroecológico teve inicio no Ceará, nordeste do
Brasil, com pequenos produtores de Tauá e municípios próximos. Utilizando tecnologia
agroecológica, o algodão é plantado em consórcio com outras culturas como: o feijão, gergelim,
coentro, sorgo e plantas como o nim (utilizado como defensivo natural, que evita pragas nas
plantações). A produção do algodão atende a Cadeia-Rede Justa Trama e também a empresa
Veja, uma fairtrade que produz tênis ecológicos, atendendo o mercado europeu. O
processamento do algodão que separa a pluma do caroço ocorre na sede da ADEC, em Tauá, no
estado do Ceará, que constitui o primeiro elo da Cadeira-Rede, possibilitando toda a integração
aos demais segmentos, com a filosofia da agroecologia.
Na ilustração 3, pode-se perceber a dinâmica da cadeia-rede de algodão agroecológico,
representado pelos stakes, preconizados por Fassin (2009) tendo a justa trama como organização
foco, as organizações associadas como stakeholders, demonstrando o encadeamento da cadeia
produtiva, os agentes de fomento e representações políticas como stakekeepers e as instituições
de suporte técnico os stakewatchers.
A produção primária da cadeia produtiva do algodão utilizado pela Rede teve seu inicio
no interior do estado do Ceará e mais recentemente, começa a ser produzido em outras
localidades para atender a demanda. Uma produção nova está ocorrendo em um assentamento
chamado Fazenda Itamarati, no Município de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul,
fronteira com o Paraguai. Em Tauá, no estado do Ceará, na ADEC a produção de algodão deste
assentamento é transportada para ser feito o processamento da pluma.
O produto in natura – a pluma de algodão agroecológico - é enviado ao estado de Minas
Gerais, sudeste do país, para a COOPERTEXTIL, uma indústria com práticas de Economia
Solidária que realiza a fiação e tecelagem do algodão agroecológico. Os tecidos e fios são
direcionados as cooperativas: FIO NOBRE e UNIVENS no Sul do país.
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Cadeia –Rede de Algodão Agroecológico - Justa Trama

Stakewatchers

Stakeholders

Stakekeepers

UNISOL
SENAES;

Produção Algodão: ADEC; APOMS; Sindicatos
e Associações

FBES;

ITES/CEDSA;

Coletores de Sementes da Floresta: Cooperativa
Açai e Associação

FBB;
SEBRAE;

UNIR;
PETROBRÁS;
FPAI;
ESPLAR;
COOCRESCE;

Processamento Fios e Tecido: COOPERTÊXTIL

CONOSUD;
Processamento Adereços: COOPERATIVA
AÇAI e Presidio Feminino

Fair Societá
Coop;
NEXUS;

Transformação em Confecções: UNIVENS; FIO
NOBRE; INOVARTE

ICCO;
CEPESI;

Distribuição : Cooperativa Central Justa Trama

AEFAF
Comercialização Atacado: Justa Trama;
UNIVENS e FIO NOBRE

Comercialização Varejo: Cooperativa Açaí e
Talentos de Mãos

Coordenação e Gestão da Cadeia-Rede Justa Trama
Planejamento, Organização e Controle: Coletivo das Organizações Associadas

Ilustração 3 – Dinâmica da Cadeia-Rede Justa Trama
Fonte: Elaboração dos autores.

A Cooperativa Fio Nobre está instalada na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina,
que, a partir do tecido e do fio do algodão agroecológico, confecciona peças de roupa de tricô e
crochê. A UNIVENS, localizada na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
também, produz confecções a partir dos tecidos de algodão agroecológico.
A Cooperativa Açaí, que se encontra instalada no Munícipio de Porto Velho, no Estado de
Rondônia encarrega-se dos aviamentos produzidos a partir das sementes, cipós e cocos oriundos
dos Produtos Florestais Não-Madeiráveis – PFNMs para compor as peças de confecções. São
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botões, colares, pulseiras e brincos produzidos a partir desses produtos coletados da floresta
Amazônica.
Os empreendimentos que compõem a Rede Justa Trama são filiados à UNISOL – Central
de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – estratégia que permitiu e fundamenta a união
desses empreendimentos e oportunizou o surgimento da Cadeia-Rede Justa Trama.
Os Stakekeepers identificados foram o Fórum Brasileiro de Economia Solidário – FBES,
a Fundação Banco do Brasil - FBB; o Serviço de Apoio a Pequena e Micro Empresas - SEBRAE;
a PETROBRÁS; a Associação de Cooperação Internacional Norte-Sul – CONOSUD; a
Cooperativa Social - Fair Societá Coop; a Confederação Geral do Trabalho Italiano - NEXUS; a
ICCO; o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí – CEPESI e a Associação Escola
Família Agrícola de Fronteira AEFAF. Estas instituições mantêm relacionamentos
interorganizacionais com a Cooperativa Central Justa Trama e empreendimentos associados à
Cadeia-Rede, a partir de seus programas de cidadania e responsabilidade social, com apoio
financeiro a execução de projetos selecionados por edital, relacionamento político, apoio
ideológico, construção coletiva de relacionamentos comerciais coletivos, troca de experiências,
comercialização e produção agroecológico colorido.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Economia Solidária marca fortemente o início e atuação da Cadeia-Rede Justa Trama. A
UNISOL é compreendida como principal Stakewalters uma vez que está presente em todos os
relacionamentos interorganizacionais dos stakeholders. A percepção e permanência da confiança
entre os empreendimentos é uma das questões mais importantes para manter essa aliança da
Rede. Pode ser observada essa confiança no diálogo entre os empreendimentos em contatos do
dia-a-dia, assembleias ou reuniões anuais de planejamento e prestação de contas. Os
empreendimentos trabalham cooperando entre si, e ajudam-se com auxílio às atividades dos
empreendimentos que se encontram em dificuldades. Isso se dá pela compreensão de que, se um
dos empreendimentos tiver sua atividade fim desestruturado, isso também refletirá em toda a
Cadeia-Rede. Portanto, além desse auxilio mútuo ser uma questão solidária é também uma
necessidade global da Justa Trama. Esta evidência permite inferir que os relacionamentos
interorganizacionais constituem-se fatores determinantes a manutenção e crescimento da cadeiarede.
Isto permite considerar que essa Cadeia-Rede, que perpassa 6 estados do Brasil – Ceará,
Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rondônia – com
dispersão e considerável dimensão territorial, o que naturalmente causam dificuldades de
transporte, logística e encontros físicos entre as cooperativas, somente pode ser mantida se
valorizado os relacionamentos interorganizacionais.
Sendo assim, a união de empreendedores coletivos permite com que os envolvidos
assumam riscos que não assumiriam individualmente. A união dos empreendimentos da Justa
Trama permite que em conjunto, possam realizar atividades empreendedoras que talvez os
empreendimentos não realizassem, seja pelas questões financeiras, produtivas ou até mesmo de
tomada de decisão qualificada.
É importante, destacar outras dificuldades empresariais da Cadeia-Rede Justa Trama,
quanto a organização das atividades, marketing e venda dos produtos; incentivos fiscais e
financeiros para a produção e venda, capacitação administrativa para atuação nos
empreendimentos; dentre outra atividades. Pode-se atribuir essas questões ao pouco tempo de
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existência da Rede; falta de oportunidades para alguns empreendimentos solidários se
estabelecerem administrativamente; e talvez, a falta de políticas públicas destinadas a
empreendimentos da Economia Solidária, capazes de auxiliar na atividade administrativa da
empresa, ponto fundamental para sua permanência no mercado.
Os achados desta pesquisa remetem a proposição de que novos estudos devem ser
empreendidos para entender a motivação dos empreendedores a participar da Cadeia-Rede Justa
Trama, para além do aspecto imediato de geração de renda. Conhecer as percepções pessoais dos
envolvidos visando a continuação e perenidade da Cadeia-Rede, notadamente aos stakewalters
SENAES e UNISOL, mas também, os stakekeepers Fundação Banco do Brasil, PETROBRÁS,
SEBRAE, Universidades e Organizações de Assistência e Assessoramento à Cadeia-Rede, bem
como, outras instituições que colaboram para o sucesso da rede, levando-se em consideração a
consciência de consumo sustentável e a visão do cliente de valorizar produtos socioambientais,
gerados ecologicamente corretos e a partir tecnologias sociais.
REFERÊNCIAS

ALDRICH, H. E. Organizations and environments. New Jersey: Prentice-Hall. 1979.
ALTIERI, M.A.¿ Por que estudiar la agricultura tradicional? Agroecología y Desarrollo, Santiago, v.1, n.1, 1624 p. 1991.
ALTIERI, M.A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. RJ: PTA/FASE, 240 p. 1989.
ALTIERI, M.A. Biodiversity and pest management in agroecosystems. Binghamton: Haworth, 185p. 1994.
ALVARES, E. GIACOMETTI, C. GUSSO, E. Governança corporativa: um modelo brasileiro. Campus, 2008.
AMATO NETO, J. (Org.). Redes entre organizações: domínio do conhecimento da eficácia operacional. São Paulo:
Atlas, 2005.
BALESTRIN, A., & VARGAS, L. M. A dimensão estratégica das redes horizontais de PMEs: teorizações e
evidências. Revista de Administração Contemporânea, 8 (Edição Especial), 203-227. 2004.
BALESTRO, M. Confiança em Rede: a experiência da rede de estofadores do pólo moveleiro de Bento Gonçalves.
Dissertação (Mestrado Adm) – PPGA, Universidade Federal do RS, Porto Alegre, 2002.
BEGNIS, H. S. M.; PEDROZO, E. A.; ESTIVALETE, V. D. F. B. Formação de valor através de relacionamentos
interorganizacionais: reconhecendo o “valor” de uma parceria de negócios. In: ENCONTRO ANUAL DA
ANPAD, 30, 2006. Salvador. Anais. Salvador: Associação Nacional Pós-Graduação em Administração, 2006.
BEGNIS, H. S. M. Formação de valor transacional e relacional na cadeia produtiva do leite no Rio Grande do
Sul. 2007. 269 p. Tese (Doutorado em Agronegócios). Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios. Programa
de Pós-Graduação em Agronegócios, Universidade Federal do RS, Porto Alegre, 2007.
BRASS, D., GALASKIEWICZ, J., GREVE, H., & TSAI, W. Taking stock of networks and organizations: a
multilevel perspective. Academy of Management Journal, 47(6), 795-817. 2004.
BRUSCO, S. Pequeñas empresas y prestación de servicios reales. In F. Pyke & W. Sergenberger (Orgs.), Los DI
y las PYMEs: DI y regeneración económica local (pp. 25-37). 1993.
BUYS DE BARROS, A. B. Instituições de economia política. RJ: José Konfino Editora, 1955.
CÂNDIDO, G. A. Fatores Críticos de sucesso no processo de formação, desenvolvimento e manutenção de
redes interempresariais do tipo agrupamento industrial entre pequenas e médias empresas: um estudo
comparativo de experiências brasileiras. Tese de doutorado em Engenharia da Produção - Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2001.
CÂNDIDO, G. A., & ABREU, A. F. Fatores Críticos de sucesso no processos de formação, desenvolvimento e
viabilização de redes organizacionais: um estudo exploratório. Encontro Nacional da Associação dos Programas
de Pós-Graduação em Administração. Curitiba: ANPAD. 2004.
CARROLL, A. & A. BUCHHOLTZ. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 6th Edition
(Thompson Learning, Mason. 2006.
CASTRO, M., BULGACOV, S. HOFFMANN, V. E. Relacionamentos Interorganizacionais e Resultados: Estudo
em uma Rede de Cooperaço Horizontal da Região Central do Paraná. RAC, Curitiba, v. 15, n. 1, art. 2, pp. 25-46,
Jan./Fev. 2011.
XV ENGEMA 2013
13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

CASAROTTO FILHO,N. PIRES, L. H.Redes de pequenas e médias empresas e desenvolvimento
local:estratégias para a conquista da competitividade global com base na experiência italiana.SP.Atlas, 1998.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CRANE, A. and D. MATTEN. Business Ethics: A European Perspective (Oxford University Press). 2004.
DEL CASTILLO, J. Lo local y lo internacional: la importancia de las redes de colaboración. In: SEMINARIO DE
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, 22 al 26 de junio, Valencia. 1992.
DELEUZE, G., & GUATTARI, F. Mil Platôs: Vol. 1. Rio de Janeiro, RJ: Ed. 34 Letras. 1995.
DEPOINT, C. & ALMEIDA, J. Indicadores para avaliação da sustentabilidade em contextos de
desenvolvimento rural local, 2002.
DYER, J. H. Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: evidence from the auto industry.
Strategic Management Journal, 17. (4), 271-291.1996
EBERS, M. The formation of inter-organizational networks. Oxford, New York: Oxford University Press. p. 285,
1997.
EISENBERGER, R., HUNTINGTON, R., HITCHISON, S., & SOWA, D. Perceived organizational support.
Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507. 1986.
EURADA. How to be an entrepreneurial region for the next ten years. Disponível em:
<www.eurada.org/Dowload/library/.pdf. Acesso em: 29/05/2011from the auto industry. Strategic Management
Journal, 17(4), 271-291. 1996.
FASSIN, Y. The Stakeholder Model Refined. Journal of Business Ethics. 2009.
FRANÇA FILHO, G; LAVILLE, J. Economia Solidária uma abordagem internacional. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2004.
FRANCO, M. J. B. Tipologia de processos de cooperação empresarial: uma investigação empírica sobre o caso
português. Revista de Administração Contemporânea, 149-176. 2007.
FREEMAN, E. Strategic Management: A Stakeholder Approach (Pitman, Boston. 1984
FREEMAN, E. Lecture – Stakeholder Management Revisited: What’s the State of the Art? Leuven, 20
November. 2003.
FRYXEL, G.E, DOOLEY, R. S., & VRYZA, M. After the ink dries: the interaction of trust and control in U.S –
based international joint ventures. Journal Of. Management Studies, 39(6), 865-886. 2002.
FUKUYAMA, F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: The Free Press Paperbacks,
1995.
GALASKIEWICZ, J. Interorganizational relations. Annual Review of Sociology, 11, 281-304. 1985.
GARRIGA, E. and D. MELE. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Theory, Journal of Business
Ethics 53(1/2), 51–71. 2004.
GERINGER, J.M., & HEBERT, L. Control and performance of international joint ventures. Journal of
International Business Studies, 20 (2), 235-254. 1989.
GONÇALVES, S. e ENGELMANN S. A. La Agroecología y la Reestructuracion Del Desarrollo Rural.
CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v.4, n. 8, p. 29-51, ago. 2009.
GOULDNER, A. W. The norm of reciprocity: a preliminary statement. Amer. Sociol. Rev. 25:161-78, Washington
University, St. Louis, MO. 1960.
GRANDORI, A.; SODA, G. Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organization Studies, v. 16,
n. 2, p. 183-214, 1995.
GRANDORI, A. An organizational assessment of interfirm coordination modes. Organization
Studies, Berlin, New York, v. 18, n. 6, p. 897-925. 1997.
GRANOVETTER, M. Economic action and social structure: the problem of embededdness. American Journal of
Sociology, Chicago, Illinois, v. 91, n. 3, p. 481-510. 1985.
GULATI, R. Alliances and networks.Strategic Management Journal, Hoboken,NJ,v.19, p.293-317. 1998.
HAKANSSON, H., & FORD, D. How should companies interact in business networks? Journal of Business
Research, 55(2), 133-139. 2002.
HALL, R. Organizações: estruturas, processos e resultados. São Paulo: Prentice Hall. 2004.
HOFFMANN, W. H., & SCHOLOSSER, R. Success factors of strategic alliances in small and medium-sized
enterprises: a survey. Long Range Planning, 34(3), 357-381. 2001.
ISABELLA, L. A. Managing an alliance is nothing like business as usual. Organizational Dynamics, 31(1), 4759. 2002.
XV ENGEMA 2013
14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

JARILLO, J. C., & STEVENSON, H. Co-operative strategies: the payoffs and the pitfalls. Long Range Planning,
24(1), 64-70. 1991.
JARILLO, J.C. On strategic networks. Strategic Management Journal. 1988.
KAGEYAMA, P. Y. Conservação “in situ” de recursos genéticos de plantas. IPEF 35: 7-37 1987.
LAJARA, B., LILLO, F., & SEMPERE, V. Human resources management in the formulation and
implementation of strategic alliances. Human Systems Management, 21(3), 205-215. 2002.
LANE, H.; BEAMISH, P. Cross-cultural cooperative behavior in joint ventures in LDCs. Management
International. Gütersloh, Germany, v. 30, p. 87-102. 1990.
LARSON, A., & STARR, J.A. A network model of organizational formation. Entrepreneurship: Theory and
Practice. 1993.
LASTRE, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. Novas Políticas do Conhecimento: o foco em Arranjos Produtivos e
Inovativos Locais. RedSist. RJ. 2005.
LATOUR, B. Promises of constructivism. Rio de Janeiro, RJ. 2003.
LEWIS, J. Alianças estratégicas: estruturando e administrando parcerias para o aumento da lucratividade. São
Paulo: Pioneira, 1992.
LÉVESQUE, B. Empreendedor coletivo e economia social: outra forma de empreender. Revista virtual de gestão
de iniciativas sociais. 1a. primeira, out-2004, p. 44-64. 2010.
LORANGE, P; ROOS, J. Alianças Estratégicas: formação, implementação e evolução. SP. Atlas.1996.
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman. 2001.
MANCE, E. A. Consumo Solidário. In: CATTANI, A. D. (org). A Outra Economia. Porto Alegre: Veraz Editoresp.
44-49. 2000.
MARTES, A. C. B.; BULGACOV, S. Redes Sociais e Interorganizacionais. In Revista de Administração de
Empresas, São Paulo, ERA Publicações, v. 46, n. 3, 2006.
MEDCOF, J. W. Why too many alliances end in divorce. Long Range Planning, 30(5), 718-732. 1997.
MELLAT-PARAST, M., & DIGMAN, L. A. Learning: the interface of quality management and strategic alliances.
International Journal of Production Economics, 114(2), 820-829. 2008.
METELLO, D. G. Os benefícios da associação em cadeias produtivas solidárias: o caso da Justa Trama – Cadeia
Solidária do Algodão Agroecológico. Rio de Janeiro: 2007.
MEYER, J. R., C. L. CAMPBELL, T. J. MOSER, G. R. HESS, J. O. Rawlings, S. Peck, and W. W. Heck.
Indicators of the ecological status of agroeco-systems. In: Ecological Indicators. Vol I. McKenzie, D. H., D. E.
Hyatty, and V. J. Mcdonald, eds., London: Elsevier Applied Science. 1992.
NOLASCO, F. Avaliação da Sustentabilidade em Agroecossitemas: um método fitotécnico. Viçosa, 1995. 225 p.
Tese (doutorado em Fitotecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa–MG
OLIVER, C. Determinants of interorganizational relationships: integration and future directions. Academy of
Management Review.1990.
OLIVER, A., & EBERS, M. Networking network studies: analysis of conceptual configurations in the study of
inter-organizational relationships. Organization Studies , 19 (4), 459-583. 1998.
PAES-DE-SOUZA, M. Pré-projetos das Agroindústrias do Médio e Baixo Rio Madeira. IEPAGRO, Porto
Velho, 2010.
PAPADOPOULOS, A., CIMON, Y., & HÉBERT, L. Asymmetry, heterogeneity and inter-firm relationships:
organizing the theoretical landscape. International Journal of Organizational Analysis, 16(2), 152-165. 2008.
PARK, S. H., & JUGSON, G. R. Interfirm rivalry and managerial complexity: a conceptual framework of
alliance failure. Organization Science, 12(1), 37-53. 2001.
PEREIRA, B. A. Identificação dos fatores determinantes do desempenho das empresas inseridas em redes
horizontais. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração,
Brasília, DF, Brasil. 2005.
POLANYI, K. The Great transformation: the political and economic origins of our time. 1. ed. New York,
Toronto: Farrar & Rinehart, INC. 1944.
POWELL, W. W. Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. In: STAW, B.
CUMMINGS, L. L (Eds.). Research in Organizational Behavior, n. 12, p. 295-336. Greenwich, CT: JAI Press. 1990.
POWELL, W. W. Hybrid organizational arrangementes: new form or transitional development? California
Management Review, Berkeley, CA. v. 30, n. 1, p. 67-87. 1987.
PROVAN, K.G. Embeddedness, interdependence, and opportunism in organizational supplier-buyer
networks. Journal of Management. 1993.
XV ENGEMA 2013
15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

PROVAN, K.G. & MILWARD, H.B. A preliminary theory of interorganizational network effectiveness: A
comparative study of four community mental health systems. Administrative Science Quarterly, 40: 1-33. 1995.
REINL, L., & KELLIHER, F. (2010). Cooperative micro-firm strategies: leveraging resources through learning
networks. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 11(2), 141-158.
RHOADES, L. e EISENBERGER, R. Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. University of
Delaware. Journal of Applied Psychology Copyright 2002 Vol. 87, No. 4, 698–714 by the American Psychological
Association, Inc. 2002.
RING, P. S.; VAN DE VEN, A. H. Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships.
Academy of Management Review, New York, v. 19, n. 1, p. 90-118. 1994.
RICHARDSON, J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas. 1989.
RIVA, F. R. Cadeia-Rede do Algodão Agroecológico, Justa Trama: Características e Ações Empreendedoras.
Dissertação Mestrado em Administração. UNIR. Porto Velho – Rondônia, 2011.
RODRIGUES, A. L., MALO, M. C. Estruturas de Governança e Empreendedorismo Coletivo: o Caso dos Doutores
da Alegria. RAC, v. 10, n. 3, Jul./Set. 2006.
ROSSETTI, J. P. Fusões e aquisições no Brasil: as razões e os impactos. In: BARROS, B. T. (Coord.). Fusões,
aquisições e parcerias. São Paulo: Atlas, 2001.
RUSCHEINSKY, A. No Conflito das Interpretações: O Enredo da Sustentabilidade. Rev. eletrônica Mestr. Educ.
Ambient. ISSN 1517-1256, Volume 10, janeiro a junho de 2003.
SANTOS, S. A. A modernização gerencial e tecnológica de pequenas empresas industriais. In: Simpósio de
Gestão da Inovação Tecnológica, São Paulo, v. 2, p. 269-271, 1998.
SCHMIDT, C. M., DREHER, M. T. Cultura empreendedora: empreendedorismo coletivo e perfil empreendedor.
Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1-14, janeiro/março 2008.
SILVA, A. B.; ALBERTON, A.; CANCELLIER, E. L. P.; MARCON, R. Fatores determinantes para a criação e
gestão de pequenas empresas. In: PREVIDELLI, J.; MEURER, V. Gestão da micro, pequena e média empresa no
Brasil: uma abordagem multidimensional. Maringá: UNICORPORE, 2005.
SOUSA SANTOS, B.; RODRIGUEZ, C. Introdução: para ampliar o cânone da produção. In:
SOUSA SANTOS, Boaventura. Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
SUGDEN, R. WILSON, J.R. Economic Development in the Shadow of the Consensus: A Strategic DecisionMaking Approach, Contributions to Political Economy, 21, 111-134. 2002.
SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SAMPAIO, S.E.K. Sistemas locais de produção: mapeamento,
tipologia e sugestões de políticas. Revista de Economia Política, v. 24, n. 4, p. 543-562, 2004.
UZZI, B. Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness. Administrative
Science Quarterly, Ann Harbor, v. 4, p. 35-67. 1997.
UZZI, B. "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations:
The Network Effect," American Sociological Review, v61(4): 674-698. 1996.
VALOR, C. ‘Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability’,
Business & Society Review 110(2), 191–212. 2005.
VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do Século XXI. 3 Ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
VERSCHOORE, J. R., & BALESTRIN, A. Fatores relevantes para o estabelecimento de redes de cooperaçăo
entre empresas do Rio Grande do Sul. Revista de Administração de Empresas, 12(4), 1043-1069. 2008.
VINHAS, A. P. L. C. e BECKER, G. V. Redes de cooperação interorganizacional: o caso da Rede MACSUL.
Análise, Porto Alegre, v. 17, n. 1, p. 167-184, jan./jul. 2006.
WAXENBERGER, B. and SPENCE, L. Reinterpretation of a Metaphor: From Stakes to Claims, Strategic Change
12, 239–249. 2003.
WEGNER, D., & DAHMER, L. V. Ferramenta para avaliação de desempenho em redes de empresas: uma
proposta metodológica. Anais do Seminário de Administração FEA/USP, São Paulo, SP, 2004.
WHETEN, D. A., & LEUNG, T. K. The instrumental value of interorganizational relations: antecedents and
consequences of linkage formation. Academy of Management Journal, 325-344. 1979.
WILLIAMSON, O. The economic institution of capitalism. 1. ed. New York: Free Press. 1985.
WILLIAMSON, O. Markets, hierarchies, and the modern corporation: na unfold perspective. Journal of
Economic Behavior and Organization. v. 17, p. 335-52, may 1992.
WILLIAMSON, O.E. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives.
Administrative Science Quarterly. 1991.
XV ENGEMA 2013
16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

WILLIAMSON, O. E. The economics of governance. Papers & Proceedings, American Eocnomic Review, 1996.

XV ENGEMA 2013
17

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Simone Sartori
Universidade Federal de Santa Catarina
simone.sartori@posgrad.ufsc.br
Paulo Augusto Cauchick Miguel
Universidade Federal de Santa Catarina
paulo.cauchick@ufsc.br
Lucila Maria de Souza Campos
Universidade Federal de Santa Catarina
lucila.campos@ufsc.br

Resumo: A avaliação de sustentabilidade tornou-se um tema de rápido desenvolvimento e, consequentemente, muitos
métodos têm sido desenvolvidos para mensurar um valor para a sustentabilidade. Esta diversidade tem levado a
incompreensões sobre a finalidade, características e sobre a melhor forma aplicá-los. Neste contexto, este trabalho tem por
objetivo identificar os métodos de avaliação da sustentabilidade ambiental e fornecer uma visão geral sobre sua execução.
Para a execução do estudo, realizou-se um estudo teórico-conceitual visando a seleção de um portfólio bibliográfico. Na
análise de conteúdo dos artigos, foram identificados 17 métodos de avaliação de sustentabilidade ambiental. Como
resultado, constatou-se que não há uma única iniciativa que aborde todas as questões da sustentabilidade ambiental e, de
fato, não há consenso em torno do que deve ser medido e quais técnicas devem ser utilizadas. Conclui-se que os critérios
básicos para a escolha dos métodos é o propósito de uso, os dados exigidos e as técnicas de apoio à execução.
Palavras-chave: Métodos de avaliação da sustentabilidade, Indicadores de sustentabilidade, Revisão de literatura.

Abstract: The sustainability assessment has became a subject of fast development, and consequently many methods have
been developed to measure the value of sustainability. This diversity of methods brings incomprehension about the purpose,
features and the best way to apply them. In this context, this work aims to identify methods for assessment of environmental
sustainability and provide an overview of its implementation. A theoretical study was employed in this study to select a
bibliographic portfolio. Content analysis was used to verify the articles Seventeen 17 methods of environmental
sustainability were identified. As a result, there is no evidence of one single initiative that addresses all the issues of
environmental sustainability. In fact, there is no consensus on what should be measured and what techniques should be
used. This study concluded that the basics criteria for selecting the methods are the purpose of use, the data, and techniques
to support the implementation.
Key-words: Methods for sustainability assessement, Sustainability indicators, Literature review.
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1. INTRODUÇÃO
Desde 1987, a definição de Desenvolvimento Sustentável tem sido analisada no nível internacional.
Este fenômeno está associado à legislação para a conservação de recursos naturais e redução dos
impactos ambientais associado ao desempenho da sociedade. As organizações tem sido pressionadas
sobre as maneiras de fazer negócios (DELAI; TAKAHASHI, 2011): informar o seu desempenho
ambiental e social, juntamente do financeiro.
A avaliação da sustentabilidade foi enfatizada na Rio92, quando foi destacada a importância para o
desenvolvimento e identificação dos indicadores de sustentabilidade para registro e auxílio na tomada
de decisão (CNUMAD, 1992). Isso, porque, embora o conceito de sustentabilidade seja compreendido
intuitivamente, é difícil expressá-lo ao nível operacional (LÉLÉ, 1991). Como consequência, uma série
de métodos vem sendo desenvolvidos em diferentes disciplinas e para uma multiplicidade de propostas
(BOEHRINGER; JOCHEM, 2007; HASNA, 2008; LOZANO, 2012).
A sustentabilidade é multifacetada e interdisciplinar por natureza. A urgência para fornecer uma
avaliação é bem compreendida, enquanto métodos para tal avaliação estão em desenvolvimento. Tais
métodos podem conter diretrizes de sustentabilidade, modelos teóricos, padrões, indicadores e índices,
ferramentas e instrumentos de acompanhamento, que abordam tanto entidades privadas ou públicas
(ARENA et al., 2009). No entanto, essa variedade também leva a alguma confusão sobre as ligações e
as diferenças entre os vários métodos, bem como, a aplicação destes.
Neste contexto, este estudo tem por objetivo identificar os métodos de avaliação da sustentabilidade
ambiental com foco em abordagens qualitativas, numéricas ou gráficas. A principal contribuição deste
trabalho é avaliar a abordagem dos métodos até o momento dispersos em diversas publicações, bem
como fornecer uma visão geral sobre a sua execução. Para uma correta interpretação dos resultados da
avaliação da sustentabilidade é necessário conhecer a metodologia de avaliação e dirigir conclusões
somente a respeito da verdadeira natureza dos indicadores usados (HREBÍCEK et al., 2013).
Este artigo, além desta introdução, é constituído por cinco outras seções. A seção dois apresenta a
revisão bibliográfica, que trata da avaliação da sustentabilidade ambiental. Na seção três são
apresentados os métodos adotados de pesquisa, enquanto que na seção 4 são apresentados os resultados
da análise dos métodos de avaliação da sustentabilidade ambiental, as vantagens e desvantagens, e
respectiva discussão. Por fim, na seção 5 são apresentadas as conclusões.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Avaliação da sustentabilidade ambiental
A sustentabilidade é um conceito normativo sobre a maneira como os seres humanos devem agir em
relação à natureza, e como eles são responsáveis para com os outros e as futuras gerações (AYRES,
2008). Significa continuar (como na existência ou um determinado estado, ou em vigor ou intensidade),
manter-se (especialmente sem diminuição, interrupção, sinalização, etc.) ou prolongar-se (HASNA,
2010). Nesse contexto, considerada como um pré-requisito para a sustentabilidade social e econômica
(KERSYS, 2011), a sustentabilidade ambiental é relativa aos impactos das atividades humanas sobre o
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meio ambiente (RUTHERFORD, 1997), centra-se no funcionamento dos sistemas naturais, preocupase com a saúde dos sistemas vivos.
Uma importante contribuição para o conceito da sustentabilidade ambiental foi introduzida pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2001), a qual define quatro
critérios específicos para a sustentabilidade ambiental: (i) regeneração: recursos renováveis devem ser
utilizados de forma eficiente e seu uso não deve exceder sua taxa de longo prazo de regeneração
natural; (ii) substituibilidade: recursos não renováveis devem ser utilizados de forma eficiente e o seu
uso limitado pode ser compensado por recursos renováveis ou outras formas de capital; (iii)
assimilação: lançamentos de substâncias perigosas ou substâncias poluentes no meio ambiente não
deve exceder a sua capacidade de assimilação; (iv) evitar a irreversibilidade: efeitos adversos
irreversíveis das atividades humanas sobre os ecossistemas e nos ciclos biogeoquímicos e hidrológicos
devem ser evitados.
As mudanças no estado do meio ambiente natural motiva o desenvolvimento de uma abordagem para
gerenciar as questões ambientais e suas inter-relações com os processos políticos e econômicos. Por
sua natureza, a avaliação da sustentabilidade tornou-se uma área de rápido desenvolvimento, e junto
com ela os métodos de avaliação da sustentabilidade (indicadores e índices, frameworks, modelos), que
são projetados para fornecer uma estrutura para avaliação e os seus resultados (BECKER, 2005).
O objetivo da avaliação da sustentabilidade é fornecer aos tomadores de decisão uma avaliação global
ao integrar natureza-sociedade nas perspectivas de curto e longo prazo, a fim de ajudá-los a determinar
quais ações devem ou não devem ser tomados em uma tentativa de tornar a sociedade sustentável
(NESS et al., 2007). Permite antecipar-se e avaliar as condições e tendências, fornecer informações de
alerta para evitar danos econômicos, sociais e ambientais, formular estratégias e comunicar ideias
(BERKE; MANTA, 2000).
Sikdar (2012) chama atenção na análise da sustentabilidade visando: mostrar os limites do sistema em
análise; considerar todos os possíveis indicadores ou métricas que descrevem o sistema para uma
análise de sustentabilidade; priorizar os indicadores ou métricas de modo que apenas o número
necessário esteja incluído; realizar uma análise que fornece dados quantitativos sobre os impactos
ambientais, econômicos e sociais (custos e benefícios) para as alternativas do sistema em questão e,
finalmente, o uso de um método ou um algoritmo que permite a tomada de decisão sobre as alternativas
ou estado temporal do sistema.
Referente às características dos métodos de avaliação da sustentabilidade, Todorov e Marinova (2011)
os classificam conforme: (i) Tempo: modelos estáticos (análise do estado de sustentabilidade) ou
dinâmicos (prever o processo de desenvolvimento sustentável); (ii) Lugar/localização: global (são
fechados e não são afetados pela escala do sistema) ou regional (são abertos e refletem as
especificidades de determinados sistemas regionais); (iii) Escala: gerais ou específicos – diferem de
acordo com a composição e estrutura. Em relação ao tempo, Spangenberg et al. (2002) e Ramos e
Caeiro (2010) referem-se no curto, médio ou longo prazo, e a respeito da escala pode ser internacional,
nacional, regional, urbana ou local.
Num mesmo sentido, Ness et al. (2007) enfatizam três fatores os quais as ferramentas possuem: (i)
características temporais, ou seja, se a abordagem avalia o desenvolvimento passado ou se é usado para
prever resultados futuros, como uma mudança de política ou uma melhoria no processo de produção;
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(ii) o foco (área de cobertura), isto é, se o seu foco é no nível do produto, ou sobre uma proposta de
mudança na política; (iii) integração de sistemas de natureza-sociedade, ou seja, até que ponto a
abordagem combina aspectos ambientais, sociais ou econômicos.
Outro debate que emerge é a sustentabilidade fraca ou forte. A primeira é uma extensão do bem estar
econômico no qual o capital econômico produzido pelas gerações atuais poderá compensar as perdas de
capital natural para as gerações futuras (NEUMAYER, 2003). Portanto, a viabilidade da
sustentabilidade ocorre ao manter o capital global (capital natural mais o capital criado pelo homem),
geração após a geração (FIORINO, 2011). Por sua vez, a sustentabilidade forte é um paradigma da não
substituibilidade no qual existem sistemas naturais que não podem ser corroídos ou destruídos sem
comprometer os interesses as gerações futuras (NEUMAYER, 2003).
2.2 Métodos de avaliação de sustentabilidade
O guarda-chuva dos métodos para avaliação de sustentabilidade consiste em indicadores (NESS et al.,
2007). Conforme os autores citados, os indicadores são medidas simples, na maioria das vezes
quantitativos, e representam um estado do desenvolvimento ambiental. Portanto, os indicadores
tornaram-se parte dos métodos de base temporal, econométricos e dinâmicos. São formados por uma
variedade de listas e descrições, por exemplo, Global Reporting Initiative, Índice Dow Jones,
Indicadores Ethos, entre outros.
Um método conceitual para indicadores de sustentabilidade ajuda a responder questões chave
(ERECHTCHOUKPVA; KHAITER, 2013): O que mensurar? O que esperar da mensuração? Quais
indicadores usar? Portanto, os métodos conceituais fazem a conexão entre o caminho da humanidade e
os limites dos recursos naturais, atravessam as fronteiras de muitas disciplinas e apresentam sinais de
alerta (TODOROV; MARINOVA, 2011).
Além de indicadores e índices, Gasparatos et al. (2009) introduzem ferramentas biofísicas para avaliar
a sustentabilidade por meio da perspectiva da ciência natural ou ambiental. Estas ferramentas são
usadas principalmente para análise dos componentes como água, energia, consumo de recursos,
poluição e resíduos, toxidade (DESPEISSE et al., 2012).
Enquanto isso, os métodos podem ser qualitativos ou quantitativos. Na ciência ambiental, os métodos
quantitativos são empíricos e mecanicistas. Os métodos empíricos (por exemplo, aqueles baseados em
regressão) fornecem somente as relações entre as variáveis observadas, um resumo estatístico dos
dados e ignoram os mecanismos que determinam o comportamento. Em contraste, as ferramentas
mecanicistas contêm relações não observadas, explicam a dinâmica do sistema, e enfatizam a física, a
química e os processos biológicos que geram o comportamento do sistema (por exemplo, como o
comportamento do sistema pode mudar em resposta às mudanças nas condições ambientais)
(BORRETT et al., 2007).
Por sua vez, as avaliações qualitativas podem se tornar essenciais em situações altamente complexas ou
quando os dados são escassos ou pouco confiáveis, então, nesses casos, o interesse deve estar no
comportamento do método qualitativo ao esboçar tendências e comportamento de um sistema
(BENNETT et al., 2012).
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Em relação à abordagem de sistema considera o ambiente como um componente que afeta e recebe
impactos de outros componentes de um sistema maior (ERECHTCHOUKPVA; KHAITER, 2013).
Portanto, a economia e a sociedade são outros dois pilares fechados que interagem com o ambiental. A
principal ideia por trás do uso dos métodos para avaliação da sustentabilidade está em encontrar
práticas adequadas e aplicáveis que possam ajudar a reduzir o impacto negativo de qualquer problema
na sociedade de forma mais eficiente e realista.
3. MÉTODOS DE PESQUISA
O método de pesquisa científico adotado neste trabalho possui cunho teórico-conceitual, em uma das
categorias estabelecidas por Filippini (1997) e visa identificar informações relevantes para a condução
da atual pesquisa. Considerando que a abordagem é qualitativa, as interpretações individuais
desvendam e desenrolam eventos que culminam em resultados, conforme estabelecido pela literatura
(como, por exemplo, em MARTINS, 2012). Em relação ao objetivo, esta fase do trabalho de pesquisa é
exploratória, pois visa tornar o problema de pesquisa explícito por meio do levantamento bibliográfico
centrado na estrutura de avaliação da sustentabilidade e a identificação de seus respectivos métodos.
Em relação aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de
material já elaborado, conforme apresentada por Gil (2008).
3.1 Condução do trabalho de pesquisa
Esta pesquisa é composta por quatro etapas principais: (i) Busca bibliográfica visando a identificação
do portfólio de artigos; (ii) Análise de conteúdo dos artigos que formam o portfólio para identificar os
métodos de avaliação da sustentabilidade ambiental; (iii) Descrição das características dos métodos de
avaliação da sustentabilidade ambiental; e, (iv) Apresentação das limitações dos métodos identificados
na terceira etapa.
Na fase inicial da pesquisa, os artigos científicos foram identificados por meio de uma busca
estruturada por palavras-chave em bases de dados importantes (Web of Knowledge (ISI), Wiley,
Science Direct e Engineering Village). As palavras-chave tais como “indicators'', ''methods”,
“modelling”, “performance evaluation”, “corporate”; “Tripple Bottom Line” foram combinadas com
“sustainability”; buscou-se também por “environmental sustainability”. As palavras-chave foram
usadas para recuperar as publicações que contêm pelo menos uma das palavras no título, resumo ou
keywords. Analisaram-se as 19.639 publicações quanto aos seguintes aspectos: a) artigos repetidos; b)
idioma em língua inglesa; c) tipo (journal article); d) títulos dos artigos alinhados ao tema de pesquisa
avaliação da sustentabilidade; e) resumos alinhados ao tema de pesquisa; e f) texto integral dos artigos
alinhados com o tema da pesquisa. Não houve delimitação temporal das publicações.
Destaca-se que foram excluídos da pesquisa artigos voltados à área agrícola, clima, biodiversidade,
bem como artigos técnicos ou baseados fortemente em temas sobre desenvolvimento social, políticas
econômicas, serviços do ecossistema, florestas, etc. O software utilizado para o registro e organização
dos artigos foi o EndNote X6®.
Na segunda etapa da pesquisa (análise de conteúdo) consideraram-se 235 artigos que apresentavam
algum método de avaliação da sustentabilidade. Nessa fase, os artigos foram avaliados em termos de:
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(i) abordagem (qualitativa ou quantitativa); (ii) tipo de pesquisa (conceitual ou empírica); (iii) métodos
de avaliação da sustentabilidade.
Na terceira etapa da pesquisa, os métodos foram descritos quanto à finalidade de avaliação. Na quarta e
última etapa foram identificadas as limitações dos métodos no que se refere a implementação e uso.
4. RESULTADOS
Os critérios básicos para a escolha dos métodos é o propósito de uso, os dados exigidos e as técnicas de
apoio à execução. Nesta seção são apresentados 17 métodos comumente propostos pela literatura e
referenciadas em diversos trabalhos para avaliação da sustentabilidade ambiental.
4.1 Identificação dos métodos de avaliação da sustentabilidade ambiental
Apesar de a sustentabilidade parecer alheia ao raciocínio matemático e ignorar os resultados
quantitativos (XU; COORS, 2012), se tornou parte dos métodos de base temporal, econométricos,
dinâmicos, por exemplo: INSURE, EIOLCA, TRANUS, NEMESIS, SuE, Panta Rhei, CLUE, SAFE.
Estes métodos são sumarizados a seguir.
Projeto da União Européia, INSURE é uma metodologia flexível para a representação e avaliação de
sustentabilidade a nível regional, como as tendências demográficas, desenvolvimento econômico, uso
da água, demanda de energia, transportes e desenvolvimento espacial que estão interagindo
considerando os feedbacks entre os vários aspectos (VAN ZEIJL-ROZEMA et al., 2011). INSURE é
composto por mapeamento, modelagem de sistemas dinâmicos e indicadores.
Tratando especificadamente dos aspectos regionais, o método “avaliação ambiental do ciclo de vida de
insumo-produto” (EIOLCA) consiste em aprimorar os dados de entrada e saída econômica (matriz
insumo-produto de Leontief) com índices de impacto ambientais setoriais - usados para analisar os
impactos ambientais sobre a economia - conforme as alterações na produção dos setores industriais
abordados (HENDRICKSON et al., 1998). Esse é um método de indústria para indústria para estimar
as emissões totais de toda a cadeia de abastecimento. Portanto, utiliza informações sobre as operações
de uma indústria (compras de materiais por uma indústria de outras indústrias) e sobre emissões de
poluentes.
Aplicado tanto à escala regional quanto urbana, TRANUS é um método de simulação sobre a
localização de atividades, uso do solo e transporte (DE LA BARRA, 2001). O modelo usa as relações
de equilíbrio dinâmico entre o transporte urbano e uso do solo para simular o processo evolutivo das
cidades (ZHOU et al., 2012).
Em se tratando de ferramentas macro setoriais, NEMESIS é uma ferramenta econométrica construída
para auxiliar na tomada de decisões nas áreas de energia, meio ambiente e política econômica
(BOULANGER; BRÉCHET, 2005). O método incorpora cerca de 70.000 equações, das quais 8.000
são estimadas, e descreve 30 setores de produção e 27 funções de consumo. Dois são os propósitos: a
produção de previsões de curto e médio prazo; e a análise de questões de política econômica,
especialmente nas áreas de meio ambiente, e Pesquisa & Desenvolvimento.
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Outros estudos incluem a medição do consumo de energia e de materiais, portanto, adequados para
indicar o impacto ambiental. Por exemplo, SuE é um modelo dinâmico de longo prazo para avaliar os
impactos econômicos respeitando a capacidade da carga ambiental (SPANGENBERG et al., 2002).
SuE utiliza uma tabela de insumo-produto de 12 setores com base em uma análise de cluster, o que
gera um pouco mais de 1.500 equações (BOCKERMANN et al., 2005). A sua estrutura, em grande
parte, apresenta a mesma causa e efeito de relações que podem ser encontradas em um modelo
econométrico, embora muito diferente devido à sua base física. Destaca-se que o modelo não calcula a
redução no consumo de energia e materiais resultantes de tributação de recursos, mas é capaz de
demonstrar os impactos de longo prazo sobre o desenvolvimento econômico e consumo de recursos
dada a redução na oferta física (BOCKERMANN et al., 2010).
No mesmo contexto, PANTA Rhei é um modelo estendido ao meio ambiente por simulação
econométrica e modelo de previsão baseado em estatísticas oficiais (por exemplo, Sistema de Contas
Nacionais, Sistema de Contas Econômicas e Ambientais, balanços de energia) (LEHR et al., 2008).
Esse método abrange os indicadores referentes às emissões, transporte, moradia, material e uso da terra
(LEHR et al. 2012). O modelo é caracterizado por não-linearidade. A consequência da
interdependência global e a não-linearidade é a necessidade de resolver o modelo como um bloco em
simultâneo. Além disso, o modelo tem um grau elevado de endogeneização, portanto, permite a
representação completa de todos os efeitos de uma simulação.
O'Doherty e Tol (2007) introduzem o modelo Input-Output Ambiental (EIO) como uma ferramenta
para estimar a resposta de emissões a curto prazo e uso de recurso das alterações do consumo e
produção, seja ela induzida pelo crescimento econômico ou por mudanças na política (ambiental).
Como modelos de entrada-saída, o modelo EIO é estático e linear. Contudo, incorpora características
específicas locais, e permite a ligação entre valores monetários aos custos físicos e ambientais
(KISSINGER; REES, 2010).
Já o método CLUE determina (por meio de regressão linear) quais os fatores biofísico e sócioeconômico determinam as mudanças no longo prazo no uso da terra (VERBURG et al., 1999). O
método considera a realimentação entre a demanda de produtos agrícolas (mudanças na alimentação e
quantidade importada/exportada), população (mudanças na população e características demográficas
associadas), rendimento (alterações e distribuição do rendimento pelo país) e alocação - simula o
padrão de mudança de uso da terra, calculado a nível nacional (VERBURG et al., 1999).
A gestão da cadeia de suprimentos verde (GrSCM) refere-se à integração do conceito ambiental na
gestão da cadeia de suprimentos (LOWE; EVANS, 1995). O modelo inclui a redução embalagens e
resíduos, avaliação de fornecedores com base no desempenho ambiental, desenvolvimento de produtos
amigáveis e redução das emissões de carbono associadas ao transporte de mercadorias (WALKER et
al., 2008).
A “avaliação da sustentabilidade por fuzzy” (SAFE) combina os sistemas ecológicos (terra, água, ar e
biodiversidade) e humanos (econômico, social, educacional e político) e realiza uma análise gradiente
para identificar os indicadores mais sensíveis que afetam a sustentabilidade (PHILLIS et al., 2011). A
avaliação SAFE é adaptativa, no sentido que admite novos parâmetros de acordo com a necessidade e
elimina parâmetros antigos caso não conduz algum efeito sobre o resultado.
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No contexto específico, a “Avaliação do Ciclo de Vida” (LCA) avalia os aspectos ambientais e os
impactos potenciais ao longo da vida de um produto (NBR ISO 14040, 2006), isto é, do berço ao
túmulo. As entradas e saídas são então avaliadas por seus impactos adversos sobre a sustentabilidade
em longo prazo dos recursos renováveis e não renováveis, a saúde humana, a biodiversidade, entre
outros (LEE; XU, 2005). Uma vez que estes são conhecidos, podem ser tomadas medidas para atenuar
o impacto das saídas (ou estoques) no ambiente.
De fato, uma maneira para explorar as complexas dimensões da sustentabilidade e mudanças de longo
prazo é a construção de modelos quantitativos para a sustentabilidade (MOFFATT; HANLEY, 2001),
pois a sustentabilidade de agora não implica necessariamente uma segurança futura. Contudo, a
complexidade no procedimento das avaliações quantitativas concede espaço para as abordagens
qualitativas e conceituais, por exemplo, as ferramentas: Pressão-Estado-Resposta; Força DirigidaPressão-Estado-Impacto-Resposta; Natural Step; Ecologia Industrial; Prevenção da Poluição; e
Produção mais Limpa.
A fim de refletir os problemas ambientais, o framework “pressão-estado-resposta” (PSR) é baseado em
um conceito de causa e efeito (OECD, 1993; WACKERNAGEL; YOUNT, 1998). Como extensão do
PSR, o framework Força Dirigida-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (DPSIR) é uma cadeia de relações
causais, iniciando com as forças condutoras (desenvolvimento econômico e social) por meio de
pressões (emissões e resíduos) para estados (alterações físicas, químicas e biológicas) e os impactos na
saúde humana e nos ecossistemas, eventualmente levando a respostas humanas (políticas, programas e
ações) (LIN et al., 2009).
O framework DPSIR foi modificado recentemente por adicionar novas descobertas na avaliação
ambiental e também estende especificidades regionais na elaboração de relatórios ambientais
(ERECHTCHOUKOVA; KHAITER, 2013). Como resultado, DPSIR e PSR guiam na seleção de
indicadores ambientais com base no conceito de network causal (NIEMEIJER; GROOT, 2008;
PHILIPS, 2011).
Com base num modelo mental, a ferramenta “natural step” (TNS) baseia-se nos princípios físicos para
descrever o futuro – backcasting (PHDUNGSILP, 2011). Projetado para a análise qualitativa dos
problemas (ROBÈRT et al., 2002), TNS trabalha com quatro princípios de sustentabilidade (LOZANO,
2012): (i) concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre; (ii) concentrações de substâncias
produzidas pela sociedade; (iii) degradação por meios físicos; e (iv) condições que sistematicamente
debilitam a capacidade das pessoas para satisfazer suas necessidades.
Com abordagem local e específica, algumas ferramentas são preventivas e estratégicas, baseadas nos
princípios ambientais e práticas industriais, buscam um melhor desempenho ambiental, econômico e
social por meio da colaboração no gerenciamento de questões ambientais e de recursos. Neste contexto,
a “ecologia industrial” (IE) tem por objetivo tratar materiais e energia (considerados subprodutos ou
resíduos) como matérias-primas para outras empresas (LOWE; EVANS, 1995; LOWENTHAL;
EKASTENBERG, 1998). Trata-se de comunidade de negócios, indústria e serviços, localizados juntos
em uma propriedade comum, em busca de um melhor desempenho ambiental, econômico e social por
meio da colaboração no gerenciamento de questões ambientais e de recursos (GLAVIC; LUKMAN,
2007). Portanto, o ecossistema industrial representa um grupo de empresas que utilizam materiais uns
dos outros de tal forma que os resíduos são reduzidos a um mínimo.
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Outros exemplos são a “prevenção da poluição” (P2) e a “produção mais limpa” (CP) que visam pela
redução ou eliminação dos resíduos na fonte, não no final (ROBERT et al., 2002; GLAVIC; LUKAM,
2007; LOZANO, 2012; EPA’S, 2013). A P2 é eficaz para reduzir os riscos para a saúde humana e ao
meio ambiente, além disso, é potencialmente a forma custo-efetivo para proteger o ambiente (MILLER
et al., 2008). Nesse sentido, CP é uma abordagem organizada para as atividades de produção, abrange o
uso de minimização de recursos, melhoria da ecoeficiência e redução na fonte, a fim de melhorar a
proteção ambiental e para reduzir os riscos para os organismos vivos (GLAVIC; LUKMAN, 2007).
Esses frameworks têm sido explicitamente declarados como modelos conceituais para integrar a
avaliação ambiental e a sustentabilidade. Porém, para ser aplicado, cada framework deve ser
preenchido com indicadores específicos, que dependem do problema em análise, bem como, a escala
temporal e espacial que está sendo investigada (ERECHOUKOVA; KHAITER, 2013).

4.2 Discussão dos resultados
Este trabalho apresenta uma primeira ampla revisão dos métodos de avaliação da sustentabilidade para
questões ambientais. Sob a abordagem científica, os próprios métodos se tornam o objeto de estudo
(FRANCK, 2002). Nesse sentido, na análise dos métodos é importante destacar a sua aplicação, mas
também se deve levar em conta as dificuldades de aplicação ou as próprias limitações. Com este
intuito, a Tabela 1 sintetiza as dificuldades dos métodos de avaliação da sustentabilidade apresentadas
no item 4.1.
Tabela 1: Limitações dos métodos de avaliação da sustentabilidade ambiental
Métodos

Limitações

INSURE

Alguns indicadores são intransferíveis para outras partes do mundo; incapacidade de definir
clusters ou padrões; uma região pode ser fortemente dependente de outra região vizinha, fato
ignorado no modelo (VAN ZEIJL-ROZEMA et al., 2011)

EIOLCA

Alto nível de agregação de setores; o modelo pode ser usado para refletir a fabricação de um
produto ou processo, mas não os impactos ambientais decorrentes do uso ou descarte
(HENDRICKSON et al., (1998).

SAFE

Cálculos robustos envolvidos (PHILLIS; ANDRIANTIATSAHOLINIAINA, 2001). Não
considera os efeitos das pressões ambientais do passado, isto é, apenas valores recentes são
considerados (KOULOUMPIS et al., 2008).

EIO

Estático, linear e permite estimações de curto prazo; centra-se no lado da produção da economia
nacional, portanto, a poluição e uso de recursos não está incluído no modelo (O'DOHERTY;
TOL, 2007).

TNS

Apresenta-se somente como valores educativos (LOZANO, 2012). Essa abordagem intelectual é
dependente de outros métodos (por exemplo, avaliações quantitativas) para atender as condições
de um sistema (ROBERT et al., 2002).

PSR
DPSIR

e

Somente os elementos de causa e efeito são considerados, não a sua interação; falta de
aplicabilidade prática; orientação conceitual na seleção de indicadores.
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IE, P2 e
CP

GrSCM

Abordagem preventiva (GLAVIC; LUKMAN, 2007). Foco qualitativo da desmaterialização
(ROBERT et al., 2002). As imprecisões nas definições podem ser barreiras para o sucesso na
implantação; as fronteiras dos sistemas IE, P2 e CP são difíceis de desenhar (DESPEISSE et al,
2012).
Concentração no design ambiental; ausência de integração das questões ambientais e a gestão;
ausência da inserção da esfera social no desempenho ambiental (LOWE; EVANS, 1995;
WALKER et al., 2008)

TRANUS

Modelo estático (ZHOU et al., 2012); opera com alto nível de agregação Espacial
(KEIRSTEAD et al., 2012).

SuE

Gera um pouco mais de 1.500 equações (BOCKERMANN et al, 2005). Não calcula a redução
do consumo de energia resultante da tributação; multiplicidade de explicações econômicas para
sustentar o modelo (RONCZ; TÓTHNÉ, 2011).

Panta Rhei

Análise de 40 mil equações e descreve o fluxo industrial entre 58 setores (LEHR, 2012). Possui
elevado grau de interdependência; multiplicidade de explicações econômicas para sustentar o
modelo (RONCZ; TÓTHNÉ, 2011).

NEMESIS

Incorpora cerca de 70.000 equações, das quais 8.000 são estimadas, e descreve 30 setores de
produção e 27 funções de consumo (LEHR et al., 2012).

CLUE

Não integra o modelo de regressão espacial, pois é desenhado para trabalhar exclusivamente
com dados binários (VERBURG et al., 2002).

ACV

Ignora muitos aspectos dos sistemas humanos. Não há explicação clara sobre a avaliação de
todas as partes do ciclo de vida de um produto (ROBERT et al., 2002). Os requisitos em termos
de dinheiro, tempo e esforço de coleta de dados são significativos, limitando a aplicação para
uma versão simplificada (DESPEISSE et al., 2012).

Fonte: elaborado pelos autores com base nas publicações identificadas.

Os métodos identificados têm sido amplamente utilizados no meio acadêmico e na prática, e de forma
independente captam apenas aspectos limitados da sustentabilidade e ignoram alguns aspectos
importantes da sociedade. Em geral, voltam-se estritamente para a sustentabilidade ambiental. Entendese que cada dimensão faz parte de um sistema complexo que funciona por si só, mais ou menos
independentemente dos outros. No entanto, dificilmente uma única dimensão proporcionará uma
sensação de sustentabilidade de um país, de uma região ou de uma organização.
Destaca-se que os métodos apresentados podem ser deficientes em situações complexas, por exemplo,
onde a identificação de feedbacks e relações entre os diferentes processos ambientais em escalas
espaciais e temporais são avaliadas. Por sua vez, situações futuras não podem ser avaliadas quando os
dados (ou indicadores) disponíveis não são representativos.
A revisão da literatura investigou áreas bem estabelecidas como IE, CP e P2. Estes trazem muitos
conceitos para avaliar e melhorar o desempenho dos sistemas de produção, mas não há métodos
utilizados pelos fabricantes voltados para a melhoria do desempenho ambiental (DESPEISSE et al.,
2012).
Na perspectiva empresarial, os métodos focam em áreas específicas ou áreas prioritárias. Não há uma
estrutura abrangente para avaliar o desempenho total (SINGH et al., 2009). Muitos métodos não
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explicam como estão ligados os diferentes elementos da empresa (operações e processos, gestão e
estratégia, sistemas organizacionais, compras e marketing e comunicação) ou como cada elemento
contribui para a sustentabilidade (LOZANO, 2012).
Graymore et al. (2008) ressaltam que as regiões estão emergindo como um foco de estudo para
desenvolver e implementar metas de sustentabilidade. Porém, os atuais métodos não conseguem medir
efetivamente o progresso em direção à sustentabilidade. A ineficiência dessas situações pode estar
associada à indisponibilidade de dados, o que impede de realizar uma análise completa e determinar
conclusivamente os resultados no longo prazo. Então permanece a questão de Parris e Kates (2003) o
que desenvolver, o que sustentar e por quanto tempo.
Como os métodos, o uso de indicadores é muito utilizado para a avaliação da sustentabilidade. Os
indicadores têm suas armadilhas como, por exemplo, a subjetividade. Esses são selecionados com base
em que prevalecem as condições sociais, econômicas e ambientais, portanto, algum grau de
subjetividade não pode ser evitado (SAMUEL et al., 2013). Os autores complementam que a utilização
de indicadores não garante operações sustentáveis, mas sim o monitoramento de desempenho e
transparência na divulgação de uma situação pontual.
Desse modo, as ferramentas de avaliação da sustentabilidade devem captar, tratar e sugerir soluções
para um conjunto diversificado de questões que afetam as partes interessadas ao longo de diferentes
escalas espaciais e temporais (GASPARATOS et al., 2008). À luz destes resultados, uma maior
elaboração e refinamento dos métodos não produzirão uma estrutura para avaliar o progresso em
direção à sustentabilidade com um único método. A chave para uma avaliação completa e robusta
consiste na adoção de um conjunto diversificado de métodos. George (1999) reconhece o papel
importante dos objetivos ambientais, sociais e econômicos dentro do processo de tomada de decisão,
mas sugere que tais objetivos orientem o processo de planejamento ao invés da avaliação da
sustentabilidade no processo.
5. CONCLUSÕES
Avaliar a sustentabilidade é importante na transição da sociedade para com os princípios do
Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto, este estudo identificou os métodos de avaliação de
sustentabilidade. Não se buscou definir qual método é o mais adequado, mas foram identificadas as
principais características que estão sendo atendidas na sociedade, ajudando a escolher o método mais
pertinente para um objetivo específico.
Todos os métodos apresentados são viáveis no sentido de que são capazes de avaliar e contribuir num
contexto empresarial, regional ou nacional. Não existe um consenso sobre os temas avaliados, mas
estes giram em torno de resíduos, consumo de materiais, uso da terra, recursos renováveis e não
renováveis, produtos e processos.
O que é importante é compreender que ambos os métodos identificados no artigo podem ser
melhorados. À medida que os métodos são reconhecidos, testados e aceitos, estes podem se tornar
importantes componentes de agenda pública e empresarial. Por fim, a seleção de um método deve ser
baseada no objetivo da avaliação. Não importa o quanto é usado, mas é importante saber como
funciona em comparação com os conjuntos de dados que estão disponíveis.
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Como sugestões para trabalhos futuros destacam-se: (i) realizar estudos sobre a evolução dos
indicadores ao longo do tempo; (ii) investigar as vantagens e desvantagens dos métodos; (iii) comparar
o uso dos métodos nos setores público e privado; e (iv) avaliar a sustentabilidade em serviços e na
agricultura.
Para efeito desse trabalho de pesquisa, ressaltam-se as delimitações definidas pelos pesquisadores e
que, portanto influenciaram de alguma forma os resultados encontrados: a) as fontes de dados foram
restritas ao acesso ao Portal Capes; e b) os artigos considerados são de cunho teórico-empírico.
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Resumo: O presente estudo é o resultado de uma reflexão teórica acerca dos modelos de gestão de águas implantados no
Brasil desde a época do império até a Instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos aos dias atuais, dando ênfase
para a maneira como os conflitos por água eram resolvidos. Tem o intuito de demonstrar a influência do contexto social,
político e econômico na maneira como os conflitos em recursos hídricos eram e são resolvidos até os dias de atuais.
Palavras-chave: Água, Gestão, Conflito.

Abstract: The present study is a theoretical reflection on the models of water management implemented in Brazil since the
days of the empire until the institution of the National Water Resources the present day with emphasis on how conflicts
were resolved by water. Aims to demonstrate the influence of the social, political and economic conflicts in how water
resources were and are resolved to the current day.
Key-words: Water, Management, Conflict.
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1. Introdução
A problemática da gestão de águas vem se tornando tema de grandes discussões no Brasil e no mundo.
Os conflitos em torno de sua apropriação e uso ao longo da história, revelam que este recurso tem sido
motivo de tensões entre nações, bem como pauta principal de problemas políticos e até mesmo
militares GLEICK, (2000). Na literatura, diversos autores como GLEICK (1994), SABATINI (1997),
SWAIN (1998), PEREIRA (1999), MALTA (2000), RIBEIRO (2004), CARVALHO (2005) entre
tantos outros, expressam em seus estudos a necessidade de gerenciamento da água e o uso racional da
mesma apontando para o fato de que quanto mais escassa e fundamental, mais palco de conflitos ela se
torna.
No Brasil a gestão dos recursos hídricos apresentou três momentos distintos ao longo da história
YASSUDA (1989), TONET; LOPES (1994) e LANNA (1999). Em fins do império, por volta de 1930,
a criação do código de águas, foi a primeira ação governamental voltada para a gestão de águas
POMPEU (2006). Em uma época em que os recursos naturais eram percebidos como ilimitados e
abundantes, bem como eram explorados sem nenhuma preocupação, esse código não comtemplava
componentes ecológicos, além do mais, o país estava com suas atenções voltadas para a busca de
desenvolvimento FREITAS e DUTRA (2003). Nesse momento, a preocupação governamental estava
no setor energético, e neste contexto, a água era apenas a matéria prima barata e abundante.
Em um segundo momento, o gerenciamento de águas no país teve como forte característica, a adoção
de instrumentos econômicos e financeiros que tinham como objetivo induzir, ou mesmo forçar o
cumprimento de normas e dispositivos legais representado pelo modelo econômico-financeiro
YASSUDA (1989). Embora, estes dois momentos distintos da história da gestão das águas tenham
representado um grande avanço, muitos questionamentos ainda pairavam em torno dessa maneira de
gerir. Todas as preocupações com água tinham por trás algum interesse político ou econômico e pouca
atenção foi percebida acerca do recurso água como limitado e escasso.
A resolução de conflitos se limitava a contornar os impasses que impediam os interesses de
desenvolvimento econômico o que resultavam quase sempre em normas e regulamentos bem como na
concessão de outorgas e autorizações de uso da água, licenciamento de obras, interdição ou aplicação
de multas BARTH (1999).
Contudo, em virtude do processo de industrialização do país ocorrido nos anos 70 é que se começou a
editar normas relativas aos recursos hídricos. O país começava a enfrentar uma forte crise urbana nos
grandes centros, a falta de saneamento básico e de água potável para a população, bem como a
intensificação das atividades industriais, poluição de mananciais e aumento da demanda por água,
trouxeram novos conflitos de dimensões maiores ao governo apontando para a necessidade de
regulação do uso desse recurso. A fundação da Secretaria de recursos hídricos em âmbito Federal no
ano de 1994 contribuiu de forma significativa para uma uniformização da Política de águas que em
1997 culminou com a Lei Federal 9433/97 instituindo a Política Nacional de Recursos Hídricos
HARTMANN (2010).
A Lei Federal 9433/97 representa um importante marco na gestão de águas no Brasil. Ela trouxe um
novo olhar para as águas como por exemplo, uma abordagem participativa e descentralizada na gestão
desse recurso, além de um conjunto de princípios e fundamentos articulados com os interesses do
desenvolvimento sustentável.
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Sendo assim, o objetivo do presente estudo é fazer uma reflexão teórica acerca dos modelos de gestão
de águas implantados no Brasil desde a época do império até os dias atuais dando ênfase para a maneira
como os conflitos por água eram resolvidos.
2. Gestão de Recursos Hídricos
A gestão dos recursos naturais está em contraste com a natureza das instituições hoje presentes na
sociedade. Aqueles que fazem a gestão da economia estão separados daqueles que fazem a gestão e
proteção do meio ambiente revelando a necessidade de mudanças institucionais e políticas (CMMAD,
1991).
As palavras expostas acima estão expressas no Relatório Brutland e apresentam a necessidade de
integração entre políticas e instituições para lidar com os problemas ambientais, com o intuito de unir
as ações dos órgãos e agentes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e aqueles responsáveis
pela administração dos recursos naturais e proteção do meio ambiente.
Dentro dessa perspectiva, no Brasil, o grande avanço neste sentido foi a Política Nacional de Recursos
Hídricos, instituída pela Lei 9433/97 que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH). Um sistema totalmente baseado em novos princípios (HARTMANN, 2010) e
em um novo paradigma para a gestão de águas no país (SILVEIRA, 2005).
No entanto, até chegar ao atual modelo integrado de Gerenciamento de águas, o Brasil passou por três
modelos, desde 1934 com a criação do Código de Águas à instituição da Política Nacional de Recursos
Hídricos. Para (YASSUDA, 1989), (TONET; LOPES, 1994) e (LANNA, 1999), a gestão de recursos
hídricos no Brasil apresentou três modelos: Modelo Burocrático, Modelo Econômico-financeiro e o
Modelo Sistêmico de Integração Participativa.
2.1 Modelos de Gestão de Recursos Hídricos
2.1.1 Modelo Burocrático
Os conflitos em torno da apropriação e uso da água é resolvido por meio produção normativa com o
poder centralizado em instituições públicas e burocráticas apresentando uma intensa racionalidade e
hierarquização (OLIVEIRA, 2006).
A implantação de modelo tem suas origens com a criação do Código de Águas tendo como
características predominantes a racionalidade e a hierarquização, baseadas em objetivos que se
expressavam em cumprir e fazer cumprir dispositivos legais.
O princípio no qual esse modelo tomou como base foi “ se alguma coisa não está funcionando é
porque não existe Lei apropriada”, o que culminou em Leis, normas e decretos sobre águas no País. O
Poder Público era o único que tinha condições de tomar decisões referentes aos recursos hídricos,
vinculando assim a gestão de águas ao cumprimento estrito de normas e a resolução de conflitos à
edição de novas normas. BORSOI.
O Código de águas por sua vez, tinha suas atenções voltadas para a produção energética. O Brasil
estava entrando na era industrial e, portanto, precisava de uma produção maior de energia (FREITAS e
DUTRA, 2003). Estes autores salientam que nessa mesma época, o Código de águas avançou em seus
capítulos relativos à água para a produção de energia e que estes avanços não levaram em consideração
possíveis impactos sobre a qualidade da água, seus usos múltiplos, entre outros aspectos importantes.
Sendo assim, muitas críticas foram feitas ao modelo burocrático (YASSUDA, 1989), (TONET;
LOPES, 1994) e (LANNA, 1999) como: visão fragmentada do processo, estrito cumprimento de
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normas, falta de flexibilidade à mudanças, formalismo exagerado, poder de decisão nas mãos do mais
alto escalão hierárquico e incapacidade Pública em observar a dinâmica externa do ambiente.
Corroborando com estes autores (PRUSKI, 2000), afirma que esse modelo não contempla o processo
de negociação no âmbito do planejamento, da negociação política e da geração de recursos financeiros,
limitando a resolução e conflitos e exigindo a edição de novos dispositivos legais, que não resolvem o
problema, mas sim, geram novos conflitos.
2.1.2 Modelo Econômico-Financeiro
“Caracteriza-se pela utilização predominante de instrumentos econômicos e financeiros para induzir ou
mesmo forçar – a obediência às normas e dispositivos (YASSUDA, 1989, p.48)”. Este modelo têm sua
origens em uma Política econômica desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1930 pelo
economista John Maynard Keynes. Esta Política teve como forte característica o Estado como
empreendedor responsável por promover o desenvolvimento regional e Nacional.
Nos Estados Unidos a aplicação do modelo culminou com a criação da primeira Superintendência de
bacia Hidrográfica - Tennessee Valley Authority em 1933 e no Brasil, o grande marco foi a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em 1948 (CODEVASF).
O modelo econômico-financeiro mostrou-se ineficiente quanto à resolução de problemas locais, uma
vez que, o Estado busca promover o desenvolvimento apenas em nível regional e nacional, além do
mais, a forma de negociação político-administrativa e econômica presente nesse modelo dificulta a
percepção desses problemas mais localizados PRUSKI (2000).
O Poder Público - Estado neste caso é representado pelas superintendências de bacia hidrográficas
hierarquicamente subordinadas a um Ministério ou secretaria setorial, impossibilitando uma ação
multissetorial em nível de bacia PRUSKI (2000). Desse modo, o modelo, embora tenha sido um avanço
em relação ao modelo burocrático, recebeu inúmeras críticas tornando-se um pouco incomum sua
adoção em virtude de sua organização estatal ser baseada em aspectos econômicos e adoção de
instrumentos dessa mesma espécie para forçar o desenvolvimento e o cumprimento de normas legais.
Dividido sob duas orientações, o modelo é baseado no atendimento das necessidades setoriais do
Governo e no desenvolvimento integral da bacia hidrográfica. A primeira orientação foi criticada em
virtude de sua atuação setorial que beneficia apenas os setores selecionados pelos programas do
governo, podendo levar a apropriação abundante de água em determinados setores e a um desequilíbrio
quanto as diferentes formas de uso da água e segundo LANNA (1999), pode acabar sub e
superdimensionando a questão ambiental no processo de planejamento da bacia.
A segunda orientação é criticada porque provoca uma disputa de espaço político e administrativo entre
as entidades multissetoriais e setoriais o que dificulta a articulação entre as entidades, a comunidade e
os usuários. Embora possua funções deliberativas, normativas e executivas, não apresenta negociação
direta e tão pouco órgãos colegiados PRUSKI (2000).
Mesmo com limitações, o modelo econômico-financeiro trouxe excelentes contribuições para a gestão
das águas, uma vez que, mesmo que apenas em âmbito setorial, considera a realização de
planejamento estratégico para a bacia hidrográfica, bem como a arrecadação de recursos financeiros
para custear a implantação desses planos.
2.1.3 Modelo Sistêmico de Integração Participativa
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O modelo sistêmico é o resultado de desdobramentos dos dois modelos anteriores, porém, adota apenas
os aspectos positivos desses modelos e incorpora um conjunto de princípios totalmente inovadores para
o gerenciamento das águas. Baseado num processo de negociação social e em conhecimentos
científicos e tecnológicos, o mesmo busca o equilíbrio das necessidades de desenvolvimento com a
capacidade presente e futura do meio ambiente ao longo do tempo LANNA (1995).
Dentre os princípios inovadores apresentados por este novo modelo, pode-se citar:
 adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento;
 Processo de tomada de decisão descentralizado mediante participação dos diferentes atores
sociais (sociedade, usuários, Estado) envolvidos no gerenciamento das águas;
 Gerenciamento das águas descentralizado e compartilhado entre a sociedade o Estado e
sociedade em espaços destinados para esta finalidade como os conselhos, comitês ou agências
de bacia hidrográfica;
 Garantia do direito de participação de todos os atores sociais (usuários de água, representantes
das classes sociopolítica e empresarial) para aprovação dos planos e programas desenvolvidos
no âmbito da bacia YASSUDA (1989)
 adoção do planejamento estratégico regional, com a inclusão de metas, prazos e propostas;
 e adoção da cobrança direta pelo uso da água, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros
para custear a implantação dos planos e programas, bem como influenciar o comportamento dos
usuários para que usem a água de maneira racional e responsável (YASSUDA, 1989; LANNA,
1999).
Como pode ser percebido, o novo modelo não se baseia apenas em cumprimento de normas ou
aplicação de instrumentos econômicos e financeiros, mas também na articulação de questões sócias e
ambientais com o gerenciamento das águas. Além do mais, a adoção da bacia hidrográfica como
unidade de gestão e planejamento pode ser considerada resultado de uma construção política e social
que de acordo com GOHN (2005) está ligado à noção de Governança social territorial.
Sendo assim, a gestão de recursos hídricos de forma integrada e participativa está relacionada à atuação
dos novos atores sociais e governamentais no processo de negociação e tomada de decisão quanto às
formas de uso e proteção das águas.
Dentre os princípios expressos no novo modelo de gestão de Águas, estão a descentralização da
administração de recursos hídricos e a tomada de decisão compartilhada entre Governo, usuários e
comunidade SILVEIRA (2005).
O princípio da descentralização pode ser entendido como o processo de delegação de poder de um nível
hierárquico mais alto para um nível mais baixo e nesse processo, dentro da gestão de recursos hídricos,
Municípios, comunidades e usuários têm a capacidade e a autonomia para tomar decisões em seus
respectivos territórios. TARQUI e SILVA (2004) acrescentam que a descentralização é uma
transferência na escala de poder, que permite as comunidades, o poder de deliberar sobre suas
necessidades e prioridades, bem como na gestão de programas e projetos.
Uma vez que a decisão compartilha tem como papel fundamental, permitir a participação pública no
processo de tomada de decisão, MILARÉ (2005), salienta que esta participação expressa na legislação
e na gestão de recursos hídricos somente garantirá o atendimento das necessidades da população,
quando esta compreender que deve estar articulada com os órgãos colegiados, que possam expor seus
desejos e garantir seu direito de voto em reuniões.
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Embora os novos princípios trazidos pela nova Lei de águas expressem a garantia de que existirá
articulação entre os que decidem pelo desenvolvimento econômico e aqueles que trabalham pela
proteção das águas e do meio ambiente, MOREIRA (2010) adverte que ainda é deficiente esse processo
de gestão participativa e descentralizada no Brasil e que um dos maiores gargalos é o
compartilhamento de poder por parte das instituições, bem como a falta de promoção de debates e
discussões entre essas instituições e a sociedade sobre questões de interesse público.
3. Conflitos em Recursos Hídricos
A água é objeto de disputa à medida que se torna um fator estratégico para o desenvolvimento
(LANNA e DORFMAN, 1993) e que ao longo da história tem levando nações a se enfrentarem
GLEICK (2000).
Na literatura, muitas conceituações são apresentadas sobre o que seria o conflito por água bem como a
causa e suas origens, LANNA e DORFMAN (1993) MOSTERT (1998); WOLF (1999); OHLSSON
(1999), , VIEIRA (2008).
Para MOSTERT (1998) o conflito hídrico decorre de um processo de tomada de decisão onde existe
discordância a respeito de medidas adotadas em um curso de ação a ser seguido. Já WOLF (1998) diz
que o conflito ocorre quando não existe uma distribuição igualitária do recurso e OHLSSON (1999)
define conflito pelo uso de água como uma disputa por um recurso escasso.
De um modo geral os conflitos em recursos hídricos envolvem regiões que sofrem com a escassez de
água, impossibilitando sua destinação de forma equilibrada para satisfazer seus diferentes usos WOLF
(1999). Essa escassez pode decorrer de questões hidrológicas ou incapacidade social de encontrar
medidas para a resolução do conflito OSHLSSON (1999). No entanto, para se buscar tais soluções, é
necessário conhecer a origem do conflito.
De acordo com OHLSSON (1999), a escassez de água é a origem de conflitos e pode ser entendida da
seguinte forma:
a) Escassez de primeira ordem – ocasionada por problemas hidrológicos, aumento da demanda
pelo recurso em virtude de crescimento populacional ou pressões sobre a oferta de água
causada por diminuição da quantidade de água disponível em virtude de rebaixamento ou
mesmo a seca de rios ou por poluição de mananciais diminuindo a quantidade de água
potável. A escassez de ordem primária também pode ser definida como o apoderamento do
recurso por parte de usuários mais poderosos que impactam no acesso do recurso por parte
de usuários menos poderosos, resultando em uma marginalização social ecológica.
b) Escassez de segunda ordem- ocasionada pela falta de medidas eficientes para resolver os
problemas de escassez de primeira ordem.
Quando não existem ferramentas que potencializem os diferentes usos da água, pode ocorrer um
problema de escassez de segunda ordem, motivando o surgimento de conflitos VIEIRA (2008).
A medida que múltiplos usuários têm na água um bem comum, os conflitos em torno de sua
apropriação e uso começam a surgir, e nesta situação OSTROM (1977) salienta que é preciso regular o
uso desse bem comum por meio de arranjos institucionais. No entanto, para se buscar meios de regular
e resolver os conflitos hídricos, faz-se necessário compreendê-los, já que possuem diferenças
estruturais entre si que dificultam a busca de soluções DANIEl (2001), HAFTENDORN (2000).
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Embora exista na literatura uma vasta classificação sobre conflitos pelo uso de água GLEICK (1994),
CAMPILLO (2006), VIEIRA (2008), o trabalho abordará a classificação de VIEIRA (2008) por tratar o
conflito pelo uso da água dentro de uma visão institucional e mais ligada à gestão desse recurso.
Para este autor os conflitos podem ser classificados de acordo com a estrutura institucional da gestão
hídrica:
 Conflitos legais – originam-se quando existe inconsistência na compatibilidade de Leis ou
interpretações divergentes de uma mesma Lei por diferentes atores;
 Conflitos Políticos- são decorrentes do tratamento adotado para a condução da gestão de recursos
hídricos como a adoção de instrumentos econômicos, alocação e distribuição de água e participação
social na gestão de água;
 Conflitos Organizacionais – ocorrem em função de problemas na estrutura administrativa da gestão
de recursos hídricos como inconsistência no desempenho de funções atribuídas as diferentes
entidades responsáveis pela gestão ou falta de mecanismos par a resolução de conflitos.
Para (VIEIRA, 2008), os conflitos institucionais são motivados por deficiências no arcabouço institucional
de gestão de Recursos hídricos que gera incapacidade social de se buscar meios e ferramentas para a
resolução de conflitos.
Embora esses conceitos apresentados sejam relevantes, é preciso compreender que ao longo do tempo
podem surgir outras categorias de conflitos, em virtude de mudanças sociais, políticas e econômicas. Sendo
assim os conflitos são diferentes estruturalmente (HAFTENDORN, 2000) e a maneira como são geridos
e percebidos diz muito do contexto econômico, político e social vigente.

4. Considerações Finais
Ao analisar teoricamente os modelos de gestão de águas adotados no Brasil ao longo do tempo, o
trabalho procurou mostrar como se dava a resolução de conflitos em cada modelo, apontando para o
fato de que a gestão de águas esteve sempre influenciada por um contexto econômico, social e político
e que a resolução de conflitos pelo uso da água limita-se até hoje a atender os anseios e objetivos
implícitos e explícitos do modelo de gestão vigente.
Apesar de o Código de Águas ter sido um importante marco para a gestão de águas no país, a
abrangência desse legislação não era capaz de sustentar o gerenciamento dos recursos hídricos de
forma sustentável. Isso fica claro quando da análise do modelo burocrático, vigente no mesmo período
em que o código de águas foi criado. Uma gestão que se baseava na edição de leis e cumprimento de
normas para atender aos interesses políticos e econômicos da época, qual seja, o desenvolvimento do
setor energético.
Cabe então questionar a efetividade desse modelo para a resolução de conflitos pelo uso da água. Será
que os conflitos eram analisados dentro de uma perspectiva e ambiental além de política e econômica?
De fato que não. A água era percebida apenas como fator de produção para o desenvolvimento
econômico. A percepção da água enquanto recursos natural escasso e limitado ainda não era
contemplada quando da formulação e implementação de políticas públicas, pelo contrário, os avanços
que surgiram durante a época, expressavam claramente interesses econômicos, o que pode ser
percebido pelos avanços no Código de Águas, que voltavam-se para a produção energética.
O modelo econômico-financeiro não avançou muito em relação ao modelo burocrático, a diferença foi
o foco econômico e político e a adoção de instrumentos econômicos para induzir o cumprimento de
normas e dispositivos. Influenciado por uma política econômica implantada nos Estados Unidos, onde
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o Estado deveria assumir o papel de empreendedor investindo no desenvolvimento do país, e para isso,
utilizando-se de instrumentos econômicos e financeiros.
As orientações adotadas por este modelo, também não levaram em consideração o aspecto recursos
natural limitado que é a água. Os interesses de desenvolvimento econômico, não permitiam que a
dimensão ambiental do recurso hídrico fosse tomada como relevante. Desse modo, os conflitos eram
resolvidos por meio de regulamentações que resultavam na concessão de outorgas, fiscalização e
multas com um intuito meramente econômico.
O modelo sistêmico de integração participativa foi um grande avanço na gestão de águas. Porém vale
salientar que o mesmo surgiu em um contexto de industrialização do país durante os anos 70 e 80, a
população estava crescendo e as zonas urbanas também. O aumento da demanda por água e por
saneamento básico era um evidente problema social a ser resolvido.
Durante esse período, normas sobre recursos hídricos começaram a ser editadas, mas, somente por
volta dos anos 90 é que a preocupação com as águas de fato pode ser percebida, culminando com a
instituição da Política Nacional de Águas e a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
O novo modelo de gestão implantado no país trouxe uma nova visão para a água enquanto recurso
natural limitado. Baseado em princípios alinhados com os princípios de desenvolvimento sustentável,
esse modelo adota a descentralização e a participação e sua forma de gerenciamento, assegurando que
todos os interessados na gestão das águas possam de manifestar quando da deliberação de assuntos que
envolvam sua área de atuação.
Embora o modelo apresente todo o caminho para uma eficiente gestão de águas, o Brasil têm
apresentado muitos focos de conflitos de primeira e segunda ordem, indicando ineficiência de gestão.
Porém, não se pode aqui dizer que este modelo é ineficiente, uma vez que não se pode afirmar que
esteja sendo efetivamente implantado, tão pouco fazer questionamentos a respeitos do mesmo. O que se
pode questionar são as instituições que têm atribuições e competências para implantá-lo, para que de
fato seja implantado em toda a sua extensão de aplicação. Só assim será possível uma análise mais
clara de sua efetividade enquanto modelo de gerenciamento de águas no Brasil.
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Resumo
Os relatórios de sustentabilidade visam evidenciar o desempenho social, ambiental e econômico das organizações. Com o
objetivo de validar a confiabilidade das informações, os auditores realizam trabalhos de verificação resultando na emissão
de um relatório de asseguração das informações nele prestadas. Objetivou-se evidenciar quais os critérios que norteiam os
auditores na emissão dos relatórios de asseguração constantes nos relatórios de sustentabilidade das empresas que compõe a
carteira do ISE 2013. Os eixos da plataforma teórica envolveram temas de auditoria ambiental, relatórios de
sustentabilidade pelas diretrizes da GRI e normatizações de asseguração. Por meio de uma pesquisa documental junto aos
relatórios de sustentabilidade publicados, concluiu-se que dentre as 26 empresas que divulgaram seus relatórios de
sustentabilidade, 69% adotam práticas de asseguração, onde 71% das empresas submeteram à auditoria independente, 18%
exclusivamente às consultorias especializadas e 2% contrataram serviços de auditoria simultaneamente com consultorias
especializadas. Dentre os fundamentos, visualizou-se que 74% das empresas de auditoria emitem relatórios de asseguração
pautados na NBC TO 3000, 16% emitem declaração de garantia baseada na AA1000AS e 11% utilizam-se da verificação
independente normatização GRI 3.1. Complementou-se avaliando a aderência de utilização de práticas de asseguração,
emitidas por autodeclaração, verificação de auditoria externa e validação pelo GRI.
Palavras-chave: Auditoria Ambiental, Relatórios de Sustentabilidade, Asseguração.
Abstract
Sustainability reports aim to highlight the social, environmental and economic organizations. In order to validate the
reliability of the information, the disclosure of auditors perform work resulting in the issuance of an assurance report on the
information it provided. Aimed to highlight what criteria guide the auditors in issuing assurance reports contained in
sustainability reports of companies that make up the portfolio of ISE 2013. The axes of the platform theoretical issues
involved environmental auditing, sustainability reporting by GRI guidelines and norms assurance. Through documentary
research with the sustainability reports published, it was concluded that among the 26 companies that reported their
sustainability reports, 69% adopt assurance practices, where 71% of companies underwent an independent audit, 18%
exclusively to consulting specialized and 2% contracted audit services simultaneously with specialized consultants. Among
the fundamentals, visualized that 74% of audit firms emit assurance reports guided by the NBC TO 3000, 16% emit
warranty statement based on AA1000 and 11% are used independent verification standardization GRI 3.1. We
complemented evaluating adherence to use practical assurance issued by self-declaration, verification and validation of
external audit by GRI.
Keywords: Environmental Auditing, Sustainability Reporting, Assurance.
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1 INTRODUÇÃO
Em decorrência da globalização as organizações buscam um melhor gerenciamento de sua
estrutura socioambiental. Isso ocorre devido à conscientização gerada à comunidade quanto aos
impactos causados pelos processos produtivos empresariais ao meio ambiente. Impactos estes
relacionados por Leal, Farias, Araujo (2008) como derrubadas de florestas, poluentes às águas, enxofre,
produtos químicos a terra, queima de combustíveis fósseis, plásticos não degradáveis, entre outros.
Dentre os meios de divulgação das ações ambientais, os relatórios de sustentabilidade surgiram
com o objetivo de evidenciar para a comunidade o desempenho social, ambiental e econômico das
organizações. Corroborando com o conceito apresentado pelo Global Reporting Initiative (2011) o
relatório de sustentabilidade visa medir, divulgar e prestar contas aos stakeholders internos e externos
do desempenho sustentável organizacional.
A transparência das atividades organizacionais em relação à sustentabilidade tem resultado no
aprimoramento dos relatórios, propondo-se uma estrutura referencial emitida pela Global Reporting
Initiative compreendendo princípios, orientações e indicadores de desempenho.Com o objetivo de
validar e transparecer confiabilidade das informações, os auditores realizam trabalhos de asseguração,
que são uma metodologia de avaliação dos relatórios de sustentabilidade resultando na emissão de um
relatório de asseguração das informações nele prestadas.
Organismos internacionais desenvolveram abordagens distintas para realização da verificação
dos relatórios de sustentabilidade. As normas mais difundidas são a ISAE 3000 emitida pelo
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e a AA1000AS elaborada pela
AccountAbility, ambas publicadas em 2003 (BROWN, DE JONG, LEVY, 2009).
A BM&FBovespa criou em 2005 o Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE para dar maior
visibilidade as empresas que tem melhor performance sob o aspecto da sustentabilidade corporativa,
baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Desta
forma há uma responsabilidade maior na confiabilidade das informações prestadas para as empresas
que compõe a carteira deste índice.
Considerando o exposto, emerge o problema de pesquisa: de que forma é assegurada a
confiabilidade dos relatórios de sustentabilidade das empresas que compõem o Índice de
Sustentabilidade Empresarial 2013?
O propósito do presente estudo é evidenciar quais os critérios e princípios que norteiam os
auditores na emissão dos relatórios de asseguração constantes nos relatórios de sustentabilidade das
empresas que compõe a carteira do ISE 2013. Para sua concretização, descrevem-se os seguintes
objetivos específicos: (i) identificar se as empresas classificadas na Carteira ISE 2013 adotaram
práticas de asseguração como ferramenta de confirmação da sustentabilidade ambiental; (ii) relacionar
o fundamento utilizado pelas empresas de auditoria para emissão do relatório de asseguração de
sustentabilidade; e (iii) descrever a utilização das práticas de asseguração adotadas nos relatórios de
sustentabilidade.
A temática justifica-se pela importância atrelada a emissão dos relatórios de asseguração,
conforme ressalta Deegan et al. (2006) a importância da asseguração dos relatórios baseados nos
critérios normativos aumentam a confiança e facilitam a emissão das conclusões dando segurança aos
leitores das práticas utilizadas. Neste contexto, Moroney et al. (2012) ressaltam que as empresas que

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

possuem garantias fornecidas por auditores externos apresentaram maior qualidade e segurança quanto
às divulgações ambientais voluntárias.
Este artigo está estruturado em cinco etapas, iniciando pela introdução ora apresentada. A seguir
tem-se o referencial teórico, o qual contempla a contextualização a respeito da auditoria ambiental;
diretrizes para elaboração do relatório de sustentabilidade definidas pelo Global Reporting Iniciative –
GRI, e as normatizações de asseguração dos relatórios de sustentabilidade. Na terceira etapa, define-se
a abordagem metodológica e as técnicas utilizadas ao desenvolvimento da pesquisa. A quarta etapa
contempla a análise e os resultados do estudo, finalizando com a socialização das conclusões.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os eixos norteadores da plataforma teórica envolvem os temas: (i) Auditoria Ambiental, (ii)
Relatórios de Sustentabilidade definidos pelas Diretrizes da Global Reporting Initiative – GRI, (iii)
Normatizações para asseguração dos relatórios de sustentabilidade.
2.1 AUDITORIA AMBIENTAL
A auditoria ambiental surge no Brasil, conforme Barbieri (2007) no início da década de
1990, com o intuito de assegurar a adequação das empresas às leis ambientais pertinentes,
diversificando seu significado com o passar dos anos, na função de identificar e averiguar fatos
ambientais de qualquer proporção, sendo aplicada às organizações, produtos, processos ou sistemas de
gestão. Considera-se auditoria ambiental o retrato da gestão ambiental de uma determinada
organização avaliando-se de forma rigorosa seu desempenho ambiental e legislação a ela aplicável.
Mesmo sendo um instrumento autônomo de Gestão Ambiental, a Auditoria Ambiental tem por
objetivo averiguar o cumprimento da legislação ambiental, de forma rígida, buscando assegurar que o
controle interno da empresa atenda à adequação das normas, com uma forma preventiva e defensiva
(BORÇATO, YAMADA E PEREIRA, 2011).
Ressalta-se que a adoção da Auditoria Ambiental em conjunto com a Gestão Ambiental formam
aliados perfeitos para garantir maior confiabilidade nos dados levantados, analisados e apresentados
nos Relatórios de Sustentabilidade das Empresas evidenciadas pelo ISE – Bovespa. Neste contexto a
utilização da Auditoria Ambiental é utilizada como ferramenta necessária ao processo de confiabilidade
dos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas empresas. (BORÇATO, YAMADA E PEREIRA,
2011).
A auditoria ambiental também assegura a implantação, acompanhamento e validação das
normas de qualidade ambiental estabelecidas pelas certificações de ISO (International Organization for
Standardization). Segundo Barbieri (2007) as principais ferramentas de auditoria que reforçam a
confiabilidade nas informações prestadas pelas empresas sobre as práticas de sustentabilidade adotadas
são a auditoria de conformidade, auditoria de desempenho ambiental e auditoria do sistema de gestão
ambiental.
Como parte conclusiva de um trabalho de auditoria ambiental, conforme citado pelo Global
Reporting Iniciative (2006), evidencia-se a necessidade de emissão de um parecer conclusivo onde
estejam disponíveis publicamente os resultados das averiguações realizadas, bem como uma declaração
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da empresa que forneceu tal verificação. Neste contexto, direcionado à asseguração das informações
ambientais focou-se a proposta do estudo em questão.
2.2 RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE DEFINIDOS PELO GRI
A sustentabilidade dos negócios vem tomando espaço em discussões no mundo corporativo,
onde em acordo com Alledi e Quelhas (2002), teve origens nas questões ambientais, passando a
incorporar os temas de qualidade, saúde e segurança, preservação ambiental e responsabilidade social
corporativa.
Como premissa para a divulgação das ações sociais ambientais, o relatório de sustentabilidade,
criado pela Global Reporting Iniciative (GRI) em 1997, é uma das ferramentas mais completa e
difundida para a comunicação, de forma voluntária, do desempenho social e ambiental das
organizações, que visa medir, divulgar e prestar contas para stakeholders do desempenho
organizacional visando o desenvolvimento sustentável. A Global Reporting Initiative – GRI é uma
instituição sem fins lucrativos, que trabalha por uma economia global sustentável através da divulgação
de diretrizes para elaboração dos relatórios de sustentabilidade (GLOBAL REPORTING INITIATIVE,
2013).
Seguindo os parâmetros estabelecidos pela GRI (2013), as diretrizes dos Relatórios de
Sustentabilidade permitem às corporações mensurar e relatar o desempenho de sustentabilidade de
maneira transparente e com responsabilidade, aumentando a confiança dos stakeholders nas
organizações e na economia global. Validando tais diretrizes, apresenta a BM&FBovespa (2012), que
92% das empresas que compõe a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial em 2013 utilizam
as diretrizes da GRI como referência para a elaboração do relatório de sustentabilidade.
A definição do conteúdo do relatório de sustentabilidade seguem princípios estipulados pelo
GRI 3.1 (2006), com o intuito de que sejam utilizados como ferramentas de autodiagnostico. São eles:
a) Materialidade: indicadores que reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais
significativos e de influência substancial às avaliações e decisões dos stakeholders.
b) Inclusão dos Stakeholders: identificar seus stakeholders em relatório explicando que medidas
foram tomadas em respostas a seus interesses e expectativas procedentes.
c) Contexto de Sustentabilidade: apresentar o desempenho da organização no contexto amplo da
sustentabilidade.
d) Abrangência: a definição do limite do relatório deverá ser suficiente para refletir os impactos
econômicos, ambientais e sociais significativos aos stakeholders.
e) Equilíbrio: deverá permitir uma avaliação equilibrada refletindo aspectos positivos e negativos
do desempenho da organização.
f) Comparabilidade: as informações deverão constar de forma selecionada e compilada
possibilitando análise das mudanças no desempenho da organização ao longo de um período.
g) Exatidão: as informações deverão ser suficientemente precisas e detalhadas para a avaliação dos
stakeholders.
h) Periodicidade: os relatórios deverão ser publicados regularmente e as informações
disponibilizadas em tempo hábil a tomada de decisão dos stakeholders.
i) Clareza: as informações deverão estar disponíveis de forma compreensíveis e acessíveis ao
entendimento de seus usuários.
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j) Confiabilidade: os relatórios deverão ser revisados visando garantir a qualidade e materialidade
das informações nele divulgado.
Depois de finalizado o relatório de sustentabilidade, deverão os relatores declarar qual o nível
de aplicação da GRI encontra-se a estrutura do relatório. Declarar o nível de aplicação implica uma
comunicação clara e transparente dos elementos aplicados na elaboração dos relatórios em acordo com
a estrutura definida pelo Global Reporting Initiative (2006). Os critérios de relatos indicam três níveis
de aplicação: C, B e A, conforme conteúdo apresentado.
Além disso, após verificação externa destes relatórios, passíveis de empresas de auditorias ou
mesmo consultorias especializadas, uma organização poderá autodeclarar um ponto a mais (+), ficando
classificada como C+, B+ ou A+, conforme Figura 1. Convém ressaltar, que sendo da vontade da
organização, após autodeclaração do nível de aplicação e asseguração por meio de auditoria externa,
ainda poderá submeter tal relatório de sustentabilidade ao GRI, que emitirá uma declaração de Exame
do Nível de Aplicação.
Figura 1: Classificação ao Nível de Aplicação do GRI

Fonte: Global Reporting Iniaciative (2011)
Em acordo com pesquisa mundial da CorporateRegister (2008), a taxa média anual de
crescimento da emissão e divulgação dos relatórios de asseguração e garantia nos relatórios de
sustentabilidade das organizações foi de 20%, demonstrando a aprovação externa desta prática de
auditoria.
2.3 ASSEGURAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTALIDADE
Com a disseminação das publicações dos relatórios de sustentabilidade, percebeu-se a
necessidade de submeter às demonstrações elaboradas à verificação externa para comprovação da
veracidade das informações e para transparecer maior confiabilidade e segurança a respeito delas.
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O próprio Global Reporting Initiative encoraja as empresas a propor seus relatórios ao exame de
terceiros (PEREGO; KOLK, 2012). O Global Reporting Initiative (2011) define asseguração externa
dos relatórios de sustentabilidade como uma atividade designada para gerar conclusões acerca da
qualidade do relatório e das informações nele contidas.
As qualidades fundamentais para os trabalhos de asseguração destacadas pelo Global Reporting
Initiative (2011) são:
 A escolha de profissionais que tenha conhecimentos sobre sustentabilidade e dominem
as práticas de asseguração;
 Deve ser implantada de uma maneira sistemática, documentada, fundada em evidências
e caracterizada por procedimentos definidos;
 Avaliar se o relatório fornece uma apresentação razoável e equilibrada do desempenho
da empresa, levando em consideração a veracidade das informações reportadas, bem
como a seleção geral do conteúdo;
 Utilizar asseguradores que não possuam relações com a organização nem com seus
stakeholders, possibilitando a publicação de conclusões imparciais e independentes.
 Avaliar o nível de aplicação das diretrizes do GRI;
 Resultar em uma opinião ou conjunto de conclusões que está disponível ao público na
forma escrita, e uma declaração do fornecedor de garantia sobre sua relação com o
preparador relatório.
Assim, surgiram várias iniciativas no sentido de normatizar os critérios e processos de
verificação externa. As duas normas mais utilizadas são a ISAE 3000, mais adotada pelas empresas de
auditoria e a AA1000AS mais difundida entre as consultorias de Responsabilidade Social Corporativa
(BROWN, DE JONG, LEVY, 2009; SIMNETT, 2012).
No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, através da Resolução CFC nº
1.160/2009, aprovou a NBC TO 3000 que é equivalente à norma internacional ISAE 3000 emitida pela
Federação Internacional de Contadores. A referida norma dispõe sobre trabalhos de asseguração
aplicáveis na verificação de informações não financeiras como, por exemplo, o relatório de
sustentabilidade.
Os auditores independentes devem seguir as disposições da NBC TO 3000 (2009), além de
outras normas pertinentes, conforme aplicável. A norma atribui o termo “Trabalho de Asseguração
Razoável” para os trabalhos que resultam em um nível de risco razoavelmente baixo e possibilita a
emissão de uma conclusão positiva, enquanto o “Trabalho de Asseguração Limitada” resulta em um
nível de risco do trabalho aceitável para as circunstâncias, porém mais elevado do que os trabalhos de
Asseguração Razoável, possibilitando apenas a emissão de uma conclusão negativa, ou seja, indicando
que o auditor independente não possui evidências de distorções relevantes nas informações sujeitas à
Asseguração Limitada.
A citada norma prevê que o procedimento de asseguração deve compreender o planejamento,
execução e emissão do relatório de asseguração. No planejamento deve ser observado o alcance, a
ênfase, a época e a condução do trabalho. Durante a execução dos trabalhos deve ser frequentemente
revisado o objeto e os critérios estabelecidos a fim de garantir eficácia e apresentar os requisitos
mínimos estabelecidos na norma NBC TO 3000 (2009).
A AA1000 Assurance Standard, AA1000AS (2008), é uma normatização dos trabalhos que
asseguram a credibilidade e a qualidade do desempenho sustentável e da elaboração de relatórios de
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sustentabilidade. O’Dwyer; Owen, D. L. (2005) observam que essa norma tem uma perspectiva mais
voltada aos stakeholders.
A AA1000 desenvolveu três princípios norteadores, os princípios da inclusão, da materialidade
e da adequação. O princípio da inclusão é considerado fundamental, pois é a partir dele que serão
embasados os demais. O principio da inclusão preconiza que a organização deve escutar e envolver as
partes que são impactadas por suas atividades na elaboração e alcance de respostas responsáveis e
estratégicas para a sustentabilidade. Com o envolvimento dos stakeholders, aplica-se o principio da
materialidade, definindo as matérias que tem relevância e significância e que irão necessitar de
decisões, ações e ser objeto de avaliação de desempenho. Por fim, o principio da responsabilidade
vincula a administração a dar resposta às matérias levantadas pelos stakeholders, apresentando
decisões, ações para afetar o desempenho sustentável e por fim apresentar os resultados obtidos para a
sociedade.
A norma AA1000AS (2008) estabelece dois tipos de processos de assurance em
sustentabilidade: o Tipo 1 analisa a aplicabilidade dos princípios da AccountAbility pela organização
(princípios da inclusão, relevância e responsabilidade) e o Tipo 2 realiza o mesmo procedimento do
Tipo 1 aliado a verificação da confiabilidade de informação específica de desempenho sustentável.
Ambos os tipos podem ser executados em um nível elevado ou moderado de assurance, variando de
acordo com a margem de erro estabelecida.
Da mesma forma que a NBC TO 3000, a execução do processo da AA1000AS (2008) pode ser
dividida nas etapas de planejamento, execução e comunicação dos resultados. O planejamento consiste
no desenvolvimento de uma estratégia clara de obtenção e avaliação das evidências de acordo com a
amplitude do trabalho, a execução envolve a avaliação da natureza e nível de adesão dos princípios da
AA1000 e nos casos que for necessário avaliar e divulgar as conclusões acerca das informações
específicas acerca do desempenho sustentável. Após a realização do trabalho deve ser produzida uma
declaração de garantia, relatório formal emitido de confirmação das informações.
2.3 ESTUDOS ANTERIORES
Deegan et al. (2006) verificaram grande variabilidade no formato e conteúdo dos relatórios de
asseguração, entre as regiões particulares e entre os países europeus. Mock et al. (2007) realizaram um
estudo com 130 empresas de todo o mundo que emitiram relatório de sustentabilidade com asseguração
realizada por terceiros entre 2002 e 2004, utilizando métodos de estatística descritiva identificaram
associação positiva entre o nível de asseguração com o tipo de empresa de asseguração e a localização
da empresa.
Edgley et al. (2010) utilizaram entrevistas semiestruturadas com 20 contadores e consultores de
asseguração para analisar o nível de envolvimento dos stakeholders no processo de asseguração de
informações socioambientais, revelando diferentes níveis de envolvimento dos stakeholders nas
práticas, porém indicativos de que o envolvimento vem aumentando. O’Dwyer et al. (2011)
qualitativamente analisa como os processos de legitimação das práticas de asseguração adotadas pelas
grandes empresas de asseguração tem evoluído e impactado na construção das declarações de garantia.
Borçato et al. (2011) buscaram demonstrar a aplicabilidade dos procedimentos de auditoria ambiental
às empresas que permaneceram no ISE/Bovespa entre 2005 e 2010 e concluíram que apenas 6 das 10
empresas realizaram auditoria ambiental independente.
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Perego; Kolk (2012) desenvolveram um estudo exploratório com as 250 empresas maiores
empresas segundo o Fortune Global Ranking em um período de 10 anos para identificar a evolução da
adoção da asseguração nos relatórios de sustentabilidade pelas empresas multinacionais. Os resultados
indicam que houve uma evolução na qualidade dos relatórios de sustentabilidade, indicando variações
por país, por setor de atividade, pela adoção de sistemas de gestão ambiental.
Park e Brorson (2005) avaliaram 28 empresas suecas por meio de entrevistas identificando a
prática de asseguração ou não dos relatórios de sustentabilidade, bem como entrevistas aos prestadores
destes relatórios de asseguração. De forma geral, empresas que adotam a prática consideram-na
benéfica, percebida pela garantia dada a terceiros de suas informações. Empresas que não adotam
atribuem ao alto custo e a falta de evidencia de real aumento de credibilidade com sua emissão.
Hodge, Subramaniam, Stewart (2009) dedicaram-se ao estudo das principais normas
internacionais para a implementação dos relatórios de asseguração e sua evidenciação aos relatórios da
Global Reporting Iniative 2006, analisando as diferentes tipologias de declaração de garantias emitidas.
Simnett, Vanstraelen, Chua (2009), por meio da amostragem de 2.113 empresas de 31 países
objetivaram identificar a forma de contratação dos serviços de garantia dos relatórios de
sustentabilidade entre 2002 e 2004, sendo de forma independente ou por intermédio de empresas de
auditoria. Os resultados apontam que as empresas buscam aumentar a credibilidade por meio de
relatórios de sustentabilidade assegurados, mais propensos de serem emitidos por empresas de
auditoria.
Fonseca (2010) pesquisou nos relatórios de sustentabilidade das empresas de mineração e metal,
a qualidade das garantias prestadas às empresas por meio do número mínimo de declarações de
recomendações. Das 16 empresas pesquisadas, 9 contrataram auditorias para emissão dos relatórios de
asseguração, amparados no entendimento que o procedimento de garantia traz consistência e amplitude
ao processo de verificação.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Do ponto de vista metodológico esta pesquisa enquadrou-se: (i) quanto aos objetivos
caracteriza-se como pesquisa descritiva. (ii) quanto aos procedimentos uma pesquisa de levantamento
de dados documental e (iii) quanto à abordagem classifica-se como qualitativa.
Para Gil (1999) o principal objetivo de uma pesquisa descritiva volta-se ao relato das
características específicas de determinada população ou fenômeno, bem como a descrição de relações
evidenciadas entre determinadas variáveis. Assim, quanto aos objetivos, a pesquisa caracterizou-se
como descritiva, pela necessidade de especificar os parâmetros que embasam o parecer da auditoria
ambiental e a necessidade de análise destes nos relatórios de sustentabilidade das empresas que
compõem a carteira do ISE 2013.
Pautados em Gray (2012) as pesquisas de levantamento descritivas visam avaliar as
características de uma determinada população, em um determinado momento ou comparabilidade, ao
longo do tempo. Assim sendo, quanto aos procedimentos é uma pesquisa de levantamento, de base
secundária, pois se utilizou de informações contidas nos relatórios de sustentabilidade do ano de 2012
das empresas listadas na BM&FBovespa, que compõem a Carteira do ISE 2013.
Quanto à abordagem do estudo classifica-se como qualitativo, que em acordo com Gray (2012)
trata-se de um processo lógico de atribuição de sentido a descrição de um grupo de dados, passando
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pelo desmembramento em partes menores, fornecendo a base para uma descrição conectada e
renovada. Na pesquisa há a função de relatar as práticas de auditoria ambiental desenvolvida e na
avaliação destas ao nível de aplicação do GRI.
Para a concretização dos objetivos propostos, primeiramente delimitou-se a abrangência da
pesquisa. O estudo foi delimitado somente às empresas que compõem a Carteira do Índice de
Sustentabilidade Empresarial do ano de 2013, e as informações foram resgatadas a partir dos relatórios
de sustentabilidade das mesmas.
A população da pesquisa compreendeu 37 empresas de diferentes ramos de atividades que
compõe a carteira 2013 do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE, refletindo o retorno de uma
carteira composta por ações de empresas com os melhores desempenhos nas dimensões que mensuram
sustentabilidade empresarial (BM&FBOVESPA, 2012). Justifica-se a definição destas uma vez que
representam uma referência para investimentos socialmente responsáveis.
A coleta de dados se deu por meio de consulta aos relatórios de sustentabilidade e relatórios de
asseguração disponibilizados nos sites das próprias empresas. Foram analisadas as informações das
empresas do ISE que publicaram os relatórios de sustentabilidade 2012 até a data de 15/06/2013. Da
população de 37 empresas que compõem a carteira, até a referida data de corte, apenas 26 delas
(70,27%) disponibilizaram seus relatórios de sustentabilidade do ano de 2012, representando assim
uma amostra não probabilística.
O tratamento dos dados se deu utilizando-se da análise documental dos Relatórios de
Sustentabilidade e Relatório de Asseguração, sendo que o método de análise dos dados pautou-se na
análise de conteúdo dos relatórios. Elaboraram-se tabelas de dados e gráficos comparativos a partir das
informações documentais extraídas, com posterior análise descritiva dos resultados.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Existem questões ainda sem resposta a respeito dos trabalhos de assurance dos relatórios de
sustentabilidade. Brown et al. (2009) levantaram alguns questionamentos como, por exemplo, qual
deveria ser o objeto das verificações, quem seriam os profissionais mais apropriados a conduzir o
processo, as tradicionais empresas de auditoria independente ou os experts em sustentabilidade, meio
ambiente e impactos sociais, ou qual a real necessidade o envolvimento dos stakeholders no processo
de verificação.
Com o intuito de contribuir na busca pelas respostas das questões levantadas, este trabalho se
propõe a identificar quais foram as práticas de asseguração adotadas pelas empresas que compões a
Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2013.
A BM&FBOVESPA divulgou a carteira do ISE 2013 em 29/11/2012, composta por 51 ações de
37 empresas, as quais estão listadas na Figura 2:
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Figura 2: Empresas que compõem a Carteira do ISE

2013
Fonte: BM&F Bovespa
Para a caracterização da população analisada, a Tabela 1 apresenta as empresas de acordo com o
seu nível de governança corporativa e nível de aplicação do GRI.
Tabela 1: Caracterização da população
Descrição

NM

N1

N2

-

Total

Total (%)

A+

Não aplica GRI

7
1
3
2
0

4
2
0
1
2

2
1
0
0
0

0
1
0
0
0

13
5
3
3
2

50%
19%
12%
12%
8%

Sub-Total

13

9

3

1

26

100%

Sub-Total (%)

50%

35%

12%

4%

100%

Não publicaram o RS

4

5

0

2

11

Total

17

14

3

3

37

B+
A
B

Fonte: Elaborado pelos autores
Das 37 empresas que compõem a Carteira do ISE em 2013, apenas 26 empresas
disponibilizaram os relatórios de sustentabilidade de competência de 2012 por meio de seus sites, até o
período de corte (data limite das consultas em 15/06/2013), representando a amostra estudada.
Dentre as 26 empresas com relatórios e sustentabilidade publicados, representando 100% da
amostra, 18 empresas, ou seja, 69% submeterem-nos ao procedimento de verificação externa,
recebendo um ponto “+” na classificação do nível de Aplicação do GRI, classificadas na Tabela 1
como “A+” e “B+”. Outras 6 empresas (24%) não remeteram os relatórios de sustentabilidade à
verificação externa e 2 empresas (8%) não utilizaram as diretrizes do GRI para elaboração e não
realizou procedimento de verificação externa de seu relatório. Demonstra-se assim que a maior parte
das empresas listadas na carteira da ISE 2013 e que publicaram seus relatórios de sustentabilidade até a
data corte, possuem a preocupação em assegurar a veracidade das informações sobre sustentabilidade,
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reafirmando a necessidade de transparência destas informações, submetendo seus relatórios à auditoria
externa.
Cabe destacar que as 26 empresas estão classificadas quanto ao nível de governança
corporativa, segundo a BM&FBovespa, sendo que 13 empresas fazem parte do segmento do Novo
Mercado (NM), 9 empresas classificam-se no segmento de Nível 1 (N1) de Governança Corporativa, 3
são as empresas classificadas no segmento de Nível 2 (N2) e apenas 1 empresa não se enquadrou nas
características específicas impostas por seus regulamentos. Demonstra-se assim, a preocupação das
empresas em assegurar direitos e garantias aos acionistas, demonstrar as obrigações perante a Lei das
S.As, bem como a divulgação de informações aos seus stakeholders. Embora de forma não obrigatória,
a publicação do relatório de sustentabilidade por estas 26 empresas confirmam a responsabilidade
socioambiental e compromisso de transparência para com seus envolvidos.
Ressalta-se que dentre as 18 empresas que submeteram o relatório de sustentabilidade à
averiguação externa, está inclusa a empresa Tim, que autodeclarou o nível de aplicação do GRI como
B+, porém a carta de asseguração do relatório, objeto primordial aos objetivos desta pesquisa,
encontra-se ainda sendo elaborada, sendo exclusa assim das análises posteriores.
Através da análise de conteúdo dos relatórios de asseguração dos relatórios de sustentabilidade
das empresas selecionadas, foram identificados os organismos contratados para a realização dos
trabalhos e estão demonstrados na Tabela 2.
Tabela 2: Organismos que realizaram os trabalhos de verificação
Organismo de verificação externa

Qtdade

Relação

Auditoria independente

12

70,6%

Consultorias especializadas em sustentabilidade

3

17,6%

Ambas

2

11,8%

17

100%

Total de empresas

O RS do Bradesco e do Itaú Unibanco foi assegurado por auditoria independente (NBC TO 3000) e por consultoria
especializada em sustentabilidade (AA1000AS)

Fonte:

Elaborado pelos autores
Evidencia-se que na sua maioria, 70,6% das empresas que submetem à averiguação externa os
relatórios de sustentabilidade, os fazem apenas à Auditoria Independente. Apenas 3 empresas
remeteram seus relatórios para asseguração exclusivamente à empresas de consultorias especializadas e
2 contrataram os serviços de Auditoria Independente e simultaneamente de consultorias especializadas
em sustentabilidade. Essa informação retrata a confiabilidade que o profissional auditor infere na
confirmação dos dados e na transparência das informações. Há baixa adesão das empresas aos serviços
de consultorias especializadas da área de sustentabilidade. No entanto é possível perceber que as
empresas vislumbram vantagens dos trabalhos destes profissionais, principalmente pelo fato de que
foram contratadas adicionalmente a uma auditoria independente, portanto, demonstra haver vantagens
adicionais na combinação dos trabalhos.
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Partindo-se especificamente a análise dos Relatórios de Asseguração emitidos pelos auditores
externos visando assegurar as informações prestadas nos relatórios de sustentabilidade, apresenta-se a
Tabela 3:
Tabela 3: Informações extraídas dos Relatórios de Asseguração
Descrição

Normatização Adotada
como fundamento

Deloitte

NBC TO 3000

Ernst & Young

NBC TO 3000

Ernst & Young

NBC TO 3000

KPMG

NBC TO 3000

Price

NBC TO 3000

Tipo de trabalho realizado

Nível de
asseguração

Empresas de auditoria independente
Asseguração das Informações
Relacionadas aos Indicadores Asseguração Limitada
GRI
Asseguração das informações de
Asseguração Limitada
Sustentabilidade
Asseguração das informações do
Asseguração Limitada
Balanço Social
Asseguração das informações de
Asseguração Limitada
Sustentabilidade
Asseguração das informações de
Asseguração Limitada
Sustentabilidade
SUBTOTAL

A+

B+

Total

Total (%)

1

0

1

7%

1

0

1

7%

0

1

1

7%

4

2

6

43%

4

1

5

36%

10

4

14

74%

Empresas de consultoria ambientais ou sustentabilidade
BSD

AA1000AS

Declaração de Garantia Tipo 01

Garantia Moderada

3

0

3

16%

Bureau

AA1000AS e GRI 3.1

Declaração de Garantia Tipo 02

Não informado

1

0

1

5%

Não informado

1

0

1

5%

Bureau

GRI 3.1

Verificação das informações de
Sustentabilidade
SUBTOTAL
Total
Total (%)

5

0

5

26%

15
79%

4
21%

19
100%

100%

O RS do Bradesco e do Itaú Unibanco foi assegurado por auditoria independente (NBC TO 3000) e por consultoria especializada em sustentabilidade (AA1000AS)

Fonte:

Elaborado pelos autores
Dentre as empresas analisadas, 43% delas (6 empresas) são auditadas pela KPMG Risk Advisory
Services Ltda e Auditores Independentes, 36% delas (5 empresas) submetem seus relatórios de
sustentabilidade à empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S.S faz asseguração do relatório de sustentabilidade de 14% das empresas,
correspondendo a 2 empresas. A Deloitte Touche Tohmatsu é responsável pela emissão do relatório de
asseguração de 1 das empresas.
Todas as empresas de auditoria independente contratadas pelas empresas do ISE/Bovespa 2013
fazem parte das “Big Four”, que representam as 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Na sua
totalidade, seguem as normas de trabalho estabelecidas pelo CFC através da NBC TO 3000 e analisam
as informações relativas à sustentabilidade constantes dos relatórios, com exceção dos trabalhos
realizados pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S na empresa CESP, que contempla
apenas as informações do balanço social.
Três empresas (16%) contrataram a consultoria especializada em sustentabilidade BSD
Consulting para a emissão de sua opinião sob a ótica dos 3 princípios da AA1000AS, portanto
caracteriza-se como uma verificação do Tipo 1. Ressalta-se que o Bradesco e o Itaú Unibanco
realizaram simultaneamente a verificação por auditoria independente.
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As duas empresas restantes (11%) contrataram a empresa certificadora Bureau Veritas
Certification. A empresa CEMIG solicitou trabalhos para verificação das informações de
sustentabilidade e da aplicação dos 3 princípios da AA1000AS, caracterizando um trabalho Tipo 2 e a
Bureau Veritas Certification citou em sua declaração de verificação ter respeitado o ditames da NBC
TO 3000, da AA1000AS e as premissas estabelecidas pelo GRI 3.1. Enquanto no relatório da Fibria o
objetivo foi à verificação das informações de sustentabilidade de acordo com as orientações para
trabalhos de asseguração contidas no GRI 3.1.
Apesar da maioria das empresas que compõem a carteira do ISE/BOVESPA 2013 terem
submetido seus relatórios à verificação externa, todos os trabalhos que se tem conhecimento não foram
feitos de maneira exaustiva, resultando em uma margem de erro mais elevada. Observou-se que os
trabalhos baseados na NBC TO 3000 resultaram em um nível de asseguração limitado e os trabalhos
fundados na AA1000AS resultaram em trabalhos de verificação em nível moderado.
Pautado no nível de asseguração, um critério observado na diferenciação dos trabalhos
desenvolvidos pelas empresas de auditoria independente e consultoria especializada são as entrevistas
realizadas para obtenção das informações que nortearam os trabalhos de asseguração. Em alguns casos
foram realizadas apenas entrevistas com os gestores ou administradores das empresas, enquanto outras
também buscaram informações com os colaboradores, conforme demonstrado na Tabela 4.
Tabela 4: Entrevistas realizadas no processo de asseguração
Descrição

Gestores /
Administradores

Gestores /
Administradores e
Colaboradores
A+
B+
1
0

Total

Total (%)

1

5%

A+
0

B+
0

Ernst & Young

1

0

0

1

2

11%

KPMG

3

1

1

1

6

32%

Price

2

1

2

0

5

26%

6

2

4

2

14

74%

BSD

2

0

1

0

3

16%

Bureau

0

0

2

0

2

11%

Deloitte

SUBTOTAL

SUBTOTAL

2

0

3

0

5

26%

Total

8

2

7

2

19

100%

Total (%)

42%

11%

37%

11%

100%

Fonte:

Elaborado pelos autores
Observa-se que não há uma prática específica definida quanto às entrevistas tanto pelas
empresas de auditoria independente como pelas consultorias especializadas, uma vez que a mesma
asseguradora utiliza práticas junto aos gestores ou gestores e colaboradores. Também não se evidencia
uma aderência destas ao nível de aplicação, onde as empresas classificadas em “A+” ou “B+” tanto
sofrem entrevistas somente com gestores e administradores como também há aquelas que são inclusos
os colaboradores. Outro fator apontado na pesquisa é que as “Big Four” tendem a concentrar suas
entrevistas direcionadas aos gestores das empresas, enquanto as empresas de consultorias
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especializadas demonstram uma maior prática de entrevistas com gestores e colaboradores. Acredita-se
que o resgate de informações partindo dos colaboradores por meio das entrevistas engrandece o
trabalho realizado bem como a asseguração e transparência das informações prestadas.
Um dos pontos finais da auditoria dos relatórios de sustentabilidade volta-se a emissão dos
pareceres de asseguração e da declaração enquanto fidelidade das informações prestadas. Ao término
do relatório de sustentabilidade deverá a empresa autodeclarar a qual nível de informações está
composto às informações do relatório. Após há a prática de submetê-los à asseguração externa por
meio de auditoria e, por opção, ainda submeter à GRI, que como órgão regulamentador dos critérios,
avalia o relatório e emite a declaração de Exame do Nível de Aplicação. Tais práticas podem ser
observadas pela Tabela 5:
Tabela 5: Prática de Validação dos Relatórios de
Sustentabilidade
Descrição

A+

B+

Total

Relação

Somente Autodeclaração

1

1

2

12%

Autodeclaração e Verificação pelo GRI

6

0

6

35%

Autodeclaração e Verificação pelo GRI (em andamento)

1

2

3

18%

Autodeclaração e Verificação pela Auditoria

1

1

2

12%

Autodeclaração, Verificação pelo GRI e pela Auditoria

4

0

4

24%

13

4

17

100%

Total de empresas

Fonte: Elaborado pelos autores
Uma vez sendo obrigatória, 100% das empresas realizam a autodeclaração. Destas, apenas 2
empresas realizam somente a autodeclaração não remetendo a asseguradores externos suas
informações. Observa-se que 36% do total, que corresponde a 6 empresas disponibilizam seus
relatórios de sustentabilidade para auditoria independente validar as informações. A asseguração por
parte do GRI é remetido por 13 empresas, correspondendo a 77% do total. Isso demonstra o interesse
das empresas em possuir um relatório aprovado pelo órgão regulador. Evidencia-se que até o período
em estudo 3 empresas estão no aguardo da validação por parte do GRI, estando a auditoria em
andamento.
A verificação da aderência ao nível de aplicação GRI é um nicho de mercado para as empresas
que asseguram os relatórios de sustentabilidade, porém não vem sendo explorado em toda a sua
capacidade, dentre as empresas do ISE.
5 CONCLUSÃO
Concluída a análise dos referidos relatórios de asseguração contidos nos relatórios de
sustentabilidade disponibilizados pelas empresas que participam da carteira do ISE 2013 identificou-se:
Das 37 empresas classificadas na Carteira ISE 2013, 26 disponibilizaram os relatórios de
sustentabilidade 2012 até o período de corte da pesquisa estipulado em 15/06/2013. Destas 26
empresas, apenas 18 empresas adotam práticas de asseguração como ferramenta de confirmação da
sustentabilidade ambiental, sejam por intermédio de auditoria externa independente ou pela contratação
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de empresa de consultoria especializada, no entanto os trabalhos da Tim ainda não foram concluídos.
Percebe-se uma forte tendência na asseguração por intermédio das empresas de auditoria externa
(71%), cujo representam na pesquisa realizada, 100% contempladas pela Big Four (Deloitte,
Ernest&Young, KPMG, Price). Os demais 18% submetem à averiguação de consultorias especializadas
como a BSD Consulting e BureauVeritas Certification e 2% das empresas (Banco do Brasil e Itaú
Unibanco) utilizam ambas as constatações.
Dentre os fundamentos utilizados pelas empresas de auditoria para emissão do relatório de
asseguração de sustentabilidade evidenciou-se a utilização de três normativas de embasamento. No
enquadramento da NBC TO 3000, contemplada por 74% das empresas, todas auditadas pelas Big Four.
De referência à AA1000SA, contemplada por 21% das empresas, emitidas pelas consultorias BSD e
Bureau e ainda por meio da normatização do GRI 3.1 utilizada como fundamento para a emissão do
relatório por uma empresa de consultoria especializada (Bureau Veritas Certification). Convém
ressaltar que 2 empresas bancárias, Banco do Brasil e Itaú Unibanco utilizam-se de dois modelos (NBC
TO 3000 e AA1000SA) para validar a asseguração de suas informações.
Complementou-se elencando características das práticas de asseguração adotadas: dentre os
tipos de relatórios emitidos, observou-se a utilização de relatórios de asseguração (seguindo normativas
da NBC TO 3000), declarações de garantia (seguindo normativas do AA1000SA) e ainda verificação
independente (pautado na normatização da GRI 3.1), na mesma proporção da normatização utilizada.
Relacionado às entrevistas realizadas para validação das informações pelas asseguradoras,
observa-se que 53% utilizam-se de entrevistas somente com gestores e administradores e as demais
47% além dos gestores e administradores, utilizam a prática de entrevistas com os colaboradores.
Em suma, evidencia-se um crescimento e valorização do profissional auditor, validando as
informações econômicas, ambientais e sociais publicadas, sem a referida obrigatoriedade de tal prática.
Verifica-se o crescimento da preocupação das organizações em demonstrar a transparências de suas
informações e ações por meio da validação da auditoria ambiental, seja por auditorias independentes,
seja por consultorias especializadas, embora estas últimas sejam pouco representativas perante a
amostragem pesquisada.
Recomenda-se o acompanhamento e atualização das informações prestadas contemplando o
maior número de empresas após publicação de todos os relatórios de sustentabilidade a fim de
demonstrar um relato fiel do comportamento e práticas adotadas de asseguração pelas empresas que
compõem a carteira do ISE. Importante ressaltar a necessidade de avaliação da evolução destas
práticas, tanto no quesito de adoção, normatização, procedimentos. Para pesquisas futuras, descrever os
tópicos de não conformidades evidenciados pelos auditores quanto às informações dos relatórios de
sustentabilidade, contribuiria para a análise das práticas de responsabilidade socioambiental utilizadas,
estudar com profundidade os fatores que influenciam as empresas na contratação dos trabalhos de
asseguração e levantar junto aos stakeholders se as informações prestadas nos relatórios dos trabalhos
estão satisfazendo suas necessidades.
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Resumo: A preocupação com as ações de gestão ambiental vêm ganhando um espaço cada vez maior no mundo social,
refletindo consequentemente no mundo acadêmico. Diante da importância do tema vários setores da educação, em especial
as Instituições de Ensino Superior (IES). Este artigo tem o objetivo identificar as práticas sustentáveis desenvolvidas em
duas Instituições de Ensino Superior no município de Paranaíba/MS. É cada vez intensificada a preocupação com a questão
do meio ambiente e a importância da sustentabilidade ambiental, para que as gerações futuras possam desfrutar de um meio
ambiente limpo e equilibrado. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com uma abordagem qualitativa, tendo como método o
estudo de caso. Foram selecionadas duas universidade públicas de Paranaíba/MS. Para a coleta de dados foram utilizadas
entrevistas e observações. Os dados foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados estão focados
em três categorias: água, energia e resíduos sólidos. Em suma fica evidente que as universidades devem incorporar práticas
ambientais em suas atividades de gestão.
Palavras-chave: Gestão Ambiental, Gestão Universitária, Gestão socioambiental.
Abstract: The concern with the environmental management actions have been gaining an ever larger in the social world,
thereby reflecting the academic world. Given the importance of the topic several sectors of education, especially Higher
Education Institutions (HEIs). This article aims to identify sustainable practices developed in two higher education
institutions in the city of Paranaíba/MS. It is increasingly intensified concern with environmental issues and the importance
of environmental sustainability so that future generations can enjoy a clean environment and balanced. We conducted a
descriptive study with a qualitative approach to the case study method. We selected two public university Paranaíba/MS.
For data collection were used interviews and observations. The data were treated by the technique of content analysis. The
results are focused on three categories: water, energy and solid waste. In short it is clear that universities must incorporate
environmental practices into their activities of management.
Key-words: Environmental Management, University Management, Social and environmental management.
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1. Introdução
A ideia de desenvolvimento sustentável surgiu a partir do conceito de eco desenvolvimento,
proposto durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972 (DECICINO, 2008). O desenvolvimento
sustentável procura estabelecer uma relação harmônica do homem com a natureza, como centro de um
processo de desenvolvimento que deve satisfazer ás aspirações humanas. Enfatiza-se que a pobreza é
incompatível com o desenvolvimento sustentável e indica a necessidade de que a política ambiental
deve ser parte integrante do processo de desenvolvimento e não mais uma responsabilidade setorial
fragmentada (DIAS, 2007).
O autor afirma ainda que no último decênio do século XX, consolida-se uma nova visão de
desenvolvimento que não somente envolve o meio ambiente natural, mas também inclui os aspectos
socioculturais em uma posição de destaque, revelando que a qualidade de vida dos seres humanos passa
a ser a condição para o progresso. O crescimento demográfico, o consumo incontrolável dos recursos
naturais e a degradação do meio ambiente passaram a exigir ações corretivas de grande envergadura.
Segundo Tauchen e Brandli (2006), a educação é a chave do desenvolvimento sustentável e
autossuficiente. A educação deve ser fornecida a todos os membros da sociedade, de tal maneira que
cada um se beneficie de chances reais de se instruir ao longo da vida. Isto talvez seja mais evidente nas
Instituições de Ensino Superior (IES).
Neste sentido, o movimento rumo à sustentabilidade, adotado por muitas instituições, pode ser
definido como um processo gradativo de redução de impactos ambientais, provocados dentro e fora dos
limites de seus campi, resultantes de decisões e atividades de âmbito universitário, assim como a
promoção da conscientização ambiental no ensino, na pesquisa e na extensão (OTERO, 2010). Neste
contexto o presente estudo tem como problema de pesquisa: Quais as práticas de gestão ambiental em
Instituições de Ensino Superior?
Assim, o objetivo deste estudo é identificar as práticas ambientais desenvolvidas em Instituições
de Ensino Superior de Paranaíba/MS. Para tanto foram selecionada, como objeto de estudo, duas
Universidades públicas localizadas no município, das quais os dados pesquisados são apresentados
neste trabalho como estudo de caso demonstrando quais as forma de gestão ambiental presentes em
ambas as Universidades.
2. Referencial Teórico
Neste item são discutidos teoricamente o desenvolvimento sustentável, a gestão ambiental e a
relação destes temas no contexto das universidades.
2.1 Desenvolvimento sustentável e gestão ambiental
Desde o início dos tempos, da fixação do Homem a terra e do surgimento do conceito de
propriedade, os indivíduos passaram a utilizar os recursos naturais para suprir suas necessidades de
subsistência. A relação homem-natureza é estabelecida em função das relações e interações sociais por
ele desenvolvidas a partir das condições materiais estabelecidas, seja como indivíduo ou como
organização (DIAS, 2007). Essa situação homem-natureza se agrava quando fica nítida a ocorrência de
importantes evidências quanto aos riscos e perigos ambientais, alguns deles tão importantes que
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alteram o rumo da vida na terra. Assim, desde que a humanidade começou a se preocupar com o meio
ambiente, vem-se buscando um conceito abrangente e compreensível de desenvolvimento sustentável
(ALBUQUERQUE, 2009).
Foi a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, que começou a haver um
despertar mundial da consciência ecológica, destacando os efeitos prejudiciais decorrentes do
desenvolvimento econômico. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
realizada em Estocolmo, em julho de 1972, introduziu, de forma pioneira as questões ambientais nas
agendas oficiais e organizações internacionais, estimulando as nações industrializadas a promulgarem
legislações e regulamentos ambientais (TACHIZAWA, 2008).
O conceito de desenvolvimento sustentável existe desde a década de 1970, porém se
popularizou apenas em 1987 com a publicação do Relatório de Brundtland pela Comissão Mundial de
Meio Ambiente e Desenvolvimento (LUZ, 2009). O Relatório Brundtland traz uma das definições mais
conhecidas e usualmente utilizadas, onde “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às
necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem
suas próprias necessidades” (DIAS, 2007, p. 78). Sendo assim, o desenvolvimento que não esgota os
recursos para o futuro e direciona para um repensar sobre a responsabilidade e impactos de todos os
atores de uma organização, ou seja, o envolvimento do primeiro, segundo e terceiro setores no
desenvolvimento que pressupõe as gerações futuras (LOHN, 2011).
Problemas de desenvolvimento e meio ambiente não devem ser tratados isoladamente, ou seja,
deve-se conciliá-los. Portanto, o desenvolvimento deve levar em conta a viabilidade econômica, a
prudência ecológica e a justiça social. Há também o desenvolvimento de abordagem multidimensional
que ainda integram dimensões políticas, culturais e éticas (LUZ, 2009). A proteção ambiental vem
sendo observada sob as mais diversas perspectivas. Segundo Valle (1995 apud ALBUQUERQUE,
2009), passou a ser vista pelos empresários como uma necessidade, pois reduz o desperdício com
materiais e assegura uma imagem positiva da empresa.
O documento conhecido como Agenda 21, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, transformou-se em um documento abrangente tanto em nível
nacional como local, com o fim de promover um novo padrão de desenvolvimento que pode conciliar a
proteção ambiental com a justiça social e a eficiência econômica (DIAS, 2007). Conforme Andrade,
Tachizawa e Carvalho (2002), em 1968, foi realizada a Conferência sobre Biosfera em Paris que deu o
início as discussões sobre a questão ambiental. Em Estocolmo, em junho de 1972, a primeira
Confederação das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Seguindo ocorreu ainda no Rio de Janeiro, em
junho de 1992, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92.
A preocupação com o meio ambiente foi inerente, tanto que segundo Andrade, Tachizawa e
Carvalho (2002) alguns eventos reuniram autoridades que, preocupadas com o rumo da natureza em
meio ao crescimento industrial e a utilização indiscriminada dos recursos naturais, discutiram sobre o
futuro do planeta. Estes eventos tiveram como resultados documentos importantes para a preservação
da natureza mesmo com a atividade industrial latente.
No âmbito educacional o tema ganhou força por meio da declaração pela Assembleia das
Nações Unidas de que esta seria a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável: 20052014 (KRUGER, 2011). É imperativo abordar, que não vai haver desenvolvimento sustentável sem a
participação das Instituições de Ensino Superior, pois têm uma significativa parcela de
responsabilidade, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento sociocultural e econômico
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para com a construção do futuro, diante o qual as novas gerações deverão estar preparadas (LOHN,
2011).
2.2. A relação da sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES)
As duas últimas décadas testemunharam a emergência do discurso da sustentabilidade como a
expressão dominante no debate que envolve as questões de meio ambiente e de desenvolvimento
social. Seu conceito, entretanto, ainda é foco de debates entre acadêmicos, consultores e empresários. A
literatura apresenta uma série de tentativas para definir o termo sustentabilidade e há uma grande
diversidade de termos utilizados para esta definição: desenvolvimento sustentável, sustentabilidade
humana, sustentabilidade social e sustentabilidade ecológica assim como conceitos correlatos como
responsabilidade social corporativa e cidadania corporativa (LIMA, 2003).
A proposta da educação para a sustentabilidade vem a encorajar mudanças de comportamento
que criem um futuro sustentável em termos de integridade ambiental, viabilidade econômica e justiça
social para as gerações presentes e futuras. A Carta da Terra enfatiza a necessidade de se integrar na
educação formal e na aprendizagem os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para a
mudança em busca de modo de vida mais sustentável (COSTA, 2011).
A Carta da Terra é uma espécie de código de ética planetário, semelhante à Declaração
Universal dos Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz e à justiça socioeconômica.
Idealizada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em
1987, ganhou impulso na Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. O documento ficou
pronto no ano 2000, foi traduzido para 40 idiomas e atualmente é apoiado por 4,6 mil organizações ao
redor do mundo, inclusive no Brasil (SARMATZ; LACERDA; VASCONCELOS, 2013).
A Carta contém 16 princípios básicos agrupados em quatro grandes tópicos: respeitar e cuidar
da comunidade de vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; democracia, violência e paz.
A erradicação da pobreza, com acesso à água potável, ao ar puro e à segurança alimentar, e a
construção de sociedades democráticas, sustentáveis e justas são dois princípios expressos pela Carta
da Terra, que também defende a promoção de uma cultura de tolerância e não violência e a distribuição
equitativa dos recursos da Terra. Uma forma de você colocar em prática os valores da Carta da Terra é
disseminar seu conteúdo entre amigos, familiares e comunidade e pressionar governo, empresas,
escolas e demais organizações da sociedade civil a se guiar por seus princípios (SARMATZ;
LACERDA; VASCONCELOS, 2013).
As Instituições de Ensino Superior buscam a melhor forma de integrar as dimensões da
sustentabilidade nos currículos acadêmicos. Em especial para a área de administração e de negócios,
esse tema vem adquirindo grande importância, tanto com relação a sua inclusão transversal nos
currículos acadêmicos quanto na sua adoção enquanto prática organizacional (VIANA; VERONESE,
1992).
A adoção de práticas de gestão sustentável pelas Instituições de Ensino Superior, como campus
ecologicamente corretos, programas de extensão a comunidade e de redução de resíduos, podem se
configurar como diferenciais no processo da Educação para a sustentabilidade. A atitude de adotar de
práticas sustentáveis nas Universidades tem o potencial de favorecer as experiências de ensinoaprendizagem através do desenvolvimento da capacidade criativa e crítica do aluno sobre a sua
capacidade na transformação da sociedade, além de reconstruir, em última instância, a ponte entre
teoria e prática, função maior do ensino superior (JULIATTO, et al, 2011).
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3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa se caracteriza como descritiva, que procura descrever um fenômeno ou suas
características associadas (COOPER; SCHINDLER, 2003). Foi utilizada uma abordagem qualitativa
que busca a descrição de determinado comportamento e/ou fenômeno, assim analisa a interação de
certas variáveis, compreende e classifica os processos, desta forma possibilita o entendimento de suas
particularidades (GODOY, 1995; RICHARDSON, 2008). O fenômeno estudado neste artigo é a gestão
ambiental em universidades públicas.
Tendo em vista o objetivo proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa, que compreende um
conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de
um sistema complexo de significados, e tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos
do mundo social visa diminuir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação (NEVES,
2006; ROESCH, 2009).
O método utilizado foi o estudo de caso, que consiste em uma abordagem metodológica de
investigação especialmente adequada quando se procura compreender, explorar ou descrever
acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores.
Ele serve para responder questionamentos sobre o fenômeno estudado. E contribui para
compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da
sociedade (NEVES, 2006; YIN, 2010). Foram escolhidas duas Universidades públicas localizadas no
município de Paranaíba/MS. Definiu-se que o método mais adequado para esta pesquisa é o estudo
múltiplo de casos devido ao fato que “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real” (GUISSO; ENGELMAN, 2008).
A coleta de dados envolveu entrevistas com os gestores destas duas Universidades a partir de
um roteiro construído de acordo com o referencial teórico apresentado. As Universidades serão
identificadas neste trabalho como Alfa e Beta. Além disto, foram realizadas observações in loco.
Quanto aos respondentes da pesquisa, voltou-se às atenções ao responsável direto pela Universidade, o
que corresponde ao diretor de cada instituição. O processo de entrevistas foi iniciado em fevereiro de
2013 e finalizou-se no início de março do presente ano, tendo as entrevistas duração aproximada de
duas horas.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Minayo (2001) expõe
que a análise de conteúdo é uma forma de análise de informações sobre o comportamento humano.
Bardin (2009) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos
sistematizados e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
4. Apresentação dos Resultados, Análise e Discussão
São apresentados a seguir uma breve caracterização das duas universidades estudadas, a
descrição das práticas relacionadas à gestão ambiental de ambas as universidades e uma discussão dos
resultados.
4.1 Breve caracterização das universidades
A Universidade Alfa (A) foi criada em 1979 e atualmente possui quinze unidades universitárias
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espalhadas pelo estado de Mato Grosso do Sul. A Universidade Beta (B) teve sua criação no ano de
1962, é uma instituição pública sediada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, além de mais
unidades espalhadas pelo Estado. Ambas as universidades possuem campus na cidade de Paranaíba/MS
– objeto de investigação desta pesquisa.
4.2

Descrição das práticas relacionadas à gestão ambiental
Foram selecionadas três categorias de análise para a descrição das práticas relacionadas à gestão
ambiental: a) água; b) energia; c) resíduos sólidos, que são apresentadas a seguir:
A Universidade Alfa (Unidade de Paranaíba) obtém sua captação de água de um poço artesiano,
não existindo outro sistema de captação alternativa, como uma cisterna, entretanto, não faz uso da rede
de água municipal. Como a água utilizada para as necessidades da Universidade Alfa vem de um poço,
não há nenhum sistema ou registro para mensurar o consumo de água. São colhidas amostras da água
periodicamente, para análise da qualidade da água, sendo essa análise realizada por um técnico
responsável. Porém, a Universidade Alfa (Entidade) criou a CIEMA/PRAD (Comissão Interna de
Eficiência e Modernização Administrativa do Pró-Reitoria de Administração), que promove
treinamento e orientação, visando o consumo consciente da água. No momento a unidade de Paranaíba,
não tem nenhum projeto de extensão voltada em questões hídricas. Os efluentes oriundos do
laboratório da unidade Alfa de Paranaíba não são tratados, pois o laboratório não gera resíduo, não há
classificação de insalubridade, segundo o professor responsável.
A Universidade Beta obtém sua captação de água por meio de uma ligação direta com o
fornecimento da empresa de saneamento local, a Sanesul, e também por meio de poço artesiano. Como
a Universidade Beta possui o poço artesiano não faz uso da água fornecida pela empresa de saneamento
do estado, utilizando somente a água do poço, que possui uma profundidade de oito a dez metros.
Segundo o entrevistado da universidade Beta, o consumo de água utilizada para as necessidades da
unidade é bem baixo, pois vem de um poço artesiano, porém não há nenhum sistema ou registro para
mensurar o consumo de água. A universidade nunca enfrentou dificuldades relacionadas ao
racionamento ou escassez da água.
A Universidade Beta, não possui nenhuma prática de conscientização dos alunos sobre o uso
racional da água. Também não existe nenhum tipo de monitoramento da qualidade da água na
universidade. E não são realizados treinamentos ou orientação para os funcionários e prestadores de
serviços, visando à redução do consumo da água. Em relação a projetos de extensão voltados à questão
hídrica, a universidade não possui nenhum em prática.
Para o tratamento dos efluentes dos laboratórios e sanitários da Universidade Beta existem pelo
interior da Universidade caixas de decantação, isto é, a separação de misturas heterogêneas, ou fases
(sólidos, líquidos e gases) por diferença de massa específica. A decantação é um método de separação
pouco rigoroso entre uma fase sólida e uma fase líquida ou entre duas fases líquidas. Esta separação
realiza-se devido à diferença de tamanho ou peso das partículas pelo efeito de uma corrente lenta de
água ou ar (MAZERA, 2011).
Nos banheiros, não existe nenhum tipo de dispositivos nas torneiras, para redução do consumo.
A Universidade Beta não possui laboratório, por isso não há tratamento da água. A Universidade
também não possui práticas para conscientizar os alunos e a comunidade sobre o uso racional e
eficiente da água. Na Universidade Beta são realizados trabalhos visando à conferência e análise das
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faturas, para identificar eventuais equívocos relacionados ao consumo de água, mas vale ressaltar que é
utilizada mais constantemente a água do poço artesiano.
Em relação ao consumo de energia, a Universidade Alfa adota um gerenciamento de energia
elétrica, ou seja, é realizada a verificação periódica. A Universidade Alfa não possui nenhuma fonte
alternativa de energia. Na entidade Alfa (todas as unidades inclusive a Universidade estudada), tem
uma comissão (CIEMA) que realizam palestras para conscientizar os funcionários das unidades. A
CIEMA desenvolve estudos que tem como objetivos buscar novas tecnologias. A Universidade Alfa
adota procedimentos para a diminuição do consumo abusivo de energia elétrica, ou seja, conscientizar
todos os membros que faz parte da entidade de ensino, sobre o consumo adequado da energia. Para
evitar equívocos nas faturas de energia elétrica é realizado na universidade Alfa mensalmente um
relatório de gasto, com a finalidade de conferir, analisar e registrar os gastos da unidade de ensino.
Sobre o consumo de energia na Universidade Beta não existe nenhum sistema de gerenciamento
de energia elétrica. E também não possui fontes alternativas de energia elétrica. A universidade Beta
possui práticas para conscientizar os alunos, funcionários e a comunidade sobre o uso racional e
eficiente da energia elétrica. Entre os procedimentos adotados pela Universidade para diminuir o
consumo de energia, está à contenção do uso de lâmpadas durante o dia e restrições ao uso do ar
condicionado nos ambientes ocupados. No setor administrativo da Universidade Beta, são realizados
trabalhos visando à conferência e análise das faturas para identificar eventuais equívocos relacionados
ao consumo de energia elétrica. No momento a universidade não está buscando novas tecnologias que
possam trazer maior eficiência ao uso da energia elétrica nas suas instalações. A Universidade Beta não
possui nenhum mecanismo que possa transformar a energia solar em energia elétrica. E também não
utiliza gás natural em suas atividades e instalações. Mas, possui um controle, sobre trocas de lâmpadas
mais eficientes, bem como a manutenção da iluminação e de aparelhos de ar condicionado.
Em se tratando da separação na Universidade Alfa, a reciclagem dos resíduos sólidos e coleta
seletiva, a unidade de Paranaíba realiza a separação dos itens recicláveis. A universidade possui
algumas lixeiras adequadas para diferenciar cada tipo de material. Na Universidade Alfa não há um
controle para mensuração sobre a quantidade de resíduos sólidos produzidos mensalmente. Os
principais resíduos produzidos são papel, plástico, latas de refrigerantes e garrafas de água. Na
Universidade Alfa os resíduos são destinados ao lixo e eventualmente são recolhidos pelo pessoal da
COOREPA. Os responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos não recebem nenhum treinamento para
realização de tal prática. A universidade não possui nenhum método de conscientização e informação
sobre a reutilização e reaproveitamento dos resíduos sólidos dentro da Universidade.
Com relação à gestão dos resíduos sólidos a Universidade Beta conta com um sistema de
separação de resíduos, que é realizado por meio de lixeiras de reciclagem, porém, segundo o
entrevistado, falta à conscientização dos usuários do uso correto dessas lixeiras. A universidade não
realiza controle da quantidade de lixo e/ou material reciclável produzido. A Universidade Beta produz
vários tipos de resíduos, destaca-se o papel, latas de alumínio, copos descartáveis e embalagens em
geral oriundas do consumo de alimentos por parte dos alunos, e do resto de material proveniente das
aulas em que são trabalhadas atividades de recreação.
Os resíduos produzidos pela entidade têm dois destinos a COOREPA (Cooperativa de
Reciclagem) e a coleta de lixo municipal. A Universidade Beta não utiliza sistema de reciclagem,
XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

porém, o lixo produzido pela unidade é coletado por uma associação de reciclagem, tendo os
trabalhadores do mesmo treinamento adequado, orientações e aulas práticas para exercer tal atividade.
Na Universidade Beta estão sendo elaboradas palestras de conscientização a respeito do tema, tendo
como público alvo os professores, funcionários e alunos.
4.3. Discussão dos resultados
A partir das evidências coletadas nas Universidades Alfa e Beta, podem-se observar em relação
aos recursos hídricos, ambas as universidades realizam a captação de água por meio de um poço,
ressalta-se que a Universidade Beta que busca a água da Concessionária. Contudo, nenhuma das
universidades busca medir o consumo de água, Araújo (2006) e Freitas (2012) afirmam que para uma
gestão de recursos hídricos, o consumo deve ser mensurado, visando diminuir o consumo e,
consequentemente, o desperdício, independente dos gastos financeiros.
Em relação a práticas desenvolvidas pelas Universidades para a conscientização dos alunos e da
sociedade sobre o uso racional da água, a Universidade Alfa criou a CIEMA/PRAD (Comissão Interna
de Eficiência e Modernização Administrativa do Pró-Reitoria de Administração), que promove
treinamento e orientação, visando o consumo consciente da água, diferentemente da Universidade Beta
que no momento, não tem nenhum projeto, nem mesmo de extensão, voltado para as questões hídricas.
Freitas (2012) afirma que são importantes que as Universidades criem programas de conscientização a
partir do estabelecimento de uma política ambiental central da universidade, estimulando as unidades
no desenvolvimento de ações envolvendo a comunidade estudantil, docentes e funcionários, todos em
prol da preservação ambiental.
Nas atividades de extensão relacionada à temática água, seria de suma importância criar e
ampliar os projetos de extensão, como por exemplo, estabelecer parcerias com escolas de ensino
fundamental e médio, com o objetivo de conscientizar os estudantes para conservar os recursos naturais
e principalmente os hídricos; e também realizar campanhas educativas utilizando-se de diversos meio
de comunicação (EFFTING, 2007; FREITAS, 2012). Em relação aos efluentes oriundos do laboratório
das unidades de Paranaíba, na Universidade Alfa eles não são tratados, pois são jogados diretamente na
fossa da unidade. Na Universidade Beta existem caixas de decantação, pelo interior da Unidade para o
tratamento dos efluentes dos laboratórios e sanitários. Para Freitas (2012) é de suma importância
fortalecer os projetos de tratamento de esgoto nas unidades, visando reduzir o impacto ambiental e se
possível o reaproveitamento da água.
No caso do gerenciamento de energia elétrica, a Universidade Alfa adota um gerenciamento de
energia elétrica, realizado por meio de uma verificação periódica. Já a Universidade Beta não adota
nenhum sistema de gerenciamento de energia elétrica. Para Saidel e Favato(2012) é necessário que as
Universidades possuam um sistema de gerenciamento de energia elétrica, que envolva a coleta, análise
e monitoração de dados do consumo de energia em tempo real. Este seria um poderoso instrumento
para a mudança de hábitos e racionalização do consumo de energia, permitindo o acompanhamento
contínuo das cargas elétricas, seguindo os mesmos critérios de medição das concessionárias de energia.
Sobre o uso racional de energia elétrica a Universidade Alfa possui uma comissão (CIEMA)
que faz palestras para conscientizar os funcionários das unidades. A CIEMA desenvolve estudos que
tem como objetivos buscar novas tecnologias. A universidade Beta também possui práticas para
conscientizar os alunos, funcionários e a comunidade sobre o uso racional e eficiente da energia
elétrica. Segundo Saidel e Favato (2012) as Universidades devem possuir uma espécie de pilar
XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

comportamental, que vai atuar na conscientização de toda a comunidade universitária, demonstrando a
importância da economia e da racionalidade no uso da energia elétrica, por meio da distribuição de kits
educacionais.
Sobre o controle do consumo de energia elétrica, a Universidade Alfa realiza mensalmente um
relatório de gastos com a energia elétrica para evitar equívocos nas faturas. No setor administrativo da
Universidade Beta, também são realizados trabalhos visando à conferência e análise das faturas para
identificar eventuais equívocos relacionados ao consumo de energia elétrica. Segundo D’Avila (2012)
o administrativo deve tratar das questões que envolvam a gestão de contratos e faturas de energia
elétrica, onde devem ser desenvolvidos trabalhos mensais de conferência, análise, pagamento e contato
com as concessionárias, visando à correção de eventuais equívocos nas faturas de energia elétrica.
Nenhuma das Universidades possuem mecanismos que possam transformar a energia solar em
energia elétrica. E também não utilizam gás natural em suas atividades e instalações. Tanto a
Universidade Alfa, quanto a universidade Beta, possuem um controle, sobre trocas de lâmpadas mais
eficientes, bem como a manutenção da iluminação e de aparelhos de ar condicionado. Diferente do que
afirma Saidel (2012) de que é necessário e importante a implantação de projetos que visam à eficiência
energética, e a racionalização do uso da energia, e uso de fontes alternativas de energia.
No caso da separação de resíduos a Universidade Alfa e Beta contam com um sistema de
separação de resíduos, realizado por meio de lixeiras de reciclagem. Segundo Coutinho e Frank (2012)
deve haver a separação de resíduos e a coleta deve ser realizada separadamente de acordo com o grupo
de resíduos e em recipientes adequados para cada grupo. Nenhuma das Universidades Alfa e Beta
controlam a quantidade de lixo produzido. É de suma importância haver o controle da quantidade de
resíduos produzidos, pois assim, será possível conhecer os diferentes tipos de resíduos gerados, e assim
propiciar a diminuição de sua produção, preservando o meio ambiente através de medidas preventivas e
efetivas.
Em relação aos resíduos produzidos a Universidade Alfa produz vários tipos de resíduos,
destaca-se o papel, latas de alumínio, copos descartáveis e embalagens em geral. Na Universidade Beta
os principais resíduos produzidos pela Universidade são papel, plástico, latas de refrigerantes e garrafas
de água. Para Nolasco; Tavares; Bendassolli (2012) é preciso identificar os resíduos, e o grupo a que
pertence. É importante verificar detalhes sobre o tipo de resíduo, bem como as condições específicas
em que são gerados no estabelecimento.
Na Universidade Alfa os resíduos são destinados ao lixo e eventualmente são recolhidos pelo
pessoal da COOREPA. Para Coutinho e Frank (2012) é necessário que as Universidades tenham um
programa de gestão de resíduos sólidos recicláveis. Em relação ao descarte dos resíduos produzidos na
Universidade Beta os resíduos produzidos têm dois destinos a COOREPA (Cooperativa de
Reciclagem) e a coleta de lixo municipal, onde os resíduos são depositados em um lixão.
A Universidade Alfa não possui nenhum programa de gestão de resíduos sólidos que visa à
redução e separação dos resíduos, enquanto na Universidade Beta também não há um controle para
mensuração sobre a quantidade de resíduos sólidos produzidos mensalmente. Tendo em vista, a as
universidades exercem um papel preponderante na sociedade, a implementação de programa e projetos
de gestão de resíduos contribuem para controlar a quantidade de resíduos produzidos desenfreadamente
e reduzir o seu volume, atingindo assim cada vez menos o meio ambiente, conforme evidencia
Coutinho e Frank (2012).
Em relação à reciclagem a Universidade Alfa não utiliza sistema de reciclagem. Na
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Universidade Beta também não há sistema de reciclagem. Para Nolasco; Tavares; Bendassolli (2012) a
Universidade deveria dispor de um sistema de reciclagem, inclusive de um local para o armazenamento
dos resíduos recicláveis coletados, que seria uma central de resíduos recicláveis.
5. Considerações Finais
A partir do objetivo proposto, que foi identificar as práticas ambientais desenvolvidas em
Instituições de Ensino Superior de Paranaíba/MS, os resultados indicam que existe por parte delas a
adoção de algumas práticas. Pode-se afirmar que, apesar de trabalhar com o conhecimento, as unidades
pesquisadas na prática se preocupam com os assuntos referentes à água, energia, e resíduos sólidos. As
situações das Universidades pesquisadas traduzem instituições que começam a se mover lentamente, de
forma gradual, rumo ao entendimento do que é funcionar sobre bases sustentáveis. As práticas de
gestão ambiental verificadas nas Universidades Alfa e Beta revelaram que mesmo distante, é possível
inserir a preocupação com as questões ambientais nas atividades locais.
Não há um modelo ideal de práticas à sustentabilidade ou mesmo regras gerais, mas sim a
oportunidade de promover premissas de desenvolvimento sustentável nas atividades da Universidade,
como ensino, pesquisa e extensão, entre outros, o que vai promover a formação de cidadãos promotores
do bem coletivo. Embora adotem algumas práticas sustentáveis, as duas Universidades precisam
aprimorar suas técnicas. No caso da utilização da água, ambas fazem uso de poço, e por este motivo
não limitam o consumo da água, não se atentam para o fato de que mesmo a água sendo de poço ela é
esgotável, e a qualquer momento o poço pode secar. Deveria neste caso, haver uma limitação da
quantidade de água a ser utilizada, para assim evitar o desperdício e prolongar o abastecimento de água
pelo poço.
O sistema de reciclagem é incipiente e os resíduos recicláveis são destinados a uma cooperativa
de reciclagem. No entanto, nas Universidades pesquisadas, não há a mensuração da quantidade de
resíduos sólidos produzidos. Neste caso as Universidades poderiam investir em um sistema eficiente de
reciclagem, pois assim eliminaria grande parte do lixo produzido, e ainda poderia arrecadar fundos para
investir na própria Universidade. Este sistema de reciclagem seria de suma importância.
Mesmo destacando alguns pontos que merecem ser aprimorados, fica evidente que as
Universidades estão tentando se adequar ao mundo sustentável, e várias práticas de sustentabilidades
são desenvolvidas pelas Instituições, como por exemplo, a criação de comissões para promover o
treinamento sobre uso e racionalização do consumo de água, verificação da fatura de energia elétrica
para evitar abusos e fraudes, realização de estudos que visam buscar e aprimorar o uso de novas
tecnologias, sistema de separação de resíduos e a implantação de sistema de reciclagem.
Os resultados analisados a luz da bibliografia especializada, indicam que as Instituições de
Ensino Superior praticam nas atividades de gestão ambiental, sendo necessário formalizar um
compromisso institucional com o desenvolvimento sustentável, considerando que os resultados já
alcançados podem ir mais além do que até então estabelecido pelas Universidades. Na prática, se não
houver a conscientização e o reconhecimento da importância do desenvolvimento sustentável, sua
complexidade e o inter-relacionamento de seus pilares com as diversas questões ambientais, a geração
presente deixará para trás solos pobres, falta de água, atmosfera poluída, enfim, um planeta todo
alterado e sujo.
A partir dos resultados, propõe-se que, para uma gestão socioambiental efetiva em
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universidades, as seguintes assertivas:
1 – A Universidade deve criar um programa interno de gestão de resíduos, com a participação efetiva
da comunidade acadêmica, a exemplo do que acontece no caso A, com a parceria com a cooperativa;
2 – Deve haver na Universidade um gerenciamento de energia elétrica, além de projetos de
conscientização sobre o uso racional da energia, bem como a implantação de fontes alternativas de
energia elétrica para redução do consumo da mesma;
3 – A Universidade deve possuir tecnologias e equipamentos especializados para suprir as necessidades
dos alunos portadores de necessidades especiais. Deve haver também um laboratório de educação
especial, capacitação dos professores e programas para incentivar a responsabilidade de todos para com
os alunos portadores de necessidades especiais;
4 – Deve haver na Universidade um sistema de capacitação alternativa de água, e um programa para
controlar e mensurar o consumo de água. Deve haver também conscientização sobre o uso e
racionamento da água. No caso de Universidades que possuem e fazem uso de Laboratório, deve haver
tratamento dos efluentes oriundos desse Laboratório ou direcionamento para empresa específica.
Espera-se que este estudo possa contribuir com organizações universitárias de ensino superior
em questões relacionadas ao consumo da água, da e energia elétrica, em questões referentes à
acessibilidade e da gestão de resíduos. Todos esses temas procuram levar a conscientização dos
acadêmicos, professores e da sociedade em geral, sobre o uso racional da água e energia elétrica e
produção racional de resíduos. Procura-se assim propagar as questões socioambientais, para dentro das
organizações universitárias. Pois além de propagar esses ideais as Universidades devem praticar o que
ensinam em relação à gestão ambiental, para que os acadêmicos além de adquirir conhecimento
pratiquem dentro da Universidade o que aprendem na sala de aula. Como limitações, destaca-se que
apesar das universidades usarem o tripé ensino, pesquisa e extensão, esta pesquisa focou apenas na da
gestão, o que gerou limitações, pois as universidades podem desenvolver projetos no ensino, pesquisa e
extensão sob o tema tratado.
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Resumo: Ferramentas de responsabilidade social (RS) são cada vez mais necessárias para gerir os desafios da
responsabilidade social corporativa. Pressionados por uma gestão socialmente responsável, líderes empresarias têm aderido
a uma quantidade relativamente grande de ferramentas de RS. Entretanto, devido a grande quantidade de ferramentas
atualmente disponíveis, muitos gestores não sabem quais escolher para construir e gerir a responsabilidade social
empresarial. Este artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa das ferramentas de RS mais aderidas pelas
empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) de 2012 da BM&FBOVESPA. Para o alcance deste
objetivo fez-se uso da pesquisa documental, da análise de conteúdo e da análise comparativa. Os documentos analisados
foram os relatórios anuais de sustentabilidade das empresas que compõem o ISE de 2012. A análise dos relatórios revelou
97 ferramentas de responsabilidade social, pertencentes a 4 diferentes tipos de ferramentas. Entre estas ferramentas, 25
foram analisadas comparativamente por meio dos fatores que devem ser observados para a escolha de ferramentas de RS
estabelecidos pela ISO 26000 (2010).
Palavras-chave: Ferramentas de responsabilidade social, Responsabilidade social corporativa, Análise comparativa.
Abstract: Tools of social responsibility (SR) are increasingly needed to manage the challenges of corporate social
responsibility. Pressured by a socially responsible management, business leaders have adhered to a relatively large amount
of tools of SR. However, due to the large amount of available tools, many managers do not know which one to choose to
build and manage corporate social responsibility. This paper objective is to perform a comparative analysis of the most
widely adhered tools of SR by the companies that comprises the Corporate Sustainability Index (CSI) of 2012 of
BM&FBOVESPA. To reach this objective was made use of documentary research, content analysis, and comparative
analysis. The documents analyzed were the annual sustainability reports of the companies that comprises the CSI of 2012.
The analysis of the reports revealed 97 tools of social responsibility, which belongs to four different types of tools. Among
these tools, 25 were analyzed comparatively by the factors that should be observed for the choice of tools of SR established
by ISO 26000 (2010).
Key-words: Tools of Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Comparative Analysis.
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1INTRODUÇÃO
As demandas atuais por responsabilidade social e comportamento ético nas organizações e em
seus lideres são mais fortes do que nunca (JOYNER; PAYNE, 2002; WADDOCK et al., 2002). Razões
instrumentais, relacionais e morais exercem pressões para que as empresas se engajem em práticas de
responsabilidade social corporativa (AGUILERA et al., 2007).
Em tal contexto, ferramentas de responsabilidade social são necessárias para estabelecer e
implementar uma estratégia de negócios bem sucedida (DAHLSRUD, 2008). As ferramentas de
responsabilidade social auxiliam os gestores na construção e na gestão da responsabilidade social na
organização. Seu principal objetivo é traduzir em termos práticos o conceito de responsabilidade social
corporativa (RSC).
Dos anos 90 até hoje um grande número de ferramentas foram criadas em várias partes do
mundo. Diversos autores afirmam que tem ocorrido uma proliferação de ferramentas que visam tornar
tangível a responsabilidade social (LIGTERINGEN; ZADEK, 2005; BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009;
LOUETTE, 2007; VISSER, 2012). Isso tem dificultado o trabalho dos líderes empresariais, que ficam
sem saber quais ferramentas escolher para integrar a responsabilidade social na organização.
Ligteringen e Zadek (2004) afirmam que há um sentimento de confusão sobre quais ferramentas
existem, como utilizá-las, quais seus custos e benefícios e como elas se relacionam.
Tendo em vista estas considerações, esta pesquisa se propõe a realizar uma análise comparativa
das ferramentas de responsabilidade social mais aderidas pelas empresas que compõem o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) de 2012 da BM&FBOVESPA.
2 Ferramentas de responsabilidade social
A Norma Internacional de Responsabilidade Social – ISO 26000 (2010) define uma ferramenta
de responsabilidade social como um sistema, metodologia, um programa ou atividade que se destina a
ajudar as organizações a atingirem objetivos específicos relacionados à responsabilidade social.
Segundo Lighteringen e Zadek (2005), os dois principais objetivos das ferramentas de
responsabilidade social são: a) ajudar a melhorar o desempenho corporativo por meio de práticas de
negócios mais responsáveis; e b) providenciar um claro e comum entendimento do que significa
conceitos como ‘desenvolvimento sustentável’ e ‘responsabilidade corporativa’.
As ferramentas de RS foram desenvolvidas não como uma alternativa às regulamentações
governamentais e acordos intergovernamentais, mas por que as leis não fornecem (e não podem) todos
os detalhes que os gerentes precisam (LIGTERINGEN; ZADEK, 2005).
De acordo com Visser (2012), as ferramentas de RS proliferaram em praticamente todas as
áreas de sustentabilidade em todos os setores importantes da indústria.
Barbieri e Cajazeira (2009) argumentam que se faz necessária a utilização de várias ferramentas
de gerenciamento para que a RSC seja suficientemente inserida na organização, isso por que a RSC
envolve assuntos diversos e complexos.
Atentas a essa complexidade, as empresas têm aderido a uma variedade de diferentes
ferramentas, como pode ser observado no quadro 1.
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Quadro 1: Ferramentas aderidas por empresas
Empresas
BASF
BHP Billiton
BP

Ferramentas de RSC
Conselho Europeu da Indústria Química Ambiental e Recomendações de Segurança de Dados, Global
Reporting Initiative, IFAC’s ISAE3000, Atuação Responsável, Pacto Global da ONU
Global Reporting Initiative, Conselho Mineral do Código de Gestão Ambiental Australiano, Pacto
Global da ONU
Garantia de padrão AA1000, Norma de Auditoria ISA100, Global Reporting Initiative, ISO14001, Pacto
Global da ONU, GHG Protocol

Nike

AA1000, Código de conduta Fair Labor Association, Global Reporting Initiative, The Next Step, Pacto
Global da ONU

Shell

Global Reporting Initiative, Norma Internacional para Trabalhos de Asseguração, Pacto Global da
ONU, GHG Protocol

Tata
Global Reporting Initiative, ISO 14001, SA8000, Pacto Global da ONU
Fonte: Ligteringen e Zadek, 2005

Algumas destas ferramentas “desenvolvem ou promovem expectativas mínimas referentes à
responsabilidade social. Essas expectativas podem tomar várias formas, como códigos de conduta,
recomendações, diretrizes, declarações de princípios e declarações de valor” (ISO 26000, 2010, p.91).
Observam-se também ferramentas que foram desenvolvidas por diferentes setores com o objetivo de
tratar dos desafios específicos daquele setor. Há ainda aquelas que abordam vários modos de integrar a
RS nas atividades e decisões da organização; e “outras que criam ou promovem guias práticos
específicos que podem ser usados para integrar a responsabilidade social em toda a organização” (ISO
26000, 2010, p.91).
Embora as empresas estejam atualmente incorporando o seu próprio conjunto de ferramentas,
Ligteringen e Zadek (2005) afirmam que existe uma convergência emergente em torno de uma
arquitetura global de ferramentas, que podem ser classificadas em termos de estrutura normativa,
sistemas de gestão, e diretrizes de processos.
As ferramentas de estrutura normativa fornecem orientação substancial sobre o que constitui
bons ou aceitáveis níveis de desempenho, sendo assim orientam princípios, políticas, programas e
condutas corporativas.
As ferramentas de sistema de gestão, por sua vez, provêm orientações processuais específicas
para implementar e manter sistemas de gestão, programas e atividades. Estas ferramentas fornecem
orientações para o gerenciamento contínuo dos impactos ambientais e sociais.
As ferramentas de diretrizes de processos estabelecem diretrizes para a avaliação e a
comunicação do desempenho organizacional. São ferramentas que fornecem detalhes para a elaboração
de relatórios econômicos, sociais e ambientais.
Embora não estejam na classificação de Ligteringen e Zadek (2005), há também as iniciativas
de responsabilidade social, as quais podem ser classificadas como mais uma tipologia de ferramenta de
RS. De acordo com a ISO 26000 (2010, p.94), uma iniciativa de RS “refere-se a uma organização,
programa ou atividade expressamente dedicada ao atingimento de um objetivo específico relacionado à
responsabilidade social”.
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Estas ferramentas, de acordo com Louette (2007), se diferenciam pelo grau de profundidade e
comprometimento em relação à sustentabilidade, como também nos processos de aplicação, na
abrangência e na complexidade com que tratam a questão da sustentabilidade. Para a ISO 26000
(2010), as ferramentas de RS se diferem quanto ao processo de desenvolvimento, escopo, alcance,
acessibilidade, princípios, temas e práticas de RS. A norma apresenta uma lista de fatores que auxiliam
na decisão sobre a participação de uma ferramenta de responsabilidade social.
2.1 Fatores determinantes para a escolha das ferramentas de RS
Devido a grande quantidade de ferramentas existentes, a ISO 26000 (2010) recomenda que a
organização avalie 10 fatores para decidir sobre a participação ou uso de uma ferramenta de
responsabilidade social. Os fatores podem ser visualizados no quadro 2.
Quadro 2: Fatores para decidir sobre a participação ou uso de uma ferramenta de RS
Fatores para decidir sobre a participação de uma ferramenta de responsabilidade social
1.
2.
3.
4.
5.

O tipo de organização ou organizações que desenvolveram e dirigem a ferramenta;
A reputação da organização ou organizações que desenvolveram e dirigem a ferramenta;
A natureza do processo de desenvolvimento e direção da ferramenta;
A acessibilidade da ferramenta;
Se a ferramenta é localmente ou regionalmente relevante ou se tem um escopo global e se aplica a todos os tipos de
organizações;
6. Se a ferramenta foi elaborada para o seu tipo específico de organização ou suas áreas de interesse;
7. Se a ferramenta é consistente com os princípios subjacentes a responsabilidade social;
8. Se a ferramenta fornece orientações práticas e valiosas para ajudar a organização a abordar um tema central ou
questões específicas;
9. Se a ferramenta ajudará a organização a atingir grupos específicos de partes interessadas;
10. Se a ferramenta fornece orientações práticas e valiosas para ajudar a organização a integrar a responsabilidade social
em todas as suas atividades:
Fonte: ISO 26000 (2010)

a)

b)

c)
d)
e)

Referente aos fatores 1 a 6 supracitados pode-se fazer as seguintes afirmações:
Os tipos de organizações que desenvolvem as ferramentas de RS compreendem: governos,
organizações sem fins lucrativos, empresas, e universidades. Segundo a ISO 26000 (2010), a
credibilidade e a integridade destas organizações estão entre os requisitos que devem ser
avaliados.
O processo de desenvolvimento envolve aspectos como: participação de partes interessadas;
transparência; participação de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento (ISO
26000, 2010)
As exigências para aderir às ferramentas envolvem: pré-condições anteriores a adesão; termos
de adesão; documentos; prestação de contas; investimento; verificação externa;
O escopo refere-se à abrangência das ferramentas que podem ser: local, regional, continental e
global.
O alcance especifica para quais tipos de organização a ferramenta foi elaborada. As ferramentas
de RS podem ser aderidas por organizações públicas, privadas, terceiro setor e governamental.
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f) As ferramentas de RS tratam de assuntos como: governança corporativa, trabalho, meio
ambiente, questões sociais, econômicas, qualidade, avaliação, etc. Algumas ferramentas são
elaboradas para tratar das especificidades de determinado setor empresarial.
Os critérios 7, 8, 9 e 10 envolvem a comparação das ferramentas de RS com os princípios
subjacentes à RS, os temas centrais de RS, e as práticas para integrar a RS na organização. Estes
assuntos abrangem o conteúdo central da norma ISO 26000 (2010). Para fins de comparação das
ferramentas de RS, estes elementos serão apresentados resumidamente a seguir.
2.1.1 Princípios subjacentes à RS, temas centrais da RS, e práticas para integrar a RS na organização
A norma internacional de responsabilidade social descreve os princípios genéricos de
responsabilidade social. Os princípios, de acordo com a norma, compreendem a base fundamental para
os processos decisórios ou comportamentos. Os princípios genéricos da RS conforme a norma ISO
26000 (2010) são: prestação de contas e responsabilidade; transparência; comportamento ético; respeito
pelos interesses das partes interessadas; respeito pelo estado de direito; respeito pelas normas
internacionais de comportamento; respeito pelos direitos humanos. No processo de escolha de uma
ferramenta, deve-se observar se a ferramenta fornece orientações acerca destes princípios ou se os
mesmos se fazem presente.
Os temas centrais da ISO 26000 (2010) cobrem os impactos econômicos, ambientais e sociais
mais prováveis que deveriam ser tratados pelas organizações. Estes temas podem ser visualizados no
quadro 3, juntamente com as questões específicas relacionadas a estes temas.

Governança Organizacional

Quadro 3: Temas centrais da ISO 26000
Temas centrais
Questões específicas
Diligência; Situações de risco para os direitos humanos; Evitar a cumplicidade; Resolução
de queixas; Discriminação e grupos vulneráveis; Direitos civis e políticos; Direitos
Direitos humanos
econômicos, sociais e culturais; Princípios fundamentais e direitos no trabalho.
Emprego e relações de trabalho; As condições de trabalho e proteção social; Diálogo social;
Práticas trabalhistas
Saúde e segurança no trabalho; Desenvolvimento humano e capacitação no local de trabalho.
Prevenção da poluição; Uso sustentável dos recursos; Atenuação das alterações climáticas e
Meio ambiente
adaptação; Proteção do ambiente, biodiversidade e restauração de habitats naturais.
Práticas operacionais Anticorrupção; Envolvimento político responsável; Concorrência leal; Promoção da
responsabilidade social na cadeia de valor; Respeito aos direitos de propriedade.
justas
Marketing justo, informações factuais e imparciais, e práticas contratuais justas; Proteção a
Questões relativas ao saúde e segurança dos consumidores; Consumo Sustentável; Serviço ao consumidor,
suporte, denúncia e resolução de conflitos; Proteção e privacidade dos dados do consumidor;
consumidor
Acesso a serviços essenciais; Educação e conscientização.
Envolvimento da comunidade; Educação e cultura; Criação de emprego e o desenvolvimento
Participação
de competências; Desenvolvimento tecnológico e o acesso às tecnologias; Riqueza e geração
comunitária e
de renda; Saúde; Investimento social.
desenvolvimento
Fonte: Elaborado a partir da ISO 26000 (2010)

Um tema central de alta importância segundo a ISO 26000 (2010) é a governança
organizacional. Isso porque uma governança organizacional eficaz permite à organização agir sobre
outros temas e questões centrais e implementar os princípios da responsabilidade social. A governança
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organizacional, segundo a norma, é o sistema pelo qual a organização toma e executa decisões na busca
de seus objetivos.
Os direitos humanos são os direitos básicos conferidos a todos os seres humanos pelo fato de
serem humanos. Essa responsabilidade, segundo a norma, envolve tomar medidas positivas para evitar
a aceitação passiva ou a participação ativa na violação de direitos.
As práticas trabalhistas de uma organização incluem todas as políticas e práticas referentes ao
trabalho realizado dentro, para ou em nome da organização. As práticas de trabalho incluem quaisquer
políticas ou práticas que afetem as condições de trabalho, especialmente a jornada de trabalho e a
remuneração (ISO 26000, 2010).
O quarto tema central refere-se ao meio ambiente. As decisões e atividades da organização
invariavelmente têm um impacto no meio ambiente. Em suas atividades de gestão ambiental,
recomenda-se que a organização avalie a relevância e empregue instrumentos de gestão ambiental (ISO
26000, 2010).
As práticas justas de operação, quinto tema central, referem-se a uma conduta ética nos
negócios da organização com outras organizações e indivíduos. Na área de responsabilidade social, as
práticas justas de operação referem-se à maneira como a organização usa suas relações com outras
organizações para promover resultados positivos (ISO 26000, 2010).
Referente às questões relativas aos consumidores, as responsabilidades das organizações
incluem, por exemplo, fornecer educação e informações precisas, usar informações de marketing e
processos contratuais justos, transparentes e úteis, e promover o consumo sustentável (ISO 26000,
2010).
Quanto a participação comunitária e o desenvolvimento, as principais áreas de desenvolvimento
da comunidade com que a organização poderá contribuir incluem a geração de emprego através da
expansão e diversificação das atividades econômicas e do desenvolvimento tecnológico (ISO 26000,
2010).
Os temas centrais da ISO 26000 (2010) refletem a visão atual de boas práticas. A norma ressalta
que estes temas irão mudar no futuro e outras questões poderão ser consideradas como os elementos
importantes da responsabilidade social. A organização que pretende aderir a ferramentas de RS deve
verificar se a ferramenta fornece princípios, orientações, e diretrizes relacionados a estes temas
centrais.
A ISO 26000 (2010) descreve uma série de orientações que pretendem ajudar as organizações a
integrar a responsabilidade social no modus operandi da organização. A norma menciona duas práticas
fundamentais de RS: reconhecimento da responsabilidade social; e identificação e engajamento de
partes interessadas.
O reconhecimento da responsabilidade social envolve a identificação de problemas resultantes
dos impactos das decisões e atividades da organização, e também como esses problemas deveriam ser
abordados de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável (ISO 26000, 2010).
O engajamento com os stakeholders, por sua vez, “ajuda a organização a abordar sua
responsabilidade social ao fornecer uma base sólida para as decisões da organização” (ISO 26000,
2010, P.18). Este processo é interativo e sua principal característica é a comunicação de via dupla.
Além das práticas fundamentais, a norma descreve seis fatores para integrar a RS na
organização. Estes fatores e as principais ações recomendadas para cada fator são apresentados no
quadro 4.
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Quadro 4: Integração da RS na organização
Fatores
Principais ações recomendadas
- Analisar as principais características da organização;
1. Relação das características
- Identificar as questões relevantes de RS dentro de cada tema central;
da organização com RS
- Identificar as partes interessadas da organização;
- Determinar a significância das questões relevantes para as atividades da organização;
2. Compreensão da
- Estabelecer prioridades para abordar temas centrais e questões;
responsabilidade social da
- Avaliar a esfera de influência da organização;
organização
- Exercer influência;
- Estabelecer a RS nos sistemas e procedimentos da organização;
3. Práticas para integrar a
responsabilidade social em - Determinar a direção da organização rumo à RS;
- Conscientizar e desenvolver competências para a RS;
toda a organização
- Relatar sobre o desempenho da organização às partes interessadas afetadas;
4. Comunicação sobre
- Dialogar com partes interessadas sobre RS;
responsabilidade social
- Engajar as partes interessadas;
5. Fortalecimento da
credibilidade em relação à - Participar de sistemas específicos de certificação;
- Solucionar conflitos ou desavenças entre a organização e suas partes interessadas.
responsabilidade social
- Monitorar as atividades de RS;
6. Análise e aprimoramento
- Analisar o progresso e o desempenho em RS da organização;
das ações e práticas da
- Aumentar a confiabilidade da coleta e gestão de dados e informações;
organização relativas à RS
- Melhorar o desempenho.
Fonte: Elaborado a partir da ISO 26000 (2010)

No processo de escolha de uma ferramenta, deve-se verificar se as ferramentas fornecem
orientações acerca destes fatores e ou se os mesmos se fazem presentes no conteúdo da ferramenta.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foram selecionadas para participar do processo de identificação das ferramentas de RS as
empresas que compõem a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) de 2012.
Participaram desta carteira 38 empresas, as quais publicaram 37 relatórios de sustentabilidade. Estes
relatórios anuais, referentes ao ano de 2011, foram utilizados para identificar as ferramentas de
responsabilidade social aderidas pelas empresas do ISE de 2012.
Seguiram-se 4 grandes etapas para a identificação destas ferramentas. A primeira consistiu na
leitura completa de 3 relatórios de sustentabilidade, escolhidos aleatoriamente entre os relatórios das
empresas do ISE de 2012. Na segunda etapa, realizou-se a leitura completa de seções nas quais as
empresas evidenciam os compromissos voluntários que adeririam. Posteriormente, na etapa seguinte,
ferramentas foram identificadas por meio de palavras-chave, digitadas no dispositivo de busca do leitor
de PDF. Na última etapa, todas as ferramentas encontradas foram inseridas no software QSR NVivo10,
que realizou uma varredura nos relatórios de sustentabilidade analisados.
Para a análise comparativa das ferramentas mais aderidas, fez-se uso dos critérios estabelecidos
pela Norma Internacional de Responsabilidade Social – ISO 26000 (2010). Os fatores estabelecidos
pela norma possibilitam a análise comparativa de ferramentas quanto ao desenvolvimento, a
acessibilidade, o escopo, o tipo de organização para qual se destinam, os princípios, os temas centrais, e
as práticas para integrar a RS na organização. A observação destes fatores por parte das empresas
contribui no processo de escolha de uma ferramenta de responsabilidade social.
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4 FERRAMENTAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL MAIS ADERIDAS PELAS
EMPRESAS
As análises dos relatórios de sustentabilidade das empresas do ISE de 2012 permitiram
identificar 97 ferramentas de responsabilidade social corporativa. Para os fins desta pesquisa,
estabeleceu-se que as ferramentas mais aderidas são àquelas que foram adotadas por 7 ou mais
empresas. O critério resultou em um total de 25 ferramentas de responsabilidade social, as quais são
apresentadas no quadro 5.
Quadro 5: Categorização das ferramentas mais aderidas
Quantidade de
empresas que
aderiu a
ferramenta

% das
empresas que
aderiu a
ferramenta

Pacto Global
Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de GC e Novo Mercado
Lei Sarbanes-Oxley
Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
Ferramentas Objetivos do Milênio
de estruturas
Código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC
normativas
Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas
Programa Empresa Amiga da Criança
Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
Convenções fundamentais da OIT

30
30
20
14
14
12
10
9
8
7

81,08%
81,08%
54,05%
37,84%
37,84%
32,43%
27,32%
24,32%
21,62%
18,92%

ISO 9001
Ferramentas ISO 14001
de sistemas
OHSAS 18001
de gestão
AA1000

27

72,97%

25

67,57%

20

54,05%

11

29,73%

Global Reporting Initiative
Ferramentas Programa Brasileiro do GhG Protocol
de diretrizes
de processos Balanço Social IBASE
ISO 14064

35
31
16
7

94,59%
83,78%
43,24%
18,92%

37
20
18
16
9
9
8

100%
54,05%
48,65%
43,24%
24,32%
24,32%
21,62%

Ferramentas

Ferramentas mais aderidas pelas empresas do ISE

Índice de Sustentabilidade Empresarial
Carbon Disclosure Project
Índice Carbono Eficiente
Iniciativas Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
Prêmio ABRASCA
Índice Dow Jones Sustainability World
Empresas pelo Clima
Fonte: Elaborado pelos autores
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As ferramentas de estrutura normativa mais aderidas pelas empresas do ISE de 2012
estabelecem princípios, regras e recomendações para as seguintes áreas centrais: geral (toda a
empresa); governança corporativa; e trabalho.
As ferramentas de sistemas de gestão, por sua vez, especificam requisitos acerca da prestação de
contas (accountability), gestão da qualidade, meio ambiente, e segurança e saúde ocupacional.
As ferramentas de diretriz de processos, por meio de diretrizes e indicadores, contribuem para a
elaboração de inventários como: balanço social; relatório de sustentabilidade; e relatório de gases de
efeito estufa (GEE).
As iniciativas de responsabilidade social tratam de temas diversos e utilizam diferentes
abordagens para a realização dos objetivos de responsabilidade social corporativa. Algumas iniciativas
realizam a avaliação da sustentabilidade da organização; já outras a avaliação do conteúdo e da
qualidade dos relatórios anuais das organizações.
Os tipos de organizações que desenvolveram as ferramentas mais aderidas pelas empresas do
ISE de 2012 podem ser visualizados na Figura 1.
14

13

12
10
8
6
4
4
2

1

1

0
Empresas

Governos

Organização sem fins
lucrativos

Universidades

Figura 1: Organizações que desenvolveram as ferramentas mais aderidas
Fonte: Elaborado pelos autores

Cerca de 70% das organizações se caracterizam como sem fins lucrativos. As empresas
aparecem à frente dos governos e universidades, com mais iniciativas para desenvolver ferramentas de
responsabilidade social. Por estarem diretamente envolvidas com a RSC em sua missão e objetivos
organizacionais, estas organizações podem ser consideradas de boa reputação.
4.1 Processo de desenvolvimento, escopo e alcance
Os resultados referentes ao processo de desenvolvimento, escopo e alcance das ferramentas
mais aderidas pelas empresas do ISE estão dispostos no quadro 6.
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Quadro 6: Desenvolvimento, escopo e alcance das ferramentas mais aderidas
Ferramentas / Iniciativas

Desenvolv.
1 2 3 4
X X X
X X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X

1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Escopo
2 3
X X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X

Alcance
4 1 2 3 4
X X X X X
X X
X X X X X
X X
X X X X
X X X
X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
X X
X X X
X
X X X
X X
X X
X X
X X X

1. Objetivos do Milênio
2. Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
3. Pacto Global
4. Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas
5. Código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC
6. Lei Sarbanes-Oxley
7. Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de GC e Novo Mercado
8. Convenções fundamentais da OIT
9. Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
10. Programa Empresa Amiga da Criança
11. AA1000
12. ISO 9001
13. ISO 14001
14. OHSAS 18001
15. Balanço Social IBASE
16. Global Reporting Initiative
17. ISO 14064
18. Programa Brasileiro do GhG Protocol
19. Empresas pelo Clima
20. Carbon Disclosure Project
21. Prêmio ABRASCA
22. Índice Carbono Eficiente
23. Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
24. Índice de Sustentabilidade Empresarial
25. Índice Dow Jones Sustainability World
Fonte: Elaborado pelos autores
Desenvolvimento: 1. Única parte;2. Várias partes; 3. Transparência; 4. Países subdesenvolvidos e países desenvolvidos |
Escopo: 1. Regional; 2. Nacional; 3. Continental; 4. Global | Alcance: 1. Empresas privadas; 2. Empresas públicas; 3.
Organizações não governamentais; 4. Organizações governamentais

A maior parte das ferramentas das empresas do ISE, cerca de 75%, envolveu várias partes em
seu processo de desenvolvimento. Apenas 36% das ferramentas analisadas, no entanto, tiveram a
participação de países subdesenvolvidos e desenvolvidos neste processo. Cerca de um terço das
ferramentas foram desenvolvidas por meio de um processo transparente.
Metade das ferramentas mais aderidas pelas empresas do ISE de 2012 são globais. Das
ferramentas analisadas, nenhuma apresenta alcance exclusivamente regional.
Quanto ao alcance destas ferramentas, todas podem ser aderidas por empresas privadas e
públicas, e cerca de 60% podem ser utilizadas por organizações não governamentais e governamentais.
4.2 Princípios, temas centrais e práticas para integrar a RS
Os resultados referentes à identificação dos princípios, temas centrais, e práticas para integrar a
RS das ferramentas mais aderidas pelas empresas do ISE podem ser visualizados no quadro 7.
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Quadro 7: Princípios, temas centrais e práticas das ferramentas mais aderidas
Princípios
Temas centrais
Práticas
Ferramentas / Iniciativas
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
1. Objetivos do Milênio
X X
X
X
X
X
X
2. Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
X
X
X X
X
X X X X
3. Pacto Global

X

X X

X X X X

X

X X X X X

4. Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas
5. Código das melhores práticas de GC do IBGC
6. Lei Sarbanes-Oxley
7. Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de GC e Novo
Mercado
8. Convenções fundamentais da OIT
9. Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
10. Programa Empresa Amiga da Criança

X X X X
X X X X
X X X X X

X X X
X X
X X X X X X
X X X
X X

X X X X

X

11. AA1000
12. ISO 9001
13. ISO 14001
14. OHSAS 18001

X X X X
X
X X X
X
X X X
X
X X X

X X X X X X X X X X X X
X
X X
X X X
X X
X X X
X
X X X

15. Balanço Social IBASE
16. Global Reporting Initiative
17. ISO 14064
18. Programa Brasileiro do GhG Protocol

X
X X
X X X X
X X X X
X X X

X X
X
X X X X X X X
X X
X

X X X X X
X X X
X
X
X
X
X

X X X X X
X X X X X
X X X X

X
X X
X X
X X

X
X
X

X X X
X
X
X

X
X X X X X
X X X
X
X
X
X

X X
X
X
X X X
X X X X
X X

19. Empresas pelo Clima
X
X
X X X
20. Carbon Disclosure Project
X X
X
X X
X
21. Prêmio ABRASCA
X X
X
22. Índice Carbono Eficiente
X
X
23. Índice de Ações com Governança Corporativa
X
X
Diferenciada
24. Índice de Sustentabilidade Empresarial
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
25. Índice Dow Jones Sustainability World
X X X
X X X X X X X X X
X X X X
Fonte: Elaborado pelo autor
Princípios:1. Prestação de contas e responsabilidade; 2. Transparência; 3. Comportamento ético; 4. Respeito pelos
interesses das partes interessadas; 5. Respeito pelo estado de direito; 6. Respeito pelas normas internacionais de
comportamento; e 7. Respeito pelos direitos humanos.
Temas centrais:1. Governança Organizacional; 2. Direitos Humanos; 3. Práticas Trabalhistas; 4. Meio ambiente; 5.
Práticas leais de operação; 6. Questões relativas ao consumidor; 7 Participação comunitária e desenvolvimento
Práticas para integrar a RSC: 1. Características da organização com a responsabilidade social; 2. Compreensão da
responsabilidade social da organização; 3. Práticas para integrar a responsabilidade social; 4. Comunicação sobre
responsabilidade social; 5. Fortalecimento da credibilidade em relação à responsabilidade social; 6. Análise e
aprimoramento das ações e práticas relativas à RS

É forte a presença dos princípios de RS nas ferramentas de estrutura normativa: 60% das
ferramentas se estruturam com base em 3 ou mais princípios de RS; o princípio ‘comportamento ético’
foi identificado em todas ferramentas; o respeito pelas partes interessadas, seguido do princípio de
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prestação de contas e responsabilidade e do princípio de transparência foram enfatizados em pelo
menos metade das ferramentas de estrutura normativa.
Acerca dos temas centrais de RS nas ferramentas de estrutura normativa, pode-se afirmar: as
ferramentas de estrutura normativa analisadas fornecem orientações, regras, diretrizes para todos os
temas centrais da ISO 26000 (2010); 4 ou mais temas centrais puderam ser identificados em 70% das
ferramentas; os temas centrais de ‘direitos humanos’ e ‘práticas leais de operação’ foram abordados em
90% das ferramentas.
Referente às práticas para integrar a RS na organização das ferramentas de estrutura normativa,
as seguintes considerações podem ser feitas: as ferramentas não fornecem orientações acerca da prática
1, que compreende o processo de identificar as características da organização com responsabilidade
social; boa parte das ferramentas, cerca de 80%, fornecem orientações e diretrizes para as práticas 3, 4
e 5; as práticas 2 e 6 são abordadas por pelo menos metade das ferramentas.
As ferramentas de sistema de gestão consideram em sua estrutura os princípios de: prestação de
contas e responsabilidade; comportamento ético; e respeito pelos interesses das partes interessadas.
Todos os temas centrais da ISO 26000 (2010) são abordados pela ferramenta AA1000. A ferramenta
ISO 9001 trata em sua estrutura dos temas de práticas trabalhistas, práticas leais de operação, e
questões relativas ao consumidor. As ferramentas de sistema de gestão contribuem de forma
significativa para integrar as práticas 3, 4, 5 e 6 nas organizações.
Grande parte das ferramentas de diretriz de processos se fundamentam nos princípios de:
prestação de contas e responsabilidade; transparência; comportamento ético; e respeito pelos interesses
das partes interessadas. A ferramenta Global Reporting Initiative apresenta diretrizes para evidenciação
das informações de todos os temas centrais abrangidos pela ISO 26000 (2010). Diretrizes referentes a
prática 3, 4 e 6 são fornecidas por 3 ou mais ferramentas de diretriz de processos.
O princípio de transparência se apresenta como elemento basilar de boa parte das ferramentas
de iniciativas. A ferramenta índice de sustentabilidade empresarial incorporou as diretrizes de RS da
ISO 26000 (2010) em seu instrumento de análise, sendo assim os princípios, temas centrais, e as
práticas para integrar a RS na organização são todos considerados pela ferramenta. O Índice Dow Jones
de Sustentabilidade Global incorpora grande parte dos princípios, temas centrais, e práticas para
integrar a RS em seu questionário de avaliação das empresas.
4.3 Acessibilidade
Os resultados referentes à acessibilidade das ferramentas mais aderidas pelas empresas do ISE
de 2012 podem ser visualizados no quadro 8.
Quadro 8: Acessibilidade das ferramentas mais aderidas
Ferramentas / Iniciativas
1. Objetivos do Milênio
2. Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção
3. Pacto Global
4. Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas
5. Código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC
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1

Acessibilidade
2 3 4 5 6

_
Anual
X X X X
Anual
X X X X
Indeterminado
X X
X
_
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6. Lei Sarbanes-Oxley
7. Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de GC e Novo Mercado
8. Convenções fundamentais da OIT
9. Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
10. Programa Empresa Amiga da Criança

_
_
_
Anual
Anual

11. AA1000
12. ISO 9001
13. ISO 14001
14. OHSAS 18001

_
_
_
_

15. Balanço Social IBASE

_

16. Global Reporting Initiative

_

17. ISO 14064
18. Programa Brasileiro do GhG Protocol

_
Anual

_
X X

X X

X X
X
X X X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X X X X X X
X

19. Empresas pelo Clima
2 anos
X X
20. Carbon Disclosure Project
_
X
21. Prêmio ABRASCA
Anual
X X
22. Índice Carbono Eficiente
Quadrimestral X X
23. Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
Quadrimestral X
24. Índice de Sustentabilidade Empresarial
Anual
X
X
_
25. Índice Dow Jones Sustainability World
Anual
X
X
Fonte: Elaborado pelos autores
Acessibilidade: 1. Pré-condições, anteriores a adesão; 2. Termo de adesão; 3. Outros documentos; 4. Prestação de contas 5.
Investimento; 6. Verificação externa;

Algumas ferramentas de estrutura normativa não determinam condições para o seu uso ou
participação. Outras, no entanto, exigem condições pré-determinadas para a sua adesão, como é o caso
da ferramenta Programa Empresa Amiga da Criança. Para aderir à ferramenta, a empresa precisa ter
realizado ações sociais para crianças e adolescentes de comunidades no ano anterior. Eventualmente,
exige-se que a organização preste contas referente aos compromissos assumidos, como é o caso da
ferramenta Pacto Global, que exige um relatório anual acerca dos progressos realizados.
As ferramentas de sistemas de gestão passam por um processo complexo de implementação,
que envolve terceiros, uma série de documentos e investimento, quando se opta pela certificação.
Referente a acessibilidade das ferramentas de diretriz de processos, pode-se afirmar que as
exigências variam bastante. Na ferramenta Global Reporting Initiative, a empresa pode optar pela
verificação externa, o que garante uma maior credibilidade as informações prestadas no relatório. A
ferramenta GhG Protocol exige um investimento anual para poder ser utilizada.
Boa parte das ferramentas de iniciativas só podem ser aderidas por organizações se atenderem a
certos critérios como, por exemplo, ser uma empresa de capital aberto com ações registradas na
BM&FBOVESPA.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou identificar e analisar comparativamente as ferramentas mais aderidas pelas
empresas que compõem o ISE de 2012. Os resultados apontam para uma arquitetura de ferramentas de
4 tipologias, as quais contribuem para o alcance de diferentes objetivos de responsabilidade social.
As ferramentas de estrutura normativa fornecem orientações que auxiliam na elaboração das
políticas e programas organizacionais. Por meio destas ferramentas, as organizações definem
parâmetros de comportamento e de ação organizacional. Estes parâmetros contribuem para a definição
de objetivos, metas e estratégias organizacionais.
As ferramentas de sistema de gestão estabelecem um sistema para gerir aspectos relacionados à
responsabilidade social. São ferramentas mais complexas que as anteriores e geralmente exigem um
grande esforço por parte das organizações para que sejam implementadas. Estas ferramentas fazem uso
do ciclo PDCA que visa a melhoria contínua dos processos organizacionais. Nesse sentido, são úteis
para tratar de assuntos mais amplos da RSC que exigem uma atenção contínua por parte da
organização.
As ferramentas de diretriz de processos contribuem para medir e comunicar os resultados da
organização. Auxiliam, portanto, na definição do estado atual da organização, na análise das suas
dimensões internas, e na realização de um diagnóstico.
As iniciativas de responsabilidade social são programas externos à organização, mas que
interferem na motivação dos gestores para um comportamento mais responsável. Uma parte das
iniciativas procuram fornecer respostas às organizações acerca do seu desempenho, permitindo
compará-lo com outras organizações. Outra parte contribui para a formação de lideranças empresariais
em assuntos específicos de responsabilidade social.
Os resultados apontam para uma arquitetura de ferramentas de RS que atendem e/ou fornecem
diretrizes para os princípios de RS, os temas centrais de RS, e as práticas para integrar a RS na
organização. A maior parte das ferramentas envolveram várias partes interessadas em seu
desenvolvimento, têm escopo nacional, alcançam empresas públicas e privadas, são de fácil acesso, e
requerem algum tipo de investimento por parte da organização.
As empresas interessadas em gerir sua sustentabilidade precisam aderir a um conjunto de
diferentes tipos de ferramentas de RS. As ferramentas analisadas neste artigo contribuem para a
construção, a implementação, a gestão e a avaliação da responsabilidade social nas organizações.
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RESUMO
Uma postura sustentável é o que vem sendo mais exigido pelo mercado, o qual requer que, além de rentáveis e lucrativas, as
empresas sejam sustentáveis sob o ponto de vista ambiental e social. A Global Reporting Initiative (GRI) idealizou um
modelo de relatório de sustentabilidade, considerado o mais completo e difundido instrumento de comunicação do
desempenho social, ambiental e econômico das organizações. A publicação desse relatório não é obrigatória em alguns
países. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo investigar a relação entre as características econômico-financeiras e
o disclosure voluntário das empresas do Brasil e de países desenvolvidos, em conformidade com o relatório GRI. A amostra
da pesquisa reúne 50 empresas brasileiras, holandesas e suecas. Verificou-se que, em média, as empresas divulgaram cerca
de 49% dos indicadores GRI e que as empresas do Brasil registram nível mais elevado de disclosure em comparação com as
holandesas e as suecas. Além disso, as empresas da amostra com a rentabilidade mais baixa, medida pelo Retorno sobre o
Patrimônio Líquido (ROE), tendem a divulgar mais informações voluntárias. Os resultados revelaram ainda que fatores
como o Retorno sobre o Ativo (ROA), o Tamanho e o Endividamento não influenciam os níveis de disclosure voluntário
das empresas.
Palavras-chave: Disclosure voluntário. Relatório de sustentabilidade. Países desenvolvidos.
ABSTRACT
A sustainable attitude is what has been demanded by the market, which means that, besides being profit-wise successful,
companies must be sustainable from the environmental and social point of view as well. The Global Reporting Initiative
(GRI) has idealized a model for sustainability report, which is considered the most complete and widely employed
instrument for reporting organizations’ social, environmental and economic performance. The publication of this report is
not mandatory in some countries. In this context, this research aims at investigating the relation between economic
characteristics and voluntary disclosure in companies in Brazil and in developed countries, in accordance with the GRI
report. The research sample gathers 50 Brazilian, Dutch and Swedish companies. It was observed that companies reported
an average 49% of the GRI indicators and that the Brazilian companies register a higher level of disclosure when compared
to the Dutch and Swedish companies. Besides that, sample companies with lower profitability, measured by the Return on
Equity (ROE), are likely to disclosure more voluntary information. The results also revealed that factors such as the Return
on Assets (ROA), Size and Debt did not influence the levels of voluntary disclosure of companies.
Key-words: Voluntary disclosure. Sustainability report. Developed countries.
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1 INTRODUÇÃO
As exigências do mercado influenciam a postura das organizações que, diante da globalização,
de consumidores mais conscientes e de investidores mais exigentes, são condicionadas a melhorar a
transparência e a qualidade das informações divulgadas. Nesse contexto, observa-se que as empresas
procuram apresentar à sociedade sua preocupação com as questões sociais e ambientais, como forma de
atender às cobranças do novo cenário empresarial (KROETZ, 2000).
A organização que conduz suas atividades estabelecidas em questões voltadas para a
responsabilidade socioambiental, presta contas de seu desempenho econômico, ambiental e social por
meio do relatório de sustentabilidade, que fornece aos seus diversos stakeholders as informações
voltadas para essa temática (CORREA et al., 2012), mas cuja prática ainda pode ser considerada
embrionária (SANTOS, 2011).
Nesse contexto, e com o objetivo de aumentar a qualidade e o rigor desses relatórios, foram
criados modelos, padrões e diretrizes para a sua elaboração, que apresentam métodos consistentes e de
possível comparabilidade. O mais difundido dos padrões atuais é o da Global Reporting Initiative
(GRI), organização criada em 1997 com o objetivo de elevar as práticas de elaboração e publicação de
relatórios de sustentabilidade a um nível de qualidade equivalente ao dos relatórios financeiros. Sendo
assim, o conjunto de diretrizes e indicadores da GRI proporciona a comparabilidade, a credibilidade, a
periodicidade e a legitimidade da informação na comunicação do desempenho social, ambiental e
econômico das organizações (PEREZ, 2008).
Em países como Austrália, Bélgica, Espanha, Holanda, Inglaterra e Portugal, a legislação prevê
a obrigatoriedade de publicação de relatórios de sustentabilidade (BERNARDO et al., 2005). Enquanto
isso, em outras nações, até mesmo onde a legislação de proteção ambiental é bastante forte, inexiste
instrumento que torne obrigatória a publicação desse tipo de relatório (HOLLAND; FOO, 2003; GUSE
et al. 2009; GUTTILLA, 2010). Apesar disso, ainda que sem a exigência da lei, os princípios de
sustentabilidade recomendam a comunicação e a interação das empresas com seus stakeholders, por
meio de relatórios de sustentabilidade.
Os fatores que motivam as empresas a divulgar informações não obrigatórias podem partir de
suas próprias características econômico-financeiras, com a finalidade de garantir benefícios
econômicos proporcionados pelo disclosure voluntário. Várias pesquisas empíricas revelam que, em
muitos casos, os incentivos para a divulgação, e não os normativos, são fatores determinantes da
qualidade das informações publicadas (LEV, 1992; SOLOMON; LEWIS, 2002; BURGSTAHLER;
HAIL; LEUZ, 2006; MURCIA, 2009; PRADO et al., 2009; ALBERS; GÜNTHER 2010;
GAMERSCHLAG; MÖLLER; VERBEETEN, 2010).
Assim, a divulgação de informações adicionais possibilita que todas as partes relacionadas
julguem com mais propriedade as ações da empresa e de seus gestores; e é nesse contexto que surge o
interesse da empresa em passar uma boa imagem institucional para o mercado, mesmo quando algumas
informações revelam impactos negativos das suas atividades operacionais. Quanto à evidenciação
voluntária de informações, Murcia (2009) afirma que ela pode ser explicada por características das
próprias empresas. Dessa forma, é oportuno analisar as empresas à luz da Teoria do Disclosure
Discricionário, também conhecida como Teoria da Divulgação Baseada no Julgamento, que consiste na
observação e análise dos incentivos que as empresas têm para efetuar disclosure voluntariamente
(VERRECCHIA, 2001).
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Nessa perspectiva, o tema disclosure voluntário se enquadra na presente pesquisa, haja vista que
a publicação de relatório de sustentabilidade não é obrigatória no Brasil, assim como em algumas
nações com economia desenvolvida, como os Países Baixos, a Suécia e a Nova Zelândia. Considerando
os aspectos explicitados, este estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre as
características econômico-financeiras e a divulgação voluntária de informações, sob o enfoque da
sustentabilidade, nas empresas do Brasil e de países desenvolvidos?
Com base na evidência, já mencionada, de que os fatores que motivam as empresas a divulgar
informações não obrigatórias podem partir de suas próprias características, a hipótese de pesquisa é que
a divulgação voluntária de informações, sob o enfoque da sustentabilidade, está relacionada com as
características econômico-financeiras das empresas, tanto dos países desenvolvidos quanto do Brasil.
Desse modo, o presente estudo tem como objetivo geral investigar a relação entre as
características econômico-financeiras e o disclosure voluntário das empresas do Brasil e de nações
desenvolvidas, em conformidade com as diretrizes do modelo de relatório da Global Reporting
Initiative (GRI). Para a concretização do objetivo geral, delineiam-se os seguintes objetivos
específicos: identificar os níveis de disclosure voluntário de acordo com o modelo GRI das empresas
do Brasil e dos países desenvolvidos; e comparar os níveis de disclosure voluntário das empresas do
Brasil e dos países desenvolvidos, de acordo com o relatório de sustentabilidade modelo GRI.
Para tanto, foram analisados os relatórios de sustentabilidade e demonstrativos financeiros,
publicados em 2011, de 16 empresas de capital aberto com sede no Brasil, 16 da Holanda e 18 da
Suécia. Os países desenvolvidos foram selecionados a partir da classificação do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 2011, além de outros atributos descritos nos procedimentos
metodológicos deste estudo.
Devido à relevância do tema e à carência de investigações que levem em conta a realidade de
empresas de países estrangeiros, esta pesquisa se justifica, tanto para o meio acadêmico quanto para o
empresarial, por abordar o disclosure voluntário e a relação com características empresariais em
cenários distintos. Vale salientar que o presente estudo trata do tema sob a ótica da sustentabilidade
empresarial, ou seja, dos incentivos das empresas para divulgar informações relativas à
sustentabilidade, considerando suas dimensões econômicas, sociais e ambientais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Divulgação voluntária
Em decorrência de modificações introduzidas no ambiente empresarial, verifica-se nas
organizações a crescente necessidade de divulgar informações úteis para o processo decisório de seus
usuários. Nesse cenário, os órgãos normatizadores demonstram permanente preocupação em garantir a
qualidade das informações publicadas, bem como em definir padrões para a evidenciação de
informações nos relatórios empresariais (CARDOSO; GALLON; DE LUCA, 2012).
Para atingir níveis satisfatórios de divulgação, as empresas não devem limitar-se à evidenciação
de informações obrigatórias. Ou seja, para que os stakeholders possam alcançar uma visão fidedigna da
realidade empresarial, as empresas devem transmitir informações que contribuam de forma efetiva para
isso (GOULART, 2003). A estrutura tradicional de divulgação de informação financeira obrigatória já
não é suficiente para atender integralmente às necessidades dos diversos usuários, sendo indispensável
a divulgação de informações adicionais (DOMINGOS, 2010).
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Para o alcance desse objetivo, a divulgação deve ser abrangente. Isto é, além das demonstrações
contábeis, de cunhos econômico e financeiro, devem ser divulgadas informações adicionais que possam
subsidiar decisões das partes interessadas, à medida que proporcionem um conhecimento mais amplo
das ações praticadas pela empresa (CUSTÓDIO et al., 2006). Logo, compreende-se que o disclosure,
termo aplicado como sinônimo de evidenciação (LINS; SILVA, 2009), pode ser obrigatório, quando
contempla informações impostas por instrumentos legais; ou voluntário, quando se refere às
informações que excedem o requerido pela legislação, mas que propiciam subsídios para o processo
decisório.
Então, a divulgação de informações não obrigatórias viabiliza um julgamento mais
fundamentado das ações da empresa, o que se justifica devido ao interesse da empresa em transmitir
uma boa imagem institucional (GOMES, 2012). Além disso, pondera-se que o disclosure voluntário
funciona como importante instrumento de diferenciação no mercado, ao possibilitar que as empresas
provejam informações referentes a desempenho, estratégias, programas de investimento, dentre outros
(LANZANA, 2004).
Contudo, essa divulgação gera custos de propriedade (VERRECCHIA, 2001) e de preparação e
disseminação das demonstrações contábeis (MURCIA; SANTOS, 2009), e, em razão disso, os gestores
devem avaliar a relação custo versus benefício, ao selecionar o conteúdo das informações a serem
divulgadas (SENGUPTA, 2004), haja vista que os benefícios proporcionados por essa evidenciação
espontânea devem suplantar aos custos respectivos (DYE, 2001).
Nessa perspectiva, estudos estrangeiros (VERRECCHIA, 1983, 1990, 2001; DYE, 1985, 2001;
COOKE, 1989; LANG; LUNDHOLM, 1992; MEEK; ROBERTS; GRAY, 1995; BOTOSAN, 1997;
RICHARDSON, 2001; LABELLE, 2002; NAGAR; NANDA, WYSOCKI, 2003; BENS; BERGER;
MONAHAN, 2009; GORDON et al., 2012; JORGENSEN; KIRSCHENHEITER, 2012), assim como
pesquisas realizadas no Brasil (SALOTTI, 2005; MURCIA, 2009), utilizam como arcabouço teórico a
Teoria da Divulgação. De maneira geral, essa linha de pesquisa tem como principal intuito elucidar o
fenômeno da evidenciação de informações financeiras, como, por exemplo, informar quais aspectos
econômicos influenciam a divulgação voluntária de informações específicas (SALOTTI;
YAMAMOTO, 2005).
O estudo de Verrecchia (2001) propõe três vertentes, de acordo com a categorização do
disclosure na contabilidade: a do Association-based Disclosure, referente às pesquisas que procuram
identificar o efeito da divulgação nas alterações de comportamento dos investidores; a do
Discretionary-based Disclosure, que investiga os motivos que estimulam os gestores e/ou as empresas
a divulgar determinadas informações; e a do Efficiency-based Disclosure, relacionada à fase inicial de
evidenciação, na qual são discutidas as modalidades de divulgação mais eficientes para os grupos de
interesse.
Dessa forma, no âmbito do Discretionary-based Disclosure, também conhecido como
disclosure discricionário, a evidenciação parte do julgamento feito pelos gestores no que tange à
decisão quanto à divulgação de determinadas informações. Nesse sentido, a divulgação consiste em um
processo endógeno, na medida em que observa os incentivos que os gestores e/ou empresas recebem
para divulgar informações voluntárias para as partes interessadas (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006);
ou seja, o nível de divulgação pode ser explicado por características da própria organização, como
tamanho e endividamento (MURCIA, 2009). Quanto à escolha da informação a disponibilizar, Dye
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(2001) destaca que a entidade divulga espontaneamente as informações positivas e retém as
informações desfavoráveis.
Dentre os tipos de informação de disclosure voluntário, destaca-se a informação
socioambiental, que se caracteriza pela ausência de instrumento legal que a torne obrigatória,
possibilitando que ela seja objeto de investigação nessa área. Dessa forma, no que tange à esfera
socioambiental, considera-se que melhores indicadores econômico-financeiros podem impulsionar a
divulgação de informações adicionais (voluntárias).
2.2 Relatório de sustentabilidade
Até o início do século XX, quando os recursos naturais eram utilizados no processo produtivo
de forma indiscriminada, as questões ambientais não tinham relevância no meio empresarial. Logo,
tanto a preservação como a recuperação ambientais eram objeto de pouca preocupação por parte dos
empresários (COSTA; MARION, 2007). Além disso, a partir da década de 1970, através de
reivindicações acerca do modelo de gestão, que até então era voltado tão-somente para a geração de
lucro, a sociedade passou a cobrar uma postura socialmente responsável das empresas, de modo que as
crescentes desigualdades humanas e sociais fomentaram questões acerca do papel das empresas na
sociedade (BORBA, 2006).
Diante desse cenário, a sociedade tem demonstrado receio e passou a exigir, ao longo dos
últimos anos, uma atitude diferente da gestão empresarial (NOSSA, 2002; CALIXTO, 2006). Observase, portanto, que a sociedade se encontra em um processo cada dia mais intenso de conscientização, e
busca uma atuação empresarial responsável, na qual deve-se aliar o desempenho econômico aos
aspectos sociais e ambientais. Assim, a sustentabilidade se insere nesse contexto, haja vista que seu
foco são as necessidades do desempenho empresarial ora estabelecidos nas vertentes social, ambiental e
econômica (RODRIGUES, 2005).
A evidenciação das práticas sustentáveis sinaliza para a sociedade que a organização respeita o
ambiente em que está inserida, e percebe-se que a sociedade tem interesse em tomar conhecimento
dessas práticas e informações, bem como as empresas em divulgá-las (CARDOSO; DE LUCA;
ALMEIDA, 2012). Desse modo, para comunicar o desempenho da empresa nas esferas ambiental,
social e econômica, utiliza-se o relatório de sustentabilidade, que se apresenta como um instrumento de
mensuração e divulgação do desempenho empresarial no âmbito da sustentabilidade, o que possibilita
que a empresa publique informações que vão além do âmbito financeiro (DOMINGOS, 2010).
Entretanto, há problemas quanto à publicação de relatórios dessa natureza, já que não existe
uma uniformização para divulgar tais informações. Assim, a baixa transparência e a dificuldade de
comparar relatórios redigidos com base em modelos diferentes são alguns deles (NASCIMENTO et al.,
2011). Consequentemente, a falta de padronização afeta a compreensibilidade e a comparabilidade dos
relatórios de sustentabilidade na medida em que são empregados enfoques e métricas diferentes. Nesse
sentido, o estabelecimento de um padrão favorece uma pluralidade de práticas relacionadas à
divulgação da atuação sustentável das empresas (CONCEIÇÃO; DOURADO; SILVA, 2012).
Com o intuito de incentivar essa divulgação por meio de um relatório específico, a Global
Reporting Iniciative (GRI), organização não governamental fundada em 1997, criou diretrizes e
indicadores (SAMPAIO et al., 2012). A GRI foi pioneira ao desenvolver a Estrutura de Relatórios de
Sustentabilidade (Sustainability Reporting Framework), que serve de modelo para a elaboração de
relatórios de sustentabilidade (GRI, 2006), sendo esse o mais completo e mundialmente difundido
(ETHOS, 2013).
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O relatório elaborado nos moldes da GRI possibilita a comparação do desempenho de empresas
localizadas em diferentes países. Como já visto, em alguns deles há a exigência de publicação do
relatório de sustentabilidade, enquanto em outros isso ocorre de maneira voluntária, já que nestes não
há lei que determine a publicação de relatório com os aspectos ambientais, sociais e econômicos
(GOMES, 2012). No Brasil, assim como em alguns outros países, ainda não há um instrumento que
obrigue as empresas a divulgar esse relatório.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No tocante aos seus objetivos, este estudo se caracteriza como descritivo, haja vista a exposição
das características e dos aspectos relacionados ao disclosure voluntário de informações, conforme
modelo GRI, das empresas sediadas no Brasil, na Holanda e na Suécia, assim como de suas
características econômico-financeiras (RICHARDSON et al., 2009). Além disso, trata-se de pesquisa
teórico-empírica, investigando as características econômico-financeiras que determinam o disclosure
voluntário das empresas em estudo (GIL, 2009). Vale ressaltar a natureza predominantemente
quantitativa da pesquisa.
O instrumento de coleta de dados foi elaborado a partir dos indicadores do relatório de
sustentabilidade GRI G3. Para realização da pesquisa documental, considerou-se o universo das
empresas de capital aberto sediadas no Brasil e na Holanda e Suécia.
Além dessa característica, optou-se por delimitar a amostra da pesquisa, mediante seleção de
empresas que: i) realizem publicações de acordo com as normas internacionais de contabilidade
(International Financial Reporting Standards – IFRS), pois suas características são semelhantes quanto
à mensuração e registro contábil; ii) tenham sede em países nos quais o relatório de sustentabilidade
não é obrigatório, haja vista que o presente estudo diz respeito às informações voluntárias; e iii) tenham
divulgado o relatório de sustentabilidade segundo o modelo GRI, em 2011. A escolha dos países
Holanda e Suécia considerou o fato de que esses países, associados aos demais critérios para definição
da amostra, são possuidores dos maiores IDHs em 2011. Assim, a amostra da pesquisa contemplou, 50
empresas, sendo 16 sediadas no Brasil, 16 da Holanda e 18 da Suécia, correspondendo à
proporcionalidade mostrada no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Distribuição das empresas da amostra, por nacionalidade

Fonte: Dados da pesquisa.
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A pesquisa utilizou como fontes secundárias alguns documentos institucionais disponíveis nos
websites das empresas em análise, como relatórios de sustentabilidade e demonstrações financeiras de
2011, que forneceram elementos para identificação dos respectivos níveis de disclosure voluntário,
bem como para investigação de algumas de suas características econômico-financeiras. As informações
financeiras em moeda nacional foram convertidas para o dólar norte-americano, considerado a moeda
funcional internacional (MONTANDON; NUNES; MARQUES, 2005). As taxas de câmbio foram
obtidas junto a International Finance Corporation (IFC).
A análise dos níveis de disclosure voluntário foi expressa de forma binária, empresa a empresa,
atribuindo-se a nota “0” a cada indicador não divulgado pela empresa, e a nota 1 em cada caso positivo.
Uma vez atribuídos valores aos indicadores, o nível de disclosure voluntário de cada empresa é obtido
pela razão entre o número de indicadores por ela divulgados e o total de subcategorias dos indicadores
do modelo GRI.
As hipóteses desta pesquisa foram desenvolvidas a partir das variáveis relacionadas às
características econômico-financeiras das empresas, na forma a saber:
H1 – empresas com maior rentabilidade, representada pelo Retorno sobre o Ativo (ROA),
apresentam nível de disclosure voluntário mais elevado, sob o enfoque da
sustentabilidade;
H2 – empresas com maior rentabilidade, representada pelo Retorno sobre o Patrimônio Líquido
(ROE), apresentam nível de disclosure voluntário mais elevado, sob o enfoque da
sustentabilidade;
H3 – empresas com maior Endividamento apresentam nível de disclosure voluntário mais
elevado, sob o enfoque da sustentabilidade; e
H4 – empresas com maior Tamanho apresentam nível de disclosure voluntário mais elevado,
sob o enfoque da sustentabilidade.
Para o alcance dos objetivos e o teste das quatro hipóteses, foram definidas as variáveis
relacionadas às respectivas características econômico-financeiras, a saber: Retorno sobre o Ativo
(ROA), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Endividamento e Tamanho. As proxies dessas
características são dispostas no Quadro 1.
Quadro 1 – Variáveis da pesquisa
Hipótese
H1

ROA

Proxy

H2

ROE

H3

Endividamento

H4
Tamanho
Fonte: Elaborado pelos autores.

Cálculo
Lucro Líquido / Ativo Total
Valor de Mercado das Dívidas =
Valor Contábil da Dívida Bruta Total;
e Valor de Reposição dos Ativos =
Valor Contábil do Ativo Total
Passivo Exigível e Patrimônio
Líquido
Ativo Total

Os documentos destinados à coleta dos dados da pesquisa foram armazenados em meio
magnético, para posterior leitura e levantamento. Por meio dessa leitura, e utilizando-se o instrumento
de coleta, foram elaborados tabelas e gráficos e efetuados testes que proporcionaram o alcance dos
objetivos do estudo.
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Os dados da pesquisa foram processados com o auxílio dos softwares SPSS 20.0 (Statistical
Package for the Social Science) e Stata, sendo submetidos a análises quantitativas, por meio dos
seguintes testes estatísticos: Teste de Diferenças entre Médias, Análise do Coeficiente de Correlação de
Pearson e a Análise de Regressão Linear Múltipla.
O escopo da pesquisa contempla a análise comparativa dos níveis de disclosure de empresas
brasileiras e também provenientes da Holanda e da Suécia. Para tanto, procedeu-se ao Teste de
Diferenças entre Médias. Foi efetuado o teste Kolmogorov-Smirnov, com o objetivo de testar a
normalidade dos dados, para que, a partir do seu resultado, decidir-se sobre a utilização de outro teste,
paramétrico ou não (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). Importante ressaltar que o presente
estudo utiliza o nível de significância α = 5%, indicando 95% de segurança na fidedignidade dos
resultados. Segundo o teste Kolmogorov Smirnov, os dados da pesquisa seguem distribuição normal.
Sendo assim, foi mais apropriado fazer a análise com teste paramétrico, que tem como requisito a
normalidade dos dados.
A verificação da variância da amostra se seu por meio do teste de Levene. Foi observado um
nível de significância 0,029, inferior, portanto, a 5%, o que leva à rejeição da hipótese nula e indica
que as variâncias populacionais não são homogêneas. Aplicou-se, então, oteste t de Student,
considerado o mais apropriado para os dados desta pesquisa.
Para análise da relação entre as variáveis consideradas na pesquisa, procedeu-se ao teste
estatístico denominado Análise do Coeficiente de Correlação de Pearson, que, segundo Stevenson
(2001), tem por objetivo determinar a força do relacionamento entre duas observações. Neste estudo,
contempla-se a relação entre a variável nível de divulgação e as variáveis correspondentes às
características econômico-financeiras. Appolinário (2006) salienta que o coeficiente de correlação de
Pearson varia de -1 a 1, e que quanto mais próximo de 1, em módulo, maior é a correlação entre as
variáveis. O valor 1 representa a correlação perfeita. Quanto mais próximo de zero, menor é a relação
entre as variáveis. O sinal diz respeito ao sentido da correlação, relação direta ou indiretamente
proporcional entre as variáveis.
Realizou-se também a Análise de Regressão Linear Múltipla, pelo Método dos Mínimos
Quadrados Ordinários, que, segundo Fávero et al. (2009, p. 346), “tem como objetivo estudar a relação
entre duas ou mais variáveis explicativas, que se apresentam na forma linear”. Cunha e Coelho (2007,
p. 132) afirmam que a principal característica da regressão linear múltipla é “a existência de
dependência estatística de uma variável denominada dependente, ou variável prevista ou explicada, em
relação a uma ou mais variáveis independentes, explanatórias ou preditoras”. No caso da presente
pesquisa, a variável dependente é o nível de disclosure voluntário, e as variáveis independentes são
representadas pelas características econômico-financeiras, referidas no Quadro 1.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Relação entre o disclosure e as características econômico-financeiras
Inicialmente, os dados foram explorados quanto à estatística descritiva, para se conhecer a
forma como eles são distribuídos, e para atender aos dois objetivos específicos, que consistem em
identificar e comparar os níveis de disclosure voluntário, de acordo com o modelo GRI, das empresas
do Brasil e dos países desenvolvidos. Assim, observa-se na Tabela 1 que as empresas, em média,
divulgaram cerca de 49,31% dos indicadores GRI contemplados pela pesquisa. Essa média refere-se a
uma amostra cujo nível de disclosure voluntário variou de 13,92% a97,4%. Verifica-se, assim, uma
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grande amplitude (ou intervalo), sendo que os dados relativos ao disclosure acusaram um coeficiente
de variação correspondente a 38,46%.
Enquanto o presente estudo mostra que em média 50% dos indicadores utilizados para medir os
níveis de disclosure são divulgados, inclusive revelando nível de divulgação máximo de 97,4%, na
pesquisa realizada por Leite Filho, Prates e Guimarães (2009) constata-se que, apesar de as diretrizes
GRI serem aplicáveis a qualquer empresa, nenhuma das organizações analisadas por esses autores
atingiu o nível de evidenciação total. Na investigação realizada por Kobal et al. (2011), observa-se que
empresas brasileiras e espanholas apresentaram similaridade em termos de total de indicadores
evidenciados nos relatórios de sustentabilidade, mas, quando analisadas apenas as empresas com maior
nível de evidenciação, constata-se que as brasileiras se destacam, apesar de situadas em um país
emergente. O estudo de Ribeiro, Nascimento e Bellen (2009) realiza uma análise com empresas
inglesas, norte-americanas e brasileiras, e identifica que a divulgação de informações ambientais no
Brasil não é tão diferente daquela apresentada em países desenvolvidos, como a Inglaterra e os EUA.
Tabela 1 – Estatística descritiva dos dados
Item

Disclosure

ROA

ROE

Endividamento

Tamanho

50

50

50

50

50

Média

0,4931

0,0465

0,0807

0,6304

9,8791

Desvio-padrão

0,1896

0,0726

0,2875

0,1895

0,9061

Coeficiente de variação (%)

38,46

156,36

356,28

30,07

9,17

Intervalo

0,8348

0,3772

2,0376

0,9265

4,2425

Mínimo

0,1392

-0,1143

-1,5872

0,1837

7,9850

Máximo

0,9740

0,2629

0,4504

1,1102

12,2275

Número de observações

Fonte: Dados da pesquisa.

Também com uma variabilidade não muito alta, o Tamanho e o Endividamento não foram
muito discrepantes, considerando-se os coeficientes de variação (Tabela 1). Isso indica que em uma
amostra constituída por países tão diferentes, sendo um em desenvolvimento (Brasil) e dois
desenvolvidos (Holanda e Suécia), o tamanho, obtido pelo valor do Ativo Total, não foi tão diferente
entre as empresas em análise. Da mesma forma, o Endividamento assinala um coeficiente de variação
não muito elevado. Em contraponto, as variáveis de rentabilidade apresentaram alta variabilidade,
considerando-se o mesmo coeficiente.
Uma vez analisados os dados quanto às estatísticas descritivas, realizou-se a Análise do
Coeficiente de Correlação de Pearson e à Análise de Regressão Linear Múltipla. Neste estudo,
contempla-se a relação entre os níveis de divulgação voluntária das empresas da amostra e as variáveis
correspondentes às respectivas características econômico-financeiras. A Tabela 2 mostra o resultado da
Análise do Coeficiente de Correlação de Pearson.
Tabela 2 – Matriz de correlação entre a variável dependente e as variáveis independentes
Item

Disclosure

Disclosure

1
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País

-0,629(**)

1

ROA

-0,033

-0,052

1

ROE

-0,045

-0,14

0,265

1

Tamanho

0,113

0,111

-0,04

0,142

1

Endividamento

-0,027

0,228

-0,173

-0,311(*)

0,338(*

1

(*) significativo a 10%; (**) significativo a 5%.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para se comparar os níveis de disclosure voluntário das empresas do Brasil e dos países
desenvolvidos, de acordo com o relatório de sustentabilidade modelo GRI, verifica-se, por meio dos
dados apresentados na Tabela 2, que há correlação estatisticamente significante, a um nível de 5%,
entre as variáveis Disclosure e País. Verifica-se, ainda, que o coeficiente dessa relação é negativo,
apontando para uma relação inversa entre as variáveis. Para se verificar se há relação de dependência
entre as variáveis, efetuou-se a Análise de Regressão Linear Múltipla, pelo Método dos Mínimos
Quadrados Ordinários.
Além disso, e ainda por meio da Tabela 2, percebe-se que não há multicolinearidade no modelo,
pois as variáveis independentes não se correlacionam ao nível de significância considerado no estudo.
Vale salientar que foi realizada uma regressão robusta, para não haver homocedasticidade no modelo.
Mostrou-se desnecessário analisar o pressuposto da autocorrelação serial dos resíduos, haja vista tratarse de uma análise cross-section.
Dessa forma, apresenta-se na Tabela 3 o resultado da regressão robusta, pelo Método dos
Mínimos Quadrados Ordinários.
Tabela 3 – Regressão com a variável dependente disclosure
Variável

Coeficiente

Erro-padrão

T

Valor-p

Constante

0.2530

0.2651

0.95

0.345

País

-0.2722

0.0532

-5.11

0.000 (***)

ROA

-0.0401

0.2309

-0.17

0.863

ROE

-0.1085

0.0525

-2.07

0.045 (**)

Tamanho

0.0044

0.0028

1.59

0.118

Endividamento

0.0019

0.1361

0.01

0.989

2

R ajustado

45,69

Valor-p (F)

0,000 (***)

(**) significativo a 5%; (***) significativo a 1%.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para concretizar o objetivo geral desta pesquisa, é possível observar, por meio da regressão, que
as variáveis País e ROE revelam significância estatística, uma vez que seus coeficientes apresentaram
valores inferiores ao nível de significância de 5%. Pôde-se identificar que os coeficientes de tais
variáveis são negativos. Essa informação indica que as empresas de países não desenvolvidos, no caso
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desta pesquisa o Brasil, apresentam nível de disclosure mais elevado, ao passo que as empresas com a
rentabilidade, medida pelo ROE, mais baixa tendem a divulgar mais informações voluntárias.
Em relação às demais variáveis referentes às características econômico-financeiras, observa-se
que não há significância estatística, levando a crer que o ROA, o Endividamento e o Tamanho não
influenciam os níveis de disclosure voluntário. Com relação ao Tamanho, a investigação de Braga,
Oliveira e Salotti (2009) constataram que quanto maior for o Tamanho, maior é o nível de divulgação
de informações ambientais nas demonstrações contábeis. Murcia et al. (2008) verificaram que a
variável tamanho é significativa na explicação do ‘disclosure verde’, compreendido como a
evidenciação de informações ambientais, enquanto o endividamento e a rentabilidade não são
significativos. Gomes et al. (2012) analisaram empresas dos países que compõem o BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China), identificando que os fatores analisados como determinantes para os níveis de
disclosure não puderam ser definidos, devido à divergência entre os resultados.
4.2 Disclosure das empresas do Brasil e de países desenvolvidos
Para uma comparação dos níveis de disclosure de empresas provenientes de países
desenvolvidos (Holanda e Suécia) e em desenvolvimento (no caso, o Brasil), procedeu-se ao Teste de
Diferenças entre Médias. O teste foi aplicado, portanto, para se verificar se os níveis de disclosure
voluntário das empresas do Brasil são estatisticamente similares aos do conjunto das empresas de
países desenvolvidos.
Conforme descrito nos procedimentos metodológicos deste estudo, foi necessário verificar a
normalidade da distribuição dos dados (Kolmogorov-Smirnov), além da variância da amostra (Levene).
Segundo os resultados desses testes, os dados da pesquisa seguem distribuição normal e as variâncias
populacionais não são homogêneas. Realizou-se, então, o teste t de Student, considerado o mais
apropriado para os dados da pesquisa. A Tabela 4 mostra o resultado do referido teste.
Tabela 4 – Teste de Diferenças entre Médias de disclosure de empresas do Brasil e de países desenvolvidos
Variável

p-valor

Decisão

Disclosure

0,000(***)

Rejeitar H0

(***) significativo a 1%.
Fonte: Dados da pesquisa.

O resultado mostrado na Tabela 4 sugere que a hipótese nula é rejeitada, haja vista o p-valor
assumindo valor inferior a 0,05, levando a concluir que as médias das amostras independentes são
diferentes. Adicionalmente, os resultados evidenciam que as empresas do Brasil apresentam, em média,
disclosure superior ao das empresas da Holanda e da Suécia.
Sobre os níveis de evidenciação, esse resultado pode ser confrontado com os de estudos
anteriores, como o de Silva e Branco (2012), que investigaram empresas de Portugal, dos EUA e do
Brasil, constatando que os níveis de divulgação nos relatórios de sustentabilidade ainda se apresentam
bastante incipientes. Alon et al. (2010) investigaram os países do BRIC, constatando que, apesar do
progresso, ainda há muito o que melhorar no que tange aos níveis de disclosure. A pesquisa de Ribeiro,
Bellen e Carvalho (2011) confirma que em cada país o disclosure ambiental é afetado pelo respectivo
regulamento. Percebe-se, assim, que, apesar de as empresas da amostra desta pesquisa não sofrerem
pressão externa para a publicação obrigatória de informações nos relatórios de sustentabilidade, o
Brasil apresenta níveis mais altos de disclosure, em comparação com os demais países.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a relação entre as características econômicofinanceiras e o disclosure voluntário das empresas do Brasil e de países desenvolvidos, em
conformidade com as diretrizes do modelo de relatório da Global Reporting Initiative (GRI). Com base
nos valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2011, foram selecionados dois países
desenvolvidos. A seleção deveria contemplar as empresas que publicassem as demonstrações contábeis
de acordo com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards
– IFRS), e sediadas em países onde não houvesse obrigatoriedade legal de divulgação do relatório de
sustentabilidade. Assim, a amostra da pesquisa contemplou 16 empresas do Brasil, 16 da Holanda e 18
da Suécia.
Foram testadas quatro hipóteses para verificação dos fatores determinantes do disclosure
voluntário, sob o enfoque da sustentabilidade. Para análise das características econômico-financeiras,
foram adotadas as variáveis Tamanho, ROA, ROE e Endividamento. Através da análise quantitativa,
constatou-se que as empresas de países não desenvolvidos, no caso particular o Brasil, apresentam
nível de disclosure mais elevado, e que as empresas com rentabilidade mais baixa (medida pelo ROE)
tendem a divulgar mais informações voluntárias.
Quanto aos demais fatores (ROA, Tamanho e Endividamento), verificou-se que não há
significância estatística, levando a crer que não influenciam os níveis de disclosure voluntário das
empresas. Assim, sob a perspectiva da Teoria do Disclosure, que procura explicar o fenômeno da
divulgação e identificar as razões econômicas para a divulgação voluntária, pode-se afirmar que as
características econômico-financeiras analisadas neste estudo não comprovam essa relação.
Portanto, a resposta para a questão inicialmente proposta (Qual a relação entre as características
econômico-financeiras e a divulgação voluntária de informações, sob o enfoque da sustentabilidade,
nas empresas do Brasil e de países desenvolvidos?) revela não haver relação entre as características
Tamanho, ROA e Endividamento e o disclosure de informações, sob o enfoque da sustentabilidade, nas
empresas analisadas, rejeitando-se, assim, H1, H3 e H4. Observou-se relação apenas quanto à
rentabilidade medida pelo ROE, aceitando-se H2. Verificou-se ainda que empresas do Brasil possuem,
em média, o disclosure voluntário superior às empresas da Holanda e Suécia.
Relativamente aos resultados encontrados quando a nacionalidade é tida como fator
determinante, verifica-se que, na média, as empresas do Brasil apresentam disclosure voluntário
superior ao de países desenvolvidos, como Holanda e Suécia.
Para compreender melhor esses resultados, faz-se necessário investigar, em pesquisas futuras,
outras características que não tenham sido aqui abordadas. Sugere-se, ainda, a ampliação da amostra e
do espaço temporal de investigação.
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RESUMO
Este relato de prática de gestão é resultado do estudo da estratégia de implantação e resultados de um sistema de
gestão ambiental de acordo com a norma ISO 14001. A implantação de modelos de gestão ambiental é tema de
discussões relevantes tanto no mundo acadêmico quanto nas organizações, principalmente quanto aos resultados
gerados. Este trabalho aborda o caso de uma indústria de materiais para reforma de pneus, discutindo a
implantação do sistema de gestão ambiental em operações industriais semelhantes numa corporação, nas quais
diferentes estruturas de equipe e metodologia de implantação foram utilizadas. O estudo foi feito por meio de
observação direta, uma vez que um dos autores trabalhou na empresa, e pelo exame de documentos. Os resultados
mostram que na unidade do Brasil, em que uma equipe multidisciplinar foi responsável pela implantação, a
melhoria do desempenho ambiental foi sistematicamente superior em relação às outras unidades, onde a
implantação foi concentrada em um único responsável da área ambiental. Destaca-se também a importância dada
pela corporação em se estabelecer metas de longo prazo para que a melhoria do desempenho fosse consistente.
Palavras-chave: sistema de gestão ambiental; mudança organizacional; desempenho ambiental.
Abstract:
This management practice report is the result of studying the implementation strategy and the results of an
environmental management system according to ISO 14001. Environmental management models
implementation has been a relevant discussion theme both in the academic world and in the organizations,
mainly regarding results. This present paper addresses the case of a tire retread materials industry, discussing
the implementation in similar industrial operations inside a corporation, in which different implementation
team structures and methodology have been used. The study has been performed by means of direct
observation, once one of the authors worked in the company, and by means of document access. Results show
that Brazilian facility, in which a cross-functional team was responsible for the implementation, the
environmental performance improvement was systematically higher than in other units, in which the
implementation was based upon a unique responsible person of the environmental department. It is also
remarked the importance of the corporation having established long-term goals in order to achieve a consistent
performance improvement.
Key-words: environmental management system; organizational change, environmental performance.
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1. INTRODUÇÃO
Os aspectos relativos às questões ambientais tornam-se cada vez mais relevantes nas
organizações. Entre os principais vetores da relevância da implantação de um sistema de
gestão ambiental cita-se: As motivadas pela necessidade do cumprimento da legislação, cada
vez mais restritiva aos impactos ambientais; As motivadas pelas forças de mercado que
exigem que os produtos e serviços sejam resultado de operações sustentáveis; As motivadas
por razões estratégicas das organizações que necessitam ser percebidas com um diferencial
competitivo e visualizam na gestão ambiental um fator crítico de sucesso.
Por outro lado, observamos que a questão ambiental está cada vez mais se incorporando às
decisões e políticas nacionais e, por conseguinte, implicará em importantes mudanças na
condução dos negócios das organizações, incorporando aos mesmos, temas até então
desconhecidos como: Gestão ambiental; Cadeia de suprimentos verdes; Ciclo de vida dos
produtos; Sustentabilidade das operações; Ações socioambientais; Marketing verde; entre as
principais.
Sob este panorama, observamos um crescente número de empresas que colocam os aspectos
ambientais no centro de seus negócios, como parte integrante de suas estratégias
empresariais. E, iniciam processos formais internos, da implantação da gestão ambiental em
seus negócios, tendo como um de seus possíveis resultados a conquista da certificação ISO
14001.
Neste contexto, explicitamos a atuação de uma empresa global fabricadora de artefatos de
borracha para o mercado automotivo, que tem o cerne de seus negócios na extensão do ciclo
de vida de pneumáticos. Com isto contribui para a minimização dos impactos ambientais e a
redução do consumo dos recursos naturais ao longo de toda a sua cadeia de suprimentos,
desde os fornecedores primários até o usuário final, contribuindo assim para a minimização
dos impactos ambientais causados pelo descarte dos pneus após seu uso.
Conforme destacam Moreira et al (2010), num país como o Brasil, com dimensões
continentais, em que a maior parte do transporte de cargas é realizado por via rodoviária,
viabilizar ambiental e economicamente essa atividade é importante e a recapagem de pneus
representa um papel importante nesse sentido.
Esta corporação tomou a decisão estratégica de implantar sistemas de gestão ambiental a
nível global e, como um dos resultados das práticas ambientais implantadas, obter a
certificação ISO 14001, além de reduzir o consumo dos recursos naturais e minimizar as
emissões.
O problema de pesquisa que ora se apresenta pretende discutir os resultados obtidos, em
operações industriais semelhantes, na implantação de modelos de gestão ambiental distintos.
Avaliando, como a forma de integração da gestão ambiental em uma organização industrial
produziu resultados diversos, em operações semelhantes. E, como os modelos de gestão
ambiental promoveram alterações estruturais organizacionais que influenciaram o
desempenho operacional.
Para efeito comparativo da implantação de modelos da gestão ambiental, serão abordados os
tipos centralizado e matricial, sob uma abordagem de pesquisa descritiva, com base analítica
documental e pesquisa bibliográfica.
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Para este trabalho sobre relatos de prática de gestão, a empresa terá seu nome omitido, pois
até a emissão deste relato não obtivemos a aprovação formal para a divulgação de seu nome.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico desse trabalho tem como dimensões principais: o sistema de gestão
ambiental, o papel do gestor da área ambiental, a introdução da gestão ambiental nas
empresas e a estrutura adotada.
2.1. Sistemas de gestão ambiental.
De acordo com Aguiar (2003),
“ ... Acompanhando os movimentos internacionais e a evolução da
legislação de controle ambiental, durante as décadas de 60 e 70 as
indústrias passaram a ampliar a aplicação de tecnologias de tratamento para
suas emissões de poluentes. Essas tecnologias se consolidaram naquela
época, e hoje são conhecidas por tecnologias de fim de tubo, porque se
preocupam em eliminar os poluentes depois de gerados pelos processos.”
(p. 53)

Na década de 80, ocorreram inúmeros eventos indesejáveis e acidentes que trouxeram como
lição o fato de que tais tecnologias, por si só, não resolvem as questões ambientais,
particularmente as relativa a poluição. A fim de proporcionar avanços na gestão ambiental
nas empresas, e para conferir maior credibilidade aos seus compromissos, foram criados
modelos de gestão com aceitação internacional, entre eles a norma de sistemas de gestão
ambiental ISO 14001, editada pela International Organization for Standartization (ISO).
A norma propõe um modelo de gestão que pretende ser ambientalmente responsável,
comprometido com o cumprimento da legislação, com a melhoria contínua e com a
prevenção da poluição, baseado no ciclo de melhoria contínua PDCA, e adequado a
certificação por terceira parte.
A certificação dos sistemas de gestão ambiental é realizada por instituições especializadas,
que podem ser empresas ou ONGs, denominadas “organismos certificadores”, e o processo
de certificação tem como base uma série de auditorias realizadas para a emissão e
manutenção do certificado.
Quando criada, a norma ISO 14001 tinha em vista uma série de benefícios potenciais a
serem atingidos pelas organizações que implantassem sistemas de gestão ambiental de
acordo com suas diretrizes. Ao longo do tempo, tais benefícios vêm sendo por um lado
questionados e por outro confirmados por diversos autores. Darnall et al (2008) concluíram
que os resultados são influenciados positivamente pela motivação para implantação e de
aspectos internos para um sistema de gestão ambiental mais abrangente, tais como
compromisso dos empregados e envolvimento em pesquisa e desenvolvimento. Potoski e
Prakash (2005) concluíram que empresas certificadas ISO 14001 tinham melhor
desempenho no cumprimento dos requisitos legais. Eles também concluíram (2005b) que
empresas certificadas reduziam suas emissões de poluentes mais do que as empresas não
certificadas. Babakri et al (2004) concluíram que o desempenho em reciclagem de resíduos
era melhor em empresas certificadas que em não certificadas. Link e Haifa (2006)
concluíram que quando as atividades ambientais são incluídas no dia-a-dia, o desempenho
ambiental melhora, mas não encontraram evidência de melhor desempenho global dos
negócios.
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Yin e Schmeidler (2009) buscaram identificar as razões pelas quais os resultados dos
sistemas de gestão baseados numa mesma norma eram tão diferentes. Uma das conclusões
importantes foi de que empresas que incluíam a gestão ambiental nas atividades do dia-a-dia
relatavam melhor desempenho ambiental.
Jabbour (2011) categorizou as empresas certificadas de acordo com a norma ISO 14001 em
dois grupos de evolução da gestão ambiental: um grupo em um estágio de sinergia para ecoeficiência, e outro grupo com uma visão mais voltada a legislação ambiental. De acordo com
o autor, a evolução ocorre de uma maneira não-linear.
2.2. O papel do gestor da área ambiental de uma empresa do setor industrial.
Inicialmente devemos explicar o termo “gestão ambiental” e, para tal, dentre as muitas
abordagens que encontramos na literatura, utilizaremos a adotada por NILSSON (1998):
" Gestão ambiental envolve planejamento, organização, e orienta a empresa
a alcançar metas especificas, em uma analogia, por exemplo, com o que
ocorre com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da gestão
ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais elevados da
administração e, portanto, envia uma clara mensagem à organização de que
se trata de um compromisso corporativo." (NILSSON, 1998, p.134).

Do acima, depreende-se que o processo de gestão ambiental é amplo, que envolve toda a
organização e não apenas as atividades industriais. Nascimento et al (2008) apresentam o
papel esperado de cada área funcional da empresa, tais como: Produção; Recursos Humanos;
Compras; Pesquisa e Desenvolvimento; Finanças; Marketing e a Alta Administração, para
uma gestão socioambiental estratégica de sucesso, o que inclui o sistema de gestão
ambiental.
Observa-se que nos anos 80, com o advento da introdução nas operações industriais dos
sistemas da qualidade representados pelas normas série ISO 9000, surgiu nas organizações
um novo cargo ou uma nova função na estrutura da gestão industrial, que era o "responsável
pelo sistema de gestão da qualidade”, modelo que foi posteriormente copiado nos sistemas
de gestão ambiental.
GROENEWEGEN & VERGRAGT (1991) destacam o contexto histórico em que esta nova
função, principalmente do gestor ambiental, foi inserida nas atividades industriais e
corporativas. Ressaltam os autores que as atividades ambientais estavam focadas no
atendimento a legislação e na geração de registros de conformidade. Que nos anos seguintes
o foco progressivamente mudou para atividades e programas de prevenção. Assim, a função
e as atribuições do gestor ambiental evoluíram com as mudanças dos requisitos impostas
pelo ambiente de negócios.
Atualmente o gestor ambiental está inserido nos processos decisórios, apoiando as
definições estratégicas do negócio e no de desenvolvimento tecnológico dos produtos,
processos e serviços, existindo grande pressão para que haja um alinhamento cada vez maior
entre desempenho ambiental e desempenho econômico.
O que se observa a partir de meados dos anos 90, através das evidências objetivas contidas
nos denominados relatórios anuais das corporações, é que se inicia a integração da gestão
ambiental em todos os processos das organizações, principalmente as industriais. De forma
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qualitativa observa-se nestes documentos, que a questão ambiental toma vulto cada vez
maior na abordagem operacional das empresas, merecendo destaque nestas publicações.
Também observamos a introdução progressiva da perspectiva de sustentabilidade nos
negócios, abrangendo toda sua cadeia de suprimentos (desde os fornecedores até a
destinação final dos produtos após seu uso), maior interação entre o poder público e a
iniciativa privada, principalmente na formulação de políticas ambientais, através das
denominadas audiências públicas, no estabelecimento de metas e definição de metodologias
e ferramentas de suporte aos processos de gestão ambiental, com um engajamento cada vez
maior da sociedade civil organizada através das denominadas OGNs - Organizações Não
Governamentais.
Sob este novo panorama e motivado por tais novos requisitos, o papel do gestor ambiental,
agrega às suas responsabilidades internas na organização, novas e importantes funções para
atender as demandas das partes interessadas externas.
2.3. Introdução da Gestão Ambiental nas empresas
FAUCHEUX (1997) identificou duas estratégicas básicas na introdução da gestão ambiental
nas empresas: as defensivas e as proativas.
Na estratégia defensiva, o meio ambiente é visto como uma atividade restritiva nos
processos empresariais e um consumidor de recursos. A integração da gestão ambiental nos
processos da empresa e, portanto a função do gestor desta área, limita-se apenas a estar em
conformidade com a legislação vigente, ou seja, são as características da gestão ambiental
antes da década de 80, como anteriormente explicitado.
Na estratégia proativa, a função é vista como estratégica no ambiente de negócios. O “meio
ambiente” é visto como um elemento para novas oportunidades e fator crítico de
competitividade e sucesso, principalmente com ênfase nos aspectos de prevenção dos
impactos ambientais causados pelas atividades e pelas características dos produtos e serviços
ofertados à sociedade.
Portanto, a incorporação da gestão ambiental às atividades rotineiras das corporações se
justifica, sejam quais forem as estratégias utilizadas ou necessárias para assegurar a
continuidade operacional.
A questão que agora se apresenta é qual é a melhor forma de introduzir esta mudança na
estrutura organizacional?
Abordaremos, no presente estudo, duas alternativas, a saber: a) a implantação centralizada,
na qual a figura do gestor ambiental é o controlador de todo o processo, sendo dele todas as
atribuições inerentes deste processo; b) a implantação matricial que buscará o
compartilhamento das atribuições por toda a estrutura organizacional.
Corazza (2003) defende três aspectos fundamentais, a saber: a) a integração matricial é
crucial para se alcançar os resultados de aprendizado destes novos requisitos; b) a
identificação dos mecanismos organizacionais modificadores da estrutura das organizações e
que promovam o conveniente desempenho ambiental; c) a necessidade do envolvimento das
partes interessadas, que se traduzem como as comunidades circunvizinhas, fornecedores,
clientes, consumidores, sociedade civil organizada, etc.
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3. PROCEDIMENTO METODOLOGICO
Para a elaboração do presente estudo, fez-se uma pesquisa bibliográfica, uso da literatura
específica do setor, informações obtidas através dos sítios na internet das entidades
representativas do setor, realização de uma pesquisa dissertativa com base analítica
documental da empresa objeto do estudo, além da experiência profissional do autor no
segmento.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO
4.1. Foco da atividade principal e áreas do negócio
A reforma de pneus, através do processo de recapagem, consiste na substituição da banda de
rodagem desgastada pelo uso. Evita o desperdício e reduz os custos para o consumidor, uma
vez que emprega apenas 25% de material novo, proporcionando a mesma durabilidade e, em
vários casos até excedendo a durabilidade do pneu original e, portanto postergando a
destinação final dos pneus pós-consumo. Economizando recursos naturais renováveis e não
renováveis.
Segundo a ABR – Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, as principais
vantagens da reforma de pneus, mas não limitados a elas, são:
a) Emprega apenas 20% do material utilizado na produção de um pneu novo,
proporcionando a mesma durabilidade original.
b) Um pneu que passou pelo processo de reforma representa cerca de 1,10 % do valor
do frete, sendo que um pneu novo representa cerca de 4,50 %.
c) Custo de uma recapagem representa cerca de 30% do custo de um pneu novo.
d) Consome 1/3 do volume de petróleo necessário para a fabricação de um pneu novo
com significativa redução no consumo de recursos naturais, renováveis e não
renováveis.
4.2. O Contexto de negócios – Socioambientais
Segundo a ABR (2013), a reforma no Brasil ocupa o 2º mercado mundial, os Estados
Unidos são o primeiro. É uma atividade com mais de 60 anos de tradição, com 1.257
empresas que geram serviços, totalizando cerca de 5.000 micro e pequenas empresas
agregadas, sendo a maioria de pequeno porte e prestadoras de serviços.
Lagarinhos e Tenório (2008) destacam que na Europa a reforma é restringida a uma por
pneu, e que há incentivos para empresas de reforma de pneus. Os autores destacam ainda
que, em termos de índice de recapabilidade (IR), definido como a quantidade de pneus
reformados sobre o número de pneus novos, é bem maior no Brasil (3,25) que nos Estados
Unidos (1,2), na Europa (0,87) e no Japão (0,23). Isso se deve possivelmente aos custos de
recapagem, que de acordo com os mesmos autores, são mais baixos no Brasil.
Ainda, segundo a mesma instituição, todo setor de transportes utiliza pneus reformados
pelas seguintes e principais razões: a) O pneu situa-se entre o segundo e o terceiro custo do
transporte rodoviário de cargas; b) O pneu reformado possui rendimento
quilométrico semelhante ao novo com custo 73% menor; c) Proporciona redução de 57%
no custo/km; d) Maximiza o retorno sobre o investimento em pneus (ABR, 2013, s.p.).
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Prossegue ainda a ABR sobre os aspectos econômicos que a reforma de pneus promove: a)
Próximo de dois terços dos pneus de carga (caminhões e ônibus) em uso são reformados; b)
A reforma repõe no mercado mais de 8,0 milhões de pneus da linha caminhão/ônibus,
enquanto a indústria de pneus novos repõe 6 milhões para o mesmo setor; c) Proporciona
uma economia ao setor de transportes em torno de 7,0 bilhões de reais/ano; d) Promove
uma economia de 57 litros de petróleo por pneu reformado na linha caminhão/ônibus, e 17
litros para a linha automóvel, gerando uma economia total de 500 milhões de litros/ano,
equivalente a 600 milhões de reais/ano de economia com a reforma de pneus (ABR, 2013,
s.p.).
Do ponto de vista dos impactos ambientais, a ABR ressalta que esta atividade tem como
principais características: a) Postergação da destinação final da carcaça, reduzindo os
impactos ambientais; b) Não é uma atividade poluidora e seus resíduos sólidos são
reciclados por outras atividades, sendo: Pneus diagonais - 20% para fornos de cimenteiras e
80% para solados, percintas, etc ; Pneus radiais - 80% para fornos de cimenteiras e 20%
para solados, percintas, etc. O pó de raspa gerado no processo de recapagem é agregado à
composição e à mistura para artefatos emborrachados e asfalto ecológico (2013).
A atividade recapadora de pneus gera mais de 250.000 postos de trabalho, englobando as
reformadoras, os vendedores, as borracharias e os fornecedores, segundo a ABR
proporciona: a) Oportunidade à pessoas com menores qualificações; b) A formação dos
profissionais é feita na própria empresa; c) Cobertura nas mais diversas localidades em todo
o País (ABR, 2013).
Outras informações relevantes do segmento elencadas pela ABR são: a) Faturamento do
setor (2012): R$ 5 bilhões/ano (reforma de pneus, matéria-prima e equipamentos); b)
Empresas: 1.257 unidades reformadoras; 18 fornecedores de matéria-prima (15 nacionais e 3
multinacionais); c) 52 fabricantes de equipamentos para o setor; d) Emprega cerca de
40.000 trabalhadores nas reformadoras e cerca de 10.000 empregos nos fabricantes (matériaprima e equipamentos); e) A produção de pneus reformados em 2012: Caminhão e ônibus:
8,8 milhões/ano; Automóvel: 7 milhões/ano; Fora de estrada e Agrícola: 300 mil/ano.
4.3. As diferenças entre: Recapagem, Recauchutagem e Remoldagem.
Segundo o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (2013) o
pneu recapado é aquele que tem sua banda de rodagem, ou seja a parte do pneu que entra
em contato com o solo, substituída. Quando além da banda de rodagem, os ombros (parte
externa entre a banda de rodagem e seu flanco, parte lateral do pneu) são substituídos, o
pneu é dito recauchutado. No caso do pneu remoldado, além de ter substituída a banda de
rodagem e seus ombros, substitui-se também todas as superfícies laterais.
Cumpre-nos salientar que o sistema denominado remoldado não preserva as inscrições
originais contidas nos pneus, observáveis em seus flancos. Tais informações são importantes
ao usuário e consumidor para identificar as especificações do produto que adquire, tais
como: marca do fabricante original, data de sua fabricação, índices de carga, índices de
velocidade, composição e tipo da carcaça que está utilizando, etc..e, que ficam
irremediavelmente perdidas neste processo de reforma.
Os pneus novos são certificados compulsoriamente pelo Inmetro, passando por ensaios,
preconizados por este órgão, onde é verificado, por exemplo a sua resistência, durabilidade e
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aspectos de segurança. Nesses pneus é obrigatório o uso da marca do Inmetro, localizada em
pelo menos um dos flancos do pneu e uma sequência de números que identifica a empresa
fabricante. Para os pneus reformados, os aspectos normativos referentes a certificação destes
produtos estão definidos pelo INMETRO (2006b, 2006c). Os reformadores passaram a ser
obrigados a cumprir essas normas a partir do ano de 2007 (INMETRO, 2006a).
A empresa em questão e seu processo produtivo estão inseridos no processo de recapagem
de pneus de carga (ônibus e caminhões).
4.4. A implantação do sistema de gestão ambiental na empresa
Nota-se uma correlação direta entre alguns indicadores de desempenho operacionais e
financeiros e as práticas de gestão ambiental implantadas na empresa. São elas: a) Em 2007
a empresa possuía cerca de 80% de suas unidades operacionais certificadas de acordo com a
norma ISO 14001, e em 2011 eram mais de 96%, de um total de 180 unidades; b) A sua
margem operacional subiu de 3,00% em 2008 para 11,00% em 2012; c) A sua margem
líquida subiu de 0,3% em 2008 para 5,6% em 2012.
Estrategicamente a corporação decidiu pela implantação do sistema de gestão ambiental,
contemplando suas operações nos EUA (Estados Unidos da América), México, Brasil e
Europa. O processo foi iniciado em todas as unidades aproximadamente ao mesmo tempo,
no ano de 2007.
As operações nos EUA, México e Europa decidiram por implantar o processo obedecendo o
desenho organizacional que possuíam e que se caracterizavam por centralizar a atribuição
em um único departamento (número limitado de colaboradores) e, que tinha por
responsabilidade a implementação das politicas, estratégias, procedimentos e práticas, além
do monitoramento dos resultados.
A operação no Brasil optou por um caminho distinto, que ao invés de centralizar as
atribuições e responsabilidades em um grupo restrito de colaboradores, privilegiou a
implantação matricial com foco nos diferentes sub processos operacionais e de suporte.
Uma primeira e fundamental decisão estratégica foi mudar a linha de subordinação do
departamento de recursos humanos da divisão administrativa / financeira, para a
subordinação direta à presidência da empresa.
Tal modificação se justifica pelos seguintes e principais argumentos, mas não limitados a
eles:
 Havia a necessidade de que o setor de recursos humanos efetivamente tivesse
foco no desenvolvimento das competências dos colaboradores para os novos
desafios que se faziam presentes;
 Quando subordinado à área administrativa / financeira, este setor (estratégico)
concorria com os demais setores, tais como: controladoria, contas a pagar,
contas a receber, tecnologia da informação, etc. pelos limitados recursos e, que
via de regra, ficava preterido face aos demais, em virtude dos resultados
imediatos que estes traziam para a operação;
 As necessidades do setor de recursos humanos, relativas às mudanças
organizacionais que se desenhavam eram tratadas em nível de igualdade das
demais diretorias, a saber: Marketing; Comercial; Administrativa/Financeira;
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Operações (industrial, logística e serviços aos clientes) e Desenvolvimento de
produto e processos.
Após esta alteração, o setor de recursos humanos trabalhou em duas vertentes fundamentais,
a saber: a) atualização das descrições de cargo, incorporando as novas atribuições relativas
às questões ambientais e b) alocação de recursos na gestão do processo de desenvolvimento
das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) adicionais necessárias para
atender aos novos objetivos da gestão ambiental incorporados às atividades industriais.
Operacionalmente, formou-se quatro equipes multifuncionais, cujos constituintes eram
representantes de todos os sub processos operacionais e de suporte. Assim, as equipes
formadas possuíam as competências complementares necessárias e suficientes para uma
adequada avaliação dos aspectos e impactos ambientais e dos riscos associados às várias
atividades.
As equipes multifuncionais eram constituídas de profissionais que além das competências
requeridas, eram formadores de opinião junto aos demais funcionários. Constituídas por
representantes dos seguintes setores: Administrativo/Financeiro; Recursos Humanos;
Desenvolvimento de Produto e Processos; Marketing; Comercial e Operações. Sendo que
este último possuía representantes dos setores de: Produção; Manutenção; Engenharia
Industrial e de Processo; Qualidade; Logística e Planejamento.
As equipes estavam subordinadas à diretoria de operações que tinha por responsabilidade
direta todos os sub processos exceto: Administrativo/Financeiro; Recursos Humanos;
Marketing e Comercial. Esta diretoria reportava diretamente ao presidente da empresa no
Brasil, patrocinador do projeto de implantação da gestão ambiental.
Os sub processos organizacionais objetos da implantação da gestão ambiental foram:
Administrativo; Produção; Logística (expedição e recebimento); Compras; Engenharia e
Manutenção; Utilidades e Serviços ao Cliente.
Implantou-se o processo de gestão baseado na norma ISO 14001 e nas melhores práticas
identificadas e utilizadas no processo de “benchmarking” nas empresas com performance de
classe mundial nos segmentos químicos e de borracha.
Foco especial foi dado aos seguintes e principais aspectos, mas não limitados a estes:
• Adotar os princípios da produção limpa, focando:
- Incremento na produtividade (uso) dos materiais;
- Incremento na eficiência do uso da energia;
- Melhoria no gerenciamento dos fluxos de materiais;
- Aplicar medidas preventivas de proteção ao meio ambiente;
- Atender a todos os requisitos legais;
- Melhoria contínua para a sustentabilidade no uso do capital natural;
• Química verde;
• Política de resíduo Zero;
• Buscar a eco eficiência no desenvolvimento de novos produtos e processos;
• Controle de todas as formas de poluição;
• Desenvolvimento de fornecedores com predominância na cadeia de suprimentos verde;
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Internamente, os aspectos ambientais passaram a ter metas específicas e eram aspectos
importantes das avaliações de desempenho de todos os funcionários. Como resultado do
trabalho, o sistema de gestão implantado foi integrado para atender as várias normas: ISO
9001 (qualidade), ISO 14001 (gestão ambiental) e OHSAS 18001 (gestão de segurança e
saúde ocupacional ) e foi certificado em 2008.
O foco no desempenho ambiental da empresa fica claro no estabelecimento de metas
corporativas de longo prazo estabelecidas antes da deflagração do processo de certificação
na ISO 14001, explicitadas algumas delas na Figura 1.

Figura 1: Metas de longo prazo na redução de CO2 e no coeficiente de resistência de rodagem.
Fonte: Elaborado pelo autor

5. RESULTADOS
Os resultados que ora se apresentam estão divididos em duas partes, a saber: Na primeira
são comprados os resultados da operação brasileira com as unidades dos EUA, México e
Europa.
E, na segunda parte são analisadas as perspectivas corporativas que amadurecem a partir dos
resultados das operações industriais.
5.1. Desempenho ambiental comparado das unidades.
Sendo a melhoria contínua do desempenho ambiental um dos objetivos da implantação de
sistemas de gestão ambiental baseados na norma ISO 14001, decidiu-se usar como indicador
de desempenho o nível percentual de melhoria em indicadores-chave para o negócio de
produção de bandas para reforma de pneus.
A Figura 2 mostra os resultados obtidos em relação aos principais aspectos ambientais:
Consumo de energia elétrica; Consumo de óleo combustível; Consumo de água; Geração de
resíduos do processo produtivo. Os resultados foram positivos em todos os anos. O fato de
as reduções serem decrescentes pode ser considerado normal no amadurecimento do
sistema, uma vez que as principais oportunidades tenham sido atacadas prioritariamente.
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Figura 2. Porcentagem de redução de energia elétrica, óleo combustível, água e geração de resíduos em
relação ao ano anterior.
Fonte: Dos autores.

Os resultados relativos, comparativamente aos EUA, México e Europa, mostram que o
desempenho de melhorias no Brasil foi sistematicamente superior ao alcançado nas outras
regiões, conforme mostra a Figura 2. É importante ressaltar que as unidades comparadas
apresentavam semelhanças operacionais, tais como grau de desenvolvimento tecnológico,
porte e portfolio de produtos.

Figura 2: Desempenho comparativo de melhoria nos aspectos ambientais selecionados entre as diversas
unidades da empresa
Fonte: dos autores.

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A Tabela 1 abaixo ilustra algumas características técnicas importantes. Isso permite uma
comparabilidade aceitável entre os resultados atingidos, visto que os valores absolutos no
ano 1 dos indicadores ambientais se mostram consistentes e com certa homogeneidade.
Tabela 1. Dados do ano 1 de consumos específicos em várias unidades da organização estudada.

Brasil
EUA
México
Europa

Consumo de
eletricidade
(kWh/t)
900
890
911
880

Consumo de
óleo
(kg/t)
38
42
38
44

Consumo de
água
(m3/t)
3,5
4,2
3,3
4,1

Geração de
resíduos
(kg/t)
43
38
47
39

Uma vez que as características técnicas das unidades eram parecidas, pode-se supor que a
estratégia da implantação do processo matricial na estrutura organizacional da operação
brasileira adotada, possivelmente teve um papel preponderante no atingimento dos objetivos
e na melhor desempenho quando comparada com as operações nos EUA, México e Europa.
5.2. Perspectivas estratégicas e metas de longo prazo
Outro diferencial da gestão ambiental na corporação estudada é o estabelecimento de metas
de longo prazo. A empresa estabeleceu uma projeção para o ano 2050 de como seria o uso
de materiais reciclados, novas entradas de materiais renováveis e o uso de materiais nãorenováveis de acordo como o “business as usual”, e estabeleceu metas de redução a fim de
eliminar o uso de materiais não-renováveis e manter o uso de materiais reciclados e novas
entradas de fontes renováveis dentro do que ela chamou de “linha de capacidade ecológica”.
Três linhas de ação foram estabelecidas, a saber:
a) Reduzir consumo de materiais (melhorar a produtividade de recursos): tecnologia de
metade do peso, tecnologia para funcionamento do pneu em vazio (sem estepe), tecnologia
para maior vida útil. O objetivo básico dessa ação é trazer o consumo de recursos ao nível
“capacidade ecológica”;
b) Reciclagem de recursos: tecnologia de recapagem, pneus não pneumáticos (sem ar), e uso
de borracha reciclada. O principal objetivo é melhorar o uso de materiais reciclados; e
c) Aumentar e diversificar o uso de recursos naturais: melhorias na produtividade da
borracha, diversificação de recursos como o uso de biomateriais. Os objetivos a serem
atingidos com essas ações são promover o uso de materiais reciclados e intensificar o uso de
materiais renováveis, eliminando os não-renováveis.
Além disso, a empresa reduziu em 14% suas emissões de gases de efeito estufa medidos em
ton CO2/vendas e estabeleceu com meta para 2020 a redução de mais 35%. Do ponto de
vista técnico, a melhoria dos pneus quanto a rolling resistance (parâmetro técnico associado
ao consumo de combustível) tem uma meta de melhoria de 25% em comparação ao
coeficiente de 2005, proporcionando também melhorias indiretas.
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Os resultados acima demonstram que o desempenho ambiental é melhor e mais consistente
quando se implantou o processo de gestão ambiental de forma matricial, envolvendo todos os
colaboradores da empresa, explicitando a importância estratégica para o negócio e introduzindo o
desempenho ambiental no processo de avaliação de desempenho individual, quando comprados
com o sistema de gestão ambiental centralizado.
O melhor ritmo de melhorias obtido na unidade brasileira nos primeiros anos após a certificação
confirma os argumentos apresentados nas referências quanto a necessidade de inclusão e
articulação das diversas áreas funcionais (Corazza, 2003; Nascimento et al, 2008) e de inclusão
das atividades no dia-a-dia da empresa (Yin; Schmeidler, 2009).
Sugere-se, que estudo semelhante seja conduzido em outras empresas e segmentos distintos, com
a finalidade de confirmar os resultados em outros contextos a fim de determinar se podem ser
generalizados.
Ressalta-se também a importância de que, no caso estudado, os bons resultados influenciaram a
corporação a estabelecer metas mais ambiciosas para o longo prazo, incluindo aspectos de ciclo
de vida do produto.
Esse resultado talvez não seja o mesmo que se vê em outras empresas certificadas. A experiência
profissional tem mostrado exemplos em que após os primeiros anos de certificação, as
organizações passam a ter dificuldades em estabelecer novas metas de desempenho ambiental,
acabam por ousar pouco e buscar melhorias quase que “cosméticas”, e isso poderia ser objeto de
pesquisas futuras.
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: A PRIVATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E A
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Resumo: A transposição do rio São Francisco é uma obra grandiosa, e fazendo jus ao seu porte, carece de uma grande
extensão de terra para sua construção, acarreta investimentos enormes e envolve múltiplos interesses, bem como estabelece
questionamentos e críticas de forma a não ser considerada solução unânime para a seca. Considerando essas inquisições,
este artigo tem como problemática: quais os impactos positivos e negativos da transposição? Objetiva-se identificar e
analisar os benefícios e os danos advindos da transposição. Para atender o objetivo do presente estudo foi realizada uma
pesquisa de caráter exploratório, quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida com base
em material já elaborado, em sua maioria disposto em meio eletrônico, recorrendo há estudiosos da área e a partir de dados
do Ministério da Integração da Nacional - MI órgão responsável pela transposição, bem como, pelos dados do Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA do projeto. Constatou-se que os benefícios são poucos e para poucos em contraponto aos danos
que são muitos e para a grande população da região. Portanto, pode-se dizer que haverá a privatização dos benefícios e a
socialização dos prejuízos, pois poucos serão favorecidos e a grande população será sentenciada com os prejuízos.
Palavras-chave: Transposição; Semiárido; Gestão; Recursos Hídricos.
Abstract: The transposition of the São Francisco river is a grand work, and doing justice to its size, lacks a large extent of
land for its construction, entails huge investments and involves multiple interests, as well as establishes questions and
criticisms so as not to be considered unanimous solution to the dry climate. Considering these inquiries, this article has as
problematic: what are the positive and negative impacts of the transposition? It aims to identify and analyze the benefits and
damages arising from the transposition. To meet the objective of this study an exploratory survey was conducted, as to the
means, it refers to a bibliographic research, as it was developed based on material already prepared, mostly provided by
electronic means, appealing to scholars in the field and data from the Ministry of the National Integration - MI body
responsible for the transposition project, as well as the data from the Environmental Impact Report - RIMA project. It was
found that the benefits are few and for few people opposing the damages, that are many and reach a large population of the
region. Therefore, we can say that there will be the privatization of benefits and socialization of losses, as only a few will be
favored and the larger number will be sentenced with the losses.
Key-words: Transposition; Semi-arid; Management; Water resources.
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1. INTRODUÇÃO
Grande parte da região nordeste convive historicamente com o problema da seca, em especial a
região conhecida como polígono das secas. A escassez de recursos hídricos é indicada pelo governo e
pelas mídias como a grande causa da pobreza, fome e miséria do semiárido. Por esse motivo, ao longo
da história a sociedade civil organizada e o governo discutem soluções para resolver essa problemática,
do processo de discussão foram criados órgãos, programas e ações governamentais para combater a
deficiência hídrica e os problemas a ela associados.
As politicas públicas implementadas ao longo das décadas pouco mitigaram o problema da região
e por vezes agravaram o mesmo, causando conflitos e apropriações dos recursos escassos por aqueles
que detinham maior capital financeiro da região. Consequentemente, quando há uma intervenção do
governo em uma região tão desgasta por mecanismos de arrecadação, seja monetária ou eleitoral, não
há grande estímulo de melhoria do quadro atual.
Dentro deste patamar de politica pública mal quista por alguns e aclamada por outros está o
Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional,
popularmente conhecido como Transposição do rio São Francisco, que por anos figurou como solução
para a seca do nordeste. Projeto de longa data que transitou por vários governos; há indícios de que até
mesmo o Imperador D. Pedro II a considerou como alternativa para o nordeste (CASTRO, 2011). A
mesma sendo embargada por diversas vezes por sua inviabilidade, mediante altos custos e pelo longo
espaço de tempo para sua conclusão.
A transposição do rio São Francisco é uma obra grandiosa, e fazendo jus ao seu porte, carece de
uma grande extensão de terra para sua construção, acarreta investimentos enormes e envolve múltiplos
interesses. Bem como estabelece questionamentos e críticas, de forma a não ser considerada solução
unânime para a seca. Tais problemas terão que ser contornados ou solucionados por meio de diálogos e
discussões, possibilitando o conhecimento amplo dos danos advindos do projeto.
Considerando essas inquisições, este artigo tem como problemática: quais os impactos positivos e
negativos da transposição? Objetiva-se identificar e analisar os benefícios e os danos advindos da
transposição. Ao longo da pesquisa será apresentada a realidade das regiões envolvidas no projeto, a
história do projeto, o corpo do projeto, os benefícios que o Ministério da Integração Nacional promete a
população do semiárido, bem como, os prejuízos disponibilizados no RIMA e outros advindos de
avaliações sobre o projeto por estudiosos no assunto.
Para atender o objetivo do presente estudo foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório,
pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o tema proposto, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a constituir hipóteses. Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, esta
pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, pois foi desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído por meio de revisão da literatura em livros, artigos e periódicos em sua maioria
disposto em meio eletrônico, recorrendo há estudiosos da área e a partir de dados do Ministério da
Integração da Nacional - MI órgão responsável pela transposição, bem como, pelos dados do Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA do projeto.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. A DUALIDADE DO NORDESTE
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Para entender melhor a questão da transposição é necessário conhecer as duas regiões que serão
atingidas pelo projeto, o Polígono das Secas e o Vale do São Francisco, seus aspectos e interesses:
atividade econômica, população, volume de chuvas, bacias hidrográficas, etc.
2.1.1. O POLIGONO DAS SECAS
Segundo o INSA (Instituto Nacional do Semiárido) o Polígono das Secas ou Semiárido brasileiro,
cenário geográfico onde ocorrem as secas, abrange os seguintes Estados do Brasil: Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, além do Vale do Jequitinhonha, no
Norte de Minas Gerais, e parte da região Norte do Espírito Santo. Trata-se de uma área onde o regime
pluvial é irregular, com 400 a 800 mm anuais, seus solos são rasos, com ocorrência de vegetação do
tipo xerófila, resistente a longos períodos de estiagem. Estas condições intrínsecas de solo e água
servem de base para a sua classificação em zonas de: caatingas, Seridó, carrasco e agreste
(INSTITUTO NACIOAL DO SEMIÁRIDO, 2012).
O clima da porção semiárida é caracterizado por um regime de chuvas fortemente concentrado
em quatro meses (fevereiro-maio). A economia do semiárido, ainda que mais industrializada hoje do
que há anos atrás, está baseada no setor primário (agricultura e pecuária). Para Castro (2011, p. 7), “à
escassez ou à má distribuição das chuvas soma-se o fato de que aproximadamente 10 milhões de
habitantes do Semiárido obtêm o seu sustento da agricultura e da pecuária tradicionais, atividades
muito vulneráveis às secas”.
De acordo com Fernandes (2002), mediante essas condições de escassez e longas estiagens as
camadas mais pobres da população rural ficam inteiramente vulneráveis às secas, pois seu sustento
estar ligado diretamente ao setor primário de produção, passando a depender de ajuda emergencial para
sobreviver, muitas vezes criando laços políticos com as autoridades que fornecem esta “ajuda”, ou
tendo de emigrar para as grandes cidades do Nordeste ou para outras regiões do país. Segundo
Suassuna (2002, p. 117):
No Nordeste brasileiro, as secas sucessivas, aliadas à falta total de planejamento dos órgãos públicos
com relação à gestão da água, fazem com tenhamos plena convicção do colapso iminente desse setor.
A concretização desse cenário é uma mera questão de tempo. Vai faltar água para beber.

Perante tal afirmação fica visível a situação caótica em que os sertanejos vivem e pelo caos que
ainda estar por vim. Pois o clima não é controlável e os modelos de gestão dos recursos hídricos que
deveriam ser mudados e são controláveis não mudam, pois existem relações além do bem-estar social,
por parte dos gestores.
Diante deste cenário desfavorável e “incontrolável”, é necessária uma gestão capacitada para tal
tarefa. Esperando-se não só a criação de políticas públicas que garantam o abastecimento de água a
população, mas uma gestão eficaz que possibilite que a economia da região não seja tão vulnerável a
índices pluviométricos.
2.1.2. O VALE DO SÃO FRANCISCO
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O São Francisco é chamado de “rio da integração nacional”. Essa denominação vem do fato de
ele ligar o Brasil desde o Sudeste – serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce – até o Nordeste,
exatamente na divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe, onde deságua no oceano Atlântico. Seu curso
pode ser dividido em quatro trechos diferenciados: o do alto São Francisco, que vai até a confluência
com o rio Jequitaí, em Minas Gerais; o médio São Francisco, onde começa o trecho navegável do rio e
segue até a barragem de Sobradinho, na Bahia; e o Sub médio e o baixo, entre Sobradinho e a foz
(BRASIL, 2004).
A bacia hidrográfica do rio São Francisco possui significativa extensão territorial, com área de
drenagem de 638. 576 km2, correspondente a aproximadamente 8% do território brasileiro, envolvendo
sete unidades da Federação (Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas e
Sergipe) e 503 municípios. A Bacia drena regiões de precipitações pluviométricas superiores a 2. 000
mm nas suas cabeceiras, em Minas Gerais até a zona semiárida da Bahia e Pernambuco, com menos
350 mm, aumentando, daí em direção a foz onde os valores médios anuais variam em torno de 1.300
mm. Além disso, apresenta duas outras características peculiares: um elevado índice de insolação em
torno de 2.800 horas/ano e uma acentuada evapotranspiração que chega à média de 1.550 mm/ano na
região do Sub médio (MASCARENHAS, 2008).
O rio também constitui a base para o suprimento de energia elétrica da região Nordeste do país,
possui uma expressiva capacidade instalada de geração de energia, principalmente na região do Sub
médio do rio São Francisco, com aproveitamento como Sobradinho, Luis Gonzaga (antes denominado
Itaparica), Queimado, Xingó, Paulo Afonso e o reservatório de Três Marias, este último localizado no
Alto São Francisco. O conjunto instalado proporciona uma regularização da ordem de 80% da vazão
média de logo termo do curso principal e geram 27.795 MW (MASCARENHAS, 2008; COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, 2013).
Depois de movimentarem os geradores daquelas cinco hidrelétricas, as águas do São Francisco
correm para o mar. Atualmente, 95% do volume médio liberado pela barragem de Sobradinho - 1.850
metros cúbicos por segundo - são despejados na foz e apenas 5% são consumidos no Vale. Nos anos
chuvosos, a vazão de Sobradinho chega a ultrapassar 15 mil metros cúbicos por segundo, e todo esse
excedente também vai para o mar. A irrigação no Vale do São Francisco, especialmente no semiárido,
é uma atividade social e econômica dinâmica, geradora de emprego e renda na região e de divisas para
o País - suas frutas são exportadas para os EUA e Europa. A área irrigada poderá ser expandida para até
800 mil hectares, nos próximos anos, o que será possível pela participação crescente da iniciativa
privado (BRASIL, 2012).
Algumas cidades foram erguidas as margens desse manancial pela comodidade e por várias
vantagens para as populações. Não se pode dizer que tal ocorrência foi benéfica para o rio, pelo
contrário. Com a produção agrícola ao longo do rio, com o consumo das cidades as suas margens e com
a falta de planejamento urbano são lançados ao logo do leito vários dejetos orgânicos e substâncias
químicas advinda da fruticultura, principal atividade economia da bacia. A urbanização e a falta de
sensibilidade dos gestores e da população que mora ao logo das margens do rio vem causando graves
danos à qualidade das águas do rio e a fauna existe em suas águas.
Esse é o cenário da transposição de um lado o Polígono da Secas (região receptora) região
assolada pelas secas e de atividade econômica bastante vulnerável a escassez de água, de outro uma
região rica em termos de água, solo e atividade econômica e com problemas ambientas, o vale do São
Francisco (região doadora). As duas realidades de um mesmo Nordeste.
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2.2. FASES HISTÓRICAS DA TRANSPOSIÇÃO
Embora o projeto de transposição do rio São Francisco tenha começado a ser implantado há
relativamente pouco tempo, o mesmo tem quase dois séculos de história, um longo caminho de
idealizações, estudos, projetos, arquivamentos, reformulações, adaptações, discussões até a sua
implementação no primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2003.
2.2.1. PRINCIPAIS FASES
A transposição das águas da bacia do rio São Francisco é uma questão tão antiga quanto o
problema da escassez de água no Nordeste Setentrional brasileiro. Na época do Brasil colônia, D. João
VI já havia mandado estudar a possibilidade da transposição, mas não há registro da formulação de um
projeto. A primeira vez que foi realizado um projeto de transposição do São Francisco ocorreu em
1847, quando o engenheiro cearense Marcos de Macedo, deputado pelo Estado de Ceará, apresentou a
ideia ao imperador Dom Pedro II, com o propósito de amenizar os problemas gerados pela seca
nordestina. A ideia não foi à frente por não existirem, na época, recursos técnicos para sua construção
(CASTRO, 2011; NUNES, 2012; LOUREIRO; TEIXAIRA; PERREIRA, 2013).
A fase subsequente sobre a transposição foi em 1909 com a criação da Inspetoria de Obras
Contra á Seca - IOCS, onde foi elaborado o primeiro projeto sobre a transposição do rio, onde mais
uma vez foi arquivado e voltou a ser estudado no ano de 1919 com a criação da Inspetoria Federal de
Obras Contra a Seca – IFOCS, e mais uma vez foi arquivado. Ainda no século XIX, pensou-se em
seguir o exemplo das transposições realizadas na China e no Marrocos. No governo Getúlio Vargas foi
criado m 1943 o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, neste momento passou-se
a ideia de transposição para a da construção de açudes, tendo sido construídos no Nordeste até o final
do século XX, 70 mil açudes, cujo potencial de acumulação é de cerca de 37 bilhões m3 constituindo-se
no maior potencial volumétrico represado em regiões semiáridas do mundo (SAID, 2009; CASTRO,
2011).
Entretanto, após a construção de todos os açudes e destes serem testados, ou seja, acumularem
água se observou que apesar de ser acumulado um grande volume de água, poucos destes recursos
eram efetivamente consumidos. Grande parte da água reservada evaporava antes que as chuvas do
semiárido retomassem seu ciclo, como também os grandes reservatórios só serviam para as grandes
cidades que estavam próximas a eles.
Assim, à ideia de transposição voltaria a ser estudada pelo DNOCS. Em 1980, em decorrer de
uma grande seca na região do Semiárido, o governo militar de Figueiredo ordenou aos técnicos do
Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) a elaboração de um projeto, a ser financiado
pelo Banco Mundial, visando viabilizar a Transposição das Águas do São Francisco para a região
afetada pela estiagem. Todavia, encerrado o período de seca, a iniciativa foi abandonada. Em 1981,
pretendendo ser candidato à Presidência da República o Coronel Mário Andreazza, então Ministro do
Interior do Governo Figueiredo, e tendo a transposição como carro chefe de sua candidatura
reformulou o projeto e encomendou estudos de viabilidade para transpor 15% das águas do rio São
Francisco para os estados do semiárido, mas a proposta não foi levada em frente pelo alto custo e por
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seu tempo previsto para conclusão, de 15 a 20 anos (SAID, 2009; LOUREIRO; TEIXEIRA;
FERREIRA, 2013).
No ano de 1993, durante o governo Itamar Franco, o ministro da Integração Nacional, Aluísio
Alves, propôs a construção de um canal em Cabrobó (Pernambuco) com o objetivo de retirar até 150
metros cúbicos de água do rio São Francisco para beneficiar os estados do Ceará e do Rio Grande do
Norte. Em 1994, anunciada a intenção de dar início à execução desse projeto, um parecer do Tribunal
de Contas da União (TCU), contrário à ideia, resultou mais uma vez no seu arquivamento (CASTRO,
2011).
O projeto reapareceria durante os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso
(1995/2002), onde novas versões do projeto foram apresentadas, uma advinda dos estudos da Secretaria
Especial de Políticas Regionais – SEPRE, no âmbito do Conselho de Governo, uma do Ministério da
Integração Nacional – MI e outra da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF. Por motivos diferentes, nenhum desses projetos foi levado adiante. A versão do projeto
atual e em andamento foi elaborada pela Fundação de Ciências e Tecnologias Espaciais – FUNCATE,
em 2001. O governo a partir de 2001 assume a disposição de tocar o projeto por meio de sua política de
gestão de recursos hídricos e gasta R$ 10 milhões com a elaboração do projeto básico, mas as disputas
judiciais entre empresas concorrentes impediram o início das obras, as obras já estavam orçadas em U$
3 bilhões no final do mandato do presidente, quando ele arquiva outra proposta no valor de U$ 1 bilhão
(SAID, 2009; CASTRO, 2011).
Finalmente durante o seu 1º mandato (2003/2006) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma
o projeto com a análise das propostas e das medidas existentes para viabilizar a transposição das águas
do São Francisco para o semiárido. Foram mostradas inúmeras manifestações contrárias ao projeto por
vários setores da sociedade civil e das próprias populações que serão impactadas com a obra, mas o
governo viabiliza por imposição legal o inicio da obra. O projeto é oficialmente chamado de Projeto de
Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, as obras foram
iniciadas, após a aprovação da Licença de Instalação pelo IBAMA em 2007. O projeto é de
responsabilidade Ministério da Integração Nacional representado pelo ministro Fernando Bezerra
Coelho (SAID, 2009; NUNES, 2012).
O projeto em execução deixa muito aquém da realidade da região, pois as obras em andamento
seguem os estudos do projeto básico de 2001. Não foi considerado o espaço de tempo de seis anos do
projeto básico para o “atual”. Entretanto, se fazia necessárias adequações, bem como novos estudos
sobre a realidade atual, e melhorias.
2.3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto é identificado como a solução para amenizar os efeitos da seca em parte do Semiárido
nordestino. A execução do projeto atualmente é um empreendimento do governo federal, sob a
responsabilidade do MI (Mistério da Integração Nacional), destinado a, de acordo com o ministério,
assegurar a oferta de água a cerca de 12 milhões de habitantes de pequenas, médias e grandes cidades
da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Seu nome
oficial é Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional, sendo popularmente referido como Projeto de Transposição do Rio São Francisco.
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De acordo com Pereira Júnior (2005, p.9), “[...] a transposição destinar-se-á a manter o nível dos
açudes instalados no semiárido setentrional e será acionada comente quando houver necessidade, ou
seja, quando a precipitação pluviométrica local não for suficiente para manter os níveis dos
reservatórios”. Entretanto, para tal deve-se ter uma estrutura hídrica para levar a água dos açudes para
cidade e para a população rural, que é a parcela da população que mais necessita destes recursos, sem
tal estrutura a segurança hídrica não será uma realidade e sim mais uma promessa dos gestores.
Segundo o MI a integração do rio São Francisco às bacias dos rios temporários do Semiárido será
possível com a retirada contínua de 26,4 m³/s de água, o equivalente a apenas 1,42% da vazão
garantida pela barragem de Sobradinho (1850 m³/s), sendo que 16,4 m³/s (0,88%) seguirão para o Eixo
Norte e 10 m³/s (0,54%) para o Eixo Leste. Nos anos em que o reservatório de Sobradinho estiver com
excesso de água, o volume captado poderá ser ampliado para até 127 m³/s, aumentando a oferta de água
para múltiplos usos.
O MI faz uso de números estatísticos para justificar o projeto, segundo ele: a região Nordeste,
que possui apenas 3% da disponibilidade de água do país e abriga 28% da população brasileira,
apresenta internamente uma grande irregularidade na distribuição dos seus recursos hídricos, uma vez
que o rio São Francisco representa 70% de toda a oferta regional. Por tal motivo, ou seja, pela grande
discrepância entre os recursos existentes no Vale do Rio São Francisco com as demais bacias
hidrográficas do semiárido, se faz necessário o empréstimo da água para as regiões desfavorecidas
naturalmente (CASTRO, 2011).
O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
consiste na construção de canais, túneis, bem como de estruturas para retirada, bombeamento e
transporte de uma parcela das águas do rio São Francisco a algumas bacias hidrográficas dos estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará (NUNES, 2012).
O projeto é composto por dois eixos que, por sua vez, são divididos em trechos:
� Eixo Norte, dividido nos trechos I, II, III, IV e VI;
� Eixo Leste, composto pelo trecho V e pelo Canal do Agreste Pernambucano.
A figura 1 mostra uma representação esquemática dos eixos do Projeto de Transposição nos
estados receptores (Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte).
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Figura 1 - Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.
Fonte: Ministério da Integração Nacional apud Castro, 2011, p. 12.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional serão construídos 314 km de canais, 27
reservatórios, 13 aquedutos, 4 túneis e 9 estações de bombeamento. Os canais foram concebidos na
forma trapezoidal, revestidos internamente por membrana plástica impermeável, com recobrimento de
concreto. Aquedutos estão em construção nos trechos de travessia de rios e riachos, além de túneis para
a ultrapassagem de áreas com altitude mais elevada.
Para vencer o desnível do terreno entre os pontos mais altos do relevo, ao longo dos percursos
dos canais, e os locais de captação no rio São Francisco, estão sendo implantadas 9 estações de
bombeamento: 3 no Eixo Norte, com elevação total de 180m, e 6 no Eixo Leste, que eleva a uma altura
total de 300m. Ao longo dos eixos principais e de seus ramais, estão em construção 30 barragens para
desempenharem a função de reservatórios de compensação, o que permite o fluxo de água nos canais
mesmo durante as horas do dia em que as estações de bombeamento estiverem desligadas (as bombas
ficarão de 3 a 4 horas por dia desligado para reduzir os custos com energia).
2.4. METAS DE CONCLUSÃO
A partir do ano de 2011, o Ministério da Integração Nacional realiza o acompanhamento das
obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco por meio de seis etapas úteis - Metas 1L, 2L, 3L,
1N, 2N e 3N. No último balanço feito em 2013 o Ministério estabelece os seguintes prazos para
conclusão das metas.

Eixo Norte (Trecho I)
- Meta 1N (140 km): Vai da captação do rio São Francisco, no município de Cabrobó (PE), até o
reservatório de Jati, em Jati (CE) será concluída em setembro de 2014. Segundo balanço do MI o
percentual executado desta meta é de 42,3%.
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Eixo Norte (Trecho II)
- Meta 2N (39 km): Com conclusão prevista para dezembro de 2014, começa no reservatório Jati, no
município de Jati (CE), e termina no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE). De acordo
com o balanço do MI o percentual executado desta meta é de 10,7%.

Eixo Norte (Trecho II)
- Meta 3N (81 km): Será finalizada em dezembro de 2015. Estende-se do reservatório Boi II, no
município de Brejo Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávido, no município de Cajazeiras (PB).
Conforme balanço do MI o percentual executado desta meta é de 30, 4%.

Eixo Leste (Trecho V)
- Meta 1L - Meta Piloto (16 km): Será concluída no final de 2012. Compreendem a captação no
reservatório de Itaparica até o reservatório Areias, ambos em Floresta (PE). É uma meta piloto para
testes do sistema de operação. De acordo com o balanço do MI o percentual executado desta meta é de
74,7%.
- Meta 2L (167 km): Inicia na saída do reservatório Areias, em Floresta (PE), e segue até o reservatório
Barro Branco, em Custódia (PE). Deverá ser concluída no final de setembro de 2014. Segundo o
balanço do MI o percentual executado desta meta é de 53,8%.
- Meta 3L (34 km): Será finalizada em dezembro de 2014. Este trecho está situado entre o reservatório
Barro Branco, em Custódia (PE), e o reservatório Poções, em Monteiro (PB). Conforme balanço do MI
o percentual executado desta meta é de 26,2%.
O Ministério ainda dentro de seu balanço publicado em janeiro de 2013, mostra o percentual de
execução das obras, as obras em andamento e as obra ainda não começadas. A Tabela abaixo demostra
esses percentuais.
Tabela 1: Andamento das obras da Transposição do Rio São Francisco.
APRESENTAÇÃO 28.01.2013
VALORES
EXECUTADO
(%)

OBRAS EM
ANDAMENTO (%)

REMANESCENTES (%)

META 1L

74,7

12,6

12,6

META 2L
META 3L
Subtotal - Eixo Leste
EIXO
META 1N
NORTE
META 2N
META 3N
Subtotal - Eixo Norte

53,8
26,2
53,8

23,7
15,1
21,5

22,5
58,8
24,7

42,3

33

24,7

10,7
30,4
33,7

89,3
32
40,6

0
37,6
25,7

43

33,3

23,7

EIXO

META

EIXO
LESTE

Total PISF

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2013.
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Analisando tal balanço dos percentuais executado das metas, verifica-se a necessidade de
aceleração de algumas das metas apresentadas. Já os trechos em andamento não necessariamente estão,
alguns destes trechos foram paralisados por vários motivos. Uns pela saída de algumas empreiteiras
responsáveis por alguns trechos e outros por manifestações contrárias a transposição. Outra causa foi o
mau planejamento e pelos maus estudos geológicos dos solos encontrados ao longo das áreas de
construção. Muitas empresas entraram para construir os canais, túneis e demais obras, mas quando
começaram a realizar as escavações foi encontrada outra realidade daquela relatada no projeto, assim
pelos custos não orçados no projeto as empreiteiras saíram do empreendimento.
Além de outras causas, como: processo relativo ao licenciamento ambiental, ações judiciais
contrárias ao projeto, á contestação de contratos por órgãos de controle, a processos de manifestações e
invasões aos canteiros de obras por grupos prejudicados e a greve de trabalhadores por melhores
condições de trabalho (LOUREIRO; TEIXEIRA; FERREIRA, 2013). Como outras obras
governamentais que têm como compromisso assegurar uma melhoria na vida da população esperava-se
celeridade do governo em sua construção, mas não é o que é visto no projeto de transposição, assim
aumentando as especulações sobre um falso discurso do governo em afirmar que o empreendimento é
para “matar” a sede dos nordestinos.
Em visita a Paraíba a presidenta Dilma Rousseff (4 de março de 2013), afirmou que o governo
vai concluir as obras da transposição do Rio São Francisco até 2015. Segundo Dilma, a obra vai
resolver a oferta de água no Semiárido nordestino. Em suas palavras a presidenta afirmou: “Não só
assumo aqui o compromisso de que nós iremos, até 2014, entregar uma parte dessa interligação, como
ela estará concluída até 2015. Assumo em meu nome e em nome do ministro Fernando Bezerra
Coelho” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2013).
Espera-se que tal compromisso seja cumprido para que a população não espere mais para que se
prove o real objetivo do projeto. Pois uma das sedes que se espera saciar com o fim da transposição é
de respostas claras e concretas.
2.5. O INVESTIMENTO
O projeto é parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é o maior e mais caro
projeto deste programa, voltando a termos passados um “elefante branco”. O investimento inicial do
projeto era de R$ 4,8 bilhões, mas por várias questões que embargaram a obra esse investimento saltou
para R$ 8,2 bilhões. Segundo Loureiro, Teixeira e Ferreira (2013), como o projeto faz parte do PAC
significa uma caracterização específica, pois o programa se define pela urgência e rapidez na
apresentação de taxas elevadas de crescimento. Característica que pouco se encaixa nos rumos tomados
na implementação da transposição.
Foi vencido o prazo original em que a transposição do Rio São Francisco deveria estar pronta e
funcionando no semiárido nordestino, a obra registrou aumento de R$ 3,4 bilhões - ou 71% - em seus
custos em relação à previsão inicial, segundo a mais recente estimativa feita pelo Ministério da
Integração Nacional. Desde o início do governo Dilma Rousseff, o custo total da obra pulou de R$ 4,8
bilhões para R$ 8,2 bilhões. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previa inaugurar a obra em 2010
(SALOMON, 2012).
Para o MI o investimento de R$ 8,2 bilhões resulta do acréscimo de novas condicionantes
ambientais exigidas pelo IBAMA - serão mais de R$ 900 milhões de recursos para esta área. Um dos
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motivos para o aumento do investimento foi os danos causados as partes construídas onde as chuvas
que caíram na região deterioraram placas de concreto dos canais construídos. A obra que os
promotores e defensores buscam justificar com a falta de chuvas, se estraga com as chuvas
(SIQUEIRA, 2012). De acordo com o Projeto Áridas (1994, p.20):
O processo de projetar obras hidráulicas inicia por observar os eventos do passado e com base nessas
observações estabelecer faixas de previsibilidade, de imprevisibilidade e o grau de vulnerabilidade
dessas obras. O bom projeto deve ser aquele não muito caro, portanto ao alcance da sociedade, e pouco
vulnerável a falhas, portanto não desconfortável para a sociedade.

Fica clara a má gestão dos recursos, bem como as várias irregularidades nestes projetos
estruturantes, não só neste. Como também a falta de resiliência e robustez do projeto. Projetos
“resilientes” são aqueles que o valor de uma falha presumível é inferior ao custo de evitar a falha
modificando o projeto original. Por sua vez, projetos robustos são aqueles poucos sensíveis a erros
(MATALAS e FIERING, 1977 apud PROJETO ÁRIDAS, 1994, p.20).
Os motivos para o elevado aumento revelam o esquema, ao ritmo do calendário eleitoral: início
açodado, projetos executivos frágeis, deterioração, necessidade de refazer, empresas inidôneas como a
Construtora Delta (escândalo Cachoeira), superfaturamento, protelação, aditivos, caixas de campanhas
eleitorais – as anteriores, as deste ano, as seguintes. Daí que os custos já aumentaram 71%: de R$ 4,8
bilhões para R$ 8,2 bilhões (SIQUEIRA, 2012).
Em pronunciamento em visita as obras na Paraíba, a presidenta Dilma afirmou que: “Para cada
R$ 1 que colocamos na interligação (do Rio São Francisco), temos que colocar R$ 2 nas outras obras
estruturantes articuladas com a obra da interligação” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2013). Com tal
afirmativa verificasse que os investimentos não param na transposição em si, pois com apenas os canais
que chegam aos reservatórios o contingente de 12 milhões de nordestinos nunca seria atendido. Para se
aproximar desse número de pessoas agraciadas com a transposição são previstos novos projetos de
interligação, esses que pela fala da presidenta saíram mais caros que a própria transposição. Sem falar
das futuras falhas não previstas no projeto de transposição, bem como nos de interligação.
Alguns defensores do projeto, como Ciro Gomes, afirmam que os custos, mesmo sendo elevados,
se distribuem por muitos anos, “em suaves prestações”, e não oneram as contas da União, uma vez que,
realizadas essas obras, o Poder Público não necessitará gastar tantos recursos na assistência dos
flagelados pelas secas, como vem ocorrendo atualmente. Tal argumento, não tem sustentação. Pois a
transposição apenas beneficiará uma área extremamente reduzida do Nordeste e tão só poderá ser útil a
uma faixa limitada da população (COELLHO, 2004).
A transposição está direcionada para atender os grandes reservatórios da região, esses localizados
próximos aos grandes centros urbanos. As populações rurais distante destes centros permanecerão a
mendigar por água e a receber assistência governamental (Seguro safra, bolsa família, etc.) antes,
durante e depois das estiagens, essas populações continuarão esperando políticas públicas que lhes
garantam a verdadeira emancipação hídrica e proporcionem a convivência com o semiárido.
2.6. OS DOIS LADOS DA TRANSPOSIÇÃO
Como todo empreendimento, o projeto de transposição traz impactos benéficos e impactos
lesivos na esfera social, econômica e ambiental. No que tange a esfera ambiental podem-se enxergar os
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impactos negativos como os maiores impasses do projeto, ocasionando custos elevados para a obtenção
da água. No Relatório de Impacto Ambiental – RIMA da transposição encontrasse esses impactos. A
seguir serão apresentados alguns dos benefícios e os malefícios gerados pela transposição para a região.
2.6.1. BENEFÍCIOS DA TRANSPOSIÇÃO
De acordo com o RIMA pode-se considerar relevantes 11 impactos positivos, de 12 impactos
positivos, que ocorrem durante o planejamento, construção e operação da transposição. A seguir são
apresentados os 12 impactos positivos previstos com a implantação e operação do projeto de
integração:
 Aumento da oferta e da garantia hídrica;
 Geração de empregos e renda durante a implantação;
 Dinamização da economia regional;
 Aumento da oferta de água para abastecimento urbano;
 Abastecimento de água das populações rurais;
 Redução da exposição da população a situações emergenciais de seca;
 Dinamização da atividade agrícola e incorporação de novas áreas ao processo produtivo;
 Melhoria da qualidade da água nas bacias receptoras;
 Diminuição do êxodo rural e da emigração da região;
 Redução da exposição da população a doenças e óbitos;
 Redução da pressão sobre a infraestrutura de saúde.
 Aumento de recarga fluvial dos aquíferos.
Estes são os 12 impactos positivos, vale ressaltar que pelo RIMA considera relevantes os 11
primeiros aqui listados. A água pode levar o bem-estar e saúde para as populações, além do
desenvolvimento social e econômico. Entretanto, para que água se transforme em riqueza, saúde e
desenvolvimento para a região faz-se necessário que ela seja disponibilizada ao usuário final na
quantidade necessária, com qualidade e a custos compatíveis a população local, garantindo a
sustentabilidade do projeto. Para tanto é indispensável que a implantação de projetos seja
complementada por uma gestão eficaz e sustentável dos recursos hídricos, fazendo com que os
benefícios sociais e econômicos cheguem às populações realmente necessitadas (AZEVEDO, 2012).
Observa-se que entre os benefícios apresentados no RIMA não há nada sobre a gestão dos recursos
hídricos na região receptora, ou seja, os meios para efetivar os benefícios.
Outro fato, é que o projeto não visa resolver a situação das zonas rurais dispersas, como é
apresentado entre seus benefícios. Essas regiões continuarão sendo atendidas por soluções diversas,
como a construção de cisternas, poços, dessalinizadores e até mesmo abastecimento com caminhões
“pipas” (NUNES, 2012). O histórico do projeto moldou a percepção de que ele não beneficiaria
aqueles que realmente necessitados de água. Mais uma vez a ação do Governo beneficiaria a elite. Pois
alguns defensores afirmam que o desafio do semiárido está em seus centros urbanos, que já abrigam a
maioria da população (VIANA, 2011).
Portanto, os pequenos produtores rurais ficarão na situação em que se encontram, vulneráveis as
grandes estiagens e sem uma política que atenda as suas necessidades. Assim não sendo atendidos dois
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pontos elencados no RIMA como benefícios – atendimento às populações rurais e diminuição do êxodo
rural – as propriedades da população rural continuarão com a terra ressequida sem proporcionar a
convivência com semiárido, permitindo apenas a fuga para os grandes centros onde há disponibilidade
dos recursos.
Para que toda a população rural da região seja abastecida será necessário outro projeto. Projeto
esse que a presidenta relata que será dobro do que custar a transposição, pois pela transposição só serão
abastecidas as grandes cidades e os grandes reservatórios da região. Portanto, o desenvolvimento social
só se dará pela gestão eficaz dos recursos hídricos advindo da transposição se os gestores estaduais e
locais acarem com os custos do projeto integrador que levar efetivamente a água as propriedades rurais.
A economia também será abalada pela transposição, como é referido no RIMA como benefício
relevante - Dinamização da economia regional – que poderia receber outra definição: Dinamização das
exportações e das transnacionais na região. Os impactos causados por uma obra desta magnitude
favorecerá a entrada de empreendimentos que afetaram os modos de produção, consumo e
comercialização – causado uma desvalorização do segmento que vem, há décadas, sendo fundamental
para a diversificação dos sistemas alimentares: a agricultura familiar (SAID, 2009). Sem falar na
concentração de renda gerada por essa “dinamização econômica”, que apenas servirá para enriquecer
mais o grande capital e apenas deixar para maioria da população, minúsculas “partículas” destes
recursos.
As águas do rio São Francisco estão poluídas em decorrência da grande saturação dos centros
urbanos às suas margens, estes centros liberam os seus esgotos no rio e desmatam a flora do rio São
Francisco que está a margem do rio em busca de expansão urbana. Essa conjuntura, fez com que
ocorresse o agravamento das condições ambientais da bacia, causando inundações e contaminação das
águas como graves reflexos na saúde pública (MASCARENHAS, 2008). Como garantir a melhora das
águas da região receptora? Se a água armazenada nos reservatórios (açudes e cisternas), em grande
parte, é melhor que as que serão transpostas para a região. Assim, causando maiores custos na área da
saúde por meio da contaminação da população que dispor destas águas para consumo.
Os benefícios apresentados se analisados em função dos 12 milhões de nordestinos agraciados
pela obra, segundo o governo. Observa-se que não serão impactos positivos para todos e sim para uma
minoria que não tem sede de água e sim de cifras numéricas. Minoria essa que em sua maioria não é
representada pelos nordestinos ou até mesmo por brasileiros. O vale do São Francisco ficou pequeno
para tantas transnacionais a solução é expandi-lo. Além, da controvérsia destes benefícios, pois
observando a realidade da região doadora e da receptora, em sua maioria, os benefícios são meramente
ilusórios, pequenos truques de enganação. As benesses a cima descritas não acalentam aqueles que
buscam respostas concretas, precisasse de truques novos.
2.6.2. PREJUÍZOS DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO
Segundo o RIMA pode-se considerar 12 impactos negativos relevantes, dentre um universo de 32
impactos negativos, que ocorrem durante o planejamento, construção e operação da transposição. A
seguir são apresentados os impactos negativos mais relevantes previsto com a implantação e operação
do projeto de integração:
 Perda temporária de emprego e renda por efeito das desapropriações;
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 Modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas das bacias
receptoras;
 Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias
receptoras;
 Introdução de tensões e riscos sociais durante a fase de obra;
 Ruptura de relações sócio comunitárias durante a fase de obra;
 Possibilidade de interferências com populações indígenas;
 Pressão sobre a infraestrutura urbana;
 Risco de interferência com o Patrimônio Cultural;
 Perda e fragmentação de cerca de 430 hectares de áreas com vegetação nativa e de hábitats
de fauna terrestre;
 Risco de introdução de espécies potencialmente daninhas ao homem nas bacias receptoras;
 Interferência sobre a pesca nos açudes receptores;
 Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras.
Esses são os impactos negativos mais relevantes advindos do projeto, segundo o RIMA do
projeto. Os impactos ambientais são tratados através de medidas mitigadoras, que pretendem suavizar
os danos advindos da transposição. A prevenção dos danos seria a melhor forma de sensibilidade
ambiental, mas ainda falta isso dos governos.
Para Coelho (2004, p. 8), “[...] o projeto não coloca como prioritárias as atividades voltadas para
a revitalização do São Francisco. Igualmente, ele não examina as questões relacionadas com os
prejuízos que podem ser provocados pelos graves atentados à biodiversidade na região”. Para a bacia
do São Francisco é posto um projeto de revitalização para mitigar os impactos na bacia, se bem que
pouca atenção lhe é dada. Esse projeto de revitalização é considerado por muitos como moeda se troca
pela água extraída da bacia, pois antes da transposição nada parecido era proposto para o rio São
Francisco. Outro impacto grave é desapropriação dos nativos da região receptora, pois o projeto que
trará água aos moradores da região onde passa os canais, na realidade está tirando suas terras. As tribos
indígenas que serão desapropriadas perderam sua essência e como na colonização deverão se adaptar a
uma nova realidade.
Para Furtado (1980 apud SILVA, 2003, p. 380), o desenvolvimento funda-se na realização das
capacidades humanas, é natural que tenha um sentido positivo. As sociedades se desenvolvem na
medida em que nelas mais cabalmente o homem consegue satisfazer suas necessidades e renovar suas
aspirações. Episódio ainda distante de dar-se para as populações pobres do Nordeste que convivem
com a seca. Povos que não satisfazem suas necessidades vigentes e que enfrentam a perspectiva de um
futuro ainda mais devastador que o presente vivido.
Segundo Said (2009, p.14) “[...] as populações do semiárido vêm sendo usadas para fazer cumprir
os projetos de enriquecimento fácil de todos aqueles que pretendem fazer da água o negócio do
século”. Said acrescenta que o trinômio - “escassez – povos famintos – chão rachado”- é o grande
gerado da “indústria da seca” que utiliza a população pobre como instrumento de opressão politica.
Além de estimular o imaginário da mídia que funciona como uma mola propulsora de viabilização dos
grandes empreendimentos que trazem a “salvação” para a seca. Uma das criticas feitas ao RIMA é a
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omissão em reconhecer a existência da “Indústria das Secas”, como grande problema do projeto ou
como sua origem e não estabelecer medidas de combatê-la (KOSMINSKY e ZUFFO, 2009).
Conforme Silva (2003, p. 362), “a seca, divulgada nacionalmente como um grave problema,
torna-se um argumento político quase irrefutável para conseguir recursos, obras e outras benesses que
seriam monopolizadas pelas elites dominantes locais”. Sobre o projeto de transposição de águas do rio
São Francisco, não há mais espaço para manter a discussão “contra ou a favor”, dado que a obra é
irreversível. Nosso dever atualmente é velar para que não se repitam os mesmos erros, ou melhor, para
que não se retorne as falsas políticas de desenvolvimento, cujos benefícios se aglomeram nas mãos das
elites (CIRILO, 2008; FURTADO, 1984).
Segundo Furtado (1984), quando o projeto social dá prioridade à melhoria das condições de vida
da maioria da população, o crescimento se transforma em desenvolvimento. Ora, essa transformação
não se dá espontaneamente. Ela é fruto da realização de um projeto, demonstração de uma aspiração
política. A real melhoria deve surgi dos governos para as populações carentes, quando as aspirações
das populações divergentes dos desejos dos governantes a distância entre a realidade e a satisfação da
população só aumentada. O desenvolvimento só chegará às populações quando os gestores não
colocam seus interesses partidários ou políticos a frente de seu dever enquanto detentor de tal cargo que
lhe foi concedido. As “cabeças” do poder mudam, mas o jogo é sempre o mesmo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande oferta de água do rio São Francisco e a escassez da região semiárida, além da garantia
de segurança hídrica podem ser consideradas como motivos bastante plausíveis para uma empreitada
tão desafiadora do governo. Entretanto, ao longo do estudo foram conhecidos os impactos do projeto de
transposição para a região doadora e a região receptora. Analisando esses impactos, observa-se a
supervalorização dos benefícios e a desvalorização dos danos as regiões por parte do Ministério da
Integração Nacional.
Benefícios esses, que favorecerão uma minoria, pois o grande contingente de água advinda da
transposição só abastecerá os grandes centros urbanos e patrocinará o agronegócio exportador, grande
atividade da bacia do rio São Francisco e que futuramente será expandida a região semiárida. Outro
ponto é a supervalorização da população beneficiada pelo projeto da transposição, 12 milhões de
nordestinos, que na verdade terão que esperar um novo projeto que efetivamente propicie uma
aproximação desse número de beneficiados.
Já os impactos lesivos atingirão as populações mais carentes por meio de desapropriações, danos
ambientais tanto na bacia doadora como na região receptora, redução da geração de energia elétrica nas
hidrelétricas do rio São Francisco, aceleração do processo de desertificação, entre outros. Além disso,
há a questão da famosa indústria da seca que não é apresentada como impacto negativo pelo RIMA. A
questão da indústria da seca para alguns estudiosos aparenta ser a efetiva motivação do projeto, para
eles o pouco planejamento, a falta de ajustes ao antigo projeto arquivado por diversas vezes e a falta de
um plano executivo, são indicativos da falta de interesse por parte do governo de realizar um projeto
que não aumente seus custos ao longo de sua execução, que não tenha atrasos e que cada vez mais
deixa a população com uma perspectiva de futuro e de ter condições de sobrevivência em um ambiente
tão vulnerável.
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Por tais fatores pode-se dizer que haverá a privatização dos benefícios e a socialização dos
prejuízos, pelo motivo de poucos serem favorecidos e a grande população ser sentenciada com os
prejuízos. Não há um sentimento contrário à transposição e sim ao uso feito dela, se verdadeiramente
os benefícios chegassem aos sertanejos mais necessitados, propagando riquezas e uma fonte sustentável
para a convivência com a seca, poucos seriam contrários à mesma.
Espera-se que as obras posteriores à transposição sejam realizadas para que efetivamente os 12
milhões de nordestinos tenham o abastecimento necessário ou que se aproxime desse número de modo
a satisfazer a aspiração do sertanejo de permanecer em sua terra, possibilitando a sustentabilidade da
região, trazendo o desenvolvimento socioeconômico e permitindo a sobrevivência dos nordestinos em
períodos de escassez de recursos hídricos.
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Resumo: O consumo de alimentos faz parte de uma das principais despesas no orçamento familiar e para suprir essa
demanda é necessário que a produção esteja voltada para as necessidades e hábitos alimentares dos consumidores. Dessa
forma, é de extrema importância conhecer melhor o público consumidor a fim de atendê-los da forma mais eficiente
possível. Essa preocupação vale para o consumo de verduras e legumes, chamado de olerícolas, necessários para suprir o ser
humano de nutrientes e vitaminas para melhor desempenho e funcionalidade das atividades vitais. Essa pesquisa teve como
objetivo identificar e caracterizar o público consumidor de olerícolas residentes da cidade de Campo do Meio/MG. Para
isso, foram aplicados questionários estruturados individuais, os dados foram tabulados e quantificados utilizando a técnica
estatística da análise fatorial. Assim, foi possível identificar quatro grupos de consumidores distintos, todos consumidores
de olerícolas, dos quais foi possível analisar e discutir os resultados da pesquisa.
Palavras-chave: mercado consumidor de olerícolas, orgânico, análise fatorial.
Abstract: The consumption of food is part of a major expense in the family budget and to meet this demand is necessary
that production is oriented to the needs and habits of consumers. Thus, it is extremely important to better understand the
consumer public in order to serve them in most efficient manner possible. This concern applies to the consumption of
vegetables, called vegetable crops, needed to supply humans with nutrients and vitamins for better performance and
functionality of vital activities. This research aimed to identify and characterize the consuming public vegetable crops
residents of the city of Campo do Meio / MG. For it, this research administered structured individual questionnaires, data
were tabulated and quantified using the statistical technique of factor analysis. Thus, it was possible to identify four distinct
groups of consumers, all consumers of vegetable crops, of which it was possible to analyze and discuss the results of the
research.
Key-words: consumer market vegetable crops, organic, factor analysis.
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1.

INTRODUÇÃO

O agronegócio é uma das principais fontes de divisas da economia brasileira. De acordo com o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Brasil possui 850 milhões de hectares sendo
que destes, aproximadamente 350 milhões são de terras agriculturáveis. Em se tratando do segmento de
hortaliças, a ABSCEM (Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas) estima que o setor
de hortaliças ocupa 550 mil hectares de área cultivada no país gerando 2,4 milhões de empregos diretos
ou seja, 3,5 empregos por hectare (ABSCEM, 2011).
O conhecimento aplicado ao agronegócio perpassa pela compreensão dos componentes que
interferem na escolha do produto desde produção até o consumo final. Com isso, os alimentos oriundos
das mais diversas cadeias produtivas devem passar por estudos aprofundados para que possam
promover o desenvolvimento do agronegócio como um todo. A olericultura, segmento produtivo
dedicado às verduras e legumes, geralmente possui alcance regional, e é a partir dessa ótica que a
pesquisa nesse setor deve ser encarada.
A alimentação, além de ser uma necessidade vital do ser humano, é uma mola da economia e,
como tal, passa por constantes processos de mudanças. Entender as alterações do comportamento de
consumo é vital para encontrar soluções viáveis aos produtores, sobretudo quando se diz respeito às
pequenas cidades brasileiras.
Com o objetivo de identificar e caracterizar o público consumidor de verduras e legumes da
cidade de Campo do Meio/MG, analisando os fatores associados ao mesmo, essa pesquisa constituiu de
uma aplicação de questionário entre a população residente com perguntas referentes aos hábitos
alimentares, locais de compra, e conhecimento sobre tipo de processamento de alimentar e produtos
orgânicos. O paper está dividido em partes: a primeira parte se dispõe do referencial teórico, onde se
apresenta a produção de alimentos na perspectiva mercadológica e o consumo alimentar diante de
aspectos comportamentais de consumo; a segunda parte foca a metodologia de pesquisa que foi
aplicada, onde se faz uma justificativa do uso de análise fatorial como técnica estatística de
estratificação dos dados quantitativos; a terceira parte apresenta as análise dos resultados alcançados
com os grupos formados e; a última parte descreve as conclusões que a investigação permite definir,
bem como sugestões para pesquisas futuras.

1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 Aspectos mercadológicos da produção de alimentos
É crescente a preocupação da população em consumir alimentos saudáveis, seguros e
sustentáveis, e, além disso, a população também está atenta à prevenção de doenças como câncer,
problemas cardiovasculares, obesidade, diabete, hipertenção, etc. E uma das formas de alcançar esses
objetivos é incluir dentro do cardápio alimentar o consumo de verduras e legumes devido à qualidade
nutricional que esses alimentos oferecem, destacando assim importância de uma alimentação saudável
na vida humana.

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Apesar da existência da preocupação em relação ao consumo alimentar, a ingestão de nutrientes
que garantem a saúde da população brasileira ainda está aquém do desejado. Conforme o último
levantamento realizado pelo IBGE em 2009 sobre a análise do consumo alimentar pessoal no Brasil,
observa-se um consumo muito aquém do desejado para frutas, verduras e legumes, esse fato atinge
90% da população, e coincidentemente, entre a população urbana, destacou-se o maior consumo de
produtos processados e prontos para o consumo como: pão, biscoitos recheados, sanduíches, salgados,
pizzas, e refrigerantes, sucos e cerveja, caracterizando uma dieta com alto teor energético (IBGE,
2009).
Esse fato é justificável na medida em que as pessoas estão na maior parte do tempo fora de seus
lares devido aos compromissos pessoais como trabalho e estudo. Consequentemente há uma limitação
de tempo para preparar os alimentos em casa, principalmente as verduras e legumes que necessitam de
realizar a higienização, o cozimento e por fim o preparo para servir à mesa. Com isso, a forma de suprir
as necessidades alimentares é realizar as principais refeições em locais onde se encontram a comida
pronta para o consumo, por exemplo, nos fast-foods.
Além da falta de tempo para o preparo de verduras e legumes outro fator que justifica seu o
baixo consumo está atrelado ao distanciamento cada vez maior entre consumidor e a agricultura devido
à urbanização e ao crescimento das grandes metrópoles. Muitos cidadãos nunca tiveram a oportunidade
de colher um fruto do pé. Isso gera a negligência do processo natural de maturação dos alimentos e ao
aumento das exigências em relação aos alimentos “frescos”. Assim a competição com os produtos
industrializados (considerados mais confiáveis), a inexistência de apoio ao comprador, varejista e
serviço de alimentação (como são realizados com os produtos industrializados) são uma das razões que
levam à diminuição do consumo domiciliar per capita (HORTIBRASIL, 2013).
Dessa forma, uma maneira de reduzir o elo existente entre os integrantes da cadeia produtiva de
alimentos, em especial as olerícolas, é preciso conhecer quais as exigências dos consumidores para
saber qual será melhor forma de atendê-los e direcionar a produção de maneira adequada, sendo
relevante identificar os hábitos de consumo, suas motivações e preferências.
O mercado de produtos agroindustriais foi, durante muito tempo, considerado fonte de geração
de commodities, em que os itens possuem características semelhantes e possuem preços cotados nas
bolsas de mercadorias competentes. No entanto, o baixo valor dessas mercadorias, aliadas a uma
mudança comportamental do consumo que exige produtos de maior qualidade, levou o setor a realizar
investimentos em produtos diferenciados, com qualidade superior e preços correspondentes. A
diferenciação de produtos é uma das estratégias competitivas para as empresas superarem suas
concorrentes. A valorização de um artigo diferenciado representa o preço-prêmio que o produtor recebe
por ter investido em um produto com maior custo, porém que agregou valor e foi reconhecido pelo
comprador (PORTER, 1989; HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2001; PORTER, 2004).
Diferenciar é fundamental para conquistar clientes e estabelecer-se no mercado, pois preços e
produtos similares em nada contribui para obter ganhos de competitividade. Entre os métodos de
diferenciação, Porter (2004) cita formas como: projeto ou imagem da marca, tecnologia,
peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, etc. O autor resalta ainda que em se
tratando de diferenciação, a empresa não pode ignorar os custos, mas eles não são o alvo estratégico
primário (PORTER, 2004).
A olericultura difere da definição de commodities sem, no entanto, estabelecer grandes padrões
de diferenciação. Essa situação obrigou os produtores a buscar a diversificação de seus produtos em
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conceitos ligados a sustentabilidade e consumo saudável. Dessa forma, a agricultura orgânica surge
como opção para preencher essa lacuna, uma vez que é uma cultura processada sem a utilização de
defensivos químicos ou quaisquer agrotóxicos (FARINA et al, 2002).
1.2 Comportamento do consumidor em relação ao consumo alimentar
Conhecer quais são os hábitos e preferências dos consumidores é uma tarefa primordial para
definir qual será a melhor forma de atendê-los, e a partir dos resultados obtidos será possível
desenvolver estratégias empreendedoras que consigam conquistar a confiança e a fidelidade dos
mesmos.
E para adquirir esse conhecimento, realizar pesquisas de marketing entre os consumidores é
uma das melhores alternativas. Malhotra (2011) afirma que a pesquisa de marketing é um dos aspectos
mais importantes e fascinantes do marketing, pois ela fornece informações valiosas à empresa, as quais
direcionam todas as suas atividades de marketing, segundo o mesmo autor:
“A pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, a análise, a disseminação
sistemática e objetiva das informações para melhorar a tomada de decisão
relacionada a identificação e a solução de problemas (também conhecida como
oportunidades) no marketing” (MALHOTRA, 2011, p. 4).
A pesquisa de marketing pode ser desenvolvida através de dois modelos: (1) pesquisa
desenvolvida para identificar problemas: realizada para analisar o potencial de mercado, a participação
do mercado, a imagem da marca ou da empresa, as características, também pode ser utilizada na
previsão de curto e de longos prazos e na descoberta de tendências comerciais; e (2) pesquisa
desenvolvida para resolver problemas: é o mais comum dos dois modelos de pesquisa e é realizada por
quase todas as empresas de marketing. Esse tipo de pesquisa é usado para avaliar o ambiente e
diagnosticar os problemas (MALHOTRA, 2011).
O comportamento do comprador é um componente central do ambiente. Ele inclui razões,
percepções, atitudes, hábitos de consumo básicos e perfis demográficos e psicográficos (psicológico e
estilo de vida) de possíveis compradores. E através dessa análise um aspecto bastante importante a
considerar, é o processo de decisão da compra dos serviço (GIANESI & CORRÊA, 1997;
MALHOTRA, 2011). O processo de decisão de compra segue cinco etapas:
A primeira etapa, constituindo-se na identificação da necessidade ou reconhecimento do
problema, ocorre quando, por exemplo, o iniciador sugere identifica a necessidade do consumo de
legumes e verduras. Os fatores determinantes desta necessidade são a conscientização sobre o
consumo; a existência de tempo disponível para o preparo dos alimentos; e a obtenção de vantagens
logísticas, econômicas pelo fato da compra em um ou mais locais.
A segunda etapa, envolve a busca de informações, surgida através da identificação da
necessidade. O decisor procura conhecer diversas informações a respeito dos alimentos que deseja
comprar bem como dos locais que deseja.
De posse destas informações torna-se possível a análise de alternativas (terceira etapa). Após a
busca de informações, o decisor analisa cada uma das opções, para posteriormente escolher a que
melhor atende às suas necessidades e expectativas. Esta análise é influenciada pelo reconhecimento da
possibilidade (ou não) de auto-fornecimento; preço, instalações, origens, características e critérios
melhor se ajustem às necessidades e expectativas do decisor; e a avaliação de experiências pregressas,
ou seja, qual alternativa apresentou melhores resultados em satisfação.
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A partir da análise efetuada na etapa anterior, tem-se a decisão da compra (quarta etapa);
inicialmente apenas como uma intenção de compra, pois a mesma também é dependente da atitude de
outras pessoas de sua relação, no tocante à escolha e ao grau de influência que estas têm sobre o
mesmo. Se a relação for positiva, ocorre a decisão definitiva de compra (quinta etapa), podendo ser
relacionadas às atitudes dos terceiros; propaganda boca a boca observada, impacto que o status
diferencial que a escolha acarretará sobre o decisor.
Tomada a decisão, no modelo ora em descrição, busca-se mostrar o comportamento pós-compra
que os envolvidos podem apresentar. Assim, há dois comportamentos básicos que o consumidor pode
ter em relação ao serviço - satisfeito ou insatisfeito.
Se o cliente está satisfeito, ele dificilmente exerce quaisquer ações e a probabilidade de efetuar a
compra novamente aumenta; já se este mesmo cliente estiver insatisfeito, pode ou não exercer ações,
em não o fazendo, não comunicará a outros sua insatisfação, porém, aos poucos, formará um mau
conceito do produto; já de forma oposta, ao decidir pelo exercício de ações efetivas, comunica sua
insatisfação através de ações públicas, por meio de reclamações, denuncia na Imprensa, nos órgãos de
defesa do consumidor, tomando ação judicial ou de maneira bem radical, numa ação privada,
comprando em outras localidade e, quase sempre, divulgando no seu ciclo de relacionamentos, contrarecomendando (GIANESI & CORRÊA, 1997).
Em se tratando de consumo alimentar, Malhotra (2011, p. 36) afirma que a preferência
crescente por comida portátil, saudável e saborosa pode ser atribuída a mudanças no ambiente
sociocultural, o qual inclui tendências demográficas e preferências do consumidor. O ambiente legal,
econômico e de marketing também teve um impacto significativo em algumas indústrias.
O ambiente legal inclui políticas públicas, leis, órgãos governamentais e grupos de pressão
influenciando e regularizando organizações e indivíduos na sociedade. Áreas legais importantes
incluem patentes, marcas registradas, royalties, contratos comerciais, impostos e tarifas. O ambiente
econômico, composto pelo poder aquisitivo, renda bruta, renda disponível, renda discricionária, preços,
poupança, disponibilidade de crédito e condições econômicas gerais. Por fim as habilidades de
tecnologia e de marketing de uma empresa influenciam muito quais programas e estratégias de
marketing podem ser implementadas (MALHOTRA, 2011).
Gianesi & Corrêa (1997) consideram outros fatores que possam influenciar o processo de
compra dos serviços, podendo ser divididos em quatro grupos, a saber:
 Fatores culturais - dentre os quais se espera que não haja influência cultural baseada em
raça, religião ou origem de colonização;
 Fatores sociais – caracterizados pelos grupos de referência, sendo a família o principal,
devido à influência que tais grupos exercem sobre o consumidor;
 Fatores pessoais, demográficos e psicográficos – em relação aos aspectos demográficos, a
influência desses fatores está condicionada à idade dos consumidores, renda, estado de saúde.
Já para os fatores psicográficos como estilo de vida, preferências e crenças.
 Fatores psicológicos - tais como: a motivação para fazer o alimento, pelo atendimento às
necessidades de alimentação dos envolvidos e de maior satisfação com a qualidade dos
alimentos; a percepção como os diferentes públicos percebem os alimentos e locais onde
ocorre a compra; a efetiva satisfação, obtida a partir de compras anteriores; e, as convicções e
atitudes expressas por todos envolvidos no processo.
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Não só o comportamento do consumidor, mas também suas opiniões importam cada vez mais
para as empresas, políticos e movimentos sociais (SPAARGAREN, 2003). Desse modo, através de
uma escala de frequência com alternativas entre “sempre” e “nunca” buscou-se entender as opiniões
expressas pela população de Campo do Meio – MG sobre o consumo de verduras e legumes e também
qual a percepção encontrada sobre o consumo de alimentos orgânicos.
2.

METODOLOGIA

O público alvo deste trabalho foi cidadãos da cidade de Campo do Meio, localizada no sul do
estado de Minas Gerais, sua população é constituída de 11.476 habitantes, a atividade agropecuária é
uma das principais geradoras de receita para o município, sendo superior à atividade industrial segundo
os dados divulgados pelo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e devido a
importância da atividade agropecuária, como forma de incentivo à produção foi analisado entre os
meses de novembro e dezembro de 2012 o consumo local de olerícolas, ou seja, de verduras e legumes
(IBGE, 2013).
Como atribuído a Malhotra (2011), essa pesquisa foi desenvolvida para identificar o potencial
de mercado, através da identificação e caracterização do mercado consumidor e diagnóstico dos hábitos
alimentares dos consumidores de olerícolas no município estudado. E para atingir o objetivo proposto
evidenciado no início deste trabalho, foram aplicados 118 questionários individuais, cujos entrevistados
foram selecionados por conveniência, abrangendo várias localidades distintas desta cidade, como locais
de vendas de produtos alimentícios, comércios e instituições públicas.
Para avaliar os fatores associados ao consumo de verduras e legumes as perguntas dos
questionários aplicados foram agrupadas em três blocos. No primeiro bloco estavam incluídas
características comportamentais como hábito de consumir ou não verduras e legumes e qual o local de
costume. O segundo bloco constituiu de 19 (dezenove) afirmativas contendo 5 (cinco) opções de
respostas relacionadas a uma escala de frequência que abrangeu entre (1) nunca, (2) raramente, (3)
algumas vezes, (4) quase sempre e (5) sempre. No terceiro bloco, foram incluídas características
sociodemográficas: sexo, idade, profissão, número de pessoas que moram na mesma casa, renda
familiar, escolaridade e estado civil.
Essa pesquisa se caracteriza como do tipo quantitativa, com o objetivo de mensurar a
quantidade dos entrevistados que responderam cada questão e quais das variáveis (questões
respondidas) encontradas caracterizam o público entrevistado. A técnica de amostragem se caracteriza
por uma amostragem não probabilística por quota, pois essa amostragem foi realizada através do
número predefinido de respondentes em cada setor do município estudado (SCHIFFMAN & KANUK,
2000 apud OLIVEIRA, 2001).
Para obtenção desses resultados foi utilizado o programa estatístico SPSS® Statistical Package
for the Social Science - (FERREIRA, 1999). As análises estatísticas realisadas foram as do tipo
descritiva e fatorial. A análise estatística descritiva preocupa-se com a forma pela qual um conjunto de
dados resumindo as informações contidas nestes dados mediante a utilização de medidas estatísticas
(TAVARES, 2007). Já a análise fatorial é uma técnica estatística multivariada cujo propósito principal
é definir a estrutura subjacente em uma matriz de dados, analisando a estrutura das inter-relações
(correlações) entre um grande número de variáveis, no presente trabalho as variáveis se referem às
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afirmativas presentes nos questionários, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns,
chamada fatores (HAIR Jr et al. 1995).
3.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A população foi composta por 118 respondentes, sendo 80 do sexo feminino e 37 do sexo
masculino. A idade média dos entrevistados foi de 35 anos.
Com relação ao hábito alimentar 96,6% declaram que consomem verduras e legumes, e em se
tratando de gênero, 96,3%, do sexo feminino declararam-se consumidoras, já no gênero masculino essa
porcentagem atingiu 97,3%. Para ambos os sexos, verificou-se que uma relação positiva sobre hábito
desse consumo em relação aos que não consomem.
75% dos entrevistados tem o ensino fundamental completo. Tal resultado vem ao encontro das
afirmações de Viebig et al (2009) quando foi diagnosticado que o consumo esteve positivamente
associado à escolaridade. Estes autores ainda fazem à associação do consumo a renda, todavia tal
relação não foi identificada nesta amostra.
As verduras mais indicadas como preferidas pelos respondentes foram alface, cebolinha, couve,
repolho e rúcula e os legumes abóbora, abobrinha verde, beterraba, cebola, cenoura e tomate.
3.1 Análise dos dados pela extração fatorial
Através das 19 variáveis contidas nos questionários individuais aplicados, buscou-se identificar
as preferências do consumidor em assuntos que envolviam aos hábitos de consumo, compra, e escolha
por alimentos orgânicos. Para tanto, a análise estatística utilizada foi a Análise Fatorial. De acordo com
Fávero et al (2009, p.236) a análise fatorial “busca identificar um número relativamente pequeno de
fatores comuns que podem ser utilizados para representar relações entre um grande número de
variáveis inter-relacionadas”. Esse tipo de análise se mostra a ideal para verificar se há número de
variáveis que representam o conjunto das 19 variáveis questionadas.
Primeiramente após os serem gerados no programa realizou-se o exame da matriz das
correlações buscando verificar a hipótese da matriz de correlações ser a matriz identidade
(determinante igual a 1) realizou-se o teste de esfericidade de Bartlett e o teste KMO, o qual varia entre
0 e 1, comparando as correlações simples com as parciais observadas entre as variáveis (Tabela 1).

Tabela 1: Teste de KMO e Bartlett
Medida de adequação da amostra - Kaiser-Meyer-Olkin.
Qui-quadrado aprox.
Teste de esfericidade de
df
Bartlett
Sig.

0,626
629,832
171
0
0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2013
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Valor de KMO acima de 0,600 indica que os fatores explicam bem a variabilidade dos dados,
enquanto o teste de Bartlett com nível de significância mais próximo de 0 mostra que maior é a
adequação da análise fatorial para o conjunto de dados. De acordo com a Tabela 1, afirma-se que os
fatores deste estudo explicam a variabilidade dos dados e que a análise fatorial se adéqua ao conjunto
dos dados, atendendo aos padrões exigidos dos testes.
As comunalidades indicam o quanto a variância de uma variável explica a variância de todas as
outras variáveis incluídas na análise fatorial. Quanto maior, melhor; ou seja, as variáveis que
apresentam os maiores valores, quando escolhidas para representarem os fatores, tornam a análise
fatorial mais adequada. Considerando valores acima de 60% na Tabela 2, pode-se afirmar que as
variáveis Q8, Q13, Q14, Q17, Q18, Q19 e Q20 são possíveis candidatas a serem escolhidas, pois
explicam grande quantidade da variância total.
Tabela 2: Comunalidades (Método de extração: Análise de Componentes Principais)
Inicial Extração
Q3 Hábito do consumo
1,000
0,368
Q4 Hábito de compra
1,000
0,391
Q5 Dificuldades para sair de casa para comprar
1,000
0,432
Q6 Importância do Preço
1,000
0,589
Q7 Import. Qualidade
1,000
0,566
Q8 Import. Tamanho
1,000
0,666
Q9 Import. Higiene
1,000
0,334
Q10 Import. Nutricional
1,000
0,224
Q11 Import. Facilidade de preparo
1,000
0,309
Q12 Plantio residência
1,000
0,197
Q13 Compra em um só local
1,000
0,714
Q14 Compra em diferentes locais
1,000
0,640
Q15 Preparo comida em casa
1,000
0,379
Q16 Dificuldade de preparar em casa
1,000
0,567
Q17 Gostaria minimamente processados
1,000
0,699
Q18 Pagaria por minimamente processados
1,000
0,730
Q19 Preferência por orgânicos
1,000
0,671
Q20 Pagaria por orgânicos
1,000
0,745
Q21 Compra se entrega em casa
1,000
0,201
Fonte: Dados da pesquisa, 2013
Estabelecidas as comunalidades, passam a ser analisados os autovalores (eingevalue) e a
variância total explicada. O Autovalor é a proporção da variância total que é explicada por cada fator.
A interpretação do Autovalor ou autovalor se dá pela divisão deste valor pelo número de variáveis. O
valor encontrado indica o percentual de explicação do fator, porque os fatores são ortogonais e
independentes entre si e a distribuição é normal.
No caso do Autovalor ser menor do que 1 (um) o percentual que o fator agrega à explicação é
muito baixo, por isso, normalmente é desconsiderado. Se a diferença entre ele e o próximo fator tiver
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uma grande diferença, então ele pode ser incluído. Dessa forma, no procedimento para análise dos
autovalores, foram retirados os fatores com autovalores superiores a 1,0.
Extraindo os autovalores superiores a 1,0, captando os fatores com cumulatividade superior a
49,580% (que explica o modelo da análise fatorial), percebe-se o poder de explicação de cada um dos
fatores. O primeiro explica 17,728% da variância, o segundo 13,495%, o terceiro 10,371% e por fim o
quarto 7,986% da variância. Neste caso os 4 primeiros fatores explicam metade dos dados (Tabela 3).
Tabela 3: Total da Variância Explicada (Método de extração: Análise de Componentes Principais)
Componentes
Autovalores iniciais
Soma das Cargas Extraídas
Total

Q3 Hábito do consumo
3,368
Q4 Hábito de compra
2,564
Dificuldades para sair 1,971
Q5
de casa para comprar
Q6 Importância do Preço
1,517
Q7 Import. Qualidade
1,284
Q8 Import. Tamanho
1,139
Q9 Import. Higiene
1,034
Q10 Import. Nutricional
1,018
Import. Facilidade de
0,821
Q11
preparo
Q12 Plantio residência
0,725
Q13 Compra em um só local 0,622
Compra em diferentes 0,600
Q14
locais
Preparo comida em
0,482
Q15
casa
Dificuldade de preparar 0,409
Q16
em casa
Gostaria minimamente 0,396
Q17
processados
Pagaria por
0,350
Q18 minimamente
processados
Preferência por
0,295
Q19
orgânicos
Q20 Pagaria por orgânicos 0,253
Compra se entrega em 0,153
Q21
casa
Fonte: Dados da pesquisa, 2013

% da
Variância

Cumulativo
%

Total

% da
Cumulativo
Variância
%

Total

Soma das cargas
Rotacionadas
% da
Cumulativo
Variância
%

17,728
13,495
10,371

17,728
31,223
41,595

3,368
2,564
1,971

17,728
13,495
10,371

17,728
31,223
41,595

3,136
2,335
1,998

16,504
12,288
10,518

16,504
28,792
39,310

7,986
6,758
5,993
5,442
5,358
4,321

49,580
56,339
62,331
67,774
73,131
77,452

1,517

7,986

49,580

1,951

10,271

49,580

3,814
3,276
3,156

81,266
84,541
87,697

2,535

90,232

2,153

92,385

2,086

94,470

1,840

96,310

1,552

97,862

1,332
0,807

99,193
100,000

A matriz dos componentes (Tabela 4) apresenta as cargas que correlacionam as variáveis com
os fatores antes da rotação, ou seja, permite verificar qual fator melhor explica cada uma das variáveis
originais.
Tabela 4: Matriz dos Componentes
Componentes
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Q16 Dificuldade de preparar em casa
Q2 Hábito de compra
Q15 Preparo comida em casa
Q3 Hábito do consumo
Q17 Gostaria minimamente processados
Q7 Import. Qualidade
Q9 Import. Higiene
Q10 Import. Nutricional
Q12 Plantio residência
Q20 Pagaria por orgânicos
Q18 Pagaria por minimamente processados
Q21 Compra se entrega em casa
Q11 Import. Facilidade de preparar
Q13 Compra em um só local
Q14 Compra em diferentes locais
Q5 Dificuldades para sair de casa para comprar
Q6 Importância do Preço
Q19 Preferência por orgânicos
Q8 Import. Tamanho
Fonte: Dados da pesquisa, 2013

1
2
-0,629
0,615
0,591
0,574
-0,562 0,561
0,529 0,503
0,423
0,403

3

4

0,425 0,649
-0,453 0,640
0,406
0,804
-0,652
-0,515
0,402
0,630
0,429 0,466
-0,493
0,462 0,459 0,488

Com base na Tabela 4, podemos afirmar que para a variável Q7 há predomínio do fator 1, na
variável Q20 há o predomínio do fator 2, na variável Q6 há o predomínio do fator 4. Em função da
existência de variáveis presentes em mais de um fator optou-se por utilizar o recurso da rotação pelo
método varimax conforme demonstrado na Tabela 5, a qual contempla os valores de carga após a
rotação.

Tabela 5: Matriz de Componentes Rotacionada (Método Varimax)
Componente
1
2
3
Q17 Gostaria minimamente processados
-0,724
Q18 Pagaria por minimamente processados
-0,681 0,438
Q16 Dificuldade de preparar em casa
-0,594
Q4 Hábito de compra
0,591
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Q15 Preparo comida em casa
0,570
Q3 Hábito do consumo
0,506
Q9 Import. Higiene
0,433
Q12 Plantio residência
Q10 Import. Nutricional
Q20 Pagaria por orgânicos
0,841
Q19 Preferência por orgânicos
0,796
Q7 Import. Qualidade
0,618
Q8 Import. Tamanho
0,808
Q6 Importância do Preço
0,645
Q11 Import. Facilidade de preparar
0,486
Q21 Compra se entrega em casa
Q13 Compra em um só local
-0,828
Q14 Compra em diferentes locais
0,757
Q5 Dificuldades para sair de casa para comprar
0,545
Fonte: Dados da pesquisa, 2013
Através do agrupamento das variáveis Q 17, 18, 16, 4, 15, 3, e 9 que possuem elevada carga no
Fator 1, poderíamos renomear esse grupo de fatores como “Donas de casa”. O Fator 2 discrimina as
variáveis Q18, 20, 19 e 7, o qual foi nomeado “Consumidores de produtos diferenciados” Fator 3 tem
carga elevada nos fatores Q8, Q6 e 11, chamado “Práticos”. O último fator (4) discrimina as variáveis
Q13, 14, 5, chamado “Focado na facilidade de compra”.
Após a realização da análise fatorial e rotacionamento da matriz, chegou-se aos 4 fatores
explanados. Verifica-se que tais fatores verdadeiramente expõem a existência de perfis que identificam
os grupos e permitem que sejam desenvolvidas algumas análises.
O primeiro grupo recebeu o nome de “Donas de casa”, pois o somatório de suas respostas
identificou que este grupo tem o hábito de consumir (Q3) e realizar as compras de verduras e legumes
para sua casa (Q4). Outra característica demonstra que estes consumidores preparam sua comida em
casa (Q15), e por esse motivo não encontram necessidade de comprar produtos minimante processados
(Q17), a não necessidade de aquisição desse tipo de produto é explicada pelos resultados negativos
apresentados por essa variável e pela variável “Pagaria por minimamente processados” (Q18) na
Tabela 6, além disso, tais consumidores afirmam não terem dificuldades em preparar as verduras e
legumes em casa (Q16) pelo resultado negativo apresentado. Dessa forma fica evidente a preferência
pelo preparo dos alimentos no próprio lar. Após essas constatações ainda há uma última característica
que diz respeito à clara preocupação com a higiene, quando estes destacam que “Reparam na higiene
do local de venda quando está no estabelecimento” (Q9). Tal característica demonstra a coerência com
o perfil do grupo.
Tais características vão ao encontro da caracterização de Gianesi e Correa (1997), quando os
autores afirmam quais são os fatores que influenciam o processo de compra. Tal grupo certamente
possuem fatores pessoais que os levaram a essas preferências, como por exemplo, o tempo disponível
para o preparo, seu estilo de vida e a valorização do ato do preparo caseiro. Além disso, os fatores
sociais psicológicos considerando a influência familiar permite identificar a tendência de uma
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preocupação com o bem-estar da família tanto quanto a reunião familiar em torno do preparo e
consumo destes alimentos.
Ao cruzar estes dados com algumas características socioeconômicas foi possível delinear ainda
melhor o perfil do primeiro grupo visando compreender suas características, no sentido de atender as
aspirações desses tipos de clientes. Os dados do grupo foram cruzados inicialmente com a informação
sobre idade, concluindo que em torno de 50% deste grupo tem entre 26 e 45 anos de idade. Houve
também o cruzamento com o gênero, no qual observou-se que mais de 70% dos pertencentes ao grupo
são do gênero feminino. Por fim com objetivo de verificar a influência familiar no grupo, foi
identificado que em torno de 75% das pessoas moram em casa possuindo 2 e 4 moradores.
O segundo grupo recebe o nome de “Consumidores de produtos diferenciados”, já que o
somatório de suas respostas demonstra um grupo que pagaria a mais por minimamente processados
(Q18), além disso, têm a preferência e pagariam a mais por produtos orgânicos (Q19 e Q20) e dão
importância para a qualidade desses alimentos na hora da compra (Q7). Os dados levantados apontam a
preferência de consumo por produtos orgânicos em função dos atributos ligados a um alimento
saudável e que proporciona a preservação ambiental em seu processo de produção. A disposição em
pagar por um produto orgânico, que geralmente possui um preço mais elevado em relação aos
alimentos processados de forma convencional, se mostrou elevada no município, refletindo a tendência
global de interesse por alimentação de origem orgânica. A qualidade desses produtos é destacada como
um fator importante na decisão de compra desses consumidores, pois o consumo de orgânicos está
relacionado com a qualidade que esse produto proporciona.
O cruzamento dos dados com algumas características socioeconômicas auxilia a compreender
as preferências deste grupo. No se que refere importância para qualidade do produto na hora da compra
identificou-se que, apesar de bastante elevado nos dois gêneros, o público feminino atribui maior
importância chegado a 93% de elevada importância, enquanto que entre os homens atingem 78%. No
que se refere à renda, foi constatado que quanto maior a renda, também é maior a importância
considerada quanto à qualidade, atingindo 90% na faixa de renda que compõe entre 5 e 10 salários
mínimos e 100% nas faixas que afirmaram ter mais de 10 salários mínimos.
Outra característica do grupo refere-se à preferência por produtos minimamente processados
demonstrando que entre os casados a sua preferência atinge 52%, enquanto que entre os solteiros ela
aproxima-se de 35%. Já, no que se refere à idade, foi observado que a sua procura concentra-se com
mais ênfase (em torno de 50%) no grupo que compõe a idade até 35 anos. A partir dessa idade o
interesse é menor (em torno de 35%).
Quando discutida a preferência por produtos orgânicos identificou-se que apesar de ter alta
incidência em todas as faixas etárias, na idade até 25 anos ela demonstrou-se em torno de 70%. Já entre
as pessoas com idades acima de 25 anos, percebeu-se que essa preferência supera os 90%. No que se
refere à renda a preferência foi destacada em todos os grupos, todavia esta se demonstrou maior entre
as pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos (90%), sendo que entre as que ganham até 2
salários ela é um pouco menor, ficando em torno de 80%. Complementando a essa questão, ao ser
abordado sobre a disposição em pagar mais para a obtenção dos produtos orgânicos observou-se que na
medida em que a faixa etária é mais elevada, tal disposição cresce chegando a 100% na faixa que
contempla os respondentes com mais de 66 anos, enquanto que na faixa dos que tem menos de 18 anos
essa preferência revelou-se de 40%. Nota-se também que entre os casados esta preferência também é
maior que 90% enquanto que nos solteiros ela atinge 60%
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O terceiro grupo extraído na Tabela 5 teve características identificadas quando foi atribuída
importância destacada ao preço (Q6), tamanho (Q8) e na facilidade do preparo (Q11). Desse modo tal
grupo foi denominado de “Práticos”, por serem identificados como consumidores que escolhem
verduras e legumes são mais fáceis de preparar e priorizam pelo tamanho que consequentemente
interfere nesse processo. Tais características podem estar relacionadas à classificação dada por
Malhotra (2011), quando aborda os fatores pessoais, demográficos e psicográficos e explica a
influência do estilo de vida e preferências. Tal grupo, ao demonstrar sua preferência pela facilidade no
preparo, demonstrou estar focado em investir pouco tempo para a elaboração dos alimentos, como
também preocupou-se com o preço e tamanho. Cabe destacar que o fato deste grupo dar importância ao
preço, não significa, necessariamente, que consome menos do que outros grupos. Tal fator caracteriza o
grupo como preocupado em analisar o valor destes produtos no momento da compra. Assim, tais
consumidores podem ser capazes de substituir alimentos por outros quando há alta nos preço.
A constatação da existência deste grupo é interessante, pois demonstra que mesmo
considerando verduras e legumes como um grupo de alimentos que tem características importantes para
uma boa qualidade de vida, há pessoas que preocupadas com os fatores relacionados à praticidade no
preparo e no preço praticado pelo mercado.
Ao realizar os cruzamentos dos dados das características do grupo 3; importância do tamanho
(Q8), importância do preço (Q6) e a importância da facilidade no preparo (Q11), com o perfil
socioeconômico gênero, renda, idade e estado civil, identificou-se os seguintes aspectos:
Em relação a importância do preço (Q6), o público feminino (75%) dá mais importância do que
o público masculino (50%); em relação a renda essa preocupação aumenta na medida que a renda é
inferior, por exemplo, para os que recebem até 2 salários mínimos a preocupação por preço do alimento
preocupam até 80% das entrevistados do grupo.
Correlacionando a variável Importância do tamanho (Q8) com renda, verificou-se que é
atribuído uma menor importância nesse aspecto para as pessoas que recebem entre 5 e 10 salários
mínimos e de 11 a 20 salários (66,6%). Enquanto que entre os demais respondentes classificados em
outras faixas salariais atribuem importância entre 75% dos entrevistados.
No que se refere à análise da facilidade de preparar as verduras e legumes (Q11) foi observado
que esta característica é destacada entre as pessoas que possuem faixa de renda de até 1 salário mínimo,
onde é atribuída uma importância de 63% a essa questão. Em todas as outras faixas tal importância é de
apenas 30%.
O último grupo identificado, nomeado como “Focado na facilidade de compra” são aqueles que
declararam que encontram dificuldades em sair de casa para comprar verduras e legumes (Q5).
Coincidentemente, pode-se perceber que há respondentes que afirmam que compram verduras e
legumes lugares diferentes (Q14), confirmado pela resposta negativa quanto à compra em um só local
(Q13). Verifica-se assim que na cidade entrevistada há consumidores que declaram em encontrar
dificuldades de compra devido a inacessibilidade de produtos em um mesmo local.
Para este último grupo, foi realizado um cruzamento de dados com as características renda,
escolaridade e profissão para identificar as tendências sobre o perfil do mesmo, porém não foi possível
ter obter uma análise conclusiva, pois os dados nessa última analise se apresentaram dispersos.
4.

CONCLUSÃO
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Objetivando identificar e caracterizar o público consumidor de verduras e legumes da cidade de
Campo do Meio/MG, foi possível classificar quatro grupos distintos de consumidores, classificados
como “Donas de casa”, “Consumidores de produtos diferenciados”; “Práticos” e “Focado na facilidade
de compra”.
O grupo das “Donas de casa” foi classificado dessa forma, pois através dos índices gerados na
matriz rotacionada demonstraram que as variáveis mais significativas estão relacionadas aos hábitos de
consumo de verduras e legumes, ao hábito de compra, a realização do preparo de comida em casa, a
importância dada à higiene o local de compra, além disso não pagariam e nem desejariam encontrar
produtos minimamente processados no mercado e não encontram dificuldades para preparar os
alimentos em casa.
O segundo grupo, “Consumidores de produtos diferenciados” são aqueles que pagariam a mais
por produtos minimamente processados, gostariam de encontrar alimentos orgânicos e pagariam a mais
por eles e estão atentos à qualidade dos mesmos na hora da compra.
O terceiro grupo se caracteriza pelos consumidores “Práticos”, pois através dos índices das
variáveis identificadas, mostram que é um grupo que atenta a facilidade de preparo do alimento, ao
tamanho e ao preço dos mesmos.
Por fim, o quarto grupo considerados como “Focado na facilidade de compra”, são aqueles que
o consumo de olerícolas estão atrelados a facilidade ou não de acesso ao local de compra.
Dessa forma, pode-se concluir que no município de Campo do Meio/MG há grupos distintos de
consumidores, mas todos eles consomem verduras e legumes e inicia-se o interesse por alimentos
considerados como sustentáveis, como apresentado a preferência por alimentos orgânicos. Assim, para
aqueles que querem atender esse mercado poderá direcionar estratégias como formas de atendimento,
diferenciação de produtos e preços, vendas diretas, oferta de alimentos orgânicos que
consequentemente estimulará a demanda por olerícolas e proporcionará retornos positivos para toda a
cadeia produtiva.
O trabalho de pesquisa apontou significância dos dados para estudos através de outras técnicas
estatísticas, entre elas as análises de cluster e discriminante. Dessa forma, sugere-se a utilização de tais
métodos em futuras investigações.
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Resumo: A Educação a Distância (EaD) atravessa um momento de crescimento em várias áreas acadêmicas no Brasil. Em
paralelo, cresce a discussão sobre sustentabilidade, que se eleva a uma política nacional de educação ambiental, que
determina as ações necessárias para a criação de uma sociedade sustentável. O presente trabalho tem como objetivo discutir
a educação para a sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior (IES), mais especificamente nos cursos de graduação
a distância em uma instituição pública no Nordeste do país, e suas implicações na formação dos futuros profissionais. Para
consecução do trabalho será empreendida pesquisa documental, a partir do exame de um conjunto de projetos pedagógicos
de cursos em vigência na modalidade a distância. Como principais resultados encontrados, destaca-se o tratamento
incipiente que é dado a todas as dimensões da sustentabilidade, embora a dimensão social esteja presente em grande parte
dos projetos pedagógicos analisados.
Palavras-chave: Educação a Distância, Sustentabilidade, Projetos Pedagógicos.
Abstract: Distance learning is becoming a research focus in different academic areas in Brazil. Besides that, there is a
growing discussion on sustainability with consequences on national policy of environmental education, which determines
the actions necessary to create and maintain a sustainable society. This paper aims to discuss education for sustainability in
higher education institutions, more specifically in undergraduate distance learning programs in a public university in the
Northeast of Brazil. It is discussed its implications in future professionals training. A desk research was conducted, based on
a set of pedagogical proposal courses, all of them using distance learning. As main results, we highlight the incipient
treatment given to all dimensions of sustainability, although the social dimension is present in most educational projects
analyzed.
Key-words: Distance Education, Sustainability, Educational Projects

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. Introdução
Atualmente, a Educação a Distância (EaD) atravessa um momento de crescimento em várias áreas
acadêmicas no Brasil. Diversos projetos e programas são empreendidos, tanto no âmbito da iniciativa
privada quanto no contexto das ações do Governo Federal. A criação da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) é um exemplo da ação governamental, que fita promover cursos em diferentes áreas, como
administração, formação de professores e de gestores públicos.
Outra novidade que também está em curso no Brasil e no mundo é o crescente interesse pelo tema
Educação para a Sustentabilidade. No âmbito acadêmico internacional, muitos estudos foram
realizados nas últimas duas décadas, tanto em número quanto em diversidade de abordagens. Apesar de
um cenário global promissor, a temática da educação para a sustentabilidade é pouco disseminada no
Brasil. De maneira específica, no campo da EaD, ainda carece de estudos para verificar sua
abrangência. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo discutir a educação para a
sustentabilidade nas instituições de ensino superior (IES), mais especificamente nos cursos de
graduação a distância em uma instituição pública no Nordeste do país, e suas implicações na formação
dos futuros profissionais.
Os fundamentos que justificam a importância deste estudo repousam na clara percepção, que começa a
atingir grande parte da humanidade, a respeito da “iminente falência da natureza em continuar
provendo os serviços ambientais essenciais à nossa sobrevivência e a incapacidade dos atuais modelos
de negócio para lidarem com a miséria” (ALMEIDA, 2007, p. 1). Neste contexto, a educação é
notadamente reconhecida e colocada como um instrumento privilegiado para alcançar o
desenvolvimento sustentável (BARBIERI, 2011).
Além disso, existem dispositivos legais no Brasil, entre os quais os contidos na Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999 (BRASIL, 1999), regulamentada pelo Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002, que
disciplina a política nacional de educação ambiental e determina as ações necessárias para a criação de
uma sociedade sustentável. Conforme o art. 1º da referida Lei, a educação ambiental deve ser entendida
como,
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (BRASIL, 1999, art. 1º).

Depreende-se, a partir do texto acima, que educação ambiental é uma das estratégias possíveis, por
meio da qual se alcançaria uma sociedade sustentável. A educação ambiental se constitui, portanto, no
‘meio’ e sustentabilidade no ‘fim’, compreendendo-se ambas como partes de um mesmo processo, que
é a construção de sociedades sustentáveis. Além disso, no art. 4º, ainda está determinado que é
princípio básico da educação ambiental: “II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade” (BRASIL, 1999, art. 4º).
Em outras palavras, o meio ambiente deixa de ser tratado como uma entidade isolada e passa a ser
problema de todos, uma vez que está intimamente relacionado com questões econômicas, sociais,
culturais, espaciais e ambientais, o que deve ser pensado como forma de sustentabilidade do povo, para
o povo, e ainda considerar as necessidades das gerações futuras. É nesse sentido que se optou, neste
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trabalho, pelo emprego da expressão “educação para a sustentabilidade” em detrimento de “educação
ambiental”.
A despeito do que dispõe a legislação vigente no Brasil sobre Educação Ambiental (EA), optou-se por
adotar o termo Educação para a Sustentabilidade (EDS), haja vista que de acordo com a Conferência
Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, em Tessalônica, Grécia, em 1997, este termo seria
mais apropriado dado a sua maior amplitude. Devido à vasta gama de temas globais incluídos nas
conferências anteriores da ONU e na Agenda 21 e que não estão restritos somente ao campo ambiental,
passou-se a utilizar o termo educação para a sustentabilidade, podendo referir-se a ela como educação
para o meio ambiente e a sustentabilidade.
Esta conferência marcou uma mudança profunda na trajetória da EA, pois “educação para a
sustentabilidade, educação para um futuro sustentável, educação para o desenvolvimento sustentável
passaram a ser expressões usadas como sinônimas nos documentos da ONU e da Unesco a partir de
então” (BARBIERI, 2011, p.62). O mesmo autor ainda sugere que é possível interpretar, a partir da
Tessalônica, que o documento indica que não há diferença entre ambas ou que a EA foi se
transformando na EDS.
Cabe ainda salientar que, embora o número de estudos sobre sustentabilidade tenha crescido
consideravelmente nos últimos anos, associar o tema com a educação a distância ainda é inovador, o
que também se constitui em justificativa para a presente pesquisa. Diante deste contexto, a questão de
pesquisa para qual se busca resposta é: Como os cursos na modalidade a distância têm incorporado o
processo de ensino e aprendizagem da educação para a sustentabilidade?
2. Revisão da Literatura
Pesquisar e desenvolver modelos para atingir um estágio no qual todos os seres humanos tenham um
padrão de vida igualmente satisfatório para todos, é, atualmente, um dos maiores desafios enfrentados
pela humanidade. Discutir, avaliar, tomar decisões e assumir as responsabilidades quanto a que rumo
seguir, é um desafio que cabe não só aos poderes públicos, mas a todos, inclusive na determinação dos
conteúdos e processos a serem empregados em cursos superiores.
Visando a solução dos graves problemas comuns a todos, uma possível solução foi apontada: a adoção
e implantação dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, cujos objetivos são: a
eficiência econômica, a equidade social, a diversidade cultural e a proteção e a conservação do meio
ambiente. Desde o final do milênio passado, os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável se tornaram não somente uma base teórica, mas, também, uma importante norma social
para o desenvolvimento humano em todo o mundo (KEINER, 2006).
A Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) de 1983, concluiu seus
trabalhos em 1987 com o relatório “Nosso Futuro Comum”, que contém a definição mais comum de
desenvolvimento sustentável: “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do
presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias
necessidades” (CMMAD, 2011, p. 46). Desenvolver sociedades sustentáveis parece, entretanto, que
não é tarefa das mais fáceis. Culturalmente o homem utiliza a natureza de forma irresponsável, sem se
preocupar com o esgotamento do ecossistema.
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Iniciativas públicas, privadas e não governamentais são empreendidas com o intuito de promover
mudança de comportamento em prol da sustentabilidade do planeta e uma das iniciativas mais usuais é
a educação formal. A educação formal passa pela institucionalização de projetos que contemplem a
sustentabilidade como eixo norteador. Neste sentido, e para efeito deste trabalho, questiona-se
inicialmente como deveria ser um Projeto Pedagógico que privilegiasse a educação para a
sustentabilidade. Uma resposta provisória, tomada a partir do conceito amplo de sustentabilidade,
aponta para um elemento que inclua de forma equitativa as dimensões da sustentabilidade, ou seja, que
dê importância às dimensões econômica, social e ambiental, sem que nenhum desses pilares possua
maior peso relativo que os demais.
Do ponto de vista da dimensão econômica, essa seria a expresão utilizada para identificar o conjunto de
estratégias que possibilitam vantagem por meio da utilização de recursos disponíveis. A ideia nessa
dimensão é promover o uso eficiente e racional desses recursos a longo prazo. Para as organizações, a
sustentabilidade econômica significa a utilização de recursos para que o negócio continue a funcionar
ao longo de vários anos, enquanto este proporcionar lucros que se coadunem com os objetivos
estabelecidos.
Uma organização que realmente vise a sustentabilidade econômica, deve observar que o uso dos
recursos disponíveis não deve apenas proporcionar lucros, mas, também, não pode trazer prejuízos para
as comunidades próximas ou desequilíbrio ao meio ambiente. Estabelecendo suas estratégias dessa
forma, a longo prazo, os investimentos tenderão a aumentar e o negócio terá maior viabilidade. Sachs
(1993) também lembra que sustentabilidade econômica possibilita não somente a alocação e a gestão
mais eficiente dos recursos, mas inclusive a existência de um fluxo regular de investimentos público e
privado.
Retomando ao objeto desta pesquisa, questiona-se: o que seria um Projeto Pedagógico de Curso que
enfoque o ensino e a aprendizagem da sustentabilidade econômica? Partindo das considerações acima,
é possível transpor para o universo dos Projetos Pedagógicos a noção de que o egresso desses cursos
devem, a priori, ser capazes de gerenciar suas carreiras a longo prazo, o que parece se aproximar da
noção de aprender a conhecer, que inclui perceber e atender as necessidade do mercado e da sociedade.
Outro aspecto seria o direcionamento para a utilização dos recursos disponíveis de modo eficiente e
racional, que se aproxima da noção de aprender a fazer (DELORS, 1996).
Com a incorporação do conceito de sustentabilidade é possível redefinir o significado de riqueza e
progresso, em face de uma visão de vida e de sociedade mais integrada e sistêmica. Para construir uma
sociedade sustentável é essencial entender que um meio ambiente saudável é condição sine qua non
para seu bem-estar, para o funcionamento da economia e, enfim, para a sobrevivência da vida na terra.
Entretanto, a vida – individual e social – não pode ser reduzida somente às funções biológicas e de
produção-consumo (RATTNER, 1999).
Sendo assim, é possível considerar que, de um ponto de vista sociológico, sustentabilidade social é:
uma qualidade das sociedades. Significa as relações sociedade-natureza, mediadas pelo
trabalho, bem como as relações dentro da sociedade. A sustentabilidade social é dada, se o
trabalho dentro de uma sociedade e os arranjos institucionais relacionados satisfazerem um
vasto conjunto de necessidades humanas [e] são moldadas de forma que a natureza e as suas
capacidades reprodutivas são preservados durante um longo período de tempo e as
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reivindicações de justiça social, da dignidade humana e da participação são cumpridas
(LITTIG;GRIESLER, 2005, p. 72).

A sustentabilidade social está ligada não somente a relações internas e não se limita a esse aspecto, pois
se relaciona também aos stakeholders externos e às comunidades no entorno da organização, bem
como a outras sobre as quais possa ter algum impacto (LOURENÇO; CARVALHO, 2013). Portanto, o
que viria a ser um Projeto Político Pedagógico de Curso que contemplasse a sustentabilidade social?
Uma possível resposta é que seria aquele cujas bases filosóficas e pedagógicas estivessem pautadas na
ideia de liberdade, igualdade, fraternidade e participação.
A abordagem ecológica para o desenvolvimento sustentável é mais voltada à estabilidade dos sistemas
biológicos e físicos. Portanto, a sustentabilidade ambiental concentra-se na vitalidade geral e na saúde
dos ecossistemas. De acordo com essa abordagem, o principal desafio no desenvolvimento econômico
é determinar os limites de uso dos sistemas naturais para as diversas atividades econômicas. Neste
caso, a vitalidade dos subsistemas torna-se essencial na visão crítica da estabilidade global do
ecossistema total. Assim, a importância de preservar a variedade biológica é enfatizada a fim de
garantir um equilíbrio na natureza, a elasticidade dos ecossistemas a nível global e sua capacidade de se
adaptar às mudanças na biosfera, e, também, de garantir seu uso no futuro. Referindo-se à variedade
biológica, vale ressaltar que esta não pode ser substituída por qualquer outra coisa (CIEGIS et al.,
2009).
No caso da sustentabilidade ambiental em Projetos Pedagógicos de Cursos, seria então, imprescindível
a existência de elementos que versem sobre a relação do homem com a natureza e da necessidade de
estabilizar os ecossitemas biológicos e físicos, incentivando atitudes que primem pelo respeito à vida,
em todas as suas formas e manifestações e à qualidade do meio ambiente, no exercício de suas
atividades. Há ainda o principal objetivo da implementação dos princípios da sustentabilidade que é a
salvaguarda de uma quantidade ideal de capital (ou a soma de diferentes tipos de capital) para as
gerações futuras.
Por fim, cabe destacar que é comum a referência às dismensões da sustentabilidade: ambiental, social e
econômico, porém, essa definição pode sugerir que sejam independentes entre si. Na verdade, essas três
dimensões se interrrelacionam e se completam, assim, é comum o estudo desses fatores em conjunto.
Portanto, é nessa perspectiva da complexidade do tema, que o legislador propõe no Art. 10º, a seguinte
estratégia para tratar o tema na educação formal:
A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de
ensino.
§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas aos aspectos metodológico da
educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de uma disciplina
específica.
§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser
incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem
desenvolvidas.

Da leitura do Artigo supra citado, assim como da revisão sobre as dimensões da sustentabilidade, fica
claro que os Projetos Pedagógicos de Curso para atender os requisitos da educação ambiental ou
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educação para a sustentabilidade, além de conter aspectos que consideram as dimensões da
sustentabilidade, esses devem ser abordados não como uma disciplina, mas como um elemento que se
desenvolve de forma transversal em todas as disciplinas do curso, o que irá requerer a formação de
todos os professores.
3. Material e Método
Na pesquisa que fundamenta este artigo, utiliza-se o método do estudo de caso, tendo em vista a
intenção de realizar análise profunda de práticas de educação para a sustentabilidade. Serão
empregados múltiplos casos, uma vez que as unidades de estudo serão os cursos de bacharelado e
licenciatura na modalidade a distância de uma instituição de ensino superior pública do Nordeste do
país. Godoy (1995, p. 25) sugere que o estudo de caso deve ser utilizado quando está em pauta “o
exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular”.
A instituição objeto da pesquisa foi criada em 1975. Possui estrutura multicampi, apresentando
faculdades e centros na capital e em seis municípios do interior do Estado. Em 2000, começou a ofertar
cursos de graduação a distância. A partir de 2006, estabeleceu convênio com o Ministério da Educação,
passando a integrar o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Atualmente, oferta 01
bacharelado a distância e 07 licenciaturas a distância pela UAB, além de 03 especializações. Está
presente em polos de apoio presencial em 17 municípios do Estado.
Para a coleta de dados foi utilizado o levantamento documental. A pesquisa documental, defende
Godoy (1995, p. 21), constitui-se “no exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam
um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações
complementares”. Nesse sentido, a autora lembra que os documentos são rica fonte de dados e
assumem forma ampla, pois em sua definição incorporam: materiais escritos, estatísticas e elementos
iconográficos (sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes etc.).
Os documentos foram obtidos junto ao órgão responsável pela gestão das ações de EaD na IES
investigada. Constam dos projetos pedagógicos de cada um dos cursos de graduação a distância
ofertados por meio do convênio MEC/UAB, além de documentos referentes a planos e políticas de
educação a distância para a sustentabilidade, tanto do referido órgão, quanto da IES. Outros
documentos também foram identificados em consulta ao site da instituição. Foram coletados e
analisados os projetos pedagógicos dos cursos (PPCs) de bacharelado em Administração Pública e das
licenciaturas em Artes, Biologia, Física, Informática, Matemática e Química.
O volume de dados qualitativos gerados pelos documentos coletados (PPCs anteriormente citados)
foram reduzidos e segmentados para tratamento analítico, a partir das seguintes categorias de análise:


Significado atribuído à sustentabilidade pelos cursos;



Forma de abordagem do tema da sustentabilidade na integralização curricular dos cursos.



Forma de abordagem das dimensões da sustentabilidade nos currículos: ambiental, social e
econômica.

Para resguardar o nome da IES, os documentos analisados serão nomeados como Documentos e
numerados com uma sequencia de 1 a 8.
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4. Educação para a sustentabilidade em cursos na modalidade a distância
Inicialmente, cabe destacar, que todos os Projetos Pedagógicos foram elaborados sob a orientação de
assessoria única proveniente do órgão responsável pela gestão das ações de EaD na IES investigada.
Dessa maneira, todos os sete projetos obtidos e analisados estão estruturados em duas partes. A
primeira, dedicada a apresentar e descrever a proposta de educação a distância concebida pela IES para
os cursos de graduação; a segunda, referindo-se especificamente ao projeto pedagógico de cada um dos
cursos.
A primeira parte dos PPCs consiste na introdução do tema da educação a distância, sua história no
Brasil e no mundo, incluindo sua institucionalização, que culmina com a criação da Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Tratamento especial também é dado à história da educação a distância na IES,
que se iniciou em 1996 com a oferta do Programa Especial de Formação Pedagógica, direcionado para
bacharéis que já exerciam atividades de magistério, e coordenado pelo Centro de Educação da IES.
Essa iniciativa resultou, em 2008, na criação de órgão específico para a gestão da EaD na instituição,
vinculado diretamente à Reitoria. A primeira parte aborda, ainda, os fundamentos da educação na
modalidade a distância da IES, que esclarece o seguinte:
A proposta da UAB/IES para a oferta de cursos de graduação na modalidade de educação a
distância busca incorporar o uso das novas tecnologias e o crescente grau de interatividade que
tem permitido alterar as relações de tempo de espaço, caminhando para uma convergência entre
o real e o virtual. Isso nos leva a redefinir os limites entre o que seja educação presencial e
educação a distância e a criação de um modelo de oferta que, na literatura internacional, se
denomina blended learning que se pode traduzir como cursos híbridos.

Nesta primeira parte ainda são apresentados os fundamentos da educação a distância na IES, os tipos de
interação, os recursos educacionais e humanos disponíveis e a sistemática de avaliação da
aprendizagem e institucional.
A segunda parte, como já foi dito, é específica para cada um dos cursos. Para análise dos documentos
elencou-se algumas categorias, como visto acima, com o intuito de verificar se os PPCs apresentavam
preocupação com o ensino e aprendizagem da sustentabilidade e qual de suas dimensões eram
contempladas.
No PPC de Artes, observou-se incidência irregular dessas categorias, sendo que a preocupação com os
aspectos ambientais é totalmente ausente. A maior incidência foi da à sustentabilidade social, o que
denota a preocupação do curso em formar cidadãos capazes de agir e modificar a sociedade em que
vive através da cultura. Algumas vezes faz-se referência ao termo “meio em que vive”, mas não deixa
claro sobre qual meio esta se referindo, dada a abordagem superficial do tema:
artes deve estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento
reflexivo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive e; comunicar o saber
através do ensino, de publicações e outras formas (Documento 2).

Além de elementos de sustentabilidade social, o PPC do Curso de Artes reconhece o potencial
econômico que pode resultar de sua intervenção nas regiões atendidas, como revela o trecho a seguir:
“Essa intervenção deverá resultar no incremento da produção de artesanatos e de produtos artísticos
diversos de alta qualidade” (Documento 2).
O PPC de Biologia prevê que o profissional formado
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primará pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua
autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, trabalhando de forma efetiva para o
desenvolvimento das suas habilidades e competências (Documento 3).

Esse objetivo desenhado para o discente de Biologia ressalta a compreensão de um projeto pedagógico
preocupado com a forma de intervenção desse egresso sobre a sociedade com postura crítica e ética.
Cabe destacar que em relação à dimensão econômica, pela característica própria desse curso de
licenciatura, que pressupõe seu campo de atuação apenas na sala de aula, perpassa a dimensão
econômica apenas na medida em que possibilita a inserção de profissionais dos formados em Biologia
no mercado de trabalho docente e não faz alusão a necessidade de uso eficiente e racional dos recursos.
No que diz respeito à dimensão ambiental, o curso de Biologia possui em sua integralização curricular
disciplina em Educação Ambiental na Escola e Ecologia, além de possuir conteúdos que são
intimamente relacionados com questões da natureza, embora não necessariamente esses apareçam de
forma transversal no currículo, conforme exigência da legislação.
No PPC de Informática, a questão econômica é tratada quando se discute as possibilidades de inserção
profissional do egresso do curso, que identifica áreas de atuação que ultrapassam as fronteira da sala de
aula, quando inserem a possibilidade de pesquisa em tecnologia na área da Informática, assessoria e
serviço de suporte técnico, criação, utilização e avaliação de software educacional, elaboração e
participação em projetos na área de Ensino a Distância (EAD), desenvolvimento de materiais
instrucionais através do emprego da informática, organização e administração de laboratórios de
informática e assessoria à educação nos movimentos e organizações sociais que desenvolvem práticas
inclusivas.
No tocando a dimensão social, depreende-se preocupação com a formação humanística do aluno:
A concepção do novo currículo do ensino médio proposta pelas DCNEM contempla duas
perspectivas – a interdisciplinaridade e a contextualização – os eixos epistemológico e
histórico-cultural e a dimensão de preparação para o trabalho, visando municiar o educando
com as competências e habilidades básicas que possibilitem a realização de atividades nos três
domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva
o que nos remete a uma estruturação curricular que privilegie as aplicações da teoria na prática
e enriqueça a vivência da ciência na tecnologia e destas, no social (Documento 5).

A única vez em que o PPCs de Informática reconhece a existência da natureza é ao tratar do princípio
pedagógico e político da construção que pressupõe que o conhecimento que será produzido é fruto,
inclusive, da relação do homem com a natureza, conforme trecho extraído e replicado a seguir:
“é o princípio que reforça a compreensão de que os conhecimentos, por serem históricos e
determinados, são resultado de um processo de construção que ocorre no conjunto de relações
homem/homem, homem/natureza e homem/cultura. Essas relações jamais serão lineares e
homogêneas, vez que são construídas num determinado contexto histórico e social. Por isso, o
aluno-professor deve ter sempre em mira este princípio, para ser um profissional cuja ação
docente se caracterize pelas relações com seus alunos na produção de conhecimentos, evitando
personificar um mero repassador de conteúdos já produzidos” (Documento 5).

No PPC de Química, o aspecto ambiental também não aparece de forma transversal. Possui uma
disciplina de Química Ambiental obrigatória e uma disciplina de Educação Ambiental, optativa. De
modo geral, o objetivo principal do Curso de Química é formar profissionais éticos, solidários e
responsáveis, o que se identifica como próximos de elementos constituintes da dimensão social da
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sustentabilidade. Portanto, não seria de estranhar que o aspecto econômico estivesse relegado a último
plano. Como revela o trecho retirado do PPC de Química, o aspecto econômico consiste basicamente
em prover o mercado do profissional, uma vez que se identifica demanda.
O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química busca uma formação mais geral do
estudante, com a inclusão nos currículos de temas que propiciem reflexão sobre o caráter, a
ética, a solidariedade, a responsabilidade e a cidadania, objetivando a formação de um
profissional de área relevante, como é a área do ensino em Química, devido à grande carência
de tal profissional no mercado de trabalho (Documento 7).

O PPC de Física também pressupõe a inserção profissional do egresso no magistério em Ciências no
Ensino Fundamental, em Física no Ensino Médio e em disciplinas correlatas na Educação Profissional.
Esse objetivo revela pouca interação com as questões econômicas no tocante à preocupação com o uso
racional dos recursos e adaptabilidade às demandas do mercado.
O Curso de Física possui os seguintes objetivos específicos, que vão respectivamente ao encontro de
noções que pressupõem as noções de sustentabilidade social e ambiental: 1) contribuir para a formação
de cidadãos ativos e éticos que procuram soluções e participam de maneira criativa nos processos
sociais, e 2) incentivar atitudes que consagrem o respeito à vida, em todas as suas formas e
manifestações e à qualidade do meio ambiente, no exercício de suas atividades.
O PPC de Matemática reflete a preocupação do curso com a formação de cidadãos críticos e reflexivos
e com senso ético e estético. Além da sólida formação de conteúdos de Matemática, também prevê que
a formação lhes prepare para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do
mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. Conforme texto extraído do documento,
“espera-se que o graduado tenha: visão do papel social de educador que desempenha, e da contribuição
que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua
cidadania” (Documento 6).
As considerações acima relativas ao PPC de Matemática manifestam o interesse com as causas sociais,
o que indica a presença de elementos que contemplam a sustentabilidade social logo na identificação
do perfil profissional do egresso. Ainda vale salientar, que a competência: “contribuir para a realização
de projetos coletivos dentro da escola básica” (Documento 6) deixa implícito que pressupõe a
compreensão de que esse cidadão exercerá seu papel na coletividade e que ele precisa aprender a lidar
com isso.
Quanto a contemplação pelo PPC de Matemática da dimensão econômica da sustentabilidade, ressaltase que, além dos pressupostos filosóficos e pedagógicos que pressupõem um conhecimento dinâmico
do mundo, dos outros e de si mesmas, a partir da aprendizagem fundamental de aprender a conhecer,
que revela a necessidade de mudança para interação dinâmica com o mercado ao longo da carreira,
demonstra nos objetivos específicos a preocupação em: “Contribuir para o desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural do Estado do Ceará, desenvolvendo estudos que possibilitem a ampliação do
conhecimento na área, e sua aplicação em projetos educacionais”(Documento 6). Finalmente, a
dimensão ambiental não é discutida em nenhum momento do PPC.
O PPC de Administração Pública prevê o ensino da sustentabilidade em dois aspectos estruturais
diferentes do curso. Primeiro de forma transversal, como revelado na citação abaixo:
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I. Transversalidade – Os conteúdos sempre que vinculados a outras disciplinas, serão estudados
de forma integrada, perpassados por questões ligadas aos aspectos éticos, de transparência, de
inovação e de sustentabilidade. Isso possibilitará aos autores dos textos didáticos e aos
estudantes a construção holística de determinado tema (Documento 1).

E, segundo, como disciplina específica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade que compõe os
conteúdos de formação profissional e tem caráter obrigatório, cuja ementa é a seguinte:
A evolução da gestão ambiental; as políticas de comando e controle; conceitos e propostas para
um desenvolvimento sustentável; a evolução da legislação ambiental; o novo papel dos
Municípios, dos Estados e da União na gestão ambiental pública; o setor público como cliente e
seu poder de compra; a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); o desenvolvimento
regional sustentável; as políticas do governo brasileiro frente aos acordos internacionais de
proteção ambiental (Documento 1).

Quanto à dimensão econômica a atenção do projeto pedagógico está constantemente direcionada para
os aspectos do desenvolvimento quer sejam das organizações (governamentais ou não), quer sejam da
própria sociedade: “buscando contribuir para o alcance dos objetivos e desenvolvimento das
organizações governamentais e não governamentais, de forma a possibilitá-las atender às necessidades
e ao desenvolvimento da sociedade” (Documento 1). Além disto, frequentemente revela-se
preocupação em contribuir para a competitividade dessas organizações: “III. Formar profissionais
capazes de ampliar os níveis de competitividade organizacional frente ao dinamismo das
transformações no âmbito interno e externo às organizações”(Documento 1).
Ainda sobre o PPC do Curso de Administração Pública, manifesta-se a intenção de formar profissionais
éticos e democráticos capazes de intervir na sociedade transformando-a em um mundo melhor, lidando,
inclusive com as questões de exclusão social: “VI. liderar processos de mudança das desigualdades e de
exclusão econômica e social” (Documento 1).
Ainda cabe destacar que há ausência de recomendações, em todos os PPCs estudados, sobre incentivar
os cursos a se comprometer com educação, pesquisa e intercâmbios de informações de temas
relacionados com população, meio ambiente e desenvolvimento, com o objetivo de alcançar um futuro
sustentável.
Embora a intenção não seja fazer uma análise quantitativa dos dados obtidos, vale apresentar a Tabela
1, com a incidência das dimensões da sustentabilidade encontrada nos PPCs, o que revela que a maioria
dos cursos apresentam mais preocupação com a dimensão social da sustentabilidade, ocorrendo, em
alguns casos (Artes e Matemática) a total ausência de referência aos aspectos ambientais. Como segue:
Tabela 1: Análise das categorias de sustentabilidades nos PPCs analisados
Artes Biologia Química Física Matemática Informática Adm Pub
Sustentabilidade ambiental 0

6

1

5

0

1

2

Sustentabilidade econômica 2

1

2

1

1

3

6

Sustentabilidade social

9

53

29

26

13

20

29

Total

11

60

32

32

14

24

37

Fonte: dados da pesquisa
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5. Considerações Finais
A pesquisa ora empreendida indica que há muito ainda que se refletir sobre a temática de
sustentabilidade nos cursos de graduação e licenciatura, lembrando a importância do profissional que
está sendo formado, enquanto agente multiplicador. A importância deste profissional parece ter sigo
pouco abordada até o momento, conforme pôde ser visto na revisão da literatura.
Por outro lado, a temática de sustentabilidade ainda necessita de um entendimento mais amplo, que
englobe a relação entre os humanos e o meio ambiente, e promova o conhecimento, a prática e os
valores humanos para implantar as boas relações entre as populações e dessa com o meio ambiente em
todo o planeta. Admite-se que, mais do que uma necessidade legal que precisa ser assumida pelas IES,
é imperativo o ensino da sustentabilidade em face às crises sociais e ambientais de dimensão planetária
que continuam ameaçando o futuro da humanidade.
Cabe destacar, que embora a grande ênfase dos projetos pedagógicos analisados seja na
sustentabilidade social, atuar na sociedade de forma crítica e ética implica também em pensar sobre a
forma de intervenção do homem sobre a natureza e sua relação com a economia.
Outrossim, é mister ressaltar que nenhum dos PPCs analisados abordou o tema da sustentabilidade ou
da educação ambiental de modo transversal, como pressupõe a legislação vigente sobre o assunto.
Quando os cursos tratavam de educação ambiental, o faziam como disciplina específica, entretanto a
legislação vigente orienta para que seja incluída em todas as oportunidades de ensino, que deve ser um
processo contínuo, ultrapassando inclusive as instalações acadêmicas, de modo que o meio ambiente
seja considerado em suas múltiplas dimensões. Entretanto, entende-se que isso não se realiza sem que
os docentes sejam capazes de tratar as questões ambientais inter-relacionadas com os temas das
disciplinas que ministram, o que pressupõe formação em EA.
Embora o curso de Administração Pública tenha se preocupado em colocar em seu PPC a necessidade
de transversalidade do tema da sustentabilidade, o que se observa é que as ementas das disciplinas do
curso não abordam o tema, levando a crer que esse curso também não trate o tema de forma transversal.
Ademais, o foco na sustentabilidade em uma única disciplina tem o potencial de melhorar a eficiência.
No entanto, tal estratégia provavelmente falhará em seu questionamento e no redesenho de todo o
processo. O ensino da sustentabilidade requer mudança de atitude e a divisão disciplinar pode
representar um obstáculo para essa mudança de atitude.
A análise empreendida revelou ainda que, embora não discuta detalhadamente as dimensões da
sustentabilidade, os valores de responsabilidade social global estão presentes, principalmente no que
pressupõe a preocupação com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Falta ainda a
reflexão sobre as estruturas educacionais, materiais e processuais que permitam realizar experiências de
aprendizagem eficazes para a liderança responsável em torno da sustentabilidade.
Em outras palavras, para que a formação do cidadão responsável deixe o universo da teoria, seria
necessária a criação de instrumentos práticos, como incentivar o estágio, os projetos interdisciplinares,
as atividades complementares e os trabalhos de conclusão de curso direcionados para a educação para a
sustentabilidade. Finalmente, espera-se que com esse trabalho não apenas que reconheçam, valorizem e
XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

apoiem as ações de Educação Ambiental existentes, mas criem instrumentos para a sua avaliação,
sistematização e divulgação.
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Resumo: A evolução das discussões acerca das práticas de responsabilidade social como estratégias para a obtenção de
melhores resultados corporativos e a reestruturação e a regulamentação do setor de energia são temas de relevância
emergente para o âmbito acadêmico e empresarial. Logo, a relação entre tais práticas e os resultados econômico-financeiros
corporativos são impulsionadores do presente estudo, que tem como objetivo analisar a relação entre a Responsabilidade
Social Corporativa e a riqueza criada pelas empresas do setor de energia elétrica no Brasil, no exercício de 2010. A amostra
é de 45 empresas de energia elétrica. A pesquisa utilizou a análise quantitativa, cujas ferramentas aplicadas foram
correlação e análise de regressão múltipla, considerando como variável dependente o valor adicionado e como variáveis
independentes os gastos sociais internos, gastos sociais externos e gastos ambientais, e como variáveis de controle o
tamanho da empresa, o desempenho econômico e o endividamento total. Os resultados apontam que das variáveis relativas à
Responsabilidade Social Corporativa, somente a variável Gastos Sociais Internos apresentou significância estatística na
regressão, e a variável de controle tamanho da empresa. Constatando-se que dos seis fatores propostos no modelo, apenas
dois influenciam a criação de valor das empresas.
Palavras-chave: responsabilidade social corporativa; riqueza criada; DVA.
Abstract: The evolution of discussions about the social responsibility practices as strategies to obtain better corporative
results and the restructuring and the regulation in the energy sector are issues of emerging relevance to the academic and
business. Therefore, the relationship between such practices and the financial corporative results are boosters of this study,
which aims to analyze the relationship between CSR and the wealth created by the companies of the electricity sector in
Brazil, in 2010. A sample was of 45 electricity sectors industries. The research used quantitative analysis, whose tools
applied were correlation and multiple regression analysis, taking as dependent variable the value added and as independent
variables internal social spending, external social spending and environmental costs, and as control variables firm size,
economic performance and total debt. The results indicate that the variables relating to Corporative Social Responsibility,
only the variable Internal Social Costs shows a statistical significance in the regression, and the control variable firm size.
Noting that from the six factors proposed in the model, only two affect the value creation of companies.
Key-words: corporative social responsibility; value creation; DVA.
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1 INTRODUÇÃO
O setor de energia no Brasil passou por um processo de reestruturação na década de 90 que envolveu
várias mudanças, tais como: de controle acionário das empresas, que foi transferido do governo para a
iniciativa privada (inclusive com participação de capital estrangeiro); no modelo de gestão das
empresas, provocada pela alteração do quadro de gestores e pela inclusão da Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) na estratégia das empresas.
Esse processo ocorreu em um contexto socioeconômico favorável, que aumentou o nível de
regulamentação e legislação sobre os aspectos ambientais no país, o apoio das Organizações Não
Governamentais (ONG) que atuam na área social e ambiental, e o aumento do nível de divulgação de
informações socioambientais, através de padrões internacionais e nacionais.
A Responsabilidade Social Corporativa passou a integrar o cotidiano das empresas na década de 90,
frente ao aspecto econômico-financeiro que dominava o cenário empresarial e atendia o interesse dos
shareholders no cenário capitalista. Após a inserção da RSC no core business das empresas as
pesquisas voltaram-se para a relação entre a RSC e o desempenho econômico-financeiro.
O objetivo geral desse estudo é analisar a relação entre a Responsabilidade Social Corporativa e a
riqueza criada pelas empresas do setor de energia elétrica no Brasil. A pesquisa foi realizada com 45
distribuidoras de energia, no exercício de 2010. As variáveis analisadas são o Valor Adicionado Total
(VAT), representando a riqueza gerada, os gastos com ações sociais internas (GSI) e externas (GSE), e
os gastos com ações ambientais (GA) referentes à atividade operacional e externa. E, as variáveis de
controle, que representam o desempenho econômico-financeiro da empresa: Tamanho da Empresa
(TE), Desempenho Econômico (DE) e Endividamento Total (EndT).
A relevância do presente estudo reside na necessidade de se realizar pesquisas empíricas que tratem de
um aspecto premente para a gestão estratégica empresarial, que é a relação entre fatores da
responsabilidade socioambiental com o desempenho empresarial. Adicionalmente, vale ressaltar a
peculiaridade do setor de energia, um motivador de contínuas pesquisas realizadas no âmbito de
práticas social e ambientalmente responsáveis.
O estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução, contextualizando o tema e
definindo a questão científica principal. A revisão da literatura é tratada na segunda seção analisando
de forma resumida os resultados de estudos sobre a relação entre a RSC e o desempenho econômicofinanceiro, uma síntese da regulamentação do Balanço Social IBASE e da Demonstração de Valor
Adicionado (DVA) no setor de energia elétrica. A seguir, apresenta-se a metodologia, que contempla a
definição da amostra, o modelo conceitual e as hipóteses do estudo e o modelo econométrico. A quarta
seção apresenta a análise dos resultados do estudo e, em seguida, são apresentadas as conclusões da
pesquisa.
2 RELAÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E CRIAÇÃO DE
VALOR
A relação entre a RSC e o desempenho econômico-financeiro tem sido estudada em várias pesquisas
acadêmicas, mas os resultados apresentam convergências e divergências (HOLANDA et al., 2011;
CERETTA et al.; 2009; MACHADO; MACHADO, 2009; BEURDEN; GOSSLING, 2008; HUSTED;
ALLEN, 2007; KITAHARA, 2007; LÓPEZ et al., 2007; BORBA, 2005; CASTRO JÚNIOR; ABREU;
SOARES, 2005; TSOUTSOURA, 2004; MOORE, 2001). A questão é que a RSC é medida através de
diversas métricas, com diferentes escalas e uma grande diversidade de temas complexos que vão desde
o trabalho infantil às emissões atmosféricas. É difícil que a relação entre a RSC e o desempenho
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econômico apresente resultado homogêneo dado a diversidade dos temas analisados nas diversas
pesquisas e o contexto sociocultural (LANKOSKI, 2009).
Estudos com empresas multinacionais e europeias mostram que há uma diversidade de níveis de adesão
à RSC, falta de conhecimento sobre como introduzí-la no core business das empresas e a dificuldade de
comunicação entre o amplo grupo de stakeholders e a empresa, sobre os objetivos sociais e ambientais.
Surroca, Tribó e Waddock (2010) estudaram 599 empresas de 28 países para analisar os efeitos dos
recursos intangíveis (inovação, capital humano, reputação e cultura) de uma empresa na mediação da
relação entre Responsabilidade Social Corporativa e desempenho financeiro. Os resultados indicam que
não existe uma relação direta entre responsabilidade corporativa e o desempenho financeiro, apenas
uma relação indireta que se baseia no efeito mediador do intangível de uma empresa.
Lankoski (2009) analisou se existem diferenças sistemáticas nos impactos econômicos das diferentes
questões de responsabilidade corporativa e descobriu que o conteúdo da responsabilidade corporativa
tem um efeito sobre o impacto econômico. Os impactos econômicos foram mais positivos para as
questões de responsabilidade corporativa que reduzem externalidades negativas do que para aqueles
que geram externalidades positivas. E mais positivo também, para questões cujo resultado beneficia
stakeholders que estão no mercado do que aqueles que estão fora do mercado. O estudo coletou dados
por meio de questionários respondidos por membros de cinco comissões políticas da Câmara de
Comércio Internacional (CCI): as comissões sobre anti-corrupção, negócios em sociedade, ambiente e
energia, marketing e publicidade, e da política comercial e de investimento.
López; Garcia e Rodriguez (2007) realizaram um estudo para examinar se o desempenho da empresa é
afetado pela adoção de práticas de RSC. Examinaram se existem diferenças significativas em
indicadores de desempenho entre empresas Europeias que adotaram RSC e outras que não têm. Os
efeitos da conformidade com os requisitos da RSC foram determinadas com base nas firmas incluídas
no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e foi comparado com o grupo de empresas no Dow Jones
Índice Global (DJGI). A amostra foi composta de dois grupos de 55 empresas, no período 1998-2004.
A análise empírica mostra diferenças no desempenho das empresas que pertencem ao DJSI e ao DJGI e
que estas diferenças estão relacionadas com às práticas de RSE. Os autores consideram que houve um
impacto negativo de curto prazo no desempenho.
O resultado empírico evidenciou que a adoção de critérios de sustentabilidade pode trazer mudanças
em governança e na produção e gestão de sistemas. Foram estudados dois intervalos de tempo de três
anos: 1999-2001 e 2002-2004.
Para o período 1999-2001, não há nenhuma relação entre lucro/ prejuízo antes dos impostos e RSC.
Para 2002-2004, o período em que houve diferenças significativas entre os dois grupos foi encontrada
uma relação direta entre a RSE e desempenho. E justificam com fundamento em várias pesquisas que
empresas que se envolvem em atividades socialmente responsáveis fornecem mais divulgações e com
maior extensa do que as que são menos focados em fazer avançar os objetivos sociais. Isto envolve
custos como a formação, a qualidade do produto e a segurança. No período de tempo considerado, as
despesas podem ser maiores do que a receita incremental que essas medidas geram. Outro fator é que
os recursos atribuídos aos investimentos que levam em conta a RSC dependem da disponibilidade de
fundos excedentes ou na alocação de recursos que foram destinados a priori para outra finalidade. Isso
pode afetar o desempenho negativamente, uma vez que a disponibilidade de recursos é limitada.
Apenas, a longo prazo pode se obter novos fundos para financiar práticas que exigem maior
investimentos.
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Husted e Allen (2007) constataram em sua pesquisa que poucas empresas na Espanha estão preparadas
para terem os seus programas de RSC avaliados em conjunto com outras. Estas limitações devem ser
superadas para que haja um entendimento de como a RSC está integrada à identidade e ao
comportamento corporativo. Logo, as empresas espanholas possuíam incertezas quanto ao modo como
a RSC realmente criava valor. E, o aspecto importante era que as grandes empresas multinacionais
espanholas definiam a agenda de RSC na Espanha e na América Latina. Os autores sugerem como
possível explicação para que as grandes empresas espanholas sejam menos sofisticadas em RSC do que
as empresas norte-americanas, a percepção de um perigo potencial para a criação de valor em fazer o
bem ou porque acreditam que a RSC é muito difícil de se gerir como uma vantagem competitiva.
O estudo de Gallego (2006) mostra o avanço na regulamentação da Espanha para dados ambientais nas
empresas que operam no setor de energia. Além disso, o Spanish Accounting Standard Setting Board
(ICAC) emitiu uma Resolução em 25 de Março de 2002 que obriga as empresas espanholas a elaborar
e publicar um relatório ambiental nas contas anuais, e a compilação do ‘White Paper’, que além de
indicar outras informações que podem aparecer no relatório anual, define a informação social como
voluntária e a ambiental como obrigatório. As práticas de publicação das empresas espanholas tinham
como destaque na divulgação de indicadores sociais, aqueles relacionados ao trabalho, práticas e
trabalho digno, estratégia e gestão, não discriminação, liberdade de associação, trabalho infantil e
trabalho forçado, bem como os indicadores ambientais relacionados à energia, água, biodiversidade e
emissões, efluentes e resíduos.
Dias-Sardinha e Reijnders (2005) em um estudo realizado com 13 grandes companhias que atuam em
Portugal revela que a melhoria da performance ambiental está correlacionada com a melhoria na
performance social. Os motivos que impulsionam as ações ambientais e sociais diferem com a
categoria a qual pertence à empresa, de tal forma que as empresas que procuram cumprir a lei, através
do controle da poluição, são impulsionadas pela necessidade de reduzir custos e pela pressão do
Governo, enquanto as empresas que se enquadram na categoria de prevenção da poluição usam a
performance ambiental para aumentar a competitividade e como estratégia de negócio. Observam-se
nesta pesquisa as empresas que estão focadas apenas em resultado financeiros na visão estratégica
tradicional e aquelas que atuam estrategicamente na RSC.
Na pesquisa desenvolvida por Borba (2005) foram utilizadas cinco medidas para mensurar o
desempenho financeiro, três variáveis avaliando valores contábeis: lucro operacional sobre ativo total,
lucro operacional próprio sobre ativo total e retorno da geração bruta de caixa sobre o ativo; e duas
variáveis para representar o desempenho financeiro a valores de mercado: valor da firma e Q de Tobin.
O desempenho social teve por base o balanço social, sugerido pelo IBASE. Foram consideradas duas
variáveis de controle: os setores de atuação e o tamanho da empresa. Foram realizadas três análises. A
primeira se o desempenho social afetou o financeiro. A segunda analisou a situação inversa. E, a
terceira se existe uma relação sinérgica entre os dois. De maneira geral, os resultados encontrados não
identificaram uma relação estatisticamente significante entre o desempenho social e o desempenho
financeiro.
A revisão teórica mostra que a variedade de questões estudadas no tema implica em uma grande
diversidade de estudo de variáveis e resultados, contemplando pesquisas que discutem a
responsabilidade social corporativa em diversos países. Pesquisas realizadas no Brasil utilizaram como
variáveis os indicadores do Balanço Social – modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) - e da Demonstração de Valor Adicionado (DVA) (HOLANDA et al., 2011;
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BUFONI et al., 2010; ROVER; MURCIA, 2010; DE LUCA et al., 2006). Apresenta-se na próxima
seção uma breve análise das duas demonstrações contábeis adotadas no Brasil, destacadamente no setor
de energia elétrica.
2.1. Divulgação do Desempenho de RSC no Setor Elétrico Brasileiro: Balanço Social IBASE e
Demonstração de Valor Adicionado
A trajetória da divulgação socioambiental no setor de energia elétrica brasileiro iniciou na década de 90
e foi pioneira para os demais setores do Brasil no que tange a divulgação dos indicadores internacionais
da Global Reporting Initiative (GRI). O Brasil apresentava um cenário propício para esse avanço
(YOUNG, 2004): Enorme diversidade social e ambiental, cenário político de consolidação da
democracia, e perspectiva de crescimento econômico frente ao cenário mundial.
A reestruturação do setor e o processo de privatização introduziu nas organizações um conceito de
competitividade e inovação. E, as empresas, seguindo orientações internacionais, optaram
estrategicamente pela obtenção de accountability standards que afetam diretamente o relacionamento
com stakeholders, como a ISO 9000 (consumidores e fornecedores), OHSAS 18.000 (empregados), SA
8000 (empregados, fornecedores, sindicatos, governo, sociedade e consumidores) e ISO 14.000
(governo, sociedade e consumidores). Os padrões são compatíveis com as dimensões econômica (ISO
9000), social (SA 8000) e ambiental (ISO 14.001) (GAVRONSKI et al., 2008; RASCHE; ESSER,
2006; DIAS-SARDINHA; REIJNDERS, 2005).
A partir da atuação das entidades de defesa social e ambiental, em 1999, uma entidade do setor de
energia elétrica, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE), fomentou
a implantação das normas internacionais nas empresas; a publicação de indicadores socioambientais,
criando voluntariamente o ‘Prêmio ABRADEE de Responsabilidade Social’, e disseminou a RSC no
setor.
Em 2002, por meio da Resolução ANEEL N°444, de 26 de outubro de 2001, iniciou-se um processo de
regulamentação da Responsabilidade Social Corporativa visando um acompanhamento pela agência
reguladora da publicação das ações sociais e ambientais das empresas no setor elétrico, bem como o
seu desempenho econômico-financeiro.
As empresas de energia passaram a publicar duas demonstrações contábeis não obrigatórias: o Balanço
Social – modelo IBASE e a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) - modelo da Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), juntamente com demonstrações contábeis
financeiras, que são de publicação obrigatória.
O modelo de Balanço Social IBASE é publicado como um anexo nos Relatórios Financeiros ou
Socioambiental das empresas, de acordo com a regulamentação da ANEEL. Trata-se de um modelo
estruturado em sete (7) temas, resumidos em: 1) Base de Cálculo, 2) Indicadores Sociais Internos, 3)
Indicadores Sociais Externos, 4) Indicadores Ambientais, 5) Indicadores do Corpo Funcional, 6)
Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial e 7) Outras Informações.
Também contempla um resumo da DVA.
A estratégia da adoção de um modelo simplificado foi facilitar a análise adequada da função social da
empresa no transcurso do tempo. Sua configuração se caracteriza pela predominância de dados
expressos em valores quantitativos, monetários e não monetários, que permitam a comparabilidade do
desempenho da empresa, entre empresas do setor, e entre setores (KITAHARA, 2007). O modelo
apresenta, no tema 7, dados qualitativos do exercício presente e metas para o exercício seguinte. Isso
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permite o acompanhamento da gestão social, econômica e ambiental da empresa, de forma
simplificada.
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tornou-se obrigatória com a Lei N°11.638/07, no
entanto, o setor de energia elétrica a regulamentou o seu uso em 2001. A demonstração oferece aos
stakeholders informação sobre a riqueza criada e a forma como foi distribuída para: o governo, os
colaboradores, os acionistas e os terceiros.
A empresa é uma unidade econômica independente que se caracteriza por desempenhar duas funções
básicas na sociedade, que são as de criar valor econômico e de imediato distribuí-lo entre os fatores que
contribuíram para a sua criação. Este valor surge da existência de um mercado onde a empresa adquire
fatores de produção e que incentiva as operações de transformação e distribuição, colocando no
mercado o produto, e obtendo da sua atividade um excedente cujo valor foi determinado no mercado
(ALVES, 2010).
Este ciclo, considerando o princípio da continuidade gera e distribui riqueza promovendo o
desenvolvimento econômico, que no contexto da sustentabilidade deve estar alinhado com o
desenvolvimento social e a proteção ao meio ambiente.
Em 2006, por meio do Despacho N° 3.034, de 21 de dezembro de 2006, a ANEEL alterou o Manual de
Contabilidade do Serviço Público de Energia, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2007,
instituindo um novo conjunto de indicadores para a elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade
Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica no Brasil. A divulgação do Balanço Social IBASE e
DVA foram mantidos na divulgação.
Para estruturarem as demonstrações que tratam de aspectos socioambientais, as empresas do setor de
energia adotaram a Responsabilidade Socioambiental, com o fundamento filosófico do
desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), adaptando-o ao seu modelo
institucional nas três dimensões (econômica, social e ambiental) com o objetivo de alcançarem a
sustentabilidade. Os relatórios que divulgam informações sobre as três dimensões são denominados, no
Brasil, Relatório Socioambiental ou Relatório de Sustentabilidade.
Com fundamento nesse modelo, as empresas realizam as suas ações de Responsabilidade
Socioambiental e as publicam para o mercado, visando à conformidade legal e à regulamentação da
ANEEL, a perspectiva de diálogo com as partes interessadas, a criação de valor para a empresa e seus
acionistas/ investidores, e a sustentabilidade energética para o país (XIAOLIN, 2011).
Além disso, no aspecto de gestão e controle interno, o acompanhamento dos indicadores é essencial
para as estratégias da empresa e seu planejamento estratégico, tático e operacional no que tange ao
aspecto das externalidades positivas e negativas que a atividade operacional da empresa pode causar ao
meio ambiente e as pessoas.
2.2. Os Stakeholders no Setor de Energia Elétrica no Brasil – Enfoque IBASE
De acordo com Carrol (1991), existem dois critérios essenciais na relação das empresas com os
stakeholders, que são a legitimidade e o poder das partes interessadas. Sob a perspectiva da RSC, a
legitimidade pode ser mais importante. De uma perspectiva da gestão de eficiência, o poder pode ser de
influência central.
A legitimidade refere‐ se à medida a que um grupo tem um direito justificável a ser reclamado. E o
poder dos stakeholders está relacionado com a magnitude dos seus investimentos e com o fato de que
eles são organizados. Segundo Oliveira, Machado e Beuren (2012) o alcance da legitimidade provém
quando a sociedade percebe que a empresa possui ações em conformidade com as normas e valores
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vigentes. Logo, uma postura socialmente responsável para os stakeholders culmina na conquista de
legitimidade no mercado, pois demonstra preocupação social e ambiental da sociedade (HOPWOOD,
2009).
Cada empresa pode identificar os critérios para eleger as suas partes interessadas prioritárias, utilizando
como referência a cadeia de valor, o ciclo de vida do seu produto ou as atividades sob o seu controle
com a identificação das partes que proveem a entidade com legitimidade (LIU; ANBUMOZHI, 2009;
SANGLE; BABU, 2007).
Apesar de a legitimidade ser mais aplicada à RSC, as empresas do setor de energia elétrica no Brasil
definem os stakeholders prioritários no contexto da eficiência.
Os stakeholders são identificados com suporte nos seus interesses com a corporação e a companhia tem
interesses correspondentes aos deles (DONALDSON; PRESTON, 1995). Por isso o modelo de
stakeholders implica uma relação em que a empresa recebe contribuições de todos, e oferece um
benefício para todas as partes interessadas prioritárias.
Carrol (1991) sugere que cinco questionamentos devem ser respondidos para que a entidade possa
definir o seu relacionamento com as partes interessadas:
i. Quem são nossos stakeholders?
ii. Quais são seus interesses?
iii. Quais as oportunidades e os desafios expressos por nossos stakeholders?
iv. Que responsabilidades sociais empresariais nós temos com os nossos parceiros?
v. Que estratégias, ações ou decisões devemos tomar para melhor lidar com essas
responsabilidades?
A identificação do grupo de stakeholders é uma pré-condição para que as empresas, por meio de uma
metodologia definida, encontrem respostas para os quatro questionamentos finais.
Cada stakeholder exerce influência na organização porque tem interesses específicos em relação à
sustentabilidade da empresa. De acordo com a análise das organizações, as partes interessadas podem
representar fatores restritivos, quando os seus interesses não convergem com os das empresas. Em
outros aspectos, assumem posição positiva de troca de recursos (quando os fornecedores realizam
parcerias) e como reunião de valor em alianças estratégicas (TOKORO, 2007).
Os interesses dos stakeholders devem estar alinhados com as questões mais relevantes em relação à
sustentabilidade nas organizações. De acordo com o modelo de Balanço Social IBASE (2012) as partes
interessadas mais representativas para as entidades são: os empregados, que são diretamente
responsáveis pela criação de valor nas entidades; a comunidade, que legitima a criação de valor através
da continuidade da entidade; a sociedade, que legitima a permanência da entidade no ambiente
econômico e se beneficia através do recolhimento de tributos; e o meio ambiente que, apesar de não ter
o poder de reagir aos impactos gerados pelas entidades é considerado por algumas entidades do setor
elétrico como um stakeholder porque tanto recebe como causa impacto no patrimônio das entidades.
Neste estudo serão considerados os empregados, representados pelos Gastos Sociais Internos (GSI); a
comunidade, pelos Gastos Sociais Externos (GSE) e o meio ambiente, com os Gastos Ambientais (GA)
operacionais e para a comunidade/ sociedade.
Para atuar de forma estratégica, competitiva e sustentável, os gestores terão que considerar o fato de
que os recursos para programas ambientais competem diretamente com outros negócios da empresa e
são limitados para abranger a grande variedade de questões expressas pelas partes interessadas
(SANGLE; BABU, 2007).
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As partes interessadas têm influências distintas e específicas para cada empresa e/ou atividade. O setor
de energia elétrica precisa analisar as questões de políticas públicas e compreender como a relação
entre uma organização e suas partes interessadas seria alvo de alterações, dada à implantação de
determinadas políticas pelos governos que interferem na criação de valor da empresa (LIU;
ANBUMOZHI, 2009; FREEMAN; REED, 1983).
3 METODOLOGIA
Este estudo é caracterizado como uma pesquisa do tipo exploratória. Utiliza o método científico
dedutivo e o indutivo. Quanto aos métodos de procedimentos contemplam-se os métodos monográfico
e estatístico. Quanto aos delineamentos, aplica-se a pesquisa bibliográfica e documental, que foi
realizada em relatórios de sustentabilidade e financeiros das empresas de distribuição de energia
situadas no Brasil, obtidos nos websites das companhias e da ANEEL (RICHARDSON et al., 2009).
3.1. Definição da Amostra
O universo analisado foram as 68 empresas do setor de energia elétrica situadas no Brasil, que
divulgaram Relatório Socioambiental no exercício de 2010, publicados em 2011. A amostra é não
probabilística, por conveniência, e foi constituída por 45 empresas que divulgaram as informações que
correspondem as variáveis do modelo.
3.2. Modelo Conceitual e Hipóteses
O modelo de análise é o prolongamento natural do problema, articulando de forma operacional os
elementos que orientarão o trabalho de observação e análise (Gil, 2011). É composto por conceitos e
hipóteses relacionados entre si para, em conjunto, formar um quadro de análise coerente e sistêmico.
Para elaborar o modelo conceitual adota‐ se a Teoria dos Stakeholders, destacando os empregados, a
comunidade/ sociedade e o meio ambiente, que são considerados prioritários na divulgação da
informação socioambiental no setor de energia elétrica no Brasil.
E, adota-se como variáveis de controle: o Tamanho da Empresa (TE), o Desempenho Econômico (DE)
e o Endividamento Total (EndT). Esses aspectos refletem os fatores econômico-financeiros das
empresas do setor de energia elétrica, conforme Figura 1.
Figura 1 – Modelo conceitual
FATORES RSC
Gastos Sociais Internos - GSI
Gastos Sociais Externos - GSE

Riqueza
Gerada
(VAD)

Gastos Ambientais - GA
Tamanho da Empresa - TE
Desempenho Econômico - DE
Endividamento Total - EndT
FATORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
Fonte: Elaborada pelas autoras.
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O estudo contempla uma hipótese geral de que os gastos em Responsabilidade Social Corporativa estão
associados positivamente com a performance econômica (Riqueza Gerada) das empresas de energia,
em 2010, porque se os investimentos são concorrentes, as empresas para investirem na RSC precisam
gerar riqueza de forma diferenciada e obter resultados que permitam investimentos crescentes. A
perspectiva é de um ciclo virtuoso, em que os gastos socioambientais aumentam a riqueza criada e esta
permita mais investimento em RSC. No Brasil, a conduta socioambiental das empresas é comumente
avaliada utilizando como proxy os indicadores do Balanço Social modelo IBASE (BORBA, 2006;
CASTRO JÚNIOR; ABREU; SOARES; 2005; MACHADO; MACHADO, 2009; BUFONI;
CARVALHO; FERREIRA, 2010).
A partir da hipótese geral foram construídas seis hipóteses.
1. Gastos Sociais Internos (GSI)
Os Gastos Sociais Internos (GSI) representam o que a empresa gastou com os seus empregados:
alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e saúde no trabalho,
educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches ou auxílio‐ creche, participação
nos lucros ou resultados e outros. São gastos compulsórios e voluntários. Estes visam à retenção de
empregados, destacadamente dos que representam capital intelectual para a empresa.
H1. O gasto social com empregados está associado positivamente com a riqueza gerada.
2. Gastos Sociais Externos (GSE)
Os Gastos Sociais Externos (GSE) têm como proxy o valor gasto pelas empresas com benefícios
sociais para a comunidade e a sociedade: educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à
fome e segurança alimentar e outros. No setor de energia elétrica existem inúmeros programas para a
sociedade, que são financiados pelos consumidores de energia, no entanto algumas empresas informam
globalmente no modelo IBASE criando um viés no valor desse gasto. No modelo em estudo só se
deseja informar o que realmente é gasto pela empresa, mas a forma como é divulgado permite que haja
viés neste item.
Apesar dos tributos serem importante fonte de financiamento das atividades da sociedade, os mesmos
foram excluídos porque ao serem entregues ao Governo não são considerados contribuições das
empresas.
H2. O gasto social para a comunidade/ sociedade está associado positivamente com a riqueza gerada.
3. Gastos Ambientais (GA)
A proxy dos valores gastos com meio ambiente estão relacionados com a produção/ operação da
empresa e programas e/ ou projetos externos, que estejam favorecendo à comunidade/ sociedade.
H3. O gasto ambiental está associado positivamente com a riqueza gerada.
4. Tamanho da Empresa (TE)
De acordo com Iudícibus e Lopes (2004), as empresas de grande porte apresentam uma maior
visibilidade porque os interesses políticos podem intervir na continuidade econômica das mesmas,
ampliando ou reduzindo‐ lhes benefícios.
A escolha da proxy logaritmo natural do valor do ativo total foi definida com base na identificação da
relevância do elevado custo de ativo imobilizado registrado no patrimônio das empresas do setor e na
sua diferenciação e especificidade (BORBA, 2010; HOSSAIN; HAMMAMI, 2009; LIU;
ANBUMOZHI, 2009; NOSSA et al., 2008; CORMIER et al., 2004; AHMAD et al., 2003; CORMIER;
MAGNAN, 2003).
H4. Empresas de grande porte possuem mais capital para investir em RSC e geram mais riqueza.
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H5. Desempenho Econômico (DE)
A variável desempenho econômico tem como operacionalização o Return On Equity (ROE) que é um
indicador financeiro em forma percentual que se refere à capacidade de uma empresa de agregar valor
utilizando recursos próprios, por isso é calculado pela razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido
da empresa.
A criação de valor pode se refletir na introdução da RSC nas estratégias da empresa e estar alinhada
com finanças sustentáveis e investimentos socialmente responsáveis. Isso permite que a empresa faça
captação de recursos de terceiros por meio de financiamentos com incentivos, utilizando prazo de
carência, e médio e longo prazos para a amortização (CONSOLANDI et al., 2009; SOPPE, 2009;
HUSTED; ALLEN, 2007). Este é um procedimento corrente no setor de energia elétrica que recebe
financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e de outros bancos de
desenvolvimento regional.
O ROE é frequentemente empregado por investidores/acionistas, e entidades do setor financeiro para
acompanhar o potencial e a estabilidade de uma empresa. Por tal razão, o ROE é utilizado como uma
medida de desempenho econômico nos estudos acadêmicos (HOSSAIN; HAMMAMI, 2009; LIU;
ANBUMOZHI, 2009; BRAGA et al., 2009; ALVES; LIMA, 2008; DAMODARAN, 2007).
H5: Empresas com ROE elevado possuem melhor desempenho econômico e geram mais riqueza para
investir em RSC.
6. Endividamento Total da Empresa (EndT)
Castro et al. (2012, p. 24) definem o endividamento total como o “[...] grau de dependência por fontes
de financiamento provenientes de terceiros (passivos) na comparação com as oriundas de recursos
próprios (PL)”. O endividamento total é representado por um índice em forma de percentagem.
Todas as empresas possuem algum grau de endividamento, mas pode ser mais relevante compreender a
composição do endividamento (se predominam dívidas operacionais ou onerosas) e o perfil (se as
dívidas se concentram no curto ou longo prazo). O endividamento pode ser favorável ao patrimônio da
empresa, desde que o retorno resultante do ativo financiado venha cobrir o custo do financiamento
(CASTRO et al., 2012).
Na perspectiva desse estudo, o endividamento é um elemento favorável, tendo em vista que o perfil do
setor de energia elétrica no Brasil é de obter financiamento de longo prazo junto a bancos de
desenvolvimento e fomento, como o BNDES, obtendo l de juros baixas, quando comparadas com as
taxas comercializadas no mercado, e com prazos de carências para pagamento.
H6: Empresas com endividamento total elevado geram mais riqueza para investir em RSC.
A variável dependente do modelo denominada Riqueza Criada (VAD) tem como proxy o logaritmo
natural do valor adicionado total, a variável VAD foi extraída do Balanço Social modelo IBASE ou da
Demonstração de Valor Adicionado (DVA).
Espera-se que os resultados do estudo apresentem relações positivas entre as variáveis independentes
(GSI, GSE e GA) e de controle (TE, DE e EndT) e a variável dependente do modelo (VAD).
As pesquisas relativas à RSC contemplam relações positivas, negativas e nulas entre os indicadores
socioambientais e de performance econômico-financeira. De acordo com Becchetti et al. (2005), as
divergências apresentadas referem-se aos diferentes contextos socioeconômicos, períodos, amostras e
metodologias de análises diferenciadas.
No contexto acadêmico brasileiro, quanto aos estudos acerca da referida relação, também constata-se a
diversidade de resultados. Enquanto, Castro Júnior, Abreu e Soares (2005); Kitahara (2007) e
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Crisóstomo, Freire e Vasconcelos (2010) constataram que há uma relação positiva entre RSC e o
desempenho empresarial, Borba (2005) constatou uma relação nula.
3.3. Identificação do Modelo Econométrico
Para verificar a relação entre a RSC e o desempenho econômico, as hipóteses são testadas por meio de
modelo de análise de regressão múltipla. O modelo econométrico é apresentado na Equação 1.
VADi = βₒ+ β1 GSIi + β2 GSEi + β3 GAi + β4 TEi + β5 DEi + β6 EndTi +εi (1).
Onde:
VAD: o valor adicionado de cada empresa (i).
βₒ: intercepto;
GSI: Gastos Sociais Internos
GSE: Gastos Sociais Externos
GA: Gastos Ambientais
TE: Tamanho da Empresa
DE: Desempenho Econômico
EndT: Endividamento Total
ɛ: Erro estimado.
Para fins do presente estudo o tamanho, o desempenho econômico e o endividamento total são
considerados variáveis de controle para o tratamento estatístico dos dados. Segundo Lakatos e Marconi
(1985) as variáveis de controle são fatores que “o investigador neutraliza ou anula propositalmente em
uma pesquisa, com a finalidade de impedir que interfira na análise da relação entre as variáveis
independente e dependente”.
Na seção 4 apresenta-se o resultado da análise do modelo proposto, cujos dados foram processados nos
softwares SPSS e Stata 10.0.
4. Análise dos Resultados
Inicialmente, efetuou-se a análise descritiva dos dados referentes às variáveis consideradas no modelo,
conforme Tabela 1.
Levando em consideração que o valor adicionado está representado em logaritmo, percebe-se que as
empresas obtiveram, em média, o valor adicionado de 5,6011, que pode ser considerada uma quantia
relevante. Adicionalmente, verifica-se que, em média, as empresas brasileiras de energia elétrica
investiram mais em gastos sociais internos, mas é preciso considerar o viés dos projetos financiados
pelos consumidores que não foram excluídos porque os valores apresentados não são identificados.
Tabela 1 – Análise descritiva
Valor
adicionado
Número de
observações
Média
Coef. de
variação (%)
Desvio
Padrão
Intervalo
Mínimo

Gastos
Sociais
Internos

Gastos
Sociais
Externos

Gastos
Ambientais

Tamanho
da
Empresa

Desempenho
Empresarial

Endividamento

45

45

45

45

45

45

45

5,6011

84008,5378

49016,9778

28141,1562

6,0372

0,1813

0,5344

16,1623

173,0262

201,9482

318,2278

14,4349

90,2297

40,1041

0,9053

145356,7451

98988,9249

89552,9909

,8715

0,1636

0,2143

3,5772

586427,0000

402131,0000

586427,0000

3,4342

0,8216

1,1483

4,0064

0,0000

0,0000

0,0000

4,0916

-0,1211

0,0000
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Máximo

7,5836
Fonte: Dados da pesquisa.

586427,0000

402131,0000

586427,0000

7,5258

0,7005

1,1483

Além disso, verifica-se por meio do coeficiente de variação que os investimentos em indicadores
relacionados à RSC apresentam variabilidade dos dados alta, o destaque é para os gastos ambientais,
cujo coeficiente de variação alcançou o valor de aproximadamente 318%. Essa estatística sugere que as
empresas estudadas disponibilizam recursos visando a preservação ambiental ou a mitigação de
impactos ambientais causados por sua atividade de forma bem diferenciada, indicando que enquanto
algumas empresas investiram intensamente nas práticas ambientais, outras não investiram tanto nesses
aspectos. Em contraponto, percebe-se que as empresas da amostra empreendem, em média, maiores
gastos quanto ao âmbito social interno.
Quanto aos demais aspectos considerados (Valor Adicionado, Tamanho da Empresa, Desempenho
Econômico e Endividamento Total), percebe-se que houve uma variação mais baixa, em comparação
com os gastos com responsabilidade social, como destaca o coeficiente de variação. Isso é explicado
pela uniformidade do perfil do setor no aspecto econômico-financeiro.
Em seguida, efetuou-se a análise do coeficiente de correlação de Pearson, visando o reconhecimento de
relações entre as variáveis, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Matriz de correlação
Valor
adicionado

Gastos
Sociais
Internos

Gastos
Sociais
Externos

Valor
1
adicionado
Gastos Sociais
0,610***
1
Internos
Gastos Sociais
0,415***
0,204
1
Externos
Gastos
0,316**
0,636***
0,209
Ambientais
Tamanho da
0,682***
0,537***
0,363**
Empresa
Desempenho
0,057
-0,034
0,035
Empresarial
Endividamento
0,047
-0,083
-0,082
*Significante a 10%, **Significante a 5%, ***Significante a 1%
Fonte: Dados da pesquisa.

Tamanho
da
Empresa

Gastos
Ambientais

Desempenho
Endividamento
Empresarial

1
0,385***

1

0,095

0,029

1

0,013

0,009

0,383**

1

Conforme a Tabela 3 é identificada correlação significante entre a variável dependente, Valor
Adicionado (VAD), e as variáveis independentes Gastos Sociais Internos e Gastos Sociais Externos, de
forma moderada (PESTANA; GAGEIRO, 2008). Também há uma correlação moderada com a variável
de controle Tamanho da Empresa. O resultado sugere que as variações ocorridas nos Gastos Sociais
Internos e Gastos Sociais Externos são acompanhadas pelas variações no Valor Adicionado.
Em seguida, foram realizados os procedimentos para a análise de regressão múltipla, que visa verificar
a influência dos indicadores socioambientais da Responsabilidade Social Corporativa no Valor
Adicionado das empresas de energia elétrica.
A significância do modelo foi testada por meio do teste F (Fisher), que confirma a significância do
modelo, com Sig. menor do que o nível de significância de 5%, ver Tabela 3.
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Tabela 3 – Análise de Regressão Múltipla, modelo robusto, 2010, Mínimos Quadrados Ordinários, Variável dependente:
VAD
Beta
Variáveis
B
T
Sig.
Estandardizado
2,544
2,19
***0,002
(Constante)
GSI

2,986

1,77

2,64

***0,003

GSE

1,840

6,95

-1,42

*0,077

GA

-1,99

1,400

2,22

0,157

TE

0,449

0,202

1,02

***0,002

DE

0,423

0,416

0,18

0,506

EndT

0,006

0,032

1,64

0,921

R² = 0,6047 R² ajustado = 0,5423 F=20,32 Sig. 0,000
*Significante a 10% **Significante a 5%; ***Significante a 1%
Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se que houve significância estatística na constante, nas variáveis relativas aos Gastos Sociais
Internos e o Tamanho da Empresa. Os coeficientes estimados, dispostos na coluna B, indicam a relação
entre as variáveis independentes com a dependente, apontando que há uma relação positiva entre os
Gastos Sociais Internos e o Valor Adicionado das empresas e do Tamanho da Empresa com o Valor
Adicionado, conforme indicado nas hipóteses H1 e H4. O resultado mostra que para cada uma unidade
alterada nos Gastos Sociais Internos, em condições ceteris paribus, a riqueza da empresa altera em
2,986.
As variáveis significativas representam os fatores que influenciaram diretamente a criação de valor nas
empresas do setor de energia elétrica brasileiro, em 2010. Segundo Roberts e Dowling (2002) as
empresas maiores tendem a ter mais organização no seu gerenciamento e na sua operacionalização e
consequentemente, ter profissionais bem qualificados capazes de alcançar resultados mais
significativos e criar valor para a empresa.
As variáveis, Gastos Sociais Externos, Gastos Ambientais, Desempenho Econômico e Endividamento
Total não apresentaram significância estatística no modelo e as hipóteses H2, H3, H5 e H6 foram
negadas.
Quanto à qualidade do modelo de regressão, o coeficiente de determinação (R²) indica que 60,47% do
Valor Adicionado das empresas é explicado pelos Gastos Sociais Internos e pelo Tamanho da Empresa.
Ao comparar os resultados encontrados na pesquisa com outros estudos é possível perceber que
corroboram parcialmente com os obtidos por Castro Júnior, Abreu e Soares (2005) e Machado e
Machado (2009), que concluíram que os investimentos sociais internos e externos mostraram relação
significativa com a geração de caixa medida pelo Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization (EBITDA). Além disso, vale ressaltar que Machado e Machado (2009) observou ausência
de significância na relação entre gastos ambientais e desempenho.
Complementarmente, o estudo de Surroca, Tribó e Waddock (2010), cujos resultados constataram a
ausência de relação entre a responsabilidade social e o desempenho financeiro, diverge parcialmente
desta pesquisa. Por outro lado, López, Garcia e Rodriguez (2007) identificaram relação negativa entre
os dois aspectos (RSC e desempenho), divergindo de Lankoski (2009), que encontrou impactos
positivos das ações relativas à Responsabilidade Social Corporativa sobre o desempenho empresarial,
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indicando que as práticas voltadas para a redução das externalidade negativas são bem percebidas e
impactam positivamente no desempenho econômico das empresas.
CONCLUSÃO
A complexidade da RSC na estratégia das organizações (Husted; Allen, 2007) é considerada desafio e
pioneirismo para muitas e ao mesmo tempo motivo de não implantação em outras. O setor de energia
elétrica no Brasil vivencia esse contexto em que algumas empresas introduziram a RSC, ainda na
década de 90, e outras apenas cumprem requisitos legais e orientações da ANEEL. Apesar disso,
comparativamente a outros setores da economia trata-se de um setor que se destaca, devido à
participação da Agência e de associações como a ABRADEE.
Os estudos que utilizam variáveis de RSC no Brasil e no mundo mostram resultados diversos no
aspecto econômico-financeiro. Alguns corroboram e outros são contrários. López; Garcia e Rodriguez
(2007) estudando uma amostra específica da Europa encontrou uma relação negativa entre a RSC e o
desempenho. Segundo os autores, a introdução da filosofia de sustentabilidade envolve um custo ou a
realocação de recursos que afeta negativamente o desempenho da empresa.
Neste estudo os resultados da análise de regressão múltipla mostram que há uma relação positiva entre
os Gastos Sociais Internos e a Riqueza Gerada e entre o Tamanho da Empresa e a variável dependente.
Enquanto, as variáveis Gastos Sociais Externos, Gastos Ambientais, Desempenho Econômico e
Endividamento Total não apresentaram significância.
A significância do modelo estudado sugere que as práticas relativas à RSC podem ser geridas como
fatores estratégicos para as organizações, na medida em que representam elementos que podem
interferir na riqueza gerada por estas.
Apesar do rigor metodológico, este estudo teve como limitação o período de um exercício (2010),
sendo uma análise cross-section e uma pequena amostra. Para pesquisas posteriores, sugere-se que
sejam feitas análises mais abrangentes, tanto no que se refere ao período de análise.
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INCORPORAÇÃO DOS FATORES SOCIOAMBIENTAIS NA AVALIAÇÃO FINANCEIRA
DE EMPRESAS: UMA APLICAÇÃO AO SETOR DE PAPEL E CELULOSE
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artrajano@gmail.com
Celso Funcia Lemme
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo propor um modelo preliminar que incorpore os fatores socioambientais à
avaliação financeira de empresas, aplicando-o ao setor de papel e celulose. Para a construção desse modelo foram
identificados os principais aspectos socioambientais que merecem a atenção das empresas em geral, as questões
socioambientais mais significativas para o setor e as práticas socioambientais associadas a estas questões, com os
correspondentes reflexos financeiros para as empresas. O modelo proposto aponta as informações necessárias para que
investidores e analistas financeiros possam identificar o ganho ou perda de valor decorrente de práticas socioambientais
adotadas pelas empresas. Entretanto, no estágio atual, a aplicação do modelo é limitada pela qualidade das informações
divulgadas pelas empresas. Esta limitação do modelo, no entanto, reforça a sua contribuição, pois ele pode servir como
referência para que investidores e analistas financeiros aperfeiçoem sua demanda por informações corporativas, gerando um
efeito indutor para o aprimoramento da transparência das empresas e das decisões de investimento.
Palavras-chave: Avaliação de Empresas; Sustentabilidade Corporativa; Papel e Celulose; Informações Corporativas.

Abstract: This study aimed to propose a preliminary model for incorporating social and environmental factors to the
economic valuation of companies, applying it to the pulp and paper industry. To build this model, we identify: the main
social and environmental aspects that deserve the attention of companies in general; the most significant social and
environmental issues for the pulp and paper sector; as well as social and environmental practices associated with these
issues with financial consequences for the companies. The proposed model shows which information is needed so that
investors and financial analysts can identify the gain or loss in value due to social and environmental actions adopted by
pulp and paper companies. However, at the current stage, its application is limited by the quality of information disclosed
by companies. This limitation reinforces the contribution of the model: investors and financial analysts can use it as a
referential to improve their demand for information and consequently lead to an improvement of both the disclosure
practices and the investment decisions.
Key-words: Corporate Valuation; Corporate Sustainability; Pulp and Paper; Corporate Reports.
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1)INTRODUÇÃO
Nos anos 1970 já existiam iniciativas isoladas para a seleção de investimentos a partir de fatores
não financeiros. Alguns fundos de pensão na Europa e nos Estados Unidos tinham a preocupação de
que seus investimentos pudessem ser questionados sob o ponto de vista ético, moral ou religioso. Dessa
forma, investidores com esse perfil passaram a aprovar ou reprovar a alocação e a manutenção de
recursos em ativos com base nestes critérios (CRAMER e KARABELL, 2010).
Algumas décadas depois, o lançamento dos Princípios do Equador contribuiu para a incorporação
da avaliação socioambiental em empreendimentos de grande porte que captam recursos por meio de
project finance. Com a ratificação dos Princípios do Equador, as instituições financeiras signatárias
comprometeram-se em analisar essas operações também em função dos impactos e riscos
socioambientais relevantes para o projeto financiado, de acordo com os critérios aplicados pela
International Finance Corporation (EQUATOR PRINCIPLES, 2012).
Por sua vez, a proposição dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI, do inglês
Principles for Responsible Investment) pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, foi uma
importante iniciativa global que incorporou fatores socioambientais e de governança à avaliação de
investimentos. A elaboração destes princípios teve a colaboração direta de alguns dos maiores
investidores institucionais do planeta, o que contribuiu para a difusão dos mesmos na comunidade
financeira (PRI, 2012).
As iniciativas mencionadas fazem parte de uma tendência pela inclusão de critérios de
sustentabilidade corporativa nas análises efetuadas para o aporte de recursos em empresas, seja na
forma de financiamento ou de capital próprio. No entanto, há o desafio de verificar, em última
instância, como a sustentabilidade corporativa pode se traduzir no resultado financeiro das corporações
(YACHNIN & ASSOCIATES, 2006).
Em uma série de seminários efetuados pelo World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) e pelo United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI),
constatou-se que gestores de empresas e investidores têm o entendimento de que fatores
socioambientais podem gerar impactos no desempenho financeiro de longo prazo das empresas, sejam
positivos ou negativos. Entretanto, observou-se que há divergências entre essas partes em relação à
quais fatores socioambientais devem ser tratados como relevantes para a mensuração de seus impactos
na avaliação econômica de empresas (UNEP FI e WBCSD, 2010).
Muitos investidores ainda têm o entendimento de que os fatores socioambientais se limitam a
questões relacionadas à reputação e à marca. Ao mesmo tempo, os gestores de empresas têm
dificuldade em comunicar adequadamente aos investidores que fatores socioambientais têm impactos
relevantes no desempenho financeiro da companhia. Assim, os investidores podem superestimar ou
subestimar o valor das empresas no longo prazo, porque não conseguem integrar de forma apropriada
os fatores socioambientais às suas análises e decisões (UNEP FI e WBCSD, 2010).
Na tentativa de orientar os investidores que buscam alocar seus recursos em empresas que
tenham um bom nível de sustentabilidade corporativa, surgiram nos últimos anos diversas entidades
com o objetivo de avaliar as empresas de capital aberto sob esta ótica (SUSTAINABILITY, 2010a).
Como resultado há diversos índices, ratings, rankings e premiações que se propõem a atestar o
desempenho socioambiental de empresas.
Para tanto, um grande número de questionários tem sido encaminhado às empresas por estas
entidades especializadas, solicitando informações que permitam avaliar seu nível de sustentabilidade
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corporativa. Este fato tem sido criticado pelas empresas, em função dos recursos empregados para a
prestação de informações, por vezes pouco significativas no contexto de seus negócios (UNEP FI e
WBCSD, 2010).
Além disso, poucas destas iniciativas para mensurar a sustentabilidade corporativa efetuam uma
análise integrada dos fatores econômicos, sociais e ambientais. Neste esforço são utilizados diferentes
indicadores para avaliar cada um destes fatores, bem como adotados métodos distintos para ponderar e
agregar os resultados obtidos. Dessa forma, tais avaliações estão sujeitas a resultados subjetivos, ainda
que possam ser empregados vários critérios objetivos (SINGH et al., 2012).
Ao mesmo tempo, embora os índices, ratings, rankings e premiações tenham o objetivo de
auxiliar investidores em suas decisões de alocação de recursos, não lhes permitem mensurar os
impactos financeiros dos fatores socioambientais nas empresas analisadas. Isoladamente, o resultado
destas avaliações apenas permite aos investidores distinguir as empresas de melhor desempenho
socioambiental, como ocorre, por exemplo, com os Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) e os
ratings da Oekom.
O presente trabalho teve por objetivo propor um modelo preliminar que incorporasse os fatores
socioambientais à avaliação financeira de empresas, identificando ganho ou perda de valor decorrente
de um conjunto de práticas socioambientais corporativas. Para ilustrar a construção deste modelo, foi
selecionado o setor de papel e celulose tendo em vista a sua relevância socioeconômica no Brasil e sua
interferência no meio ambiente.
Além desse primeiro item introdutório, este artigo está organizado em mais quatro: o segundo
posiciona o referencial teórico; o terceiro descreve o método de pesquisa; o quarto consolida os
principais resultados; e o quinto apresenta considerações finais e sugestões para futuras pesquisas.
2)REVISÃO DA LITERATURA
Diversos pesquisadores demonstraram interesse em explorar a relação entre o desempenho
financeiro corporativo (DFC) e socioambiental (DSA), como forma de refutar ou corroborar a
perspectiva proposta há algumas décadas por Friedman (GRIFFIN e MAHON, 1997). De acordo com
Salzmann, Steger e Ionescu-Somers (2005a), os estudos acadêmicos que analisam a relação entre o
DFC e DSA podem ser agrupados em duas categorias: estudos teóricos, baseados em modelos que
procuram explicar a relação de causalidade entre o DFC e o DSA; e estudos empíricos que, por sua
vez, se subdividem em instrumentais e descritivos. Os estudos instrumentais buscam testar as hipóteses
dos estudos teóricos de forma qualitativa ou quantitativa, enquanto que os estudos descritivos
objetivam verificar como as empresas fazem a conexão entre o DFC e o DSA na prática.
Margolis, Elfenbein e Walsh (2007) examinaram 167 estudos entre 1972 e 2007 encontrando
uma tênue correlação positiva entre DSA e DFC. Contudo, para Herremans et al. (1993 apud
BEURDEN e GOSSLING, 2008) é preciso cuidado ao examinar resultados de estudos que envolvem
aspectos sociais quando abrangem períodos de tempo muito distintos. Por este motivo, Beurden e
Gossling (2008), ao efetuarem uma metanálise da relação entre DSA e DFC, optaram por incluir em
sua amostra apenas dados posteriores a 1990, pois entenderam que após a publicação do “Brundtland
Report” (1987) deu-se maior importância às questões socioambientais. Ainda assim, estes dois autores
também obtiveram como resultado evidências de que há uma correlação positiva entre DSA e DSC.
Ao constatarem uma tênue correlação positiva entre DSA e DFC, Margolis, Elfebein e Walsh
(2007) verificaram que parece haver menos sustentação para impactos financeiros positivos em
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decorrência do DSA do que quando se tratam de impactos financeiros negativos decorrentes de atitudes
irresponsáveis por parte das empresas. Isso significa dizer que há maior tendência de que o valor do
acionista decresça em função de impactos negativos socioambientais do que aumente em decorrência
de impactos positivos de mesma natureza.
Por sua vez, Van der Laan, Van Ees e Van Witteloostuijn (2008) obtiveram evidências de que o
reflexo do DSA no DFC tende a ser assimétrico, de modo que os efeitos no DFC de uma reputação
positiva de DSA são menores do que uma reputação negativa de DSA de mesma magnitude. Tal
comportamento seria justificado pela teoria dos prospectos de Kahneman e Tversky (1979 apud Van
der Laan, Van Ees e Van Witteloostuijn, 2008), de acordo com a qual a perda de valor para um
investidor diante de um prejuízo é percebida de forma mais marcante do que o acréscimo de valor face
um ganho na mesma proporção.
Em um estudo mais recente, Humphrey, Lee e Shen (2012) concluíram que os gestores de
empresas podem incorporar os fatores socioambientais à estratégia corporativa sem preocupação em
incorrer em custos ou benefícios financeiros significativos em termos de risco e retorno. Ao
confrontarem o DSA de 256 empresas do Reino Unido com o desempenho financeiro de suas ações no
período de 2002 a 2010, observaram que o DSA não tem um efeito sistemático, positivo ou negativo,
no valor de mercado destas empresas.
Para que investidores e analistas financeiros sejam capazes efetuar a avaliação econômica de
fatores socioambientais, é fundamental que as empresas sejam capazes de transmitir-lhes com clareza a
relação destes fatores com o desempenho financeiro da companhia (UNEP FI e WBCSD, 2010). De
acordo com o World Economic Forum e a AccountAbility (ZADEK, MERME e SAMANS 2005), as
empresas podem aprimorar sua comunicação com investidores e analistas financeiros mediante a
adoção das seguintes medidas:
 Aperfeiçoamento do processo de coleta de informações materiais não financeiras,
divulgando-as de forma consistente e precisa;
 Estabelecimento de critérios para a definição dos assuntos mais significativos, utilizandoos como referência para a divulgação de informações que evidenciem a conexão entre o
desempenho socioambiental e financeiro.
Segundo Epstein e Roy (2001), cada elemento das ações corporativas relacionadas aos fatores
socioambientais deve ser traduzido em uma métrica, que poderá ser relacionada ao desempenho
socioambiental. Contudo, reconhecem que o estabelecimento de mecanismos capazes de mensurar as
práticas socioambientais corporativas é uma tarefa particularmente difícil, pois muitas vezes tais ações
estão relacionadas a horizontes de longo prazo, a um grande nível de incertezas e, geralmente, seus
impactos são de difícil quantificação (EPSTEIN e ROY, 2001). Ainda assim, a UNEP FI e WBCSD
(2010) destacam que este último obstáculo pode ser superado por meio de reuniões regulares entre os
gestores da empresa e seus investidores, pois se tratam de informações que requerem julgamento e a
visão destes atores é complementar.
No intuito de avaliar a qualidade das métricas de desempenho socioambiental adotadas pelas
empresas, Epstein e Roy (2003) sugeriram a classificação das informações divulgadas em quatro
níveis. Quão mais claramente tais métricas possam ser associadas ao desempenho financeiro da
empresa, maior é o nível em que são classificadas.
Ao mesmo tempo, no tocante às diversas iniciativas efetuadas por entidades especializadas para
mensuração do desempenho socioambiental de empresas, Delai e Takahashi (2008) destacam a falta de
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um conjunto de medidas padronizadas de sustentabilidade corporativa. Em sua pesquisa, apresentam
um modelo de referência para mensuração da sustentabilidade corporativa com base na análise de
complementaridade de oito iniciativas de mundialmente conhecidas. O modelo proposto apresenta uma
hierarquia de quatro níveis: dimensões, temas, subtemas e indicadores de desempenho. As dimensões
estão em consonância com o conceito do Triple Bottom Line, destacando separadamente os aspectos
sociais, ambientais e econômicos. Os temas caracterizam-se por serem os assuntos prioritários de cada
uma destas dimensões e os subtemas um desmembramento mais específico destes. Segundo os autores,
a proposta de um modelo de três níveis de abstração mais seus respectivos indicadores justifica-se por
ser uma característica comum à maioria dos sistemas por eles analisados.
A avaliação do desempenho socioambiental pode variar conforme as especificidades de cada
setor (UNEP FI 2006, UNEP FI e WBCSD 2010). Por este motivo, é preciso estabelecer com clareza a
materialidade dos fatores socioambientais. Com isso, evita-se a mensuração e a divulgação de
informações que tenham pouca relevância para a empresa analisada. Vários autores apontam em suas
pesquisas que a definição dos fatores socioambientais materiais deve considerar as características da
indústria analisada (HESS, 2003; SALZMANN, IONESCU-SOMERS, STEGER, 2005a;
LYDENBERG, ROGERS, WOOD, 2010).
O termo materialidade tem sua origem nas ciências contábeis, sendo uma questão dita material
quando esta impacta de maneira significativa o resultado financeiro ou desempenho de uma empresa.
No contexto da sustentabilidade corporativa, Lins e Lomonaco (2012) destacam que uma questão é
material quando esta tem impacto relevante na reputação de uma empresa e/ou em seu desempenho,
tendo em vista a ótica da empresa e de seus principais stakeholders.
Para que investidores e analistas financeiros possam verificar de que maneira o desempenho
socioambiental afeta a lucratividade da empresa no longo prazo, cabe aos gestores de empresas
destacarem a importância do mesmo em uma linguagem de fácil compreensão. Alguns autores
destacam que a melhor forma de executar tal tarefa é por meio da linguagem monetária (EPSTEIN E
ROY, 2001; YACHNIN & ASSOCIATES, 2006).
Salzmann, Steger e Ionescu-Somers (2005b) destacam três formas pelas quais medidas não
financeiras e financeiras decorrentes das práticas socioambientais corporativas podem ser refletidas na
avaliação econômica das empresas: redução de custos, aumento de receitas e efeitos positivos em
ativos intangíveis. No entanto, os referidos autores reconhecem que a conversão das ações de
sustentabilidade corporativa para métricas monetárias é difícil pelos seguintes motivos: especificidades
inerentes ao setor e ao país; tempo decorrente entre estas ações e seus efeitos; necessidade de aplicá-las
a diversos fatores socioambientais com características distintas; necessidade de julgamento que requer
habilidades e intuição.
Yachnin & Associates (2006) sugerem que as práticas socioambientais corporativas sejam
traduzidas na mesma linguagem que é adotada para todos os outros aspectos de finanças corporativas.
Para tanto, propõem que os impactos de cada uma destas ações sejam isolados e convertidos em meios
monetários. Isso permitiria que gestores de empresas e investidores pudessem comparar os resultados
obtidos com os estimados para avaliar oportunidades específicas segundo a magnitude do valor gerado
ou dos riscos minimizados.
Tendo por base os dados apresentados por algumas empresas do setor de mineração, os referidos
autores sugerem a aplicação de cinco ferramentas de avaliação financeira para converter indicadores
socioambientais em um denominador comum monetário: análise de indicadores financeiros; fluxo de
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caixa descontado; análise de viabilidade financeira; análise do valor econômico adicionado e opções
reais. Para tanto, algumas premissas precisam ser assumidas, por se tratarem de métodos que podem
envolver questões subjetivas. Como exemplo, destacam o engajamento de comunidades locais nas
atividades desempenhadas pelas empresas, como forma de acelerar a implantação de determinados
projetos. Na prática, este ganho temporal corresponde a uma antecipação do retorno do fluxo financeiro
a ser gerado pelo projeto. Assim, caso seja possível estima-lo, será possível determinar o valor gerado
para a empresa em meio monetário (YACHNIN & ASSOCIATES, 2006).
3)MÉTODO DE PESQUISA
O presente trabalho teve por objetivo propor um modelo preliminar que incorporasse fatores
socioambientais à avaliação financeira de empresas.
Adotou-se como ponto de partida a amostra empregada na terceira fase do estudo “Rate the
Raters” (SUSTAINABILITY, 2011), que teve por objetivo analisar um universo de iniciativas que
avaliam a sustentabilidade corporativa de empresas, para então sugerir quais aspectos deveriam ser
aprimorados em favor da qualidade e transparência dessas iniciativas. Na segunda etapa deste estudo, a
SustainAbility (2010b) efetuou uma análise preliminar de 108 iniciativas globais. Por sua vez, a
amostra empregada na terceira fase foi composta por 21 iniciativas selecionadas dentre as 108
analisadas na fase anterior. Segundo a SustainAbility, estas 21 iniciativas são representativas sob o
ponto de vista geográfico, dos assuntos abordados e do público ao qual se destinam.
A partir da análise das 21 iniciativas selecionadas pela SustainAbility, constatou-se que algumas
não permitem livre acesso aos indicadores de desempenho socioambiental avaliados. Foram
descartadas 10 das 21 iniciativas, porque não disponibilizavam acesso gratuito pela internet aos
indicadores de desempenho socioambiental examinados. Adicionalmente, optou-se por eliminar mais
uma iniciativa, por ser direcionada exclusivamente para o setor farmacêutico. Em contrapartida, foi
adicionada à amostra a análise efetuada pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, por ser
direcionada para as empresas mais negociadas na BMF&BOVESPA, única bolsa de valores,
mercadorias e futuros no Brasil, e permitir acesso gratuito pela internet aos questionários utilizados
como base para a avaliação.
O Quadro 1 apresenta as iniciativas de avaliação da sustentabilidade corporativa que compuseram
a amostra desta pesquisa para a identificação dos fatores socioambientais relacionados às atividades das
empresas.
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Quadro 1 – Amostra das iniciativas de avaliação da sustentabilidade corporativa.
1) Carbon Disclosure Project
2) Corporate Reporting on Water Risk
3) Climate Counts
4) CR Magazine 100 Best Corporate Citizens
5) Dow Jones Sustainability Indexes
6) Ethisphere’s World’s Most Ethical Companies
7) FTSE4Good Index Series
8) Global 100 Most Sustainable Corporations in the World
9) GS Sustain
10) Índice de Sustentabilidade Empresarial
11) Oekom Corporate Ratings
O exame das iniciativas selecionadas revelou a mesma carência de padronização de informações
mencionada por Delai e Takahashi (2008). Verificou-se que cada entidade opta por um sistema próprio
de categorização dos fatores de sustentabilidade corporativa examinados. Por este motivo, quando as
iniciativas foram comparadas, em uma primeira tentativa de identificar os principais fatores
socioambientais abordados, observou-se que a nomenclatura utilizada e os graus hierárquicos de
análise apresentavam distinções e semelhanças. Desta forma, para identificar os principais fatores
socioambientais abordados por cada iniciativa, partiu-se dos níveis mais abrangentes de seu sistema e,
sempre que necessário, deslocava-se a análise para o nível imediatamente inferior, no intuito de
capturá-los. A Figura 1 ilustra este aspecto.
Figura 1 – Modelo de sistema de mensuração de fatores socioambientais.

Fonte: Delai e Takahashi (2008)

Ademais, é importante ressaltar que optou-se por utilizar uma dentre as denominações
identificadas nas iniciativas examinadas quando observado que duas ou mais nomenclaturas diferentes
tinham por objetivo expressar o mesmo fator socioambiental (ex: água e recursos hídricos).
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A escolha do setor de papel e celulose como objeto desta pesquisa foi efetuada em função da
relevância econômica do setor e de seus impactos socioambientais. No Quadro 2 estão dados do setor
publicados pela Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa).
Quadro 2 – Dados do setor de papel e celulose brasileiro.
 Número de empresas: 222
 Florestas preservadas: 2,9 milhões ha
 Distribuição geográfica: 18 estados e  Florestas
plantadas
para
fins
539 municípios
industriais (2010): 2,2 milhões ha
 4º maior produtor mundial de celulose  Área florestal total certificada: 2,7
 10º maior produtor mundial de papel
milhões ha
 Investimentos no setor nos últimos 10  Empregos diretos: 115 mil; sendo 68
anos: US$ 12 bilhões
mil na indústria e 47 mil em florestas
 Exportações: US$ 7,2 bilhões
 Empregos indiretos: 575 mil
 Saldo Comercial: US$ 5,1 bilhões
 Participação no PIB: 0,9%
Fonte: BRACELPA (2012)

No tocante aos aspectos socioeconômicos, Lins e Ouchi (2007) apontam a relevância das
atividades de papel e celulose para as comunidades existentes no entorno das operações florestais e
industriais de empresas do setor. Ferraz e Seroa da Motta (2002) ressaltam que este é um dos setores de
maior impacto ambiental, tanto em função da atividade extrativa quanto industrial. O Guia Técnico
Ambiental da Indústria de Papel e Celulose, elaborado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (2008), enumera diversos destes impactos, como manejo de florestas, consumo de água e
energia, emissões de atmosféricas, efluentes e resíduos sólidos, potenciais efeitos dos produtos
químicos utilizados no processo produtivo na saúde humana e no meio ambiente, dentre outros.
A análise das questões socioambientais relevantes baseou-se nas avaliações efetuadas para o setor
na publicação Rumo à Credibilidade 2010 (FBDS e SUSTAINABILITY, 2010) e nos relatórios de
sustentabilidade disponíveis até junho de 2012 da Bracelpa e de três empresas brasileiras de papel e
celulose. A seleção das empresas teve como referência a 14ª edição da Global Forest, Paper &
Packaging Industry Survey, elaborada pela PricewaterhouseCoopers (2011), que destaca as 100
maiores empresas do mundo no setor em função do faturamento. Apenas três empresas brasileiras
aparecem nesta lista: Fibria, Suzano e Klabin. Adicionou-se a Celulose Irani à amostra, por ser a única
empresa do setor cujo relatório foi classificado entre os 10 melhores do país pela publicação Rumo à
Credibilidade 2010 (FBDS e SUSTAINABILITY, 2010).
A decisão de extrair a avaliação das questões materiais para o setor de papel e celulose dos
relatórios de sustentabilidade da Bracelpa e das quatro empresas decorreu do fato de que foram
elaborados segundo as diretrizes da GRI, que recomenda que os relatórios abordem impactos
econômicos, ambientais e sociais significativos das empresas e ações possam influenciar
substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders. Como não foram identificados indícios da
avaliação das questões materiais pela Klabin em seu relatório, ela foi excluída da amostra selecionada
para esta etapa do trabalho. Por fim, considerou-se como questões socioambientais materiais para o
propósito da presente pesquisa aquelas identificadas em mais de uma fonte de informação.
Em seguida, buscou-se analisar de que maneira o desempenho socioambiental pode impactar na
avaliação econômica das empresas de papel e celulose brasileiras. Para tanto, foram selecionados como
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fonte de informação os relatórios de sustentabilidade das quatro empresas que integraram o exame
preliminar para a seleção da amostra na etapa anterior, ou seja, Celulose Irani, Fibria, Klabin e Suzano.
Procurou-se identificar que práticas adotadas pelas empresas integravam fatores socioambientais às
atividades operacionais e quais os seus impactos econômico-financeiros, traduzindo-os para o método
de fluxo de caixa descontado. Procurou-se expressar os impactos das práticas socioambientais em três
categorias: recebimentos, dispêndios e investimentos corporativos, adotando-se o modelo simplificado
de fluxo de caixa apresentado no Quadro 3. A Figura 2 sintetiza as etapas percorridas para a construção
do modelo preliminar proposto.
Quadro 3 – Cálculo do fluxo de caixa livre para a empresa.
(+) Receitas
(-) Custos
(-) Depreciação
(-) Despesas operacionais
(-) Imposto de Renda sobre operações
(=) Lucro operacional após Imposto de Renda
(+) Depreciação
(-) Imobilizações
(-) Aumento do capital de giro
(=) Fluxo de caixa livre para a empresa
Fonte: MARTELANC, PASIN e PEREIRA (2010)

Figura 2 – Procedimentos para a integração dos fatores socioambientais ao modelo de avaliação
econômica de empresas.

4)ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O resultado conjunto do exame das iniciativas selecionadas indicou que os principais fatores
sociais poderiam ser categorizados a partir de um grupo de stakeholders: pessoas, comunidades,
fornecedores, clientes e governo. Por sua vez, os principais fatores ambientais poderiam ser
categorizados em função de alguns recursos naturais: energia, água, biodiversidade, mais os resíduos
decorrentes das atividades operacionais.
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Cconstatou-se a recorrência de outros três fatores nas avaliações selecionadas: mudanças
climáticas, direitos humanos, saúde e segurança. Embora possam ser relacionados a um ou mais fatores
sociais e/ou ambientais anteriormente mencionados, são tratados com destaque em algumas iniciativas.
Por este motivo, foram adicionados aos demais fatores identificados, não se estabelecendo qualquer
relação hierárquica entre os mesmos.
Outra constatação da análise efetuada está relacionada ao enquadramento dos fatores
identificados como sociais ou ambientais. Observou-se que alguns destes poderiam ser enquadrados
simultaneamente em ambas as dimensões. Por este motivo, o produto final da análise consistiu na
categorização dos fatores identificados como socioambientais, ou seja, sem a segregação dos mesmos
em um âmbito social ou ambiental.
Dessa forma, verificou-se que há doze fatores que deveriam ser avaliados pelas corporações em
geral no tocante à sustentabilidade corporativa. No Quadro 4 são apresentados exemplos de alguns
tópicos abordados pelos questionários das iniciativas selecionadas, ao lado da nomenclatura escolhida
para categorizar os fatores socioambientais que representam.
Quadro 4 – Principais fatores socioambientais abordados pelas iniciativas de avaliação da
sustentabilidade corporativa examinadas.
Fatores
Descrição de alguns tópicos abordados
Água
Programas para redução do consumo e reaproveitamento.
Biodiversidade
Ações para a proteção e restauração de habitats.
Cadeia de Valor
Avaliação de fornecedores e relacionamento com clientes.
Comunidades
Engajamento de comunidades nas localidades de atuação
e ações de cidadania corporativa.
Direitos Humanos
Medidas para impedir o trabalho infantil ou escravo e
proteção dos direitos das minorias.
Energia
Programas de conservação e redução do consumo.
Mudanças Climáticas
Redução das emissões diretas e indiretas de GEE e ações
para a captura de carbono.
Pessoas
Ações voltadas para empregados e funcionários
terceirizados, incluindo medidas para assegurar a
preservação do direito a livre associação sindical.
Fatores
Descrição de alguns tópicos abordados
Reguladores
Monitoramento de multas e sanções não monetárias
resultantes da inobservância de normas legais.
Resíduos e Reciclados
Medidas adotadas para mensurar, reduzir e/ou
reaproveitar resíduos sólidos, líquidos e gasosos
decorrentes do processo produtivo, bem como o uso de
materiais reciclados.
Saúde e Segurança
Fatalidades, lesões ocupacionais, impactos de produtos no
meio ambiente e na saúde de consumidores.
Território
Manejo do solo, exploração de recursos florestais e
minerais.
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E importante ressaltar que não há a pretensão de afirmar que todos os fatores socioambientais
podem ser agrupados nas categorias apresentadas. Ainda assim, tomando por base as iniciativas
examinadas nesta pesquisa, acredita-se que as doze categorias apresentadas abrangem os principais
fatores socioambientais inerentes às atividades das organizações em geral. Ao mesmo tempo, conforme
observado na revisão de literatura, as empresas devem avaliar a relevância de cada uma das categorias
propostas, conforme o setor em que atuam. Por este motivo, na presente pesquisa avaliou-se a
materialidade dos fatores socioambientais especificamente para o setor de papel e celulose.
A análise da amostra selecionada de avaliações da materialidade dos fatores socioambientais para
o setor de papel e celulose resultou em uma relação de questões socioambientais apontadas como
relevantes para o setor. Conforme mencionado anteriormente, foram consideradas como materiais as
questões assim identificadas por dois ou mais avaliadores examinados. Como resultado, estão
apresentadas no Quadro 5 as questões identificadas como relevantes para o setor, associadas a alguns
dos fatores socioambientais identificados como aplicáveis às empresas em geral.
Quadro 5 – Principais questões materiais identificadas e fatores socioambientais associados.
Questões materiais
Fatores socioambientais
Impactos na Biodiversidade
Biodiversidade
Manejo Florestal
Biodiversidade e Território
Mudanças Climáticas
Mudanças Climáticas
Uso da Água
Água
Emissões, efluentes e resíduos
Resíduos e Reciclados
Consumo Sustentável
Resíduos e Reciclados
Relacionamento com Fornecedores
Cadeia de Valor
Relacionamento com Comunidades
Comunidades
Observou-se que todas as questões apontadas como materiais estão associadas ao menos a uma
das doze categorias listadas na primeira etapa da pesquisa. A partir destas questões materiais, buscou-se
identificar informações capazes de refletir o desempenho socioambiental das empresas do setor de
papel e celulose, no ambiente regulatório brasileiro, bem como analisar seus impactos na avaliação
econômica das mesmas.
O exame dos relatórios de sustentabilidade da Celulose Irani (2010), Fibria (2011), Klabin (2010)
e Suzano (2011) para as questões avaliadas como materiais para o setor de papel e celulose revelou a
adoção de práticas socioambientais semelhantes pelas empresas analisadas, como também algumas
práticas que não são executadas por mais do que uma destas empresas.
Ao mesmo tempo, a análise mostrou que é possível identificar os impactos de algumas práticas
socioambientais na avaliação financeira das empresas de papel e celulose, independentemente destas
informações serem apresentadas de forma descritiva ou quantitativa nos relatórios de sustentabilidade.
Assim, foram relacionados os possíveis efeitos no modelo do fluxo de caixa, ainda que os mesmos não
pudessem ser convertidos em um denominador comum monetário com base nas informações
divulgadas atualmente pelas empresas.
Por fim, observou-se que o enquadramento das práticas socioambientais identificadas nas
categorias previamente atribuídas às questões materiais foi, algumas vezes, uma tarefa difícil, dada a
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inter-relação entre tais categorias. Por exemplo, a prática de plantio em mosaico poderia ser associada
com manejo florestal tanto quanto com impactos na biodiversidade.
A partir dos impactos econômicos identificados como decorrentes das práticas socioambientais
examinadas, foi construído um modelo preliminar de avaliação financeira de empresas aplicável ao
setor de papel e celulose. O modelo é composto por linhas indicativas dos recursos empregados pelas
empresas em práticas socioambientais, bem como por linhas que refletem o retorno gerado para as
empresas em função dessas práticas. O Quadro 6 apresenta o modelo proposto
Quadro 6 – Modelo preliminar para avaliação financeira dos fatores socioambientais, aplicado ao
setor de papel e celulose.
(+) Recebimentos
Venda de Créditos de Carbono
Venda de Energia
Vendas de Produtos
(-) Dispêndios
Água
Armazenamento e Transporte de Resíduos
Aquisição de Créditos de Carbono
Aquisição de Madeira de Terceiros
Certificações Florestais
Contingências Ambientais
Energia
Insumos
Desenvolvimento de Comunidades Locais
Reflorestamento de Áreas Degradadas
Serviços de Monitoramento Aéreo
Treinamento no Combate a Incêndios
(=) Fluxo de Caixa Operacional
(-) Investimentos
Equipamentos Agrícolas
Equipamentos Florestais
Instalações Fabris
Pesquisa e Desenvolvimento
Softwares
Terrenos
(=) Fluxo de Caixa Livre para a Empresa
5)CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os índices, ratings, rankings e premiações relacionados ao desempenho socioambiental das
empresas de capital aberto não atendem ao desafio de identificar, de modo claro, o retorno financeiro
gerado pelas práticas socioambientais. Uma maneira de estabelecer uma conexão mais clara entre o
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desempenho socioambiental e financeiro seria a incorporação dos fatores socioambientais relevantes
nos modelos de avaliação financeira de empresas.
O presente trabalho teve por objetivo propor um modelo preliminar que incorporasse os fatores
socioambientais na avaliação financeira de empresas, aplicado ao setor de papel e celulose. A
abordagem adotada para a construção do modelo setorial poderia ser aplicado em qualquer setor de
atividade econômica, constituindo-se na principal contribuição desta pesquisa.
Como observado, nem mesmo relatórios que atingem o melhor nível recomendado pela GRI
dispõem de informações com a qualidade requerida para o pleno uso do modelo proposto. Para que os
fatores socioambientais, após a avaliação de sua materialidade, possam ser incorporados aos modelos
de avaliação financeira, faz-se necessário que os reflexos econômicos das práticas socioambientais
corporativas sejam expressos em medidas quantitativas, que possam ser traduzidas em um
denominador comum monetário, tanto para os recursos empregados quanto para o retorno gerado.
Nesse contexto, é importante ressaltar a contribuição do modelo sugerido, que consiste na
padronização de uma estrutura de fluxo de caixa para a avaliação financeira dos fatores
socioambientais. Observou-se que é possível enquadrar os reflexos financeiros em três grupos
principais tradicionais: recebimentos, dispêndios e investimentos em ativos. O modelo aponta as
informações necessárias para que investidores e analistas financeiros possam identificar o ganho ou
perda de valor decorrente de práticas socioambientais adotadas pelas empresas.
O modelo, embora preliminar, pode ajudar na comunicação entre gestores de empresas, analistas
financeiros e investidores. A partir do momento em que eles adotem uma linguagem comum,
identificando o conjunto de informações necessárias para que os fatores socioambientais sejam
incorporados à avaliação das empresas, resolve-se um dilema natural: as empresas não divulgavam tais
informações por não haver solicitação dos investidores e analistas financeiros, enquanto estes não as
solicitavam por desconhecer os reflexos financeiros das práticas socioambientais corporativas. O
modelo pode contribuir para que este círculo vicioso transforme-se em um círculo virtuoso, apontando
um caminho para investidores e analistas financeiros aperfeiçoarem sua demanda por informações,
gerando um efeito indutor do aprimoramento da qualidade das informações divulgadas pelas empresas.
Caberá às empresas aprimorar os business cases associados às práticas socioambientais, para que
investidores e analistas financeiros possam avaliar de forma diferenciada aquelas que integram os
fatores socioambientais ao seu modelo de negócio e efetivamente os utilizam para incrementar sua
vantagem competitiva. Para tanto, as empresas devem desenvolver procedimentos que possibilitem a
análise dos efeitos financeiros das práticas socioambientais mais significativas de suas atividades
operacionais, bem como um sistema de coleta e processamento dessas informações que possibilitem
divulgação consistente e precisa. Uma maior aproximação entre os profissionais de finanças e aqueles
responsáveis pelo gerenciamento de questões socioambientais poderá contribuir para a evolução desta
agenda nas corporações. As empresas que se anteciparem a esse processo poderão obter vantagens
competitivas no tocante à captação de recursos de investidores e instituições financeiras.
Uma sugestão para pesquisas futuras seria a realização de painéis de especialistas para a
validação das questões socioambientais relevantes em diversos setores, envolvendo profissionais do
meio acadêmico, de empresas e de instituições financeiras. A adoção desta estratégia contribuiria para
o aperfeiçoamento do método empregado no presente trabalho.
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Resumo: Este artigo discute a Governança Ambiental estabelecida no projeto Água Produtiva pertencente ao projeto
Rondônia Competitiva que é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Rondônia (SEDES). Para a
discussão teórica da pesquisa foram utilizados autores que abordam Governança e Governança Ambiental. O método de
pesquisa utilizado foi o qualitativo, como meio de coletas de dados foi feita uma entrevista semiestruturada com o
coordenador do programa Rondônia Competitiva e pesquisa documental por meio da análise de relatórios, o que permitiu
uma interação com o campo estudado. Este trabalho apresenta em suas análises e discussões a caracterização do projeto e a
aliança institucional com os seus atores em relação as prática dos princípios de Governança Ambiental: Empowerment,
Compliance, Fairness, Disclosure, Accountability. Conclui-se que não há uma boa prática de Governança Ambiental
estabelecida, um dos limitadores da pesquisa foi a falta de documentos para análise e sugere-se um melhor alinhamento
entre os executores do programa Água Produtiva com as estratégias do Plano Amazônia Sustentável (PAS).
Palavras-chave: Governança, Governança Ambiental, SEDES, Programa Rondônia Competitiva, Projeto Água Produtiva.
Abstract: This article discusses the Environmental Governance established in Water Productive project belonging to the
Competitive Rondônia project which is implemented by the Secretariat of Social Development of the State of Rondônia
(SEATS). For a theoretical discussion of the research were used authors addressing Governance and Environmental
Governance. The research method was qualitative, as a means of collecting data was a semistructured interview with the
program coordinator Rondônia Competitive and documentary research through the analysis of reports, allowing interaction
with the field studied. This work presents in their analyzes and discussions of the design and the characterization
institutional alliance with its stakeholders regarding the practice of the principles of Environmental Governance:
Empowerment, Compliance, Fairness, Disclosure, Accountability. We conclude that there is a good practice to
Environmental Governance established, one of the limiters of the research was the lack of documents for analysis and
suggest a better alignment between the executors of the program with the Water Production Strategies Sustainable Amazon
Plan (PAS).
Key-words: Governance, Environmental Governance, SEATS, Competitive Program Rondônia, Productive Water Project.
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INTRODUÇÃO
Os principais desafios do século XXI incluem a produção de alimentos de forma competitiva e
sustentável. Para Sachs (2008), enquanto a evergreen revolution, na terminologia do agrônomo indiano
M.S. Swaminathan, busca avanços tecnológicos de produtividade e sustentabilidade ambiental, a
revolução azul diz respeito à passagem da caça e da coleta ao cultivo de espécies que vivem no meio
aquático. O Brasil possui uma sólida base cientifica nas áreas da agronomia e biologia que permite
avançar no caminho destas revoluções.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Rondônia
(SEDES), por meio do programa Rondônia Competitiva, desenvolve ações de coordenação,
monitoramento, avaliação e execução de programas/projetos na área estratégica de modernização e
busca solidificar as cadeias produtivas locais. Além disso, pretende manter a integração dos programas
e projetos consolidando a produção competitiva e sustentável (SEDES, 2013).
Os principais projetos que constam neste programa estratégico são: (1) Água Produtiva, (2)
Terra Produtiva e (3) Revitalização da Usina de Calcário. Pretende-se com estes projetos estimular a
produção competitiva de peixes em tanques escavados em propriedades rurais e tanques redes e apoiar
o setor produtivo agrícola com novas tecnologias de produção e sustentabilidade (SEDES, 2013).
Para esta pesquisa foi buscado pesquisar dentro dos três projetos do Programa Rondônia
Competitiva, o projeto Água Produtiva, por ser o projeto que apresenta em melhor fase de execução e
por atingir um maior respaldo e atenção pela SEDES. O projeto Água Produtiva busca estruturar a
cadeia produtiva da piscicultura no Estado, promovendo um conjunto de ações que contribuam para a
conquista de novos mercados, o fortalecimento da competitividade, o aumento da produtividade, a
segurança alimentar e a geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda.
Diante das perspectivas, programas e projetos da SEDES, associada à realidade ambiental, esta
pesquisa procurou responder ao seguinte problema: Como são estabelecidos os princípios de
Governança Ambiental no projeto Água Produtiva?
Este artigo objetiva investigar o projeto Água Produtiva do programa Rondônia Competitiva no
que se refere às práticas dos princípios de Governança Ambiental. Para isso, contou com o aporte
teórico e prático de Governança e, mais especificamente, Governança Ambiental, que, para Mertens et
al (2011, p.482) “[...] se refere a processos e interações entre atores sociais e institucionais na gestão dos
recursos naturais e no desenvolvimento sustentável”.
Neste sentido, justifica-se este estudo que buscou apresentar a estrutura de organização SEDES
no que diz respeito a sua Governança Ambiental alinhado às estratégias e ações do programa Rondônia
Competitiva em relação ao projeto Água Produtiva.
Este artigo estrutura-se da seguinte forma: Na revisão bibliográfica discorrer-se-á sobre a
evolução e as características intrínsecas da Governança Corporativa e Governança Ambiental. No
método de pesquisa, discutir-se-á a metodologia utilizada para a construção deste trabalho, na análise e
discussão dos resultados destacam-se como são estabelecidos os princípios de Governança Ambiental
e, ao final, está às conclusões com as inferências identificadas nesta pesquisa, momento em que é
proposta agenda futura de investigação do objeto relacionado à Governança Ambiental.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A discussão teórica baseia-se em vários autores como: Santos (1997), Fontes Filho (2003) e
Silveira (2010), que discutem a temática de Governança Corporativa; e para se aprofundar na discussão
de Governança Ambiental, mote teórico principal deste artigo, foram utilizados os seguintes autores:
Platiau; Varella e Schleicher (2004), Miranda (2008), Mertens et al (2009), Andrade (2009), Fonseca e
Bursztyn (2009), Fatorelli e Mertens (2010) e Castro; Hogenboom e Baud (2011).
Silveira (2010) aponta alguns critérios que tornaram a discussão de Governança Corporativa tão
importante nas últimas décadas, tais como: papel dos investidores; aquisições hostis; privatizações;
abordagem dos mercados de capitais; crises nos mercados emergentes; escândalos corporativos nos
EUA e na Europa. Fontes Filho (2003) diz que há várias semelhanças entre a Governança aplicada nas
organizações públicas e privadas, pois apresentam os mesmos problemas de assimetria de informação e
alinhamentos de interesses praticados na Teoria de agência e Teoria de stakeholders.
Estudos de Adam Smith em 1776 já discutiam a ausência de gerenciamento nas organizações, a
qual é responsável pelos problemas de gestão. Contudo, discutir Governança ainda é novo para a
academia, pois o seu processo de implantação nas organizações é recente, deu-se a partir dos anos de
1970 (SILVEIRA, 2010; MOURA, 2009; ANDRADE; ROSSETI, 2004).
Ao se tratar dos conceitos de Governança, percebe-se várias conotações e diversas proposições
em relação ao termo. Este estudo, contudo, partirá do conceito praticado por Silveira (2010, p. 3) que
diz: “[...] conjunto de mecanismos (internos ou externos, de incentivo ou controle) que visa a fazer com
que as decisões sejam tomadas de forma a maximizar o valor de longo prazo do negócio e o retorno de
todos os acionistas”, por entendermos que este conceito melhor explica a ideia de Governança
praticada nas organizações.
O conceito de Governança Corporativa utilizado por Carvalho (2002, p.21) “[...] consiste no
conjunto de mecanismos pelos quais os fornecedores de capital para as empresas se asseguram de que
receberão retorno adequado sobre seus investimentos.”. Já para Fonseca e Bursztyn (2009, p. 18),
Governança “[...] é um termo-chave de políticas ambientais e desenvolvimento.” Os diálogos desses
autores proporcionam a compreensão da discussão do meio ambiente junto à Governança das
organizações públicas e privadas. Já Zhouri (2008) afirma que devido o controle de Estado-Nação estar
em xeque pelos adventos da globalização, a discussão acadêmica de Governança emerge, e com maior
destaque a Governança Ambiental por ser um ponto importante que alinha a sociedade, o setor público
e privado à discussão sobre o desenvolvimento sustentável.
Governança Ambiental teve seu inicio na iniciativa privada no final da década de 1980,
conforme Clapp (2005). Castro; Hogenboom e Baud (2011) apontam que a crise econômica
internacional também foi importante neste processo e confirmam que a Governança Ambiental surgiu
do conceito neoliberal de diminuição do Estado. Com isso, de acordo com os autores, é necessário
propor novas formas sobre a gestão de recursos ambientais e, por consequência, faz-se necessária a
aplicação da Governança Ambiental nos entes públicos e privados.
Miranda (2008) discute as transformações ocorridas pela globalização para o processo de
Governança e Capacidade Governativa (não apenas resultados, mais também a forma que o governo
exerce o seu poder) e aponta a Agenda 21, política pública oriunda da Eco-92, como importante
ferramenta para a prática de Governança Ambiental pela sociedade.
Cavalcanti (2004) vai além e apresenta a Agenda 21 como fator importante para a promoção
desta participação e desenvolvimento da Governança Ambiental no País. Santos (1997) e Miranda
(2008) corroboram na questão da participação e democracia para a aplicação de uma melhor
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Governança nas organizações voltadas, inclusive, para a busca da Sustentabilidade por meio do
Desenvolvimento Sustentável.
A aplicação das práticas de Governança Ambiental é bastante ampla. Referenda Barcellos;
Green e Pinto (2007) que o termo é mais usado para apontar a participação dos movimentos sociais nos
processos decisórios, cuja atuação é bastante fragilizada, conforme as críticas de Zhouri (2008), seja
quando do processo de exigência de aplicação da legislação ambiental, seja em audiências públicas.
Neste trabalho será utilizado o conceito de Governança Ambiental que, para Mertens et al
(2011, p.482), “[...] se refere a processos e interações entre atores sociais e institucionais na gestão dos
recursos naturais e no desenvolvimento sustentável” e, para Toni (2005), Governança Ambiental são os
processos e interações entre organizações públicas ou privadas no uso dos recursos naturais de modo
sustentável e com práticas de desenvolvimento sustentável. Portanto, nota-se que os conceitos de
Governança Corporativa e Ambiental são semelhantes. Afirmação corroborada por Fonseca e Bursztyn
(2009) que apontam que o conceito de Governança Ambiental nada mais é do que uma delimitação do
conceito de Governança Corporativa.
É salutar a crítica de Silveira (2010) quando se refere à necessidade de haver interrelação entre
Responsabilidade Social Corporativa, Sustentabilidade e Governança. O autor diz que não há uma
relação natural entre as partes e que não é suficiente a existência de apenas um desses critérios para
uma garantir a efetividade das organizações sejam elas públicas ou privadas e, por isto, é necessária a
delimitação da Governança Ambiental para conectar as práticas de Governança e Sustentabilidade
(discussão do meio-ambiente) nas instituições.
A Governança Ambiental Global (GAG) discutido no trabalho de Andrade (2009) aponta a
necessidade do alcance da GAG por meio de uma cooperação eficaz entre entidades e atores
internacionais, o que se torna um grande desafio para sua implantação e prática.
Na América Latina, os estudos sobre Governança Ambiental passaram pelos mesmos processos
referente à GAG já ocorridos na Europa, Estados Unidos e Ásia. Todos sofreram inúmeras
transformações a partir da década de 1980 com a proposição de se partir para autogovernança e com
maiores níveis de participação da sociedade civil e empresas privadas (CASTRO; HOGENBOOM e
BAUD, 2011).
O processo de transformação política na América Latina e a globalização são fatores
preponderantes para a participação da sociedade e das organizações privadas, a partir da política
neoliberal que é pautada na década de 1990 a participação do Estado torna-se menor e com isto a
proliferação de ONGs e participação das empresas para a discussão e prática do Desenvolvimento
Sustentável.
Cavalcanti (2004) informa que o Brasil conta, ainda que no plano da formalização de leis, com
boas regras de Governança Ambiental, pois são bem estruturadas e apresentam propostas progressistas
e voltadas para a sustentabilidade ecológica. O autor ilustra dois momentos históricos para Governança
Ambiental brasileira: em 1934, o Código Florestal e o Código de Águas. Todavia, a materialidade não
se consolida por ser apenas, conforme o autor, uma forma burocrata de controle federal.
Voivodic e Beduschi Filho (2011) afirmam que a prática de Governança é o mecanismo formal
para tomada de decisão a partir do consenso dos interesses dos atores sociais envolvidos com a
discussão ambiental. Para compreender a Governança Ambiental aplicada nas organizações é
importante verificar a legitimidade do seu sistema de Governança. Fundamenta-se essa afirmação com
as palavras de Miranda (2008) ao relatar sobre a necessidade do reconhecimento de legitimidade para
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qualquer processo democrático de Governança Ambiental. Deve-se descrever o processo de
legitimidade acometido nas organizações com os seus atores sociais para a formalização da
Governança Ambiental no processo de produção sustentável com inovação e sustentabilidade, afirma
ele.
Platiau; Varella e Schleicher (2004) dizem que, mesmo com várias definições de Governança, é
ponto comum nestes significados a ideia de democratização e legitimidade com o processo “bottom up”
(de baixo para cima) na tomada de decisão e participação da Governança Ambiental. Castro;
Hogenboom e Baud (2011) afirmam que na América Latina a Governança Ambiental desafia o debate
do processo “bottom up” e “top down" (de cima para baixo) nas organizações, e Cavalcanti (2004)
informa que o processo “botton up”, que é mais descentralizado, de Governança Ambiental apresenta
inúmeras dificuldades para ser adotadas no Brasil devido a preferência do sistema político nacional
pelo crescimento econômico e as lacunas existentes entres os ministérios fortes (Fazenda, Planejamento
e Desenvolvimento Econômico e Agricultura) e o MMA.
Zhouri (2008) crítica os vícios existentes no processo democrático e de participação da
Governança Ambiental praticada onde os cargos públicos, técnicos e de empreendedores são circulares
nas representações dos conselhos o que provoca, conforme a autora, a perpetuação da visão capitalista
em torno dos recursos naturais.
Fonseca e Bursztyn (2009) ressaltam a importância do Manual de Boa Governança (MBG),
trata-se de um conjunto de critérios, não um documento formal, mas sim uma série de princípios que
servem de alicerce para as práticas de políticas ambientais em qualquer contexto a ser discutido. Dentre
os princípios, destacam-se aqueles norteadores possíveis de serem aplicados a qualquer modalidade de
Governança. Dentre elas, a Ambiental, que pode ser mensurada por estes indicadores: Empowerment
(empoderamento), participação de todos os atores; Compliance (Leis) obediência as leis; Accountability
(responsabilização) prestação de contas; Disclosure (divulgação) – mais transparência e Fairness
(Justiça) – Equidade. (FONSECA e BURSZTYN, 2009; CARVALHO, 2002).
Andrade e Rossetti (2004) apontam que, para que a Governança estabelecida seja eficaz, é
necessário que haja a criação de conselhos e que estes sejam empoderados por meio de critérios que
avaliem os seus desempenhos, tais como: as práticas de Compliance, Accountability, Disclosure e
Fairness. Com a utilização dessas dimensões práticas, a Governança Ambiental poderia ser melhor
estabelecida dentro do programa Rondônia Competitiva e, consequentemente, do projeto Água
Produtiva.
3. MÉTODO DE PESQUISA
A escolha do local de pesquisa deu-se de forma intencional a partir do conhecimento da
existência do programa Rondônia Competitiva e seus projetos (1) Água Produtiva e (2) Terra
Produtiva, o primeiro é o foco deste estudo.
O procedimento geral de pesquisa foi o qualitativo tendo o reconhecimento e a análise de
diferentes perspectivas e as reflexões dos pesquisadores e participantes como parte do processo de
produção de conhecimento, discussão esta referendados por Creswell (2007) e Flick (2009).
O tipo de pesquisa realizada envolveu o estudo de campo que, para Gil (2009), é o estudo
praticado em um grupo ou comunidade, ressaltando a interação entres os seus componentes utilizados
nesta pesquisa dentro do programa Rondônia Competitiva.
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A pesquisa teve como intuito investigar as estruturas de Governança Ambiental do Programa
Rondônia Competitiva em relação a execução do projeto Água Produtiva, buscando identificar como se
dá a estruturação jurídica e regulatória da gestão de recursos; relacionamento com os stakeholders,
transparência e divulgação de informações e o papel dos Conselhos. Cada um desses propostos
comporta uma série de mecanismos relacionados aos princípios de governança. A ideia consistiu em
compreender as razões de adequação ou não da estrutura de governança vigente na gestão do projeto
Água Produtiva.
O procedimento de coleta de dados foi realizado por observação (perspectiva do pesquisador)
dos processos in loco, vídeos da internet sobre os projetos bem sucedidos do programa Rondônia
Competitiva e, principalmente, por meio do procedimento de entrevista com o coordenador do
Programa com o intuito de buscar a centralização do problema, orientação do objeto de estudo e
entendimento da pesquisa, com o fito de alcançar os resultados propostos neste estudo.
Outro método de coleta de dados utilizado foi a pesquisa documental, pois foram analisados
relatórios sobre o programa Rondônia Competitiva e o projeto Água Produtiva. Por meio desta coleta
foi possível compreender melhor como é gerido o programa e ter acesso a dados importantes para
melhor análise e, por consequência, uma melhor visão para o alcance do objetivo proposto e resposta
do problema deste trabalho.
O tipo de entrevista utilizada foi a semipadronizada com as seguintes questões: estrutura
organizacional da SEDES; Governança Ambiental; quais os projetos existentes na SEDES, relação com
os stakeholders para execução dos projetos, Programas coordenados pela SEDES direcionadas ao
entrevistado que informou sobre caracterização da Governança Ambiental no programa Rondônia
Competitiva no tocante ao projeto Água Produtiva, levando em consideração os aspectos ligados à
atuação baseada nas políticas de produção sustentável, inovação e competividade.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O principal objetivo da SEDES é atuar como agência promotora do desenvolvimento das
potencialidades locais, exercendo a função de agente de promoção da modernidade tecnológica,
priorizando para os clientes o acesso a informações mercadológicas, novas tecnologias, financiamento,
pesquisa e desenvolvimento.
Diante deste objetivo, a SEDES (2013, s. p.) lançou no ano de 2008, dentre outros programas, o
programa denominado Rondônia Competitiva, cujos objetivos principais são:
a) Coordenar, monitorar, avaliar, planejar, e executar programas/projetos estratégicos
necessários à modernização e consolidação da estrutura produtiva local;
b) Manter a integração dos programas/projetos estratégicos voltados ao segmento produtivo do
estado.
De acordo com o coordenador do programa Rondônia Competitiva, os produtores rurais
interessados em participar dos projetos devem atender aos requisitos ambientais básicos como a
obtenção das licenças ambientais. Estes critérios colaboram para minimizar o problema apresentado na
pesquisa Data Cidades (2013), encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), na qual
Porto Velho-RO lidera os números em embargos ambientais no país, provenientes de desmatamentos e
devastação ambiental (ECO, 2013).
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O programa Rondônia Competitiva é direcionado aos produtores rurais que tenham interesse em
melhorar as suas propriedades, tanto do ponto de vista produtivo quanto ambiental. Os principais
projetos do programa estão demonstrados na figura 1.
Figura 1 – Projetos do programa Rondônia Competitiva – SEDES/RO

Fonte: Adaptado SEDES (2013).

Em parceria com os escritórios regionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER) são realizados serviços diversos nas propriedades rurais. Entre estes se destacam
carreadores, destocas, bebedouros, bueiros, pontes, reformas de represas, reparos de estradas, abertura
de tanques, terreirões, aterros e aceiros e estes serviços são realizados com o apoio das associações de
produtores, cooperativas e os próprios produtores rurais.
De acordo com o Relatório de Atividades 2009 (EMATER-RO, 2010) o conjunto de máquinas
cedidos para o programa Rondônia Competitiva foi de 122 tratores de esteira, 4 retroescavadeiras, 2
escavadeiras hidráulicas, 1 pá carregadeira e veículos de apoio, entre eles caminhões operacionais,
automóveis leves e motocicletas. Naquele ano foram executados 115.932,10 horas/máquinas em 42
municípios atendendo 23.253 pequenos agricultores.
Em entrevista ao coordenador do programa Rondônia Competitiva (SEDES), realizada em maio
de 2013, constatou-se, conforme se observa na figura 1, haver conexão entre os projetos Terra
Produtiva e Água Produtiva, entretanto somente o segundo é objeto deste estudo pela sua execução
encontra-se melhor consolidada.
O projeto Terra Produtiva tem um caráter de promover infraestrutura às propriedades, deixando
por conta do produtor rural a decisão de como realizar a produção no empreendimento, tornando a
tomada de decisão menos complexa para a SEDES. Institucionalmente esta responsabilidade recai à
EMATER.
A figura 2 apresenta o elo entre os dois projetos de tanque escavado a partir do projeto Terra
Produtiva e operacionalização do tanque de peixes a partir do projeto Água Produtiva.
Figura 2 – Tanque escavado em propriedade de Porto Velho/RO.
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Fonte: Relatório de atividades 2009 (EMATER-RO, 2010, p. 39).

Conforme o entrevistado, a escavação dos tanques é realizada com um padrão dimensional
apropriado à operacionalização das atividades produtivas nos tanques. Desta maneira, o projeto Água
Produtiva tem como principal objetivo viabilizar a piscicultura nas propriedades rurais que tenham
interesse em participar desta cadeia produtiva local que vem se mostrando bastante competitiva na
região amazônica e, principalmente, no Estado de Rondônia.
Além da padronização nas instalações dos tanques escavados, exige-se que a propriedade esteja
regularizada, conforme legislação ambiental vigente, e de acordo com o exigido pela Secretária
Estadual de Meio Ambiente (SEDAM). É preciso que a documentação esteja não só regularizada, como
disponível para fiscalização na propriedade.
Uma vez cumpridas às exigências legais é realizado um estudo de capacidade de carga da
propriedade para suportar a atividade de piscicultura, por exemplo, se há água disponível na
propriedade durante o ano todo. Outra análise importante refere-se às características físico-químicas da
água. Além disso, busca-se mapear qual tipo de peixe se adapta melhor às condições da propriedade
rural. Como resultado de pesquisas ao longo do projeto, verificou-se que o peixe Tambaqui e o
Pirarucu tem sido o preferido em termos de adaptabilidade e manejo.
A produção de alevinos a partir destes peixes tem utilizado tecnologias bem evoluídas como a
utilização de chips eletrônicos implantados nas matrizes facilitando a identificação de toda a cadeia
genética dos peixes que serão consumidos, o que proporciona informações acerca da sustentabilidade
da produção conforme as exigências dos mercados regionais e internacionais.
Com o advento da construção das usinas hidrelétricas ao longo do Rio Madeira, tornou-se
viável a produção de peixes em tanque redes nas regiões alagadas por estes empreendimentos. Vale
ressaltar que a SEDES e os atores envolvidos na piscicultura elegeram a população ribeirinha
desalojada e remanejada pelos alagamentos como preferenciais beneficiários desta atividade produtiva.
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A tecnologia de produção utilizada permite que os ribeirinhos fixem residência na cidade e
desenvolvam esta atividade concomitantemente às outras atividades as quais tiveram que se adaptar.
A piscicultura do Estado cresceu nos últimos anos de 12 mil toneladas para a faixa de 50 mil
toneladas com aproximadamente 80% sendo comercializado no Estado do Amazonas, 10% para o
Estado de Goiás e outros 10% no Estado de Rondônia.
De acordo com relatório produzido pela Foccus Consultoria (2012), o Estado de Rondônia
distribui a sua produção de Tambaqui ao Estado do Amazonas, Mato Grosso e São Paulo, destaca-se o
Estado do Amazonas como maior consumidor e com potencial de crescimento de comercialização, o
que se torna necessários maiores investimentos por parte dos produtores rondonienses nos canais de
comercialização, logística e infraestrutura de sua produção.
Além da infraestrutura, produtividade e questões ambientais desenvolvidas pela EMATER e
SEDAM junto às propriedades e produtores rurais do programa Rondônia Competitiva, a SEDES
possui uma equipe de técnicos voltados para a identificação de canais de comercialização tanto no
mercado local, regional e o mercado externo. O objetivo desta equipe é promover a capacidade
produtiva junto aos mercados potenciais para absorção da produção atual, atrair agroindústrias para
fomentar a produção da piscicultura e apoiar as empresas que pretendem expandir sua comercialização
para outros Estados.
A figura 3 ilustra a relação entre os atores do programa Rondônia Competitiva que sintetiza a
análise de relacionamento entre os envolvidos para execução deste projeto.
Figura 3 – Atores do programa Rondônia Competitiva e projeto Água Produtiva.

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o coordenador do programa Rondônia Competitiva, os recursos financeiros
necessários à execução do projeto Água Produtiva têm sido capitaneados principalmente pela
articulação dos parlamentares rondonienses através de emendas parlamentares. Para realizar a produção
sustentável da piscicultura o programa Água Produtiva por meio da estrutura da SEDES busca auxilio
junto aos ministérios ligados ao tema como o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da Pecuária e do Abastecimento (MAPA).
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O Plano Amazônia Sustentável (PAS), criado em maio de 2008 pelo governo federal com a
participação dos ministérios e sociedade civil, propõe uma extensa agenda que prevê estratégias e ações
através de vários ângulos de visão e atuação. Entre estes se destacam a (1) Governança Ambiental em
sentido amplo, devendo ser praticada por todos os agentes envolvidos com as questões amazônicas,
sejam públicos, privados ou civis; a (2) competitividade da Amazônia em sua diversificada produção e
o (3) desenvolvimento sustentável como base para as anteriores (MMA, 2012).
O MPA em parceria com vários atores ministeriais propõe orientação à institucionalização da
Governança Ambiental no sentido do envolvimento das esferas federais e estaduais na Amazônia onde
cadeias produtivas sustentáveis estão sendo trabalhadas utilizando a metodologia do PAS.
Por meio da SEDAM, da Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI) e da EMATER realizase a sensibilização do produtor rural e, após a sensibilização, é preciso que se organizem em
associações e/o cooperativas para que possam, assim, viabilizar projetos e as respectivas inserções das
propriedades rurais no projeto Água Produtiva.
Cabem às prefeituras possibilitar o contato entre as secretarias estaduais e parlamentares com os
produtores rurais para que possam, desse modo, conhecer a realidade local e auxiliar os produtores em
suas necessidades.
A montante da relação entre os atores encontra-se os fornecedores de projetos, insumos e
serviços e a jusante, os canais de comercialização, no qual a SEDES busca identificar, fomentar e
articular a participação destes atores junto ao projeto Água Produtiva.
A Governança Ambiental estabelecida na execução do projeto Água Produtiva é bastante
fragilizada, o que foi possível observar quando da análise documental e da entrevista com o
coordenador do programa Rondônia Competitiva. Identificou-se que não há de forma eficaz a prática
do empoderamento, senso de justiça, divulgação, prestação de contas.
Foi identificado pela pesquisa que o principio de Governança Ambiental mais eficaz na gestão
do projeto Água Produtiva é de obediência às leis, principalmente em relação às ambientais, pois o
produtor só é atendido pelo Projeto se estiver com a sua propriedade em consonância com as leis
ambientais, conforme informado pelo entrevistado.
CONCLUSÃO
A necessidade da SEDES em estabelecer Governança Ambiental na condução do programa
Rondônia Competitiva perpassa pela consolidação do projeto Água Produtiva e Terra Produtiva. Uma
vez mapeado o atual quadro existente de relacionamento entre os atores envolvidos, tornou-se possível
verificar os entraves que poderão contribuir para um futuro congestionamento deste programa em
função da ausência de práticas de Governança Ambiental.
Constatou-se que não há uma Governança Ambiental estabelecida, especialmente na
perspectiva da teoria dos stakeholders, levantada por Fontes Filho (2003). Este princípio é tratado com
informalidade, pois, no Programa Água Produtiva, não é identificado o alinhamento entre os interesses
dos atores participantes. Não há uma harmonia e consenso na compreensão do Projeto entre todos os
atores do Programa, o que compromete a sua legitimidade, levantada por Voivodic e Beduschi Filho
(2011).
A dependência por recursos de emendas parlamentares poderia ser substituída por um modelo
de Governança Ambiental, baseado em programa governamentais voltados para a região amazônica
como o PAS, uma vez que o programa Rondônia Competitiva possui objetivos estratégicos alinhados
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aos objetivos do PAS, mas não inter-relacionados de forma institucional e coordenada, tornando-os
insuficientes para estabelecer a governança desejada.
Neste estudo foi possível notar a falta de interação e execução entre os atores responsáveis pela
condução do programa. Pode-se afirmar que há apenas relacionamento cordial entre os atores, o que
pode comprometer ações em busca da produção sustentável com inovação e competitividade.
A conexão da delimitação de Governança e Governança Ambiental levantada por Silveira
(2010) também não é identificada. Pela entrevista é percebido que não há aplicação dos princípios de
Governança: Disclosure, Compliance, Accontability e Empowerment enumerados por Andrade e
Rosseti (2004), Fonseca e Bursztyn (2009) e Carvalho (2002). Identifica-se apenas o princípio Fairness
sendo praticado eficazmente, pois há uma cobrança em relação às práticas ambientais aos produtores
rurais interessados em participar do programa Rondônia Competitiva e consequentemente do projeto
Água Produtiva.
A ausência dos princípios de Governança é limitador nos resultados desta pesquisa, pois não é
disponibilizado em meios públicos (sítios do governo do Estado e da SEDES) documentos e relatórios
para análise, o que pode traduzir que não há transparência nas informações, assim como também não
há prestação de contas relacionadas a SEDES e ao projeto, o que não permitiu averiguar o
custo/benefício deste Programa.
Sugere-se que em pesquisas futuras sejam pesquisados os demais atores participantes da
execução do programa Rondônia Competitiva para mensurar a assimetria de informação dentro do
projeto. É necessário que se discuta Governança Pública e Ambiental na SEDES para que se possa
aprimorar a execução do Programa Rondônia Competitiva e pesquisar a execução dos programas Terra
Produtiva e Revitalização da Usina de Calcário e, assim, alcançar os resultados desejados para com a
sociedade rondoniense.
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renatafeaac@gmail.com

RESUMO
Na avaliação dos investidores que buscam empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus
recursos, a informação ambiental pode ser apontada como fator diferencial. No Brasil, a divulgação de informações
ambientais não tem caráter obrigatório, de modo que as empresas o fazem voluntariamente. Nesse contexto, o presente
estudo tem por objetivo analisar os níveis de disclosure ambiental voluntário das companhias abertas listadas na
BM&FBovespa que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis. Constatou-se que o disclosure
ambiental registra média correspondente a 21% e que 33% das empresas analisadas apresentaram níveis semelhantes aos
encontrados em estudos anteriores, que utilizaram como base o arcabouço teórico desenvolvido na pesquisa de Rover et al.
(2008).
Palavras-chave: Disclosure ambiental; Setor de exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis; Divulgação
voluntária.

ABSTRACT
In the evaluation by investors seeking companies which are socially responsible, sustainable and profitable to apply their
resources, environmental information might be considered to be an advantage. In Brazil, the disclosure of environmental
information is not mandatory, so companies do it voluntarily. In this context, the present study aims at analyzing the levels
of environmental disclosure in public companies listed on the BM&FBovespa which operate in the exploration and
refinement of oil, gas, and biofuel. It was observed that environmental disclosure registers an average 21% and that 33% of
the analyzed companies presented levels which were similar to the ones observed in previous studies, which were based on
the theoretical framework developed in the Rover et al. (2008) research.
Key-words: Environmental Disclosure; Exploration and refinement of oil, gas and biofuels; Voluntary disclosure.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, a contabilidade se encontra em processo de transformação e adaptação, no intuito
de uniformizar e internacionalizar as demonstrações contábeis, tendo em vista a convergência das
normas e práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais (IUDÍCIBUS et al., 2000).
Paralelamente, verifica-se uma mudança no que concerne à divulgação de informações não
obrigatórias, como, por exemplo, aquelas de naturezas social e ambiental (PONTE et al., 2007).
Por meio da divulgação de informações ambientais, a empresa evidencia as condutas
estabelecidas junto à sociedade. Ou seja, informa a política institucional adotada quanto ao impacto
ambiental gerado pela sua atividade operacional no meio em que está inserida, revelando, dessa forma,
seu grau de responsabilidade diante da preservação do meio ambiente e do seu comprometimento junto
à sociedade (KRONBAUER; SILVA, 2012).
As exigências do mercado influenciam a postura da organização, que, diante do novo cenário
empresarial – globalização, consumidores conscientes e investidores exigentes –, está condicionada a
aumentar a qualidade das demonstrações contábeis, que, além de evidenciar os aspectos qualitativos
relativos ao patrimônio, devem revelar as preocupações com o bem-estar social e ambiental (KROETZ,
2000). Logo, a busca de informações nas demonstrações contábeis não mais se restringe aos
indicadores econômico-financeiros, podendo-se observar que os stakeholders também procuram
informações de caráter socioambiental.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (CPC, 2011), a informação é relevante
quando, com base nela, o usuário toma uma decisão diferente daquela que teria tomado sem a
informação. Assim, “o valor da informação para o usuário é justamente a diferença entre o nível de
utilidade esperada anterior e posterior ao disclosure” (MURCIA, 2009, p. 23). Na literatura contábil, a
palavra disclosure é utilizada como sinônimo de divulgação e está sempre associada à disponibilização
de informações aos stakeholders (MILANI FILHO, 2010).
No Brasil não há uma legislação específica tornando obrigatório o disclosure de informações
ambientais, de modo que as entidades o fazem voluntariamente. Por se tratar de uma questão relevante
e atual, a cada dia que passa cresce o número de empresas que, de maneira voluntária, divulgam
informações de cunhos social e ambiental (BAUER; NAIME, 2012). Além disso, nas duas últimas
décadas as pesquisas sobre evidenciação ambiental ampliaram seu escopo de análise, passando, assim,
a serem consideradas importantes ferramentas de suporte ao processo decisório (ROSA et al., 2010). É,
diante desse contexto, que surge a importância de analisar o nível de disclosure voluntário de
informações ambientais.
No Brasil, estudos recentes (ROVER et al., 2008; MURCIA et al., 2008; ROVER; BORBA;
MURCIA, 2009; OLIVEIRA; MACHADO; BEUREN, 2012; KRONBAUER; SILVA, 2012; ROVER
et al., 2012) examinam a evidenciação voluntária das informações ambientais de empresas com alto
potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais conforme categorização estabelecida na
Lei nº 10.165/2000. Contudo, não analisam especificamente o setor de exploração e refino de petróleo,
gás e biocombustíveis, que além de causar sérios danos ao meio ambiente, principalmente nas
atividades de exploração (GALDINO et al., 2002), é considerado o que mais publica informações de
caráter socioambiental (OLIVEIRA, 2005). Dessa maneira, este estudo elegeu a seguinte questão de
pesquisa: Quais os níveis de disclosure ambiental das companhias abertas listadas na BM&FBovespa
que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis?
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Machado, Machado e Murcia (2011) revelam que, em busca da legitimação social, as empresas
cuja atividade causa maior impacto ambiental tendem a destinar mais recursos para a preservação
ambiental. Os autores entendem que essas organizações sofrem uma pressão maior onde atuam, e, em
razão disso, procuram legitimar suas atividades perante a sociedade. Assim, de acordo com os
resultados da pesquisa de Machado, Machado e Murcia (2011), a hipótese deste trabalho é que essas
empresas com atividade de forte impacto ambiental apresentam níveis de disclosure ambiental mais
elevados, devido às cobranças da sociedade e da legitimidade social.
Constitui objetivo geral desta pesquisa analisar os níveis de disclosure ambiental das
companhias abertas listadas na BM&FBovespa que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e
biocombustíveis. São seus objetivos específicos (1) verificar os níveis de disclosure ambiental
voluntária, de acordo com as categorias ambientais; e (2) identificar as informações ambientais
divulgadas com níveis de disclosure ambiental mais elevados.
A população desta pesquisa compreende as empresas listadas na BM&FBovespa que atuam na
exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis. Para verificação dos níveis de disclosure,
utiliza-se o arcabouço teórico desenvolvido na pesquisa de Rover et al. (2008). Para o alcance dos
objetivos estabelecidos, foram analisadas as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) referentes
o exercício social de 2011.
O presente estudo se justifica na medida em que contribui para os resultados de outras pesquisas
(ROVER et al., 2008; MURCIA et al., 2008; ROVER; BORBA; MURCIA, 2009; OLIVEIRA;
MACHADO; BEUREN, 2012; KRONBAUER; SILVA, 2012; ROVER et al., 2012)), voltadas para a
análise das temáticas divulgação de informações ambientais e disclosure voluntário, além de se propor
a analisar essas matérias em um setor que provoca alto impacto ambiental.
2 DISCLOSURE AMBIENTAL
A contabilidade tem por principal objetivo assegurar aos seus usuários decisões respaldadas em
informações úteis, e, nesse sentido, seu atendimento está diretamente relacionado à qualidade das
informações divulgadas, e não apenas à quantidade. Apesar do grande volume de informações
financeiras obrigatórias, “os gerentes podem possuir informações adicionais, cuja divulgação não é
exigida – informações que também são úteis na avaliação das perspectivas futuras da empresa”
(VERRECCHIA, 2001, p. 60).
Mas, diante das mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea, a contabilidade vive um
momento de modificação e adaptação. Isto é, o mercado cada dia mais exigente cobra uma nova
postura das empresas, que se veem pressionadas a divulgar informações não restritas aos aspectos
qualitativos do patrimônio, mas, também, relacionadas à sua preocupação com o bem-estar social e
ambiental (KROETZ, 2000).
Nesse sentido, verifica-se uma tendência dos investidores na busca por empresas socialmente
responsáveis, sustentáveis e rentáveis, onde aplicar seus recursos (OLIVEIRA; MACHADO;
BEUREN, 2012). Por serem utilizadas pelos stakeholders como uma forma de acompanhar as ações
corporativas relacionadas ao meio ambiente, as informações dessa natureza, ou seja, específicas e
diferenciadas sobre o meio ambiente (PAIVA, 2003) se destacam, por ajudar a identificar as
companhias que adotam ações consideradas ambientalmente corretas (COSTA; MARION, 2007).
Nessa perspectiva, a contabilidade contribui à medida que possibilita apresentar com veracidade
e autenticidade as informações relativas a essa temática (EUGÉNIO, 2010). Ressalte-se que devido à
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preocupação das empresas quanto aos problemas relacionados ao meio ambiente, surgiu uma
ramificação da contabilidade, denominada Contabilidade Ambiental, considerada um mecanismo de
auxílio para evidenciar informações sobre indicadores e de avaliação das informações referentes ao
desempenho ambiental da empresa (GONÇALVES; HELIODORO, 2005).
Estudos recentes revelam que há uma evolução no nível de evidenciação de informações
ambientais (GUBIANI; SANTOS; BEUREN, 2010; FERNANDES, 2012; FERREIRA; SILVA;
MACHADO NETO, 2012; GONÇALVES; MEDEIROS; GONÇALVES, 2012). Entretanto, apesar
desse crescimento, a divulgação ainda é restrita às exigências da lei (VELLANI, 2009), e o nível de
evidenciação ambiental é maior quando há regulamentação (IOANNOU; SERAFEIM, 2012;
RIBEIRO; BELLEN; CARVALHO, 2011). No Brasil não há instrumento que torne obrigatória a
divulgação de informações de natureza ambiental.
Devido aos impactos das atividades das organizações, que acabam por interferir no ambiente
onde estão inseridas, De Luca (1998, p. 19) considera que:
[...] fornecer informações à sociedade sobre a utilização de recursos humanos, naturais,
financeiros, tecnológicos e outros que pertencem à própria sociedade [...] é o mínimo que as
empresas devem fazer para merecer o respeito e a credibilidade necessários à continuidade de
suas operações”.

Desse modo, e no intuito de reduzir a assimetria informacional, algumas empresas publicam
voluntariamente suas informações corporativas (MAÇAMBANNI et al., 2012), enquanto outras,
contrariando essa expectativa, não divulgam suas condutas de uso de recursos naturais relativas à suas
atividades, sendo, esse fato, prejudicial aos avanços do disclosure ambiental (ABREU et al., 2008). Na
contabilidade, o termo disclosure é aplicado como sinônimo de evidenciação (LINS; SILVA, 2009), e,
consequentemente, visa garantir que as informações diferenciadas atendam a vários tipos de usuário
(IUDÍCIBUS, 2009). Ocorre que, em algumas situações, as companhias apresentam diferentes
disclosures, mesmo enfrentando exigências externas semelhantes quanto à sua atuação (FREEDMAN;
STAGLIANO, 2008).
A Teoria do Disclosure estuda os benefícios econômicos provenientes da divulgação voluntária
das informações (MAPURUNGA, 2012), bem como possibilita verificar em quais circunstâncias os
gestores estão dispostos a divulgar voluntariamente determinadas informações institucionais (DYE,
2001). Então, como um de seus objetivos consiste em explicar o fenômeno da divulgação espontânea,
(SALOTTI, 2005), as pesquisas realizadas nessa área buscam os motivos que orientam as empresas a
divulgar determinadas informações junto ao mercado.
Há diversos estudos sobre o disclosure ambiental voluntário. Em uma pesquisa com 450
grandes empresas britânicas, Brammer e Pavelin (2006) constataram que as companhias menos
endividadas com propriedade dispersa são significativamente mais propensas a fazer divulgações
ambientais voluntárias, e que a qualidade das divulgações está positivamente associada ao tamanho e
ao impacto ambiental das empresas.
Em uma pesquisa junto a 51 empresas espanholas, Llena, Moneva e Hernandez (2007)
verificaram um aumento da divulgação voluntária de informações ambientais nos períodos de 1992 a
1994 e 2001 a 2002. Os autores acreditam que isso ocorreu devido ao crescimento do número de
empresas que assumiram um sistema de gestão e de políticas, bem como aos compromissos externos
relacionados à melhoria do seu comportamento ambiental.
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Após analisar 62 empresas portuguesas, Ribeiro e Guzmán (2010) identificaram que dentre as
razões que levam à divulgação de informações ambientais destacam-se demonstrar responsabilidade
ambiental e promover a imagem; e que, dentre os motivos que levam à não divulgação sobressaem a
falta de recursos humanos e financeiros e a não obrigatoriedade.
Ribeiro, Bellen e Carvalho (2011) investigaram se as práticas de evidenciação ambiental em
empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra reagem aos estímulos
regulatórios de seus países de origem. Os resultados mostraram que em cada país o disclosure
ambiental é afetado pelos respectivos regulamentos. Os autores afirmam que a obrigatoriedade de
evidenciação pode estimular a prática espontânea.
No cenário acadêmico brasileiro, as pesquisas sobre o disclosure ambiental voluntário vão além,
e investigam também o nível de evidenciação e a natureza das informações divulgadas. Alguns desses
estudos analisam organizações cujas atividades geram forte impacto ambiental, segundo a classificação
estabelecida pela legislação (BRASIL, 2000). No Quadro 1, são listados alguns desses estudos que
restringem a população às companhias listadas na BM&FBovespa com alto impacto ambiental.
Quadro 1 – Estudos brasileiros que examinam o disclosure ambiental em empresas com atividade de alto impacto ambiental
Referência
Objetivo geral
Rover et al. (2008)
Examinar as informações ambientais divulgadas voluntariamente
Murcia et al. (2008)
Analisar a divulgação voluntária ambiental
Rover, Borba e Murcia (2009) Identificar as características do disclosure voluntário ambiental
Oliveira, Machado e Beuren Identificar o nível de evidenciação de caráter ambiental divulgado
(2012)
voluntariamente
Kronbauer e Silva (2012)
Investigar o grau de evidenciação das informações de natureza ambiental
Rover et al. (2012)
Identificar os fatores determinantes da divulgação voluntária ambiental
Fonte: Elaborado pela autora.

O nível de impacto ambiental das atividades das empresas adotado nesses estudos é proveniente
da classificação estabelecida na Lei n° 10.165/2000, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente. Essa lei estabelece três níveis de impacto ambiental (alto, médio e pequeno), definidos a
partir do enquadramento das atividades das empresas em relação ao “potencial de poluição” e ao “grau
de utilização de recursos naturais”. Ao utilizar essa classificação como uma variável, Braga e Salotti
(2008) constaram que as companhias potencialmente poluidoras adotam níveis de disclosure ambiental
superiores aos das demais.
Machado, Machado e Murcia (2011) analisaram, em 205 empresas, a relação entre o impacto
ambiental decorrente da atividade e o volume de investimentos no meio ambiente. Os autores
investigaram a amostra quatro níveis de impacto ambiental: alto, médio, pequeno e nulo. Os resultados
revelaram que as empresas potencialmente mais poluidoras investem mais no meio ambiente.
Fernandes (2012) analisou os níveis de disclosure ambiental das companhias listadas na
BM&FBovespa cujas atividades geram impacto ambiental. O estudo revelou uma crescente
evidenciação de informações qualitativas ambientais. Assim, este presente estudo se destaca na medida
em que tem o intuito de analisar os níveis de divulgação de informações ambientais, sob o enfoque da
Teoria do Disclosure Voluntário, das companhias de exploração e refino de petróleo, gás e
biocombustíveis, por se tratar de segmento potencialmente gerador de grandes danos ambientais.
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3 METODOLOGIA
Trata-se de estudo descritivo, já que, para atender aos objetivos propostos, procurou-se
descrever situações de um fenômeno específico (SAMPIERI; COLLADO, 2006). Quanto à abordagem,
a pesquisa utilizou métodos predominantemente qualitativos, pois os dados foram identificados por
meio da análise de conteúdo (CRESWELL, 2010), sendo em seguida convertidos em variáveis
numéricas (COLLIS; HUSSEY, 2005).
A amostra desta pesquisa compreende as seis empresas listadas em 18 de fevereiro de 2013 na
BM&FBovespa que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis, a saber: HRT
Participações em Petróleo S.A., OGX Petróleo e Gás Participações S.A., Pacific Rubiales Energy
Corporate, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, QGEP Participações S.A. e Refinaria de Petróleos de
Manguinhos S.A.
Para atender aos objetivos delineados, utilizou-se o arcabouço teórico da pesquisa de Rover et
al. (2008). O Quadro 2 apresenta essa estrutura conceitual, dividida em oito categorias ambientais e 36
subcategorias. Para a mensuração dos níveis de disclosure ambiental, a cada um dos itens evidenciados
atribuiu-se um ponto, de modo que cada empresa pode atingir até o máximo de 36 pontos. O nível de
disclosure ambiental de cada empresa foi obtido pela razão entre a sua pontuaçãoe a pontuação máxima
possível para toda a amostra (36 pontos).
Quadro 2 – Estrutura conceitual para análise das informações ambientais
CATEGORIA AMBIENTAL

SUBCATEGORIA
Declaração das políticas/práticas/ações atuais e futuras

1. Políticas Ambientais

Estabelecimento de metas
Declarações indicando a situação de regularidade da empresa
(compliance) em relação a leis, licenças, normas e órgãos
ambientais
Parcerias ambientais
Prêmios e participações em índices ambientais

Certificação ambiental (ISO)
2. Sistemas de Gerenciamento
Auditoria ambiental
Ambiental
Práticas de gestão ambiental
Desperdícios/Resíduos
Processo de acondicionamento (embalagem)
Reciclagem
Desenvolvimento de produtos ecológicos
3. Impactos dos Produtos e
Impacto na área territorial do entorno
Processos no Meio Ambiente
Uso eficiente dos recursos hídricos / Reutilização da água /
Tratamento de efluentes
Vazamentos e derramamentos
Reparos dos danos ambientais
4. Energia
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Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia
Desenvolvimento/Exploração de novas fontes de energia
Investimentos ambientais
Custos/Despesas ambientais
Financeiras Passivos ambientais
Práticas contábeis ambientais

5.
Informações
Ambientais

Seguro ambiental
Ativos ambientais tangíveis e intangíveis
6.
Educação
Ambiental

Pesquisa Educação ambiental (internamente e/ou na comunidade)
Pesquisas relacionadas ao meio ambiente

e

Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)
7. Mercado
Carbono

de

Créditos de Créditos de carbono
Gases do Efeito Estufa (GEE) / Emissões atmosféricas
Certificados de Emissões Reduzidas (CER)
Menção sobre sustentabilidade / Desenvolvimento sustentável

8.
Outras
Ambientais

informações Gerenciamento de florestas / Reflorestamento
Conservação da biodiversidade
Relacionamento com stakeholders

Fonte: Rover et al. (2008).

Foi procedida a análise de conteúdo das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP),
disponibilizadas nos websites das empresas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011.
Para a classificação das atividades econômicas, utilizaram-se as informações disponíveis no website da
BM&FBovespa. A coleta dos dados secundários foi realizada em fevereiro de 2013.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O estudo revelou que as empresas que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e
biocombustíveis registram um baixo nível de disclosure por categoria ambiental. Na Tabela 1, é
possível observar a quantidade de empresas que divulgou cada uma das oito categorias ambientais
analisadas. Destaque-se que as categorias “Políticas Ambientais”, “Informações Financeiras
Ambientais” e “Outras Informações Ambientais” foram divulgadas por cinco empresas, cada, seguidas
das categorias “Sistemas de Gerenciamento Ambiental”, “Impactos dos Produtos e Processos no Meio
Ambiente”, e “Educação e Pesquisa Ambiental”, evidenciadas por três empresas, cada. “Mercado de
Créditos de Carbono” (duas) e “Energia” (uma) foram divulgadas por número inexpressivo de
empresas.
Tabela 1 – Quantidade de empresas que divulga por categoria
Categoria
1. Políticas Ambientais
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Empresas que divulgam
Quantidade

Proporção (%)

5

83

7
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2. Sistemas de Gerenciamento Ambiental

3

50

3. Impactos dos Produtos e Processos no Meio Ambiente

3

50

4. Energia

1

17

5. Informações Financeiras Ambientais

5

83

6. Educação e Pesquisa Ambiental

3

50

7. Mercado de Créditos de Carbono

2

33

8. Outras Informações Ambientais
Fonte: Dados da pesquisa.

5

83

Na Tabela 2, observa-se que a Refinaria de Petróleo Manguinhos adota o mais elevado nível de
evidenciação da categoria “Políticas Ambientais”. Essa companhia divulgou no Relatório da
Administração que promove as seguintes políticas: 1) adotar como princípio norteador a criação de um
Plano de Área para sua proteção, com a implementação de rápido diagnóstico de vazamento de óleo e
adoção de medidas céleres na contenção do derramamento, inclusive de manchas órfãs; 2) atender à
legislação nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde; e 3) estudar e criar projetos que visem
mitigar impactos ambientais, em parceria com as melhores e mais conceituadas empresas do mercado
ambiental. Destaque-se que a Petrobras integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), sendo,
portanto, a única empresa deste estudo com participação em índices ambientais.
Tabela 2 – Níveis de disclosure da categoria “Políticas Ambientais”
Empresa
Subcategoria
Declaração
das
políticas/práticas/ações
atuais
e
futuras
Estabelecimento de metas
Declarações indicando a situação de
regularidade da empresa (compliance)
em relação a leis, licenças, normas e
órgãos ambientais
Parcerias ambientais
Prêmios e participações em índices
ambientais
Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

HRT

OGX

Pacific

Petrobras

QGEP

Manguinhos

-

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

20

0

40

40

40

60

No que tange à categoria “Sistemas de Gerenciamento Ambiental”, a HRT divulga, em suas
Notas Explicativas, que adota um programa socioambiental abrangente, compatível com a sensibilidade
dos ecossistemas. Com exceção da Manguinhos, as empresas não informam se é realizada auditoria
ambiental, mas, em contrapartida, todas divulgam a ocorrência de auditoria contábil. Na Tabela 3,
verifica-se que três empresas não divulgam nenhuma informação sobre essa categoria.
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Tabela 3 – Níveis de disclosure da categoria “Sistemas de Gerenciamento Ambiental”
Empresa
HRT OGX

Subcategoria

Pacific

Petrobras

QGEP

Manguinhos

Certificação ambiental (ISO)

-

-

-

1

-

1

Auditoria ambiental

-

-

-

-

-

1

Práticas de gestão ambiental

1

-

-

-

-

-

33

0

0

33

0

67

Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

Apesar de a extração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis gerar alto impacto ambiental,
as empresas não incluem nas Demonstrações Financeiras Padronizadas informações acerca do processo
de acondicionamento e do desenvolvimento de produtos ecológicos. Além disso, observa-se que o
biocombustível, considerado um produto ecológico, não é o mencionam como tal. Em relação ao
resíduo do petróleo que, por sua vez, pode ser reaproveitado como combustível ou matéria-prima
(GUIMARÃES, 2007), a Petrobras informa que implementa programas de redução de resíduo por meio
de reuso e reciclagem. Assim, de acordo com a Tabela 4, a HRT, a OGX e a Pacific não apresentam
nenhuma informação relativa aos impactos dos produtos e processos no meio ambiente.
Tabela 4 – Níveis de disclosure da categoria “Impactos dos Produtos e Processos no Meio Ambiente”
Empresa
HRT OGX

Subcategoria
Desperdícios/Resíduos

Pacific

Petrobras

QGEP

Manguinhos

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Reciclagem

-

-

-

1

-

-

Desenvolvimento de produtos ecológicos

-

-

-

-

-

-

Impacto na área territorial do entorno
Uso eficiente dos recursos hídricos /
Reutilização da água / Tratamento de
efluentes
Vazamentos e derramamentos

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

Reparos dos danos ambientais

-

-

-

-

-

1

0

0

0

50

13

13

Processo
de
(embalagem)

acondicionamento

Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

A categoria “Energia” é mencionada apenas pela Petrobras, ou seja, o nível de disclosure
ambiental dessa categoria é muito baixo. Além disso, a única subcategoria evidenciada é a de
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“Conservação e/ou utilização mais eficiente nas operações”, quando a companhia evidencia que
constituiu um grupo de trabalho na busca de reduzir o consumo de energia.
A Tabela 5 mostra os níveis de disclosure relacionados à categoria “Informações Financeiras
Ambientais”, podendo-se observar que, na média, o nível de divulgação é baixo (19%). Essas
informações financeiras de caráter ambiental não são obrigatórias, e, apesar de este estudo analisar as
informações contidas nas demonstrações financeiras, as companhias não as evidenciam. A Petrobras e
a QGEP se destacam, e, a subcategoria “Seguro ambiental” é evidenciada pelas empresas, à exceção da
Pacific. A HRT, por exemplo, através das Notas Explicativas, prevê seguro para riscos de petróleo e
especifica a previsão de cobertura para danos ambientais.
Tabela 5 – Níveis de disclosure da categoria “Informações Financeiras Ambientais”
Empresa
Subcategoria

HRT OGX

Pacific

Petrobras

QGEP

Manguinhos

Investimentos ambientais

-

-

-

1

-

-

Custos/Despesas ambientais

-

-

-

-

-

-

Passivos ambientais

-

-

-

-

1

-

Práticas contábeis ambientais

-

-

-

-

-

-

Seguro ambiental

1

1

-

1

1

1

Ativos ambientais tangíveis e intangíveis

-

-

-

-

-

-

17

17

0

33

33

17

Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

“Educação e Pesquisa Ambiental”, que reúne as subcategorias “Educação ambiental
(internamente e/ou na comunidade)” e “Pesquisas relacionadas ao meio ambiente”, é uma das
categorias com os níveis de disclosure mais elevados (33%). A Manguinhos é a única empresa que
divulga informações das duas subcategorias. A companhia promove estudos que visam minimizar os
impactos ambientais, e treinamento e participação em ações de educação ambiental.
Em relação à categoria “Mercado de Créditos de Carbono”, a subcategoria “Gases do Efeito
Estufa (GEE) / Emissões atmosféricas” é citada pela Petrobras e pela Manguinhos. O Relatório da
Administração da Petrobras consigna que houve uma redução de 50% na intensidade de emissão de
GEE da queima de gás natural em tocha nas operações de exploração, comparativamente a 2009.
Quanto à categoria “Outras Informações Ambientais”, a Tabela 6 mostra que, com exceção da
OGX, as empresas mencionaram nas Demonstrações Financeiras Padronizadas o comprometimento
com o desenvolvimento sustentável. A HRT e a Petrobras implementam projetos voltados para a
conservação da biodiversidade, e a Pacific afirmou que se compromete com os stakeholders, no sentido
de garantir que a sua consideração para o meio ambiente, colaboradores e outras partes interessadas
aumenta na mesma proporção do seu crescimento.
Tabela 6 – Níveis de disclosure da categoria “Outras Informações Ambientais”
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Empresa
HRT

OGX

Pacific

Petrobras

QGEP

Manguinhos

Menção sobre sustentabilidade /
Desenvolvimento Sustentável

1

-

1

1

1

1

Gerenciamento de
Reflorestamento

-

-

-

-

-

-

Conservação da biodiversidade

1

-

-

1

-

-

Relacionamento com stakeholders

-

-

1

-

-

-

Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

50

0

50

50

25

25

Subcategoria

florestas

/

Com relação ao disclosure ambiental de cada empresa, a Tabela 7 evidencia que a Manguinhos
assinala o nível mais elevado de divulgação de informações ambientais voluntárias (38%), seguida da
Petrobras (32%). A Pacific (11%) e a OGX (2%) registraram os níveis mais baixos da amostra.
Comparando-se os níveis de divulgação mais altos do presente estudo com os resultados da pesquisa de
Oliveira, Machado e Beuren (2012), constata-se que não houve variação significativa, haja vista que os
níveis da mencionada pesquisa variaram de 35,6% a 36,9%.
Tabela 7 – Níveis de disclosure ambiental das empresas da amostra
Empresa

Nível (%)

HRT

21

OGX

2

Pacific

11

Petrobras

32

QGEP

20

Manguinhos

38

Nível de disclosure ambiental (%)
Fonte: Dados da pesquisa.

21

O nível de disclosure ambiental das companhias que atuam na exploração e refino de petróleo,
gás e biocombustíveis assinala média de 21%. Esse resultado é preocupante, pois constata-se que as
companhias listadas na BM&FBovespa aparentemente não se preocupam em divulgar informações de
cunho ambiental, mesmo sendo conhecedoras de que suas atividades são consideradas de alto impacto
ambiental ou ainda pode-se considerar que os custos para efetivar essa divulgação são altos. Além
disso, é de se deduzir que a divulgação voluntária de informações ambientais por essas empresas não
constitui uma estratégia na tentativa de legitimar suas atividades. Dessa forma, a hipótese desta
pesquisa não foi confirmada, visto que o nível de disclosure encontrado, além de não ser superior
àqueles identificados anteriormente, pode ser considerado baixo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo analisou os níveis de disclosure ambiental das companhias abertas listadas na
BM&FBovespa que atuam na exploração e refino de petróleo, gás e biocombustíveis. Procedeu-se à
análise de conteúdo nas Demonstrações Financeiras Padronizadas encerradas em31/12/2011, para
verificação da divulgação voluntária de informações ambientais. Para tanto, utilizou-se a estrutura
conceitual apresentada na pesquisa de Rover et al. (2008), onde são listados 36 itens, distribuídos em
oito categorias.
Os resultados indicam que os níveis de divulgação da Manguinhos e da Petrobras, que
apresentam os níveis de disclosure mais elevados, são semelhantes àqueles encontrados por outros
estudos, de maneira que a hipótese desta pesquisa não foi confirmada. Além disso, as demais empresas
analisadas relevam evidenciar poucas informações relacionadas às questões ambientais. Dentre os itens
(subcategorias) evidenciados destacam-se “Seguro ambiental” e “Menção sobre sustentabilidade /
desenvolvimento sustentável”, seguidos de “Declaração das políticas/práticas/ações atuais e futuras”,
“Declarações indicando a situação de regularidade da empresa (compliance) em relação a leis, licenças,
normas e órgãos ambientais” e “Educação ambiental (internamente e/ou na comunidade)”.
Diante desses resultados, verifica-se que, apesar de as empresas desse setor atentarem para as
questões relacionadas à sustentabilidade – tanto é assim que destacam isso para seus usuários –, o nível
de divulgação ainda é baixo. Em relação ao seguro ambiental, é natural que uma atividade causadora de
danos ao meio ambiente e que gera forte impacto ambiental esteja segura de que ao ocorrer um desastre
ambiental, a empresa não venha a descontinuar suas atividades. Quanto à declaração de conformidade
com as normas, pode-se afirmar que as cobranças da sociedade e a busca pela legitimidade social são
fatores motivadores para que a empresa ressalte esse tipo de informação voluntariamente.
De uma forma geral, as empresas desse setor precisam divulgar mais informações ambientais, já
que o nível de divulgação de algumas empresas pode ser considerado muito baixo. Por fim, estudos
futuros poderão analisar também, além do segmento específico de exploração e refino de petróleo, gás
e biocombustíveis, os contextos societários e fatores contingenciais na busca de se identificar se há
relação dessas variáveis com as informações ambientais encontradas.
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Resumo: Os biocombustíveis, especialmente o etanol de cana-de-açúcar vem sendo cotejado como uma das
melhores opções para as energias sustentáveis. Porém a produção do etanol da cana-de-açúcar associa-se uma
série de impactos ambientais significativos. Há necessidade de demonstrar sua sustentabilidade, a fim de garantir
que tal alternativa energética atenda de fato aos requisitos do desenvolvimento sustentável. A Avaliação de
Impacto ambiental e a Certificação Ambiental são duas ferramentas usadas para demonstrar a sustentabilidade
dessa cadeia produtiva. O objetivo principal desta pesquisa consiste em identificar se existe integração entre o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), documento técnico que norteia a AIA, e a Certificação Bonsucro. A
metodologia utilizada nesta pesquisa é aplicada, qualitativa, exploratório-descritiva, através de um Estudo de
Caso, de fonte documental. Os O EIA e a certificação são organizados e analisados em categorias, criando-se
uma planilha de associação. A associação entre os dois instrumentos demonstra que existe possibilidade de
integração entre os instrumentos, apesar dos níveis diferenciados de convergência. A maior integração efetiva
entre os dois instrumentos de gestão ambiental, será possível pela inclusão de aspectos de cunho social, da
discussão de melhorias dos processos produtivos, de investimentos em recursos humanos e pesquisa nos EIAs do
setor sucroenergético.
Palavras-chave: Etanol da cana-de-açúcar. Certificação Bonsucro. Avaliação de Impacto Ambiental. Gestão
Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental
Abstract: Biofuels, especially ethanol from sugar cane is being collated as one of the best options for
sustainable energy. But the production of ethanol from sugar cane is associated with a number of significant
environmental impacts. There is a need to demonstrate their sustainability, to ensure that such an alternative
energy actually meets the requirements of sustainable development. The Environmental Impact Assessment and
Environmental Certification are two tools used to demonstrate the sustainability of the production chain. The
main objective of this research is to identify whether there is integration between the Environmental Impact
Assessment (EIA), technical document that guides the AIA and Certification Bonsucro. The methodology used
in this research is applied, qualitative, exploratory and descriptive, using a case study of documentary source.
The EIA and certification are organized into categories and analyzed, creating a spreadsheet Association. The
association between the two instruments shows that there is possibility of integration among the instruments,
despite the different levels of convergence. Most effective integration between the two instruments for
environmental management will be possible by including aspects of social, discussion of improvements to
production processes, investment in human resources and research in the sugarcane sector EIAs.
Key-words: Ethanol from cane sugar. Bonsucro certification. Environmental Impact Assessment. Environmental
Management. Environmental Impact Study
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Introdução
De modo a dissipar uma preocupação global e atual, um dos grandes desafios para
a humanidade neste século é o de fazer a transição para um futuro de energia sustentável, em
busca da redução dos gases de efeito estufa (GEE) (MOURA et al., 2012). Sendo a energia
fundamental para o desenvolvimento humano, ela está conectada de muitas formas ao desafio
da sustentabilidade exigindo mudanças não apenas no modo pelo qual a energia é fornecida,
mas no modo como é usada considerando-se as dimensões: social, econômico e ambiental
(BORBA; GASPAR, 2010).
Segundo Filho e Macedo (2010), dentre os diferentes tipos de bioenergia,
altamente eficiente e com baixo custo de produção, o etanol de cana-de-açúcar é uma das
melhores opções para mitigar as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da queima de
combustíveis fósseis. Ele apresenta melhor desempenho em relação ao custo e na relação
consumo/produção de energia.
Entretanto, a produção do etanol representa alguns problemas associados ao meio
ambiente. Ometto (2005) ressalta que os impactos negativos podem ser encontrados em todas
as etapas do processo produtivo desde a fase agrícola até a fase industrial, em diferentes
intensidades e importância. Nesse sentido, o etanol produzido no Brasil tem sido alvo de
inúmeras críticas por parte do mercado internacional, principalmente o europeu, que acusa a
produção brasileira de graves problemas ao ambiente e as questões sociais (ESPÍNDOLA,
2009).
Nesse contexto, insere-se a necessidade de demonstrar a sustentabilidade na
cadeia produtiva do etanol a fim de garantir que tal alternativa energética atende de fato aos
requisitos do desenvolvimento sustentável.
Há várias ferramentas indicadas para demonstração da sustentabilidade ambiental
do etanol, destacando-se Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), Avaliação de Sustentabilidade,
Avaliação Ambiental Estratégica, Zoneamento Agroambiental, Avaliação de Impacto
Ambiental e Certificação Ambiental (Gallardo; Bond, 2011).
Duas dessas ferramentas de gestão ambiental vêm sendo notadamente utilizadas
no país para demonstrar a sustentabilidade na cadeia produtiva do etanol, a Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA), por meio do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e a Certificação
Ambiental.
A Bonsucro é uma certificação ambiental específica para o setor sucroalcooleiro.
Segundo Moura et al. (2012), a Bonsucro, antes chamada de Better Sugar Cane Initiative, é
uma iniciativa multipartidária (multi-stakeholders), não lucrativa, com o objetivo de reduzir
os impactos ambientais e sociais da produção da cana-de-açúcar. A AIA, por sua vez, é o
instrumento obrigatório para demonstração da viabilidade ambiental de empreendimentos
com potencial de causar significativo impacto ambiental, como é o caso de usinas de cana-deaçúcar.
Uma vez que ambos os instrumentos – Bonsucro e AIA – são ferramentas
recomendadas para a promoção da sustentabilidade e aplicadas às iniciativas do setor
sucroalcooleiro, estabelece como pergunta da pesquisa: Qual a relação entre os princípios e
critérios da certificação Bonsucro e o conteúdo técnico dos Estudos de Impacto Ambiental do
setor sucroalcooleiro?
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O objetivo desta pesquisa consiste em realizar uma análise comparativa entre o
Estudo de Impacto Ambiental e a certificação Bonsucro, de modo a propor orientações para a
integração efetiva entre os dois instrumentos, através da associação entre os impactos
ambientais do EIA da empresa Ferrari Agroindústria S/Ae os impactos descritos pelos
princípios e critérios da certificação Bonsucro, em busca da identificar potencialidades de
aproximação entre ambos os instrumentos.
O Estudo de Impacto Ambiental e a certificação ambiental são ferramentas de
cunho técnico que requerem conhecimento técnico e especializado implicando em custos para
as empresas. Entender se há ou não sinergia entre essas ferramentas de gestão ambiental pode
em um primeiro momento reduzir custos para as empresas. Mas esse aspecto não encerra as
potencialidades que enseja essa integração. Pode-se considerar que futuros EIAs do setor já
incluam aspectos para a certificação ambiental na cadeia produtiva sucroenergético, o que
acarretaria além de economia financeira, um incentivo à adoção da própria certificação, que é
apontada por Moura et al. (2012), como de suma importância para o setor no Brasil. Ademais,
poderia contribuir para uma abordagem holística dos empreendimentos do setor.

Revisão Bibliográfica
Nas últimas três décadas o desenvolvimento sustentável tem sido apontado como
um possível caminho para amenizar a crise socioambiental, apesar das inúmeras críticas de
várias correntes ambientalistas (BARBIERI et al., 2010).
Segundo o Relatório de Brundland, (1991), desenvolvimento sustentável é um
desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das
futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Esse desenvolvimento precisa levar
em consideração a sustentabilidade econômica, ambiental, social, ou seja, considerando as
dimensões da sustentabilidade: equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica
(SACHEZ; 1993), segundo o triple botto mline, proposto por Elkington (2001).
Adequando-se a esse apelo por mais responsabilidade socioambiental, as
empresas têm quebrado paradigmas empresariais e inserido cada vez mais o meio ambiente
em suas prioridades e metas a serem alcançadas, através da Gestão Ambiental Empresarial
(BARBIERI et al., 2010).
A responsabilidade ambiental passa a ser encarada como uma necessidade de
sobrevivência, em consequência do aumento da conscientização da população quanto à
importância da preservação do meio ambiente e do surgimento da legislação ambiental nas
décadas de 1970 e 1980 (GUELERE FILHO et al. 2008).
A multiplicação de acidentes e problemas ambientais e a ação do movimento
ecológico, sobretudo a partir da década de 1970 (SEIFFERT, 2005; BARBIERI, 2011),
impuseram com toda força um questionamento aos modelos de desenvolvimento industrial,
tanto capitalista quanto socialista, despertando na sociedade uma nova consciência
relacionada à dimensão ambiental (SEIFFERT, 2005; ROSEN, 2001; LIMA, 1997;
NOGUEIRA, 2009), da realidade que impulsionou o surgimento de leis ambientais
primordialmente nos países industrializados (SÁNCHEZ, 2000) fazendo com que as empresas
começassem a adotar posturas de gestão ambiental com maiores gastos com a proteção
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ambiental. Esses gastos passaram a ser vistos como investimento a longo prazo e,
paradoxalmente, como vantagem competitiva (CALLENBACH et al. 1993).
Donaire (1994) alerta que a internacionalização da variável ecológica no âmbito
dos negócios não ocorreu de forma homogênea, variando entre as unidades produtivas, seja
pela natureza do negócio da empresa, seja porque depende do grau de conscientização da alta
administração em matéria ambiental (CORAZZA, 2003).
Arraes e Silva (2011, p.7) discutem várias definições de gestão ambiental
presentes em vários estudos de diversos autores como Brito (2008), Castro (2009), Carneiro et
al. (2009), Assis et al. (2009); Oliveira (2009) Machado e Silva (2010), Cetrulo (2010), Vaz
(2010), Lima et al. (2010), Almeida e Cezarino (2010), Piacente (2005) como definir políticas
e objetivos, controlar aspectos e impactos ambientais, mostrar aos stakeholders compromisso;
Brito (2008) – eliminar ou minimizar impactos ambientais, avaliar ciclo de vida; Castro
(2009) – providenciar a inclusão social, responsabilidade social e cuidado e conservação
ambiental; Machado & Silva (2010) – obter efeitos positivos sobre o meio ambiente; Cetrulo
(2010)– reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio
ambiente; Oliveira (2009) - traçar as melhores diretrizes no âmbito da coordenação de suas
atividades.
Atualmente a gestão ambiental deve incluir três dimensões, no mínimo, ressalta
Barbieri (2011): dimensão espacial - é a área na qual se espera que as ações de gestão tenham
efeito global, regional, nacional, local, setorial, empresarial, etc.; dimensão temática referente aos temas ambientais aos quais as ações se destinam ar, água, solo, fauna e flora,
recursos minerais, chuva ácida e aquecimento global; dimensão institucional - relacionada aos
agentes que realizam as iniciativas ambientais empresa, governo, sociedade civil e ONGs.
Barbieri (2011 p. 19) define gestão ambiental empresarial como:
as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento,
direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter
efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto reduzindo, eliminando ou
compensando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quanto
evitando que eles surjam.

A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige uma nova atitude
dos empresários e administradores, que devem passar a considerar o meio ambiente em suas
decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a
capacidade de suporte do planeta. Em outras palavras, espera-se que as empresas deixem de
serem problemas e façam parte das soluções (BARBIERI, 2011).
Machado e Silva (2011) alertam para necessidade de pesquisas de gestão
ambiental empresarial no setor sucroalcooleiro, no desenvolvimento de sistemas de
desempenho ambientais, econômicos e sociais.
A adoção de qualquer modelo de gestão requer o uso de instrumentos, segundo
Barbieri (2011), ou ferramentas para alcançar objetivos específicos em matéria ambiental. O
autor cita a auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida, avaliação de impactos
ambientais, sistemas de gestão ambiental, relatórios ambientais, rotulagem ou certificação
ambiental, gerenciamento de riscos ambientais e educação ambiental empresarial
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(BARBIERI, 2011 p.141) como alguns entre os muitos instrumentos que a empresa pode se
valer para alcança seus objetivos ambientais.
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um desses instrumentos, que tem por
objetivo limitar ou condicionar a utilização de bens, a realização de atividade e o exercício
individual em benefícios da sociedade como um todo. Indicam padrões a serem cumpridos e
as formas de controlar os impactos. Esses instrumentos possibilitam o emprego, por parte dos
entes estatais do poder de polícia, manifestando por meio de proibições, restrições e
obrigações impostas aos indivíduos e organizações, sempre autorizados por legislação
(SANCHES, 2011).
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA, em inglês Environmental Impact
Statementor Report – EIS ou EIR), é o documento técnico central do processo de AIA. É com
base nesse relatório que se baseia a tomada de decisão. Embora o processo de AIA não se
encerre com a avaliação do EIA, e possa estar associado às etapas posteriores do
planejamento de um empreendimento, como construção, operação e desativação, na maioria
das jurisdições onde a AIA é empregada tem caráter prévio. Assim, muitas vezes, o próprio
processo de AIA é representado pela figura do EIA, sendo esse termo de uso predominante na
literatura específica sobre o assunto.
Barbieri afirma que o EIA constitui um instrumento de gestão ambiental sem o
qual não seria possível promover a melhoria dos sistemas produtivos em matéria ambiental,
pois qualquer abordagem de gestão ambiental de uma organização, seja corretiva, preventiva
ou estratégica requer a identificação e análise de impactos ambientais para estabelecer
medidas para agir em conformidade com a legislação ou com sua política ambiental
(BARBIERI, 2011).
Sánchez (2008) ressalta que a ou AIA é um instrumento que pode subsidiar a
gestão ambiental empresarial, por inserir a variável ambiental e por seu caráter antecipatório,
demonstrando a viabilidade do empreendimento ao longo de todo o ciclo de vida do
empreendimento.
Morgan (2012) nos chama atenção que a AIA é universalmente reconhecida como
um instrumento fundamental para a gestão ambiental, firmemente embutido na legislação
ambiental nacional e internacional. Ainda segundo este autor o EIA emergiu da Política
Nacional do Meio Ambiente dos Estados Unidos (The National Environmental PolicyAct)
(NEPA – National environmental Policy Act), primeira incorporação formal da AIA de uma
forma legislativa. Seu grande alcance e resultados foram logo percebidos e implementados
nos diferentes campos de atividade, pois conforme Oliveira (2009) é uma política com ênfase
para empreendimentos (atuação pontual) e com metodologias diversas, ela é bem detalhada e
discrimina várias etapas a serem observadas.
No Brasil os primeiros estudos de impacto ambiental foram nos grandes projetos
de hidrelétrica na década de 1970, reflexo da influência do internacional como nos outros
países onde a AIA foi implantada. Os agentes multilaterais e de outras organizações
internacionais tiveram papel fundamental na adoção da AIA nos países em desenvolvimento
(SÁNCHEZ, 2008). Sánchez (2008) esclarece que a AIA teve a primeira menção nacional por
meio da Lei nº 6.803, de julho de 1980.
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Gallardo (2004) enfatiza que a Lei Federal 6.938, em 1981, marca a interação
formal da AIA em âmbito nacional. Ainda segundo a autora o Decreto 88.351/83, substituído
pelo Decreto 99.274/90, atrelou a AIA ao processo de Licenciamento Ambiental. A AIA,
segundo a Resolução Conama 237/97 e disciplinada pela Resolução Conama 001/86, está
subordinada ao Licenciamento Ambiental, sendo aplicada a atividade que possam causar
significativo impacto ambiental, cuja aprovação fica condicionada a apreciação de um EIA
(GALLARDO, 2004).
Segundo o esclarecimento de Gallardo (2004), o EIA é
um termo que designa diferentes metodologias, procedimentos ou ferramentas
empregados por agentes públicos e privados no campo do planejamento e gestão
ambiental. Consiste num instrumento utilizado para descrever, classificar e propor
medidas para amenizar os impactos ambientais decorrentes de um projeto de
engenharia, de obras ou atividades humanas (GALLARDO, 2004 p. 17).

O EIA é considerado a parte central do processo de Avaliação de Impacto
Ambiental por ser um conjunto de atividades técnicas que engloba o diagnóstico ambiental, a
identificação, a medição, a interpretação e a quantificação dos impactos, a proposição de
medidas mitigadoras, os programas de monitoramento e o acompanhamento dos resultados
das medidas mitigadoras propostas (GALLARDO, 2004; CALDAS, 2006; SÁNCHEZ,
2008).
Sánchez (2008) cita que o EIA deve subsidiar decisões podem ser tomados pelo
órgão ambiental estadual, ou, quando se tratar de atividades causadoras de significativo
impacto ambiental em âmbito nacional ou regional pelo IBAMA.
O empreendedor também deve tomar uma decisão, depois de receber o parecer
técnico do órgão ambiental competente: se dará ou não prosseguimento ao determinado
projeto. Caso o projeto seja aprovado, deverão ser aplicadas as medidas de gestão
estabelecidas no EIA, com as quais o empreendedor deve assumir um compromisso Tais
medidas devem reduzir, eliminar ou compensar os impactos negativos causados pela
atividade, ou potencializar os impactos positivos (SÁNCHEZ, 2008).
O mesmo deve ocorrer durante o funcionamento e a desativação do
empreendimento. O monitoramento é fundamental nesta etapa, e visa averiguar se o projeto
atende os requisitos aplicáveis (legislação, condicionantes de licença, entre outros) ou se
ajustes devem ser incorporados (SANCHES, 2011).
Outro instrumento de gestão ambiental muito utilizado no setor sucroenergético é
a certificação ambiental. Segundo Pinto e Prada (1999) os movimentos ambientais da década
de 1990, principalmente nos países desenvolvidos com setor agrícola forte e com grupos
sociais organizados desenvolveram esses instrumentos regulatórios, em busca da
sustentabilidade ambiental, chamados certificação.
Conceitualmente, um sistema de certificação implica na definição e padronização
de atributos de um produto, serviço, sistemas ou pessoas, garantindo que se enquadre em
normas pré-estabelecidas (HATANAKA, 2010).
A certificação, conforme Upton e Bass (1996) deve ser entendida como um
instrumento econômico, baseada no mercado, que visa a diferenciar produtos e produtores,
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fornecendo incentivos tanto para consumidores como para produtores. A certificação
contribui para que se criem mudanças socioambientais, transformando-se também num
mecanismo de governança.
Neste caso, consumidores optam por produtos oriundos de processos
comprometidos com o desenvolvimento sustentável, influenciando os processos produtivos e
empreendimentos que interferem direta ou indiretamente na sua qualidade de vida, seja por
informações geradas pela certificação, seja influenciando as regras que se devem utilizar para
o reconhecimento ou a certificação dos empreendimentos, na definição dos princípios e
critérios. Assim, a certificação socioambiental pode ser considerada uma ferramenta
importante no incentivo às mudanças socioambientais e no fortalecimento da cidadania, uma
vez que o consumidor pode, através de suas escolhas no momento da compra, optar por
processos produtivos mais sustentáveis.
Tanner (2000), ainda apresenta outros benefícios que podem ser conquistados
pelas empresas que optarem por um processo de certificação: redução do risco e da
responsabilização por danos; maior capacidade de buscar informações; acesso facilitado aos
mercados; redução nos custos de seguro; maior eficiência da gerência; maior confiança no
cumprimento dos requisitos legais e normativos; vantagens competitivas e maior
lucratividade.
Para assegurar esses benefícios, Molina (2010) especifica que algumas
características são desejáveis, e, algumas exigidas para um processo de certificação que enseje
destaque por sua reputação, confiabilidade e credibilidade: o caráter voluntário de adesão por
parte das empresas; a independência no sistema de avaliação, através de certificações de
terceira parte; e a transparência e participação na elaboração e aplicação das normas e padrões
para que se tenha credibilidade e que os anseios da sociedade em geral, e dos consumidores,
em específico, sejam contemplados.
Molina (2010) ressalta que os grandes questionamentos ambientais sobre o
processo produtivo dos biocombustíveis, com destaque ao etanol de cana-de-açúcar, aliado às
barreiras ambientais impostas pelos países à entrada desse produto, têm contribuído para a
emergência de uma grande gama de iniciativas de certificações socioambientais para os
biocombustíveis. Porém, existe certa dificuldade no que diz respeito à falta de
homogeneização com relação aos padrões e critérios adotados, principalmente devidos às
discussões não estarem ocorrendo de forma integrada.
Segundo Moura, et al. (2012); Van Damet al. (2010); e Mohr; Bausch (2013), as
principais normas e certificações desenvolvidas por iniciativas privadas para a produção de
biocombustíveis são a Rountableon Sustainable Biofuels (RSB), International
Sustainabilityand Carbon Certification (ISCC) e a Bonsucro.
Entretanto, Moura et al. (2012) ressaltam que dos três programas de certificação,
apenas a Bonsucro considera especificamente o etanol e o açúcar da cana, enquanto as outras
são extensivas a outros biocombustíveis em geral.
O Bonsucro, conhecido anteriormente como Better Sugarcane Initiative (BSI), é
uma associação multi-stakeholder que visa reduzir os impactos ambientais e sociais da
produção de cana-de-açúcar por meio do desenvolvimento de padrões de desempenho de
gestão socioambiental. O objetivo do Bonsucro é fornecer um mecanismo para o alcance da
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produção sustentável da cana-de-açúcar e seus subprodutos, no âmbito econômico, social e
ambiental (MOURA et al., 2012) .
A sede da Bonsucro está localizada em Londres, Reino Unido. O sistema de
certificação foi lançado em 2011 e já emitiu 28 certificados no Brasil e 2 na Austrália de
açúcar e etanol produzidos a partir de cana-de-açúcar. É focado apenas na sustentabilidade do
setor canavieiro.
O sistema Bonsucro é descrito em por três documentos base: Padrão Bonsucro de
Produção e Padrão Bonsucro de Balanço de Massa e Cadeia de Custódia; documentação de
orientações do sistema (o Guia de Auditoria e o Protocolo de Certificação). Estes três
documentos não podem ser usados individualmente, estando sempre relacionados uns com os
outros.
Os requisitos de avaliação do Bonsucro são organizados por cinco princípios com
vinte e oito critérios e sessenta e nove indicadores. Os seus cinco princípios centais são:
Cumprir a lei; Respeitar os direitos humanos e trabalhistas; Gerenciar eficiências de insumos,
produção e processamento de modo a aumentar a Sustentabilidade; Gerenciar ativamente a
biodiversidade e serviços do ecossistema; Melhorar constantemente as áreas chaves do
negócio.
A certificação é voluntária para pessoas físicas e/ou jurídicas, no campo
agropecuário/agroindústria do etanol e açúcar da cana-de-açúcar. A validade da certificação é
de três anos, com auditorias anuais de monitoramento. Após a auditoria inicial, duas
auditorias de monitoramento devem ser conduzidas ao longo dos próximos dois anos (safra)
(BONSUCRO, 2011).
Segundo a Bonsucro (2011), a certificação exige que o operador cumpra 80% dos
indicadores presentes nos princípios 1 a 5. Adicionalmente, existe um número de “critérios
essenciais”, que devem ser integralmente cumpridos, antes de ser considerada conformidade.

Metodologia
Esta pesquisa é de natureza aplicada, apoiada em abordagem qualitativa. Segundo
Godoy (1995), esse tipo de pesquisa caracteriza-se por não procurar enumerar e/ou medir os
eventos estudados, nem emprega instrumentos estatísticos na análise de dados, pois seu foco
está em interesses amplos, envolvendo obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e
processos interativos.
O método científico empregado neste trabalho é Dedutivo, ExploratórioDescritiva, que segundo Lima e Mioto (2007) é um estudo teórico elaborado a partir da
reflexão pessoal e da análise de documentos escritos que seguem um ordenamento de
procedimentos.
Há três caminhos que podem conduzir uma pesquisa qualitativa, segundo Godoy
(1995), documental, estudo de caso e etnográfica. No caso deste trabalho, a pesquisa se
conduzirá através do estudo de caso, que ainda segundo essa autora, caracteriza-se como um
tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente, visando ao exame
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detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação particular. Yin (1990)
especifica a importância no estudo de caso de definir o instrumento de coleta de dados de
acordo com os objetivos da pesquisa, que no nosso caso remete à busca de sinergia ou não
entre dois instrumentos de gestão ambiental de caráter público e empresarial, optou-se pela
fonte documental e registros em arquivos.
O sujeito da nossa pesquisa trata-se do EIA produzido pela Arcadis Tetraplan
sobre a ampliação da Ferrari Agroindústria S/A, unidade agroindustrial com sede no
município de Pirassununga/SP. A Ferrari Agroindústria tem suas atividades voltadas à
produção e ao processamento industrial da cana-de-açúcar, visando à produção de etanol,
açúcar e a geração de energia elétrica em sistema de cogeração, para uso próprio e venda ao
Sistema Elétrico Nacional.
A usina surgiu em meados da década de 50 com a produção de aguardente.
Atualmente conta com grande parque industrial, fazendas próprias e outras parceiras para o
cultivo do insumo, que é a cana-de-açúcar e frota mista com equipamentos próprios e de
terceiros, para a logística da entrega do insumo e também para o transporte do produto
acabado para a comercialização e exportação.
O documento ligado à certificação Bonsucro utilizado nessa pesquisa foi O
Padrão de Produção Bonsucro – Versão 3.0 março de 2011, que apresenta 5 princípios, 28
critérios, 69 indicadores. Optou-se por considerar os 23 critérios como categorias da
certificação, por especificar de forma clara os requisitos exigidos pelos princípios da
certificação Bonsucro, excluindo-se 5 crítérios que fazem parte da certificação da cadeia de
custódia não usados nesta pesquisa por considerar além do empreendedor os seus
distribuidores. Esses critérios foram alocados numa planilha Microsolft Excel.

Análise e Discussões dos Resultados
De acordo com o objetivo de associar os impactos ambientais do EIA aos
princípios e critérios da certificação Bonsucro, para se analisar as similaridades de
abordagem entre os conteúdos técnicos de ambos os instrumentos e Identificar
potencialidades para aproximação entre os conteúdos técnicos de ambos os instrumentos,
categorizou-se os critérios da certificação e os impactos do EIA da usina. Com tais categorias
se criou uma planilha de associação entre certificação Bonsucro e o EIA no Excel 2010, como
apresentado na Figura 1.
Na certificação Bonsucro, cada critério foi considerado uma categoria, criando-se
uma nomeclatura para essa categoria a fim de facilitar a visualização na planilha de
associação. Por exemplo, o princípio 1 da certificação, apresenta os critérios 1.1 e 1.2,
criando-se categorias nomeadas de CR1.1 e CR1.2. Procederam-se desta forma para os 23
critérios considerados neste trabalho.
De forma similar foi feito para o EIA estudado. Identificaram-se 30 impactos,
criando-se categorias para cada um deles. O impacto 1, 2, 3, etc., chamaram-se de IA-1, IA-2,
IA-3, etc., sucessivamente.
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Com tais categorias se criou uma planilha de associação entre certificação
Bonsucro e o EIA no Excel 2010, como apresentado na Figura 1.
As células preenchidas representam pontos de convergência entre as categorias da
certificação “COLUNAS” e as categorias do EIA “LINHAS”. As células preenchidas foram
mensuradas com o número “1” para facilitar a somatória de quantas categorias do EIA estão
associadas à certificação Bonsucro.
A figura 2 representa um gráfico que relaciona o número de categorias do EIA no
total de categorias da certificação Bonsucro.
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CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO
PRINCÍPIO 1
CR.1.1
PLANEJAMENTO

IA - 1

PRINCÍPIO 2

CR.1.2
1

CR.2.1

CR.2.2

CR.2.3

PRINCÍPIO 3
CR. 2.4

CR. 2.5

CR. 3.1

PRINCÍPIO 4

CR. 3.2

CR.4.1

CR.6.2

TOTAL DE CAT.
CERTIFICAÇÃO X CAT.
IMPACTO

4

2
5
0
3
6
2
3
0
3
4
4
4
4
5
1
0
2
2
2
6
6
6
3
1
2
1
4
5
0
1
87

PRINCÍPIO 5

CR. 4.2

CR.5.1

CR.5.2

CR.5.3

CR.5.4

CR.5.5

CR.5.6

CR.5.7

CR.5.8

CR.5.9

CR.6.1

1

IA - 2

1

1

1

1

1

1

1

IA - 3
IA - 4
IMPLANTAÇÃO

IA - 5

1

1

1

1

1

1

1

IA - 6

1

IA - 7

1

1

1

1

IA - 8
IA - 9

1

1

1

IA - 10

1

1

1

1

IA - 11

1

1

1

1

IA - 12

1

1

1

1

IA - 13

1

1

1

1

1

1

IA - 14

1

IA - 15

1

1

1

IA - 16

OPERAÇÃO

IA - 17

1

1

IA - 18

1

1

IA - 19

1

1

IA - 20

1

1

1

1

1

1

IA - 21

1

1

1

1

1

1

IA - 22

1

1

1

1

1

1

IA - 23

1

IA - 24

1

IA - 25

1

IA - 26

1

IA - 27

1

IA - 28

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

IA - 29
IA - 30
TOTAL DE CAT IMPACTO
X CAT. CRITÉRIO

1

1

1

5

5

7

5

5

0

2

13

13

0

7

0

1

6

0

Figura 1 – Planilha de Associação entre as categorias do EIA e da Certificação Bonsucro

XV ENGEMA 2013

11

1

5

3

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Figura 2 – Gráfico do Número de categorias do EIA no Total de Categorias da Certificação Bonsucro

A análise da associação entre os dois instrumentos de gestão ambiental demonstra que há
vários impactos do EIA que se relacionam com os impactos descritos nos princípios e critérios de
certificação Bonsucro. Alguns com maior nível de convergência e outros que não tem nenhuma
convergência.
As quatro categorias da certificação com maior convergência em relação as categorias do
EIA são as CR.4.1 e CR.4.2, com 13 cada uma e as CR.2.3 e CR.5.2, com 7 cada.
A categoria CR.4.1, corresponde ao critério da certificação Bonsucro “4.1 Avaliar o
impacto de empresas de cana-de-açúcar na biodiversidade e nos serviços do ecossistema”, presente no
Princípio 4. Esse critério aponta impactos ambientais ligados aos ecossistemas e serviços ambientais
que tem grande relevância na atividade desenvolvida no setor sucroenergético e por isso estão bem
ressaltados nos EIAs deste setor, sendo este um impacto de grande crítica do mercado internacional,
principalmente os europeus (MOURA et al. 2012). Autores como Macedo e Nogueira (2005);
Goldemberg, Nigro e Coelho (2008) ressaltam a importância dos biocombustíveis como o etanol para a
promoção do desenvolvimento sustentável, mais criam ressalvas na necessidade de pesquisa que
comprovem e melhorem a sustentabilidade do etanol com relação principalmente aos ecossistemas.
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A categoria CR.4.2 representa o critério da certificação “4.2 Implementar medidas para
mitigar os impactos adversos, quando identificados”, presente no Princípio 4 da Bonsucro. Esse critério
diz respeito a inúmeros impactos negativos das mais variadas ordens que possam estar acontecendo
devido à atividade do setor, justificando sua grande incidência no EIA em estudo. Autores como
Sánchez (2008), Gallardo e Bond (2001) e Morgan (2012) apontam o EIA como um instrumento
decisório que aponta a viabilidade do empreendimento, descrevendo seus principais impactos. Neste
sentido, esse critério da certificação Bonsucro, que aponta vários impactos de modo generalizado, tem
grande possibilidade de incidência.
A categoria CR.2.3 corresponde ao critério “2.3 Assegurar um ambiente de trabalho seguro
e saudável em operações de trabalho” do Princípio 2. Esse critério ressalta os impactos relacionados a
segurança do trabalho, utilização equipamentos apropriados, avaliação dos principais riscos e suas
medidas de mitigação no ambiente de trabalho e o sistema de resposta e emergência. Esse é um aspecto
também muito enfatizado nos EIAs do setor sucroenergético por se estar relacionado os princípios de
segurança do ambiente da usina e com isso a viabilidade do empreendimento Sánchez (2008), Gallardo
e Bond (2001) e Morgan (2012), Barbieri (2011).
A categoria CR.5.2 representa o critério “5.2 Melhorar continuamente o status dos recursos
de solo e da água”, do Princípio 5. Esse critério está relacionado com aspectos mais ambientais que é
alvo de grande preocupação no setor sucroenergético, ressaltado por vários autores como Macedo
(2005); Goldemberg, Nigro e Coelho (2008), Moura et al. (2012) como alvo de grandes preocupação
do setor sucroenergético e que por isso está bem claro nos EIA da usina.
Uma das categorias da certificação que não apresenta nenhuma convergência com a
categoria dos impactos do EIA diz respeito a CR.3.1, que corresponde ao critério “3.1 Monitorar a
eficiência da produção e do processo; medir os impactos da produção e do processamento para que
melhorias sejam feitas ao longo do tempo”, presente no Princípio 3.
Alguns autores como Sánchez (2008) e Morgan (2012) criticam o aspecto dos EIAs se
limitarem ao processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, sistematizando impactos e
como mitigá-los, sem focar nas melhorias dos processos produtivos. Isso se dá porque a maioria das
empresas não apresenta impactos positivos que visem à melhora nos seus processos.
Isso pode ser corroborado pelo fato de as categorias CR.5.6 e CR.5.1 também não estarem
contemplados nos impactos descritos no EIA. O CR.5.6 e CR.5.1 representam os critérios “5.6
Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a extensão especializada” e “5.1 Treinar
empregados e outros trabalhadores em todas as áreas do seu serviço, e desenvolver suas habilidades
gerais”, do Princípio 5, respectivamente. Um critério diz respeito a investimento em recursos humanos
e outro a produção de conhecimento.
A inclusão de tais critérios em estudos de impacto ambiental, que são documentos que
demonstram a viabilidade ambiental de um empreendimento, poderia refletir em melhoria em todo o
processo de produção da usina. Neste sentido, Morgan (2011) discute como vários autores defendem a
promoção de avanços nesse instrumento de gestão tão utilizado em todo o mundo e que já está
solidificado como provedor de sustentabilidade.
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Conclusões
Os resultados, ainda preliminares, dessa pesquisa permitem demonstrar que existe
possibilidade de integração entre os instrumentos de AIA e de certificação ambiental Bonsucro
aplicados à cadeia produtiva do etanol da cana-de-açúcar.
Uma maior integração entre os dois instrumentos de gestão ambiental, pela análise
realizada, remete à inclusão de aspectos de cunho social, da discussão de melhorias dos processos
produtivos, de investimentos em recursos humanos e pesquisa na confecção de EIAs do setor
sucroenergético. A consideração desses aspectos facilitaria um diálogo mais promissor entre o EIAs e o
processo de certificação ambiental e consequentemente um maior interesse do setor pela certificação.
Estudos futuros devem ampliar a amostra estudada, procurando relacionar especificamente
EIAs de usinas já certificados pela Bonsucro, de modo a detalhar as sinergias evidenciadas e identificar
caminhos prósperos e efetivos para essa integração.
Destaca-se que a relevância dessa pesquisa enseja não somente benefícios tangíveis pela
redução de custos na realização de um EIA que subsidie futura obtenção de certificação, mas também
propicie a busca pela promoção de sustentabilidade na cadeia produtiva do etanol.
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FATORES QUE FACILITAM A INTERNALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ÉTICA DAS
ORGANIZAÇÕES
Douglas Bastos Rodrigues
Universidade do Grande Rio - Unigranrio
(douglas.rodrigues@dbusiness.cnt.br)
Marta Correa Dalbem
Universidade do Grande Rio - Unigranrio
(martadalbem@hotmail.coml)
Resumo: O processo de aceitação das normas comportamentais depende da capacidade da empresa em estruturar raciocínio
indutivo que permita ao funcionário perceber a importância de seu cumprimento. A principal ferramenta para estabelecer
práticas homogêneas do raciocínio ético nas organizações é o seu Código de Ética. A identificação dos fatores percebidos
que facilitam a internalização de um código ético e favorece sua melhor formulação, aceitação, gestão e consequente
sucesso. Esta pesquisa empírico-teórica envolve 70 respondentes do estado do Rio de Janeiro, os quais avaliaram a
relevância de 16 fatores, identificados na literatura, para que um Código de Ética seja eficaz. A importância atribuída a cada
fator foi inferida por análise da frequência de respostas e por estatística descritiva.
Os resultados demonstram que 94% dos respondentes concordam que o Código de Ética deve ser cumprido por todos os
níveis hierárquicos. Há, ainda, uma clara preponderância a que ele apresente exemplos e enfatize comportamentos
proibidos, e que os funcionários formalmente atestem que conhecem os seus termos. Mecanismos formais de resposta a
desvios do Código, tais como meios para denunciar, punições aos desvios e a existência de um Comitê de Ética, também
aparecem como relevantes.
Palavras-chave: Códigos de Ética, Institucionalização, Percepção

Abstract: The acceptance of behavioral norms depends on the company's ability to structure inductive reasoning that allows
the employee to realize the importance of compliance. The main tool to establish homogeneous practices of ethical
reasoning in organizations is its Code of Ethics. The identification of the factors Brazilian employees perceive as critical for
the internalization of an ethical code favors the Code’s best formulation, acceptance, management and consequent success.
This empirical-theoretical research involves 70 respondents from Rio de Janeiro State who assessed the importance of 16
factors, already identified in the literature, for the effectiveness of a Code of Ethics. The importance of each factor was
initially inferred by analyzing the frequency and descriptive statistics.
The results show that 94% of respondents agree that the Code of Ethics should be accepted and respected by all hierarchical
levels. There is a clear preponderance that it should present examples, emphasizing prohibited actions, and formal
mechanisms to respond to deviations, such as call line to report misconducts and the existence of an Ethics Committee.
Key-words: Codes of Ethics, Institutionalization, Perception
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1. Introdução
Exige-se hoje das organizações empresariais uma preocupação cada vez maior com o fortalecimento
dos mecanismos de controle para garantia de que suas transações produtivas e mercantis sejam
realizadas de forma ética. Os acontecimentos que envolvem atitudes antiéticas por mau uso dos
recursos financeiros são exemplos que estão sob constante observação da sociedade e a formação de
opinião social negativa pode contribuir para a redução de fraudes. Segundo Vieira (2006), nunca na
história das relações organizacionais foi dada tanta importância às questões éticas.
Exemplifica-se a afirmação com a preocupação das Instituições de Ensino Superior – IES – ofertarem
disciplinas com seus conteúdos programáticos voltados para ética. Mello (2012) lembra que o debate
sobre ética é, inclusive, recomendação da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Então, por que algumas organizações empresariais, mesmo quando publicam em seus sites, mídias e
informes suas regras comportamentais, ainda assim, seus funcionários envolvem-se com
irregularidades e descumprem tais regras?
Para Cañas-Quiros (1988), o caráter normativo da ética tem como fundamento um aspecto da natureza
humana: o homem é imperfeito, mas é perfecccionável por meio da regulação de seu comportamento
por regras comportamentais. Porém, a simples institucionalização da regra não garante que o
funcionário irá cumpri-la. Para Sarmento (2008), o processo de aceitação dessas regras por
funcionários depende da estruturação da empresa na elaboração de um raciocínio lógico e indutivo que
permita ao funcionário perceber a importância de seu cumprimento, como forma, inclusive, de
reconhecimento dessa relação.
Regras de comportamento ético são apresentadas por meio dos códigos de ética - CE, pois “esses
permitem homogeneidade e integração ética dos funcionários de uma empresa” segundo Arruda (2002,
pp.2-18). Esse processo de homogeneidade dos CE foi fortalecido nos anos 70-80 com a
internacionalização da economia, pois, segundo Memmi (2010, p.21), ela “trouxe uma nova visão de
institucionalização com enfoque na visão econômica mercantil das relações empresarias”. O
mainstream econômico gera uma necessidade de reordenamento das empresas, a partir de então
desterritorializadas.
Intensifica-se a necessidade das empresas em garantir a uniformidade das regras comportamentais dos
funcionários. Torna-se necessária uma sinergia do pensar, que deve funcionar de acordo com as
premissas definidas pela casa matriz das empresas. A partir de então, ações globais foram
institucionalizadas por meio principalmente do Fundo Monetário Internacional e do Banco de
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.
Contudo, por mais que nos países ocidentais existiam ações corporativas com a monitoria do
comportamento ético, ainda assim ocorrem fraudes éticas cujo reflexo, impactam os negócios pelo
mundo. Escândalos financeiros que envolveram grandes corporações internacionalmente conhecidas
reforçaram o debate sobre o tema da ética e culminaram no estabelecimento de mais rígidas leis
comportamentais, a exemplo da promulgação da “Sarbanes-Oxley Act”. Mudanças radicais nas
relações das sociedades implicam novos hábitos e valores, determinando assim a necessidade de
surgimento de novas regras de conduta, de acordo com o momento histórico em que se vivem tais
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mudanças. Com escândalos dos anos 2000, estabeleceu-se a necessidade de reordenamento dos
comportamentos, com ajustes das empresas, agora desterritorializadas, segundo Cherman & Tomei
(2005) e Rossetti (2012).
A partir da implementação da Sarbanes –Oxley Act a implantação dos CEs tornou-se obrigatória nas
empresas com ações negociadas na bolsa de valores norte americana. No Brasil já se disseminava a
adoção de CEs, em parte, patrocinada por multinacionais que devem adotar práticas do país de origem,
mas também por grandes empresas nacionais. A implementação de CEs no Brasil , especialmente a
partir da década de 90, ainda segue uma curva de aprendizagem que justifica estudos, como este, que
analisam a evolução dos fatores atualmente percebidos pelos funcionários de empresas brasileiras que
facilitam e tornam efetiva a implementação e aplicação do Código de Ética
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e a Comissão de Valores Mobiliários
promoveram um pacote de ações legitimizadoras do comportamento ético e são os CE que representam
os resultados dessas ações. Tais ações continham em sua essência a revisão das boas práticas de
governança corporativa e a conseqüente criação de um sistema de gestão que considera os
comportamentos internos e externos das empresas. Os CE são reflexos dessas ações e devem refletir
adequadamente a cultura da empresa e enunciar, com total clareza, os princípios em que está
fundamentado.
O presente artigo tem como objetivo a identificação de quais fatores críticos facilitam a internalizarão
desses CE nas empresas junto a seus funcionários, tornando-os mais aceitáveis e compreensíveis e,
portanto, mais praticados.
Como base para a identificação desses fatores influenciadores, adotou-se como referencial teórico os
estudos desenvolvidos por Arruda (2002), Schwartz (2004) e Sarmento (2008) na identificação dos
aspectos ligados ao conteúdo e processo de gestão que influenciam a internalização dos CE.
As empresas que se preocupam tanto com o formato de seu CE, quanto em como apresentá-lo aos
funcionários de forma mais eficiente, e de como fazê-lo claro e transparente a todos, facilitam a
institucionalização de seus valores junto aos seus usuários. Segundo Arruda (2002), tais CE procuram
especificar o comportamento esperado dos funcionários e ajudam a definir o marco básico de sua
atuação.
Assim, o problema define-se na identificação do elenco dos fatores que facilitam a internalização dos
Códigos de Ética considerando sua aceitação e promoção da adequada percepção da importância de
cumpri-los, favorecendo um bom ambiente ético.
2. Revisão Bibliográfica
As teorias da obrigação moral estabelecida por Kant descrevem que a ética é um sistema de regras
absolutas e devidas pelo fato de não estarem sujeitas a exceções. A visão objetivista e regulatória
representada pelo paradigma funcionalista é a fundamentação do ponto de vista teórico adotada nesse
artigo.
Dentre as teorias da obrigação moral, a explorada é a denominada deontológica que, segundo Sarmento
(2008), é a que tange sobre as escolhas dos indivíduos, quais são as opções moralmente necessárias e
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que servem para nortear o que realmente deve ser feito. Para Gschwendtner (2012) a deontologia
também pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada
profissão.
O artigo está concentrado nos pressupostos teóricos para o campo específico da ética empresarial, onde
a definição adotada parte do sentido etimológico da ética, que provém do grego e tem dois significados:
hábito ou costume. Segundo Cañas-Quirós (1988), Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco,
considera que ambos os vocábulos são inseparáveis, uma vez que é a partir dos hábitos e costumes que
se desenvolve no homem um modo de ser ou personalidade virtuosa a ser estabelecida.
Na transcrição da obra de Aristóteles, Ross (1908) reforça a teoria quando cita que há duas espécies de
virtudes do comportamento humano que devem ser adquiridas: as intelectuais e as morais. As virtudes
intelectuais são o resultado do ensino, e por isso precisam de experiência e tempo; as virtudes morais
são adquiridas como resultado do hábito moral, elas não surgem em nós por natureza, mas as
adquirimos pelo exercício.
No campo organizacional o comportamento, segundo Astley e Van de Ven (1983), é moldado por uma
série de mecanismos funcionais que atuam como restrições externas sobre os atores envolvidos com a
organização. Para que uma estrutura organizacional tenha sucesso no controle do comportamento é
necessária uma homogeneização das rotinas de relacionamento entre as partes interessadas, segundo
DiMaggio e Powell (1983).
O conceito que melhor capta o processo de homogeneização é o isomorfismo que, segundo Caldas &
Bertero (2007), constitui-se de um processo restritivo que força uma unidade de uma população a se
assemelhar às outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. O artigo
explora o isomorfismo normativo organizacional cuja base é a legitimização cognitiva e a
profissionalização da gestão.
Como o principal recurso existente nas empresas são seus funcionários e esses são naturalmente
sujeitos a mudanças, as empresas devem identificar quais são os fatores críticos de sucesso para
regulação das intenções, ações, direitos, deveres e princípios morais dentro do ambiente empresarial.
Dessa forma, vínculos associativos do que é ser ético no ambiente de trabalho devem ser
compromissados e amplamente percebidos pelos funcionários.
Para Fleury (2010, p.38), “os vínculos estão associados à criação e manutenção de normas e valores
que devem ser firmados e comunicados de forma tangível, criando assim, a cultura comportamental da
conduta ética”. CE é um instrumento útil para o estabelecimento dessa associação, contudo, mesmo
dispondo de um CE, as empresas não podem imaginar que seus usuários sempre decidam e adotem um
comportamento ético. É preciso ter presente que se trata de processo indutivo de aceitação.
Em muitos casos, não será suficiente simplesmente fazer conhecer o conteúdo das regras éticas, o
importante é gerenciá-las por meio de políticas, práticas e programas específicos de acompanhamento.
Deve existir uma legitimização de ações comportamentais dos funcionários por planos racionais
legitimizadores do comportamento pois segundo Mintzberg (2010), planos racionais são concebidos
para promover inflexibilidade, estabelecer direções claras e impor estabilidade aos seus usuários.
Da mesma forma, um CE imposto sem a adequada comunicação aos funcionários pode transformar-se
em “documento de estante”. E, ainda, um CE implantado e que sofre violações pela alta gerência ou
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outros funcionários, sem a necessária reação da empresa, perde a credibilidade. Desta forma, para
Sarmento (2008), é essencial examinar de que forma um CE deve ser desenvolvido, implantado e
gerenciado e a compreensão destas características é básica para sucesso do isomorfismo institucional
do comportamento.
Este artigo adota como referencial teórico dos fatores de estruturação dos CE, os estudos desenvolvidos
por Arruda (2002), Schwartz (2004), e Sarmento (2008) para identificar os aspectos ligados ao
conteúdo e processo de gestão que influenciam a internalização do CE.
Schwartz (2004) considera aspectos quanto ao seu conteúdo, sua criação, seu implemento e sua
administração. Para o autor, quanto ao conteúdo os CE devem exemplificar as boas práticas éticas,
quanto à criação os funcionários devem envolver-se no processo de sua elaboração, quanto ao
implemento os gestores devem servir de exemplo no seu cumprimento e quanto à Administração, as
empresa precisa cumprir os padrões estabelecidos de forma imparcial.
O trabalho de Schwartz (2004), desenvolvido em empresas canadenses, identificou como fatores
relevantes para a internalização do CE: a provisão de exemplos no código, à facilidade de leitura, o tom
utilizado na redação, a relevância dos assuntos tratados, o realismo, a atuação da gerência superior, o
treinamento, o reforço constante do código pela empresa, a prática real dos padrões pela empresa, a
obrigatoriedade de comunicação dos desvios pelos empregados, a divulgação pela empresa das
inclusões no código de justificativas para as prescrições, o envolvimento dos funcionários e a exigência
de assinatura dos funcionários.
Sarmento (2008) utilizou-se dos estudos de Arruda (2002) e Schwartz (2004) para analisar os fatores
através de metodologia quantitativa, sendo que o objetivo de seu trabalho era testar tais fatores no
ambiente de empresas nacionais. Dentre os fatores identificados por Schwartz e por Arruda (2002),
linha telefônica para comunicação anônima, existência de comitê de ética e auditoria de ética foram
considerados relevantes no Brasil, segundo o estudo de Sarmento (2008).
Para este artigo, foram considerados os mesmos fatores já utilizados por Sarmento, porém aplicados a
um novo conjunto de respondentes e com uma defasagem de 05 anos, o que nos permitirá analisar se há
sinais de evolução, no Brasil, quanto aos fatores-chave que facilitam a internalização dos CE. A Tabela
1 faz uma associação dos autores com seus respectivos fatores e as perguntas objeto do questionário
aplicado nesta pesquisa.
Tabela 1 – Associação entre os autores e perguntas do questionário.
continua
Fatores
Justificação

Autor
Schwartz
(2008)

Pergunta do Questionário
As regras de comportamento estabelecidas pelo CE devem
ser acompanhadas de explicações justificadas?

Exemplificação

Schwartz
(2008)

É necessário que o CE apresente exemplos práticos de
aplicação das regras de conduta estabelecidas?

Linguagem

Schwartz
(2008)

O CE deve citar/enfatizar os comportamentos proibidos na
organização?
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Extensão
Concepção
Validação
Treinamento
Assimilação
Praticabilidade

Schwartz
(2008)
Schwartz
(2008)
Schwartz
(2008)
Schwartz
(2008)
Schwartz
(2008)
Schwartz
(2008)

Obrigatoriedade Schwartz
(2008)
Schwartz
Divulgação
(2008)
Punições
e Schwartz
(2008)
Recompensas
Schwartz
Exigibilidade
(2008)

O CE deve ser conciso e focado?
É necessária a participação dos empregados na elaboração e
estruturação do CE?
Os funcionários devem assinar atestado formal de que
tomaram ciência do CE em vigor?
É necessário treinamento institucional sobre a importância
do CE ?
A empresa deve realizar permanentemente atividades de
divulgação interna sobre as regras do CE?
Os gestores/gerentes devem servir de exemplo diante dos
funcionários quanto ao cumprimento do CE?
Todo funcionário deve ser obrigado a comunicar à empresa
qualquer violação ao CE por parte de outrem?
A empresa deve divulgar internamente as violações
ocorridas ao CE?
Deve existir punição rigorosa para funcionários que
descumprirem o estabelecido?
É fator de sucesso a empresa exigir permanente
cumprimento do CE, por todos os níveis organizacionais?

Arruda
(2002)

Os funcionários devem ter à disposição uma linha telefônica
anônima, para delação de assuntos relativos ao CE?

Comitês
Ética

de Arruda
(2002)

É necessária a existência de um órgão corporativo para
interpretar, tratar e decidir sobre questões relativas ao CE?

Auditoria
ética

de Arruda
(2002)

A empresa deve realizar auditorias periódicas para verificar
se as disposições do CE estão sendo cumpridas?

Impacto
resultados

nos Sarmento
(2008)

A existência e monitoria do CE nas organizações melhoram
o desempenho econômico dessas?

na Sarmento
(2008)

A aplicação prática do CE na organização fortalece a
imagem da empresa junto à sociedade?

Comunicação
anônima

Impacto
imagem

Fonte: elaboração dos autores, com base em Sarmento (2008).
3.

Método de Pesquisa

O artigo utiliza-se de pesquisa dedutiva, pois a estrutura conceitual e teórica é desenvolvida e depois
testada pela observação empírica; portanto, os casos particulares são deduzidos a partir de inferências
gerais – método que vai do geral para o particular conforme Collis & Hussey (2005, p.27) – tentando,
consequentemente, identificar sinais de causalidade.
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Os fatores estão classificados como qualitativos, pois definem categorias e respondem perguntas sobre
como os casos se encaixam nessas categorias, segundo Velleman & De Veaux & Sharpe (2011).
Quanto à aplicação, a pesquisa é survey , e quali-quantitativa no tratamento dos dados. Foi utilizada na
pesquisa uma escala Likert de cinco (05) graus, respeitando a seguinte ordem: (1) discordo totalmente,
(2) discordo parcialmente, (3) nem concorda nem discorda, (4) concordo parcialmente e (5) concordo
totalmente.
A amostra foi definida por critério de facilidade de acesso dos pesquisadores às pessoas-chave das
empresas, mas também buscando respeitar variedade quanto ao setor de atuação. Há outros
delimitadores desta pesquisa: as empresas pesquisadas são S.A.s de grande porte, localizadas no estado
do Rio de Janeiro e respeitam a pré-condição de já terem um Código de Ética, pelos motivos detalhados
a seguir.
Quanto ao porte da empresa, Sarmento (2008) verifica que o tamanho da organização é determinante na
forma de tratar as questões éticas, pois, por exemplo, micro e pequenas e médias empresas, podem
utilizar-se de mecanismos mais simples e ágeis. Essa característica leva a uma adoção natural de
mecanismos informais, fazendo com que os critérios éticos da empresa sejam principalmente aqueles
praticados por seu líder, fator esse preponderante da abordagem da estratégia empresarial na escola
empreendedora apresentada por Mintzberg (2010), onde o poder é centralizado nas mãos do executivo
principal. Assim, optou-se por não considerar nesta pesquisa as micro, pequenas e médias empresas.
Quanto à constituição jurídica da empresa, segundo Padoveze (2010), as organizações estão divididas
em quatro (04) grandes grupos, conforme estabelecido no código civil brasileiro - Lei nº 10.406/2002:
as sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda.) e as sociedades anônimas (S.A.), as
sociedades de empresário individual e outras sociedades. O artigo abrange somente funcionários de
sociedades anônimas devido à facilidade de obtenção dos seus Códigos de Ética formais, uma vez que
são públicos.
Quanto ao mercado em que a empresa atua, foram consideradas empresas transnacionais, pois com um
mercado globalizado, as empresas cada vez mais interagem com agentes, fornecedores e clientes
também globais. Segundo Tavares & Belluzzo (2005,p.130) “transformações mercadológicas da
globalização se expressam através de um novo ciclo de expansão do capital, pois se produzem novas
redes de articulações por meio das quais se desenham contornos, movimentos, condições e as
possibilidades das relações de trabalho”.
Quanto à localização, a pesquisa trata de organizações empresariais e participantes de empresas lotadas
no Estado do Rio de Janeiro, devido à facilidade de obtenção das informações pesquisadas. Foi
utilizada a rede de relacionamento do pesquisador, inclusive via linked in, onde desses foram
selecionados funcionários gestores e não gestores de empresas, cujo perfil assemelha-se aos
delimitadores descritos por Sarmento (2008).
Quanto à pré-existência de um CE o artigo restringe-se à ética normativa, própria da aplicação ao
campo das organizações corporativas e dentro dela buscar examinar aspectos ligados à sua efetividade,
uma vez que o que se pretende é identificar quais fatores os funcionários percebem como importantes
para que o programa de ética empresarial seja capaz de influenciar o comportamento real dos seus
usuários.
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Foram aplicados 92 (noventa e dois) questionários no ano de 2012 em quatro empresas cujos nomes os
pesquisadores não foram autorizados a divulgar. O retorno das respostas foi de 43%. Em 2013 foram
selecionados, também por facilidade de acesso, junto à rede sócio/profissional dos pesquisadores, mais
45 (quarenta e cinco) participantes, como tentativa de extensão da amostra. Para esses, o retorno foi de
67%. Tabulados os dados das duas amostras, obteve-se o total de 70 (setenta) respondentes, conforme
apresentado na Figura1.

150
100

Enviados

50

Recebidos

0
Amostra 1 Amostra 2

total

Fonte: Autores
Figura 1 – Questionários Enviados vs Respondidos:
Os dados obtidos foram organizados em tabelas de freqüência que buscaram determinar os fatores que,
na percepção dos usuários, contribuem para a efetividade de programas de ética empresarial.
Os respondentes podem ser assim estratificados: homens - 70% do total; mulheres- 30% do total; nível
superior- 80% do total; 68% trabalham há mais de 5 anos na empresa; 47% exercem cargo gerencial,
enquanto os demais exercem funções de apoio; 79% trabalhou em empresa que possuía Código de
Ética; 58% são maiores de 30 anos.
Vale acrescentar que essa última estratificação foi definida de modo a identificar se aqueles que
entraram na vida adulta entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, justamente o período onde
os escândalos financeiros começaram a ter mais reflexos econômicos e também a ser mais divulgados,
teriam percepções diferenciadas sobre o tema, como sinaliza a literatura sobre coortes (Meredith et al,
2002).
Quanto ao questionário, é importante ressaltar que, além das perguntas estruturadas, houve também
uma pergunta aberta, abrindo espaço para que os respondentes indicassem que outros atributos
poderiam influir no sucesso da internalização do CE.
4. Análise e discussão dos Resultados
A estatística descritiva aplicada demonstra uma concentração representativa de 88% de respondentes
que concordam com as variáveis discutidas, sendo que desses, 61% concordam totalmente com essas.
A distribuição percentual do total da amostra e para todos os atributos medidos pelo questionários, está
apresentada na Tabela 2.
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Tabela 2 – Distribuição percentual das respostas, total da amostra, todos atributos

Discorda totalmente
Discorda Parcialmente
Nem concorda nem Discorda
Concorda Parcialmente
Concorda totalmente
Fonte: autores

Esta pesquisa
7%
5%
11%
16%
61%

A concentração do “de acordo” com as variáveis são corroboradas quando é associado o
resultado da distribuição da amostra com as variáveis utilizadas, conforme representado na Tabela 3.
Tabela 3 – Distribuição das Respostas as 18 Perguntas do Questionário:

1

Continua
4

2

3

As regras de comportamento estabelecidas pelo 3%
Código de Ética devem ser acompanhadas de
justificativas explicativas

4%

20%

29%

44%

É necessário que o Código de Ética apresente 7%
exemplos de aplicação das regras de conduta

7%

10%

31%

44%

os 4%

3%

6%

13%

74%

7%

1%

16%

17%

59%

É necessária a participação dos empregados na 31%
elaboração do Código de Ética

24%

13%

10%

21%

Os empregados devem assinar, atestando 0%
formalmente que tomaram conhecimento do
Código de Ética
O treinamento desenvolvido pela empresa sobre o 1%
Código de Ética é essencial

0%

3%

13%

84%

4%

17%

24%

53%

A empresa deve realizar permanentemente 1%
atividades de divulgação interna sobre as regras do
Código de Ética.

4%

13%

20%

61%

O Código de Ética
comportamentos proibidos

deve

O Código de Ética deve ser conciso
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Os gerentes devem servir de exemplo perante os 0%
empregados, no cumprimento do Código de Ética

4%

0%

3%

93%

Todo empregado deve ser obrigado a comunicar à 4%
empresa qualquer violação ao Código de Ética

6%

17%

14%

59%

A reação da empresa às violações ocorridas ao 26%
Código de Ética, deve ser divulgada internamente

16%

17%

10%

31%

Deve existir punição para os empregados que 1%
descumprirem o Código de Ética

6%

6%

20%

67%

A empresa precisa exigir permanentemente o 0%
cumprimento do Código de Ética, por todos os
níveis de empregados

0%

4%

1%

94%

Os empregados devem ter à disposição uma linha 0%
telefônica anônima, para assuntos relativos ao
Código de Ética.

4%

10%

20%

66%

É necessária a existência de um órgão na empresa 3%
para decidir sobre assuntos relativos ao Código de
Ética
A empresa deve realizar auditorias para verificar 0%
se as disposições do Código de Ética estão sendo
cumpridas
A aplicação do Código de Ética na empresa 6%
melhora o desempenho econômico

0%

13%

13%

71%

1%

19%

19%

61%

9%

20%

31%

34%

A prática do Código de Ética fortalece a imagem da 0%
empresa

0%

3%

19%

79%

Nota: 1-discorda totalmente, 2-discorda parcialmente, 3-nem concorda nem discorda, 4-concorda
parcialmente, 5- concorda totalmente.
Fonte: Autores
Os dados resultantes da compilação foram a seguir hierarquizados a partir da percepção dos
respondentes junto aos fatores mais significativos para aceitação e aplicabilidade de um CE. O
resultado da hirarquização nos revela que 94% da amostra concorda totalmente que as empresas
precisam exigir permanentemente o cumprimento de seus Códigos de Ética por todos os níveis de
funcionários. Da mesma forma, 93% da amostra concorda totalmente que os gerentes devem servir de
exemplo perante os empregados, no cumprimento do CE.
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5 . Conclusão
Contrário ao trabalho de Sarmento (2008), que destaca a necessidade de participação dos empregados
na elaboração do código de ética, os resultados desta pesquisa nos revela que apenas 21% da amostra
concorda totalmente com tal necessidade. Ainda quanto a esse fator, 56% da amostra discorda
totalmente ou parcialmente da necessidade, sinalizando que este item mereceria melhor investigação
via entrevistas em profundidade. Podem ser vários os motivos para este resultado, a começar pela
percepção de que o CE é apenas mais um documento de prateleira sem efeitos práticos, até o extremo
oposto, isto é, de que o CE é algo tão importante que deve absolutamente fiel aos princípios básicos da
ética e da cultura da empresa, não podendo ser atenuado ou descaracterizado via a democratização da
discussão do CE.
Outro ponto a ressaltar refere-se à divulgação da reação da empresa a eventuais violações do CE,
medida com a qual 26% dos respondentes discordam totalmente, outro resultado que justifica novo
estudo qualitativo para elaborar melhor os motivos – culturais, pessoais ou outros – que tornaram esse
item discrepante em relação aos demais. É interessante observar que, embora nenhum respondente
tenha discordado totalmente de mecanismos de denúncia anônima de quebras do código, 26% julguem
que a reação da empresa a violações não deveriam ser divulgadas. O fato de que 7% da amostra
também discordem que os violadores do CE deveriam ser punidos reforça os indícios de uma cultura
benevolente com a infração ou, ainda, avessa a conflitos.
Quanto à estrutura do CE, há uma clara preponderância a que ele seja detalhado, apresentando
exemplos e enfatizando comportamentos proibidos, e que os funcionários formalmente atestem que
conhecem os seus termos, o que pode ser reflexo da cultura brasileira, influenciada pelo Direito
Romano.
Outro resultado interessante foi a aparente contradição entre as respostas dadas ao atributo
“fortalecimento da imagem”, com o qual 79% dos respondentes concordam totalmente, versus a
percepção de que o CE favorece o desempenho econômico da empresa, corroborada totalmente por
apenas 34% da amostra, lembrando que 15% dos respondentes discordam dessa afirmação. Ainda não
há, aparentemente, uma percepção de que uma boa imagem neste quesito traz benefícios práticos. Isso
causa surpresa, pois o desempenho econômico poderia se beneficiar não só pelos benefícios de o
público externo avaliar bem a empresa, mas também pela redução de fraudes internas que, de fato,
reduzem a rentabilidade da empresa, de modo que o resultado obtido foi contrário às expectativas.
É importante enfatizar que, embora o questionário tenha incluído uma pergunta aberta, dando espaço
para que os respondentes indicassem outros atributos que considerassem importantes para a
internalização do CE, infelizmente não houve contribuições espontâneas. De qualquer forma, esse
resultado pode ser um indício de que a lista de atributos já é suficientemente completa ou, ainda,
exaustiva para responder, o que justifica em estudos futuros agrupar os atributos via análise fatorial.
Quanto ao questionário aplicado, vale observar que tentou-se medir um 19º. atributo, a preocupação
com sustentabilidade como fator relevante ou não para a internalização do CE. Todos os respondentes
atribuíram nota 5 neste quesito, o que levou os autores a questionar se a questão foi formulada de forma
inócua, isto é, levando os respondentes a responder o que é politicamente correto, não necessariamente
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condizente com sua real percepção sobre o tema. De qualquer forma, é um item importante a investigar
e que merece ser novamente tratado no futuro.
Os resultados obtidos referem-se às empresas pesquisadas e à amostra de respondentes associada,
podendo não ser representativos da realidade nacional sobre o tema. Além disso, pode haver influência
da cultura local e do porte das empresas que impeçam extrapolações dos resultados para outros
contextos.
Em trabalhos futuros, entrevistas em profundidade poderiam investigar os atributos que tiveram
resultados inesperados ou contraditórios nesta pesquisa, tais como as razões para a baixa concordância
com a participação dos empregados na elaboração do CE, dado com o qual apenas 21% da amostra
concordam totalmente. Ainda quanto a esse fator, 56% da amostra discordam totalmente ou
parcialmente da necessidade.
Outro ponto a investigar em trabalhos futuros, por meio de entrevistas em profundidade, refere-se à
divulgação da reação da empresa a eventuais violações do CE, medida com a qual 26% dos
respondentes discordam totalmente. É interessante observar que, embora nenhum respondente tenha
discordado totalmente de mecanismos de denúncia anônima de quebras do código, 26% julgam que a
reação da empresa a violações não deveria ser divulgada podendo representar o que, segundo Dejour
(2010), é uma forma de pensar defensiva que não ocorre sistematicamente, mas é possível nas situações
em que a perda parece irremediável.
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EPISTEMOLOGIA AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo analisar a relevância epistemológica na gestão ambiental, discutindo sobre a necessidade
de promover à práxis científica sobre o enfoque epistemológico. Os eixos teóricos que serviram de base para o presente
trabalho são resultantes da dissertação de mestrado da autora e estão subsidiados pelas abordagens epistemológicas de
Piaget, Bachelard, Foucault e Morin e as contribuições de Leff, demandando uma visão interdisciplinar que emerge a partir
da reflexão que não procura eleger a melhor epistemologia, mas propiciar subsídios em torno do caráter complexo das
abordagens epistemológicas que, na contemporaneidade, se revigoram sob prisma de um espírito científico transformador e
transformado, e, para consubstanciar a análise sobre a gestão ambiental abordamos Andrade, Barbieri, Philippi Jr et al, entre
outros. Para tanto, utilizaremos como método de investigação a pesquisa bibliográfica exploratória de natureza básica
qualitativa divida em duas partes: a primeira foca a construção conceitual epistemológica e a educação ambiental e, na
segunda parte, formação epistemológica da gestão ambiental com base em uma contextualização interdisciplinar. Diante das
análises, procedemos a uma discussão epistemológica sobre gestão ambiental, estruturando-a a luz de uma abordagem
interdisciplinar de forma que sirva como instrumento transformador de um processo de mudanças nos problemas
ambientais.
Palavras – chave: Epistemologia. Gestão Ambiental. Interdisciplinaridade.
Abstract:
This paper aims to analyze the epistemological relevance in environmental management, discussing need to promote the
scientific praxis on the epistemological approach. The theoretical strands that formed the basis for this study are the result of
the dissertation of the author and are subsidized by the epistemological approaches of Piaget, Bachelard, Foucault and
Morin and contributions of Leff, requiring an interdisciplinary approach that emerges from the reflection that does not seek
to choose the best epistemology, but provide subsidies around the complex character of the epistemological approaches that,
nowadays, to reinvigorate the prism of a scientific spirit and transformed transformer, and to substantiate the analysis on the
environmental management approach Andrade, Barbieri, Philippi Jr et al, among other authors. For this, use as research
method to bibliographical research of basic nature qualitative divide into two parts: the first focuses on the epistemological
conceptual construction and environmental education and the second part, the epistemological formation of environmental
management based on an interdisciplinary context. Given the analysis, conducted an epistemological discussion on
environmental management, structuring it in the light of an interdisciplinary approach in order to serve as an instrument for
transforming a process of changes in environmental problems.
Keyword: Epistemology. Environmental Management. Interdisciplinary.
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1. Introdução
A problemática ambiental revela-se atualmente sobre o enfoque de uma crise do conhecimento
amplamente disseminado, que aponta para recolocação de conceitos oriundos da necessidade de uma
estrutura com base definida epistemologicamente. Nesse sentido, observamos a necessidade de
aprofundamento de estudos que contemplem a visão epistemológica na amplitude ambiental, através de
contribuições que foram sendo desenvolvidas ao longo da história do conhecimento científico e que se
constituem em saberes que moldam os novos paradigmas socioambientais.
O presente trabalho de pesquisa fundamenta-se nessa abordagem, buscamos analisar as bases da
epistemologia ambiental necessárias para a formação da gestão ambiental, em cujas abordagens
concentram várias áreas do conhecimento que necessitam de uma reflexão mais completa e profunda,
para que se possamos atuar conscientemente frente às questões ambientais. Essa problemática demanda
uma visão interdisciplinar que emerge a partir de reflexões que não procuram eleger a melhor
epistemologia, mas proporcionar subsídios para novas discussões em torno do caráter complexo das
epistemologias que, na contemporaneidade, se revigoram sob a égide de um espírito científico
transformado e transformador.
A gestão ambiental vem sendo tratada dentro das áreas do conhecimento de forma muito tecnicista, não
sendo a visão epistemológica ambiental base de reflexão para sua estruturação. A discussão aqui
apresentada remete a uma análise sobre a formação epistemológica em resposta à necessidade humana
e que, quando tratada de forma isolada, não vislumbra uma abrangência interdisciplinar.
A epistemologia é a reflexão, o estudo de propósito crítico sobre a ciência construída ou em processo
de construção, sendo que o conhecimento é cumulativo e que atendam a interesses e valores que se
alteram com o tempo. Dessa forma, o objetivo a ser estudado é a “práxis” científica e não o seu
produto, ou seja, a epistemologia como função de refletir, não sobre a ciência feita, acabada,
verdadeira, mas sobre o processo do desenvolvimento científico. Este arcabouço de conhecimento
sobre a gestão ambiental tem seu marco fundamental a partir do “Relatório de Brundtland”, em 1987,
que concebe a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Através das práticas de gestão, busca
uma reformulação do processo produtivo, da utilização dos recursos naturais comprometimento por um
desenvolvimento que garanta às novas gerações tais recursos.
Portanto, o presente trabalho não pretende exaurir a argumentação sobre o tema proposto, mas sim de
suscitar o debate acadêmico e expor a importância de uma construção acadêmica mais epistemológica
sobre a problemática ambiental, necessária para a formação da gestão ambiental. Dessa forma,
pretendemos discutir a seguinte questão: como a epistemologia ambiental se fundamenta para servir de
base para a formação teórica da gestão ambiental?
2. Construção Epistemológica com abordagem Ambiental.
2.1. Epistemologia: definições e contribuições para uma abordagem ambiental
É consensual que a crise ambiental originada pelo uso indevido dos recursos naturais levou o homem a
buscar novas fronteiras do conhecimento reforçando a necessidade de aprofundamento do
conhecimento interdisciplinar importante na base de formação do conhecimento ambiental. Nesse
campo, a incessante busca humana pelo conhecimento fez com que rompessem barreiras para
responder aos questionamentos da problemática ambiental. Tais questionamentos vêm sendo
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respondidos de forma prática-tecnicista, no qual o fazer é visto como a resposta para tais situações
ambientais.
Na perspectiva histórica do conhecimento, a epistemologia se molda dentro das problemáticas de cada
período, não sendo possível estabelecer um marco inicial desta, tendo assim, uma vasta contribuição
teórica que aponta diversas definições, origens sobre a ciência e a filosofia na abordagem
epistemológica. Entre essas definições, destaca-se a do Pe. Cavalcante, (1979, p. 25), afirmando que: “a
ciência é a fonte fornecedora dos problemas a serem estudados pela epistemologia e muitas das
soluções devem ser procuradas e encontradas na própria ciência”.
Segundo Japiassu, (1979, p. 24); a epistemologia significa “discurso” (logo) sobre a ciência (episteme)
surgindo no século XIX. Uma colocação na qual o discurso gera toda uma indagação sobre o fato a ser
explicado, originado pela nova concepção dos paradigmas de investigação epistemológica. Para Santos,
(2005, p 17); a reflexão epistemológica “moderna” originou-se, enquanto filosofia, no “[...] século
XVII e atinge um dos seus pontos altos em fins do século XIX, ou seja, no período que acompanha a
emergência e a consolidação da sociedade industrial e assiste no desenvolvimento espetacular da
ciência e da técnica”.
Considerando a epistemologia como importante componente (ramo) da filosofia (árvore). Pe.
Cavalcante, (1979, p. 27), aborda que a epistemologia, no sentido bem amplo do termo, pode ser
considerada como o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu
desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais. Para ele, o saber se apresenta
como um conjunto de conhecimentos que respondem aos questionamentos e problemáticas,
fomentando a formação intelectual do indivíduo frente aos limites de abordagem.
Nesse sentido, o estudo epistemológico está relacionado a uma reflexão crítica que permite a
descoberta e a análise de “[...] problemas tais como eles se colocam ou se omitem se resolvem ou
desaparecem, na prática efetiva dos cientistas”, como afirma Japiassu, (1979. p.119). Dessa forma, o
objetivo a ser estudado é a “práxis” científica e não o seu produto, ou seja, a epistemologia tem como
função refletir não sobre a “ciência feita, acabada, verdadeira”, mas sobre o processo de
desenvolvimento científico. Por estar relacionada ao campo de desenvolvimento científico, a
epistemologia não pode ter uma conceitualização única, linear, estática, enquadrada em um campo do
conhecimento específico, ou vinculada a uma disciplina isolada, pois uma de suas principais
características enquanto abordagem científica é a interdisciplinaridade.
De forma consensual, vários autores apontam que estudar epistemologia tem o sentido de ir além das
aparências, da falsa ilusão da objetividade, da busca e obtenção do conhecimento válido, neutro e
verdadeiro. Objetiva desmistificar a existência de monopólio da ciência sobre o conhecimento,
mostrando que existem outras formas de conhecimento também válido. Portanto é oportuna uma
verificação sobre o conhecimento, o saber, a ciência e o pensamento de forma geral e específica ao
mesmo tempo, buscando fundamentar a complexidade da epistemologia com abordagem ambiental.
2.2 – Contribuições epistemológicas para Gestão Ambiental
A nova percepção epistemológica, apresentada pela filósofa Ayn Rand, considera que “a epistemologia
é a ciência devotada a descobrir quais são os métodos adequados para a aquisição e a validação do
conhecimento”. Dentro desses métodos de aquisição e validação do conhecimento, encontram-se as
abordagens epistemológicas tradicionalmente filosóficas.

XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Uma dessas contribuições é a epistemologia genético-construtivista de Piaget. Para o epistemológo, a
realidade consiste numa reconstituição feita através de processos mentais que operam sobre os
fenômenos do mundo, que foram percebidos pelos sentidos da percepção em construção. Pe.
Cavalcante (1979, p.200), afirma que a epistemologia, para Piaget, é um estudo analítico da formação
dos verdadeiros conhecimentos, o que significa que é o estudo do desenvolvimento do conhecimento
humano desde sua origem até o conhecimento científico propriamente dito.
Para Piaget, a epistemologia genética e o construtivismo não são uma nova metodologia pedagógica.
Trata o construtivismo como uma forma de conceber o conhecimento: sua gênese e seu
desenvolvimento. É, por consequência, um novo modo de ver o universo, a vida e o mundo das
relações sociais. O construtivismo é uma teoria epistemológica, tal afirmação se justifica pelo fato que
foi concebido como uma forma de explicar a realidade da produção do conhecimento, mais
precisamente do conhecimento científico.
Outra grande contribuição na formação epistemológica para a gestão ambiental é a de Gaston
Bachelard, considerado um dos mais atraentes pensadores contemporâneos e um puro e autêntico
epistemológo. A epistemologia de Bachelard tem todo um cuidado com o mundo científico, numa
construção paralela de filosofia e ciência. Adicionando as suas preocupações à formação do espírito
científico a educação. Nesse sentido, preocupado com a desatualização da filosofia em relação à ciência
contemporânea, Bachelard, busca explorar em suas ideias os novos rumos do conhecimento científico e
o constante trabalho de reforma presente nesta prática. Afirma Bachelard (1996, p.26), que “a nova
ciência relativista rompe com as ciências anteriores em termos epistemológicos e a sua metodologia já
não pode ser empirista, pois seu objeto encontra-se em relação, e não é mais absoluto”, ou seja, a
ciência contemporânea modificou-se e, modificando-se, exigiu novo tratamento.
A epistemologia histórica bachelardiana salienta que a ciência se desenvolve por descontinuidades, a
mesma concepção é abordada por de Thomas Kuhn. Rompe com o saber cristalizado e sedimentado,
envereda por marchas e contramarchas, idas e vindas, descrevendo uma trajetória sinuosa, não linear.
Um novo conhecimento sempre se estabelece implicando uma ruptura em estruturas conceitual
passadas, de maneira alguma se caracterizando cumulativas. A gestão ambiental se fundamenta nessa
concepção, pela ruptura de conhecimentos cristalizados que bloqueiam a inserção de novas abordagens
necessárias para disseminação do conhecimento científico.
Na abordagem de Michel Foucault, filósofo e epistemológo moderno, suas contribuições estão citadas
em sua obra: “Arqueologia do Saber”. O escopo desta obra era fazer uma análise histórica de um
conjunto de saberes que acabaram por originar o que hodiernamente chamamos de ciências humanas,
ou seja, ele faz a arqueologia do saber, estudando saberes relevantes para o modo de existência atual
das ciências humanas. Na verdade, a epistemologia de Foucault não é propriamente um tratado no
sentido comum do termo, é uma epistemologia que nasce da análise histórico-cultural.
Ao iniciar seus estudos diacrônicos, ou seja, o desenvolvimento temporal de determinado fatos de
caráter culturais, sociais, etc, observando quanto a sua evolução no tempo. Foucault coloca como
denominador comum das suas pesquisas arqueológicas do saber, a “episteme”. Não se trata da episteme
no sentido etimológico da palavra, ou seja, como Ciência. Para Foucault, a episteme tem o sentido
voltado para a estrutura cultural de uma época; ou seja, o espírito da cultura de um período histórico,
originando um novo sentido ao termo. Pe. Cavalcante (1979, p.195) descreve que Foucault estuda a
episteme de um período histórico, pelo qual descobre todo o caráter cultural e intelectual desse período
e, consequentemente, a sua estrutura científica.
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Para Foucault o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não é mais o
fundamento que se perpetua, e sim as transformações que valem como fundação e renovação dos
fundamentos. Tais fatos podem ser percebidos dentro dos recortes, limites e transformações necessárias
para a estruturação conceitual da gestão ambiental. Denomina como epistemológico a análise das
estruturas teóricas de um discurso científico, a análise do material conceitual, dos campos de aplicações
desses conceitos e das regras de utilização dos mesmos. Tal fato instrumenta a gestão ambiental, que
não pode ser vista como técnica de aplicação sem uma definição epistemológica que norteie o
conhecimento de sua formação, sendo necessária a avaliação de mecanismos de mensuração teórica
desses conhecimentos.
Outra relevante contribuição e a do pensador contemporâneo Edgar Morin, filósofo, sociólogo e
epistemólogo transdisciplinar. Autor da epistemologia da complexidade, a qual se origina da
cibernética, sendo incorporada em suas obras a partir da década de 60 integrando os diversos modos de
pensar, opondo-se ao pensamento linear, reducionista e disjuntivo.
A proposta da complexidade de Morin refere-se a um conjunto de eventos, principalmente aqueles
ligados à área científica, que ocorrem no final do século XIX e que foram sendo debatidos, combatidos
e assimilados no decorrer do século passado. Entre esses, encontra-se a gestão ambiental que pela sua
complexidade de estrutura requer uma dimensão transdisciplinar do conhecimento. A transdisciplinar
trata de uma prática de unir e não de separa o múltiplo e o diverso no processo de construção do
conhecimento. O desafio é o processo de constituição de um paradigma que institua princípios comuns
que tecidos juntos com princípios específicos a cada campo, se interpenetrem tanto a um ponto de
serem capazes, em simultânea, configurando uma experiência para a qual ainda não há uma linguagem
adequada.
Em sua obra: “Introdução ao Pensamento Complexo”, Japiassu (1979) aborda alguns pressupostos
teóricos, resultante dos elementos de fundamentação e concepção do que venha a ser complexidade.
Objetiva sensibilizar as enormes carências do nosso pensamento e fazer compreender que um
pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutiladoras (MORIN, 2007, p.22). Essa
expressão “mutiladora” é considerada como uma patologia do saber, intitulada como inteligência cega,
a qual opera pelo princípio da “disjunção”, da “redução” e da “abstração” denominada de “paradigma
da simplificação”. Para ele, no desenvolvimento da ciência, há uma hiperespecialização do
conhecimento, chegando à inteligência cega, que “destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os
objetivos daquilo que os envolve”. (MORIN, 2007, p.18)
Portanto, a necessidade de abordar-se a epistemologia da complexidade numa perspectiva ambiental
decorre da percepção quanto ao incipiente processo de reflexão sobre as práticas existentes e as
múltiplas possibilidades que estão sendo colocadas, para pensar a realidade de modo complexo, defini lá como uma nova racionalidade e um espaço no qual se articulam natureza, técnicas e culturas.
Considerando que a complexidade é um desafio e não uma resposta. Preconiza de forma clara o
propósito da epistemologia ambiental fomenta nas bases de do conhecimento científico - filosófico que
não tem visão linear e sim uma visão aberta, proativa e desafiadora frente às novas mudanças
planetária, oriundas das novas abordagens ambientais, colocando-se em um processo contínuo de
reflexão e construção desse novo conhecimento. A gestão ambiental necessita de uma base
epistemológica com fundamentação científica filosófica que aborde as complexidades das questões
ambientais frente às atividades inerentes a sua área de atuação.

XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Na discussão sobre a epistemológica ambiental, um dos nomes atualmente mais significativos e o de
Enrique Leff, considerado um intelectual latino-americano que vem trabalhando a temática ambiental
dentro de uma perspectiva que busca reduzir de forma acelerada o abismo entre teoria e prática
ambiental. Objetiva centra a discussão de elementos que servem para a construção de um saber que
possa realmente ser adjetivado como ambiental e que ao mesmo tempo permitam o questionamento
sobre as abordagens ambientais. Leff considera um equívoco colocar o saber ambiental como
homogêneo, tendo em vista que a construção do saber se dar a partir de um constante intercâmbio
interdisciplinar, buscando interagir processos naturais e sociais diferenciados, materiais e
racionalidades distintas.
Nesse sentido, o saber ambiental é constituído pelo pensamento da complexidade o qual dá origem à
racionalidade ambiental partindo de uma abordagem informativa múltipla e não uniformativa. Afirma
Leff (2001, p.148) que: “o ambiente é um processo de transformação do conhecimento impulsionado
por uma crise da racionalidade econômica e instrumental da modernidade”. Para autor, o confronto
entre a racionalidade econômica e a racionalidade ambiental se apresenta como uma espécie de poder
cognitivo condicionante da dinâmica global, enfatizando que a racionalidade econômica se caracteriza
pela capacidade de destruição, de entropia, de degradação do ecossistema e da maioria da população.
A percepção sobre a epistemologia ambiental abrange, de forma bem oportuna, a compreensão sobre o
“saber” e o “conhecimento”. Através da visão de Foucault apud Leff, 2006, distingue saber do
conhecimento da seguinte forma: “Saber é o processo pelo qual o sujeito se encontra modificado pelo
que conhece, ou melhor, pelo trabalho realizado para conhecer”. Esta definição permite identificar a
modificação do sujeito e a construção do objeto. Na forma de conhecimento, enfatiza que “É o
processo que permite a multiplicação dos objetos cognoscíveis, o desenvolvimento de sua
inteligibilidade, a compreensão de sua racionalidade, enquanto o sujeito que faz a pesquisa permanecer
sempre o mesmo” (FOUCAULT apud LEFF, 2006, p.157). A necessidade de uma base epistemológica
ambiental para a gestão ambiental se justifica pelo fato que essa nova área do conhecimento é
constituída por um novo processo de educação, a educação ambiental.
Muito se discuti sobre a educação, seus princípios, características, fundamentos entre outros aspectos.
Mas poucos são os teóricos que se preocupam com a dimensão histórico-cultural, epistemológica e
transformadora da própria educação da própria educação. As mudanças conceituais inseridas dentro das
ciências contemporâneas e dos novos paradigmas buscam consolidar-se através de um processo
holístico ou de uma abordagem sistêmica interdisciplinar nas quais as palavras-chave são
complexidade, integração, entropia e transdisciplinaridade. A educação ambiental originou-se frente a
um novo foco de abordagem do conhecimento fomentado pela crise ambiental problematizando pelos
paradigmas estabelecidos do conhecimento e demandando novas metodologias capazes de orientar um
processo de reconstrução do saber que permita realizar uma análise integrada da realidade. (LEFF,
2006, p.62).
A educação ambiental é uma pesquisa interdisciplinar fomentada pela epistemologia ambiental com o
propósito de socializar uma compreensão e conhecimentos socioambientais, buscando minimizar a
cegueira e a miopia da especialização, a qual procura reformular o pensamento cultural educativo, e
preencher as lacunas do pensamento científico mutiladas por ideologias individuais ou isoladas,
almejando um desenvolvimento do pensamento complexo, originando um novo princípio da
reorganização das disciplinas científicas e da reformulação da estrutura pedagógica do ensino.
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A educação ambiental não se constitui em mais uma ciência, mas em áreas do conhecimento que busca
organizar, coordenar, direcionar e articular saberes capazes de minimizar os problemas ambientais
atuais e fomentar uma nova forma de cultura do pensamento ambiental sobre o uso dos recursos
naturais e sociais em consonância com um processo de sustentabilidade.
Observa–se que a fundamentação epistemológica ambiental com base em filósofos que ousaram em
não permanecer dentro de uma visão fechada ou específica do conhecimento, alicerça a educação
ambiental que mesmo dentro de uma concepção interdisciplinar e de amplitude transdisciplinar não
consegue transcender aos paradigmas da simplificação dos saberes. O desafio da educação ambiental
não está em novas concepções, mas em velhos modelos que impedem uma nova formatação do
conhecimento ambiental originado os conflitos socioambientais, comumente utilizados para expressar
os fenômenos que envolvem questões conflituosas relacionadas à temática ambiental.
Portanto, a educação ambiental permite a condução da sociedade para uma condição de
sustentabilidade, provoca mudanças tanto interno como externa. Daí afirma Philippi Jr. (2004, p.468)
que “a educação é a transformação do sujeito que ao transformar-se, transforma o seu entorno”. Nesse
sentido, as abordagens epistemológicas através da descontinuidade e a educação ambiental são
fundamentais para o alcance dos propósitos da gestão ambiental, tendo em vista que a eficiência da
gestão de uma área depende do grau de educação da sociedade envolvida.
3. Epistemologia Ambiental na formação da Gestão Ambiental
A abordagem epistemológica da gestão ambiental busca através da análise e reflexão as contribuições
científicas, compreender e articular as múltiplas relações necessárias para a implantação de novos
paradigmas que contemplem a complexidade teórica ambiental. Com efeito, esse processo de
constituição e, ao mesmo tempo, de transformação, se estabelece pelo diálogo entre as abordagens
epistemológicas já desenvolvidas que, a princípio, parecem serem antagônicas, mas são
complementares dentro da contextualização ambiental.
A epistemologia ambiental se constitui pela discussão do arcabouço teórico-científico por diferentes
abordagens, com o objetivo de articular os diversos agentes epistemológicos na estruturação,
contextualização e disseminação de conhecimento necessário para compreensão da complexidade da
problemática ambiental, que ainda se encontra fragmentada e que requer uma visão multi, inter e
transdisciplinar no seu contexto, uma vez que a constituição de tais problemáticas tem caráter
relacional, não existindo soluções isoladas.
Essas contribuições epistemológicas ambientais são formadas pelas abordagens epistemológicas de
Piaget, Bachelard, Foucault, Morin e por estudos mais recentes de Leff, que não apresenta uma
epistemologia, mas sim uma racionalidade ambiental e um saber ambiental, propondo um novo
processo de interpretação da problemática ambiental. Leff enfatiza que: o grande desafio
socioambiental hoje é, portanto, romper com a ideia de um pensamento único e unidimensional,
orientado rumo a um “progresso sem limites”, que vem reduzindo, sufocando e superexplorando a
natureza. (LEFF, 2007, p.9)
Refletir sobre a epistemologia suscita um espaço para discutir as contribuições que fomentam
interdependências das diferentes arcas dos saberes, questionando valores e premissas que norteiam as
práticas ambientais prevalecentes, implicando uma mudança na forma de pensar. Essa percepção nos
remete a uma abordagem sobre a epistemologia genética de Piaget, que enfatiza a origem da construção
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do conhecimento a partir da interação do sujeito com o objeto e, nesse processo, determinadas
estruturas cognitivas são constituídas e reconstituídas à medida que o conhecimento vai sendo
elaborado. A ênfase do trabalho de Piaget está na evolução do conhecimento e não no processo de
desenvolvimento (GOULART, 1999, p.164).
A epistemologia genética fundamenta o construtivismo, que se constitui no estudo do conhecimento
humano, pela interação, assimilação e acomodação dos processos intelectuais, é iniciado pela ideia de
equilibração e desequilibração na formação de novos conceitos, frente à problemática de investigação.
A história do conhecimento se constitui em um laboratório epistemológico, e a solução de um problema
científico faz surgir novos questionamentos de natureza científica ou epistemológica, como é o caso
das questões ambientais.
Nesse sentido, a epistemologia genética de Piaget tem muita afinidade com o pensamento
epistemológico de Bachelard. Entendemos que as diferentes fases da construção e reconstrução do
conhecimento científico envolvem a dialética entre a teoria e o empírico, entre o sujeito e o objeto e
entre as ciências. Para as duas abordagens epistemológicas, o conhecimento científico é fruto de uma
interação constante entre o real e o subjetivo, através de construções e reconstruções, almejando afinar
as estruturas de pensamento, as quais estabelecem as relações entre as partes e o todo, numa busca
constante da aproximação do objeto (problemática envolvida).
Na visão de Bachelard, as abordagens filosófico-científicas devem progredir conforme os avanços das
ciências, realizando constantemente revisões e ajustes em suas concepções. Para Japiassu, a abordagem
de Bachelard se justifica pelo fato de que “todo conhecimento é polêmico. Antes de constituir-se, deve
destruir as construções passadas e abrir lugar a novas construções. É este movimento dialético que
constitui a tarefa da nova epistemologia”. (JAPIASSU,1979,p.53)
Bachelard se coloca contra o continuísmo, ideia que defende que entre as ciências e o senso comum
não existia mais do que diferença de profundidade de abordagens, fato hoje verificado, em algumas
abordagens da gestão ambiental. Tal processo aponta-se apenas como mais um item ou mecanismo da
administração sem levar em conta a complexidade do conhecimento sobre a abordagem ambiental.
Neste aspecto, a descontinuidade epistemológica, iniciado por Bachelard, é defendida pela
epistemologia de Foucault que, através de uma análise histórico-cultural, estabelece uma evolução do
conhecimento por meio de descobertas e investigações de caráter cultural e intelectual de cada período,
utilizando-se das categorias: o discurso, enunciado e o saber, o que denominou “Arqueologia do saber”.
Foucault enfatiza que esse novo sentido epistemológico coloca, na arqueologia, o tempo como uma
sucessão de descontinuidades. Denomina como epistemológica a análise das estruturas teóricas de um
discurso científico, bem como do material conceitual, dos campos de aplicações desses conceitos e das
regras de utilização destes.
Como efeito, Foucault traz para a gestão ambiental a temporalidade científica necessária para o
aprofundamento do conhecimento sem se prender às regras e aos padrões dominantes do modelo
científico da administração, não deixando a gestão ambiental como um apêndice da ciência da
administração, tampouco como simplesmente um processo de continuidade de tais abordagens.
Constitui o conceito de gestão, através de um processo de descontinuidade dos conhecimentos, na qual
a complexidade das questões ambientais necessita de uma intervenção interdisciplinar.
Essa complexidade de conhecimento que remete as questões ambientais a uma abrangência
interdisciplinar tem, na epistemologia de Morin, o suporte teórico para fundamentar a gestão ambiental
sobre a relevância de tais conhecimentos. Para Morin, o paradigma da complexidade se constitui por
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conjuntos de novas concepções, distanciando-se da hiperespecialização que, na sua visão, é uma
inteligência cega, por evitar a globalização e a contextualização do problema. Propõe que a
epistemologia da complexidade substitua a rigidez da lógica clássica pela dialógica do conhecimento e
que a integração das partes em um todo seja completada pelo reconhecimento da integração do todo no
interior das partes, modificando a relevância da abordagem. Destaca que, não há conhecimento sem
autoconhecimento, na qual a epistemologia da complexidade se desloca por concepções inovadoras dos
paradigmas, através de uma visão aberta do conhecimento, para estudar o próprio conhecimento.
Nesse sentido, a epistemologia de Morin apresenta, de forma clara, o propósito da epistemologia
ambiental na formação da gestão ambiental, estruturando o arcabouço teórico-epistemológico,
fundamentado pelo diálogo filosófico-científico ausente na contextualização da gestão ambiental. Esse
processo remete a uma reflexão sobre os conhecimentos existentes e as múltiplas possibilidades que
estão sendo abordadas de modo complexo, definindo ou redefinindo uma nova racionalidade na qual
articulam natureza, técnicas e culturas, entendendo a complexidade como um desafio e não uma
resposta.
Percebemos, dessa forma, a necessidade da gestão ambiental incorporar a epistemologia ambiental
como instrumento de mudança e a conscientização ambiental como meio de implantação e manutenção
formadora de novas percepções sustentáveis para as gerações presentes e futuras, de forma contínua e
permanente, com o estabelecimento de uma postura ética comportamental pela reapropriação da
natureza pela sociedade, sob a ética da racionalidade ambiental defendida por Leff.
Para Leff, a racionalidade ambiental se origina da complexidade do saber ambiental, partindo de
abordagens informativas múltiplas e não unificadas. Tal fato se justifica pela transformação do
conhecimento impulsionado por uma crise da racionalidade econômica e instrumental da modernidade.
O saber ambiental requer uma problematização dos paradigmas do conhecimento, das práticas de
pesquisas e das ideologias de teoria e prática. Essa visão é abordada por outros epistemológos que
entendem a complexidade ambiental de forma interdisciplinar, na qual a racionalidade ambiental, ou de
sustentabilidade, está associada à resistência e ao respeito à diferença, sendo este desafio para a
epistemologia ambiental um obstáculo para a formação teórico-epistemológica da gestão ambiental.
Com a divulgação do Relatório de Brundtland em 1987 e a Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental em 1977, a gestão ambiental passa a ter sua maior força motriz modificadora: a
educação ambiental. Esta assume as diretrizes do desenvolvimento sustentável buscando, através das
práticas de gestão, exigir ações de processos de orientação educacional, na qual a educação assume um
lugar central na promoção do conhecimento aplicado ao tratamento da gestão ambiental.
A gestão ambiental tem, na educação ambiental, o instrumento transformador dos conhecimentos e
práticas socioambientais que possibilitam o processo do desenvolvimento sustentável agregador de
novos valores, hábitos e culturas de forma interdisciplinar, tornando os indivíduos conscientes das
limitações ambientais e aptos a agirem, individualmente e coletivamente.
Do ponto de vista científico, a gestão ambiental se constitui pela formação interdisciplinar da educação
ambiental através de um arcabouço teórico-científico-epistemológico, que se constitui pelo processo
construtivista do conhecimento humano, por meio da percepção histórico-cultural inserida pela
temporalidade dos saberes de cada época, constituído de uma imensa complexidade ambiental,
buscando como suporte norteador uma racionalidade estruturada por saberes científico e não
científicos, através de um processo de descontinuidade no qual as diretrizes do desenvolvimento
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sustentável são o aporte norteador de toda definição conceitual, inserida na necessidade de resposta à
problemática ambiental.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após estudo, observamos, no desenvolvimento da análise do referencial bibliográfico, que muitas
foram às obras científicas descartadas, por apresentarem uma visão reducionista, fragmentada e
tecnicista sobre a definição conceitual de gestão ambiental. Algumas obras ou trabalhos científicos
explicitaram, de forma extrema, o velho conceito dogmático da ciência da administração na
maximização da produção. Outras enveredaram por técnicas de adoção de políticas organizacionais,
planejamentos, sistemas de gestão ou modelos de auditória, sendo mínimo ou quase nada as obras que,
de forma direta ou indiretamente, buscaram contextualizar a construção dessa nova área do
conhecimento sobre a gestão ambiental.
Essa investigação bibliográfica confirmou uma suspeita científica sobre a contextualização teóricocientífica da gestão ambiental que ainda carece de um aporte filosófico-científico e que fomente a
discussão sem distorções conceituais ou práticas, constituída pelos velhos preceitos da ciência da
administração.
Nas últimas três décadas, a insuficiência do conhecimento fragmentado para abordar a complexidade
do desenvolvimento sustentável tem levado uma gama de pesquisadores, cientistas e filósofos a
indagaram a necessidade de uma valorização epistemológica dos conhecimentos ou saberes de
amplitude ambiental. Tal fato se justifica pela necessidade de um aporte teórico-científico que
fundamente e estruture a formação conceitual da gestão ambiental, tendo em vista que essa área do
conhecimento é recente e contextualizada pela crise ambiental.
Nesse sentido, o arcabouço epistemológico ambiental emerge das contribuições filosófico-científicas
desenvolvidas ao longo da evolução do conhecimento que, sendo vistas ou analisadas isoladamente,
pouco tem contribuído para formação conceitual da gestão ambiental, considerando a amplitude e
complexidade de seu propósito científico.
A epistemologia ambiental incita o reconhecimento das contribuições dos epistemológos: Piaget,
Bachelard, Foucault e Morin na construção de um processo de descontinuidade do conhecimento que
se revela através dos novos paradigmas ambientais e dos estudos sobre o tema realizado por Leff que
através de uma racionalidade ambiental propõem um novo olhar sobre as questões ambientais. Tal
processo se justifica numa época em que o paradigma reducionista é abalado em várias áreas do
conhecimento como na física, na matemática e na biologia. A descontinuidade do conhecimento é um
ponto inovador para os pesquisadores que buscam nexo fixo nos conceitos da gestão ambiental presos
ao velho paradigma da ciência da administração, reforçando o funcionalismo reducionista que a
abordagem interdisciplinar insiste em quebrar.
A concepção sobre a gestão ambiental é desafiadora, necessita da articulação de vários atores
socioambientais e demanda uma visão interdisciplinar para a construção conceitual e de uma dimensão
transdisciplinar para sua aplicação. A formação epistemológica ambiental na gestão ambiental se
constitui por uma formação científico-filosófica que abrange o construtivismo, a abordagem históricocultural do conhecimento, dentro de uma temporalidade histórica epistemológica, rompendo com o
saber cristalizado e sedimentado, através de um processo de descontinuidade da hiperespecialização do
conhecimento, constituindo-se em um conjunto de novas concepções que remetem a uma
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complexidade do conhecimento por um prisma interdisciplinar, buscando reduzir o abismo entre teoria
e prática ambiental, alicerçado por uma racionalidade ambiental, na qual o saber ambiental excede as
ciências ambientais através da hermenêutica da crise ambiental.
Essa abordagem é oportuna na medida em que a riqueza de um conceito científico é mensurada pela
capacidade transformadora que ele apresentará quando implantado. A discussão sobre a gestão
ambiental não pode permanecer sobre o prisma de práticas e de compreensões técnicas. Essa deve
abranger um maior aprofundamento que seja capaz de alterar a contextualização científica, abordando a
visão epistemológica interdisciplinar que a constitui.
Portanto, concluímos que a abordagem sobre a gestão ambiental deve buscar a formação teóricocientífico-filosófico através da epistemologia ambiental, sendo capaz de inserir uma reflexão sobre
práxis científico para que sejam fontes de conhecimento contínuo e inovador para alterar a
contextualização vigente, que está consubstanciada práticas e técnicas rotineiras, abordando o
conhecimento de forma reducionista e fragmentada. A nova concepção deve estabelecer uma relação
interdisciplinar que dê suporte para atuações modificadoras sobre a compreensão ambiental assim
como para a disseminação educativa que contemple um processo de implantação e evolução do
conceito de desenvolvimento sustentável, através de agentes que atuem de forma direta e indireta na
construção desse conhecimento ambiental.
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Resumo: Com a recente tomada de consciência sobre os problemas ambientais, e o surgimento do conceito de
desenvolvimento sustentável, as organizações vêm sofrendo mudanças em face das demandas por uma prática de gestão
mais sustentável. Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior (IES) exercem um papel fundamental na formação dos
futuros profissionais da Administração, com princípios sustentáveis. O artigo tem como objetivo identificar os desafios e
perspectivas na formação dos alunos do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal do Piauí, em
Parnaíba, quanto à formação acadêmica na gestão da sustentabilidade em consonância com as exigências de um mundo
globalizado. Para a realização do trabalho optou-se pela pesquisa de caráter exploratória bibliográfica e como instrumento
de coleta de dados, um questionário estruturado, com participação de 34,8% dos alunos do curso de Administração. Como
resultados, percebe-se que os alunos têm a consciência da importância da temática no âmbito da ciência da Administração e
do mercado de trabalho atualmente, porém a atual grade curricular não direciona os estudantes do curso, de modo amplo,
para essa formação. Assim, a formação acadêmica ainda se encontra longe dos princípios sustentáveis e de atender as atuais
exigências do mercado e da sociedade.
Palavras – Chaves: Administração. Gestão da Sustentabilidade. Mudanças.
Abstract: With the recent awareness of environmental problems, and the emergence of the concept of sustainable
development, organizations have been changing in the face of demands for a more sustainable management practices. In this
sense, the Higher Education Institutions (HEIs) play a key role in training future professionals of Directors, with sustainable
principles. The paper aims to identify challenges and perspectives in the training of students of Bachelor in Business
Administration from the Federal University of Piauí, in Parnaíba, as academic training in sustainability management in line
with the demands of a globalized world. To carry out the work we opted for exploratory research study literature and as an
instrument of data collection, a structured questionnaire, with a share of 34.8% of students of Directors. As a result, it is
clear that students are aware of the importance of the subject within the science of Directors and the labor market today, but
the current curriculum does not direct students of the course, broadly, for this training. Thus, the academic is still far from
sustainable principles and meet the current requirements of the market and society.
Key - Words: Administration. Changes. Sustainability Management.
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação com o desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço no mundo empresarial em
virtude da crescente degradação do meio ambiente; do consumo incontrolável dos recursos naturais e
do aumento do aquecimento global que contribui para a elevação da temperatura no planeta e favorece
o derretimento das geleiras. Em decorrência das problemáticas ambientais intensificadas no século
XXI, de acordo com PALMA (2009), começou a surgir, em todo o mundo, uma série de eventos que
contribuíram para a tomada de consciência do ambiental.
Com uma maior visibilidade em torno das problemáticas ambientais, as organizações, que se
encontram inseridas em ambientes mutáveis e complexos, necessitam evoluir suas doutrinas, para
atender as novas perspectivas de mercado. As organizações devem se preocupar com os possíveis
impactos ambientais gerados por suas atividades, para buscar desenvolver a gestão sustentável
demandada no atual contexto empresarial. Essa mudança, na forma de administrar carece de
profissionais competentes e com visão holística na abordagem ambiental, deixando de atender apenas
objetivos econômicos resultantes do velho paradigma da produção em massa e passando a considerar as
variáveis socioambientais sobrepostas da gestão da sustentabilidade.
Contudo, observa-se a necessidade de uma melhor reflexão sobre as abordagens ambientais de
conscientização da temática nas Instituições de Ensino Superior (IES), para preparar os futuros
profissionais do curso de Administração, como futuros gestores e líderes organizacionais. Além disso, a
preparação ou formação dos alunos deve atender as diretrizes legais em consonância com as
necessidades do mercado, bem como qualificá-los com uma formação que contribua para a construção
de uma sociedade sustentável.
A realização do presente estudo tem por motivação principal a percepção que se faz necessária para
repensar o atual modelo de ensino dos cursos de Administração nas Instituições de Ensino Superior
(IES), em especial no Campus Universitário Parnaíba da Universidade Federal do Piauí, e, repensar
também, os desafios de preparar os futuros profissionais para atuar em um mundo no qual a questão
ambiental requer um administrador preparado dentro da perspectiva de sustentabilidade.
Nesse contexto, o artigo tem por foco científico refletir sobre a necessidade de disseminação da
conscientização ambiental no meio acadêmico, tendo em vista os agravantes e prejuízos causados ao
meio ambiente por falta dessa conscientização. E como objetivo, identificar os desafios e perspectivas
na formação acadêmica dos alunos do curso de Bacharelado em Administração em Parnaíba, quanto ao
desenvolvimento de habilidades e competências imperativas da gestão da sustentabilidade em
consonância com as atuais exigências globais.
2. HISTÓRICO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS
Os prejuízos ambientais originaram-se desde a Revolução Industrial em meados do século XVIII,
caracterizada pelas suas ações predatórias está degradando o ambiente em que vivemos e trabalhamos.
Diante de tais problemas, a busca para minimizar os danos causados ao meio ambiente está latente
quando se observa um consenso de que o desenvolvimento sustentável será o caminho que irá
promover um futuro viável através da relação harmônica entre o ser humano e o meio natural. Os
esforços para reverter a atual situação, possibilitam garantir que todos possam ter acesso às fontes de
recursos naturais para a satisfação de suas necessidades, permitindo a própria sobrevivência. Em vista
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disso, vê-se que a solução seria a mudança de hábitos de consumo, bem como o estabelecimento de
limites na exploração dos recursos naturais.
Importante salientar que as pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias ajudam a traçar o
caminho para o encontro da sustentabilidade, porém, para que aconteçam as devidas transformações tão
almejadas, é essencial a alteração do comportamento do ser humano na Terra já que ele deixou de
praticar a racionalidade inerente do ser humano e passou a agir somente por instinto materialista,
consumista e dominador, se considerando independente e detentor do pleno direito de explorar sem
limites o meio ambiente.
O conceito básico de desenvolvimento sustentável emergiu na Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizado em Estocolmo na Suécia, em 1972. Foi a primeira
manifestação internacional em que os líderes de governos trataram das consequências da economia
sobre o meio ambiente. Como resultado dessa conferência foi gerado um documento conhecido como
“Declaração sobre o Ambiente Humano”, trazendo em seu texto a afirmação de que a manutenção do
meio ambiente é responsabilidade de todos os países.
A Conferência de Estocolmo em 1972 contribui de maneira importante para gerar um novo
entendimento sobre os problemas ambientais e a maneira como a sociedade provê sua
subsistência. Todos os acordos ambientais multilaterais que vieram depois procuraram incluir
esse novo entendimento a respeito das relações entre o ambiente e o desenvolvimento. Talvez
uma das suas principais contribuições tenha sido a de colocar em pauta a relação entre meio
ambiente e formas de desenvolvimento, de modo que, desde então, não é mais possível falar
seriamente em desenvolvimento sem considerar o meio ambiente e vice-versa. Da vinculação
entre desenvolvimento e meio ambiente é que surge um novo conceito de desenvolvimento
denominado de desenvolvimento sustentável. (BARBIERI, 2004, p. 29 e 30).

A definição de desenvolvimento sustentável foi apresentada no Relatório Brundtland. Esse documento
foi intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Commom Future), com publicação 1987, pela Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Ele considera a necessidade do homem retirar
da natureza apenas aquilo que for necessário a sua sobrevivência, permitindo garantir a continuação da
atual e das gerações futuras. Nesse sentido, o documento destacou a necessidade da proteção ambiental,
entretanto, para alcançá-la é indispensável o rompimento de antigos paradigmas objetivando a
construção de uma sociedade justa e sustentável através da equidade social e de concepções de novos
valores humanísticos. Assim, pode-se aspirar um novo pensar de desenvolvimento vinculado ao meio
ambiente.
Porém, foi em 1992, vinte anos após a Conferência de Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro que se pode consagrar e disseminar o
conceito de desenvolvimento sustentável. Esse evento de nível internacional, popularmente conhecido
como a Eco 92, Cúpula ou Cimeira da Terra, reuniu mais de 170 países e juntos debateram os desafios
ambientais e as metas globais que a sociedade civil junto a seus Estados caminhariam para alcançar, e
elaboraram a Agenda 21 que foi ratificada pela maioria dos países, enquanto que o mesmo não
aconteceu com o Protocolo de Quioto(Japão 1997).
O documento produzido pela ECO 92 dedicava-se aos assuntos do momento que se vivia, junto com os
acordos dos países presentes, através do compromisso firmado de respeito ao meio ambiente integrado
ao desafio do desenvolvimento global sustentável. Para BARBIERI (2004, p. 290), esse documento
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(Agenda 21) "é um conjunto de recomendações para orientar governos de países, regiões e cidades,
organizações e grupos da sociedade nos seus processos de desenvolvimento sustentável".
É importante citar que, também vinte anos após a Eco 92, em 2012, aconteceu na cidade do Rio de
Janeiro a Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) com a
denominação de Rio+20. O resultado da Rio+20 foi o documento intitulado “O Futuro Que
Queremos”, podendo ser considerado pouco ambicioso, devido aos impasses entre os interesses dos
países desenvolvidos e as nações emergentes, que acabaram por frustrar as expectativas para
concretizar a busca do desenvolvimento sustentável global.
Dentro da formação do termo sustentabilidade há integração das dimensões ambiental, econômica e
social. Segundo Claro (et. al. 2008, apud Pinheiro 2010, p.5) “a dimensão ambiental, denominada
também como dimensão ecológica, a qual trabalha a conscientização sobre a utilização racional dos
recursos naturais”. Já a dimensão econômica, abrange renda monetária e o padrão de vida dos
indivíduos através da utilização eficiente dos recursos. E, a dimensão social, envolve as qualidades e
habilidades pessoais, junto com a justiça social, e qualidade de vida.
A nova consciência ambiental, surgida nas transformações culturais nas décadas de 60 e 70, ganhou
dimensão e situou o meio ambiente como um dos princípios fundamentais do homem moderno
(TACHIZAVA, 2002). A proteção do meio ambiente entre os objetivos da organização moderna
amplia o conceito de Administração, visto que, a ciência com suas novas tendências, envolve a
mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, assim estabelece um novo estilo, a
Administração que integra todas as variáveis do sistema.
[...] a passagem do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, no qual um aspecto
essencial dessa mudança é que a percepção do mundo como máquina cede lugar à percepção
do mundo como sistema vivo. Essa mudança diz respeito a nossa concepção de natureza, do
organismo humano, da sociedade e, portanto também da nossa concepção de uma organização
de negócios. As empresas são sistemas vivos, cuja compreensão não é possível apenas pelo
prisma econômico. (TACHIZAWA, 2002, p.28).

Desse modo, o profissional formado pelos cursos de Administração deve ser um agente transformador
ao novo estilo moderno do conceito da ciência, ou seja, paradigma de visão sistêmica que envolve a
dimensão ambiental, social e econômica. Assim, o mesmo deve ser capaz de ajustar-se com rapidez aos
avanços das ciências e da tecnologia no estabelecimento de uma nova ordem econômica, social e
ambiental, e, competente para atuar no ambiental empresarial a visão ampla da questão.

3. A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA GESTÃO SUSTENTÁVEL NO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO.
O mundo organizacional, visando adequar-se aos novos paradigmas tem passado por grandes
mudanças, com o objetivo de incorporar práticas sustentáveis, para minimizar ou eliminar impactos
ambientais causados por suas atividades. Dessa forma buscam-se novas alternativas, nas quais a gestão
ambiental e os objetivos organizacionais caminham juntos.
Entretanto, para que esta incorporação não fique apenas como uma mera declaração de
intenções faz-se necessário a participação de profissionais bem qualificados, com uma
formação também alicerçada em temas e conceitos abordados em disciplinas que tenham a
vertente ambiental como base. Isso possibilita uma correta percepção entre os processos
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interativos da empresa com o meio ambiente, requerida em todas as direções e níveis por onde
se processa o novo padrão de gestão ambiental, o que favorece uma mudança de postura
reativa para pró-ativa do meio empresarial, também se traduzindo em responsabilidade
socioambiental (REBOUÇAS, et. al. 2010, p.2).

Consequentemente, com a propagação da consciência ambiental, as organizações buscam adotar um
novo posicionamento no mercado, tendo em vista que, nos dias atuais, além dos fatores produtivos e
econômicos, os fatores sociais e ambientais têm sua relevância na tomada de decisão daquelas
organizações atentadas em implantar e desenvolver a gestão da sustentabilidade.
A Gestão sustentável consiste em promover o desenvolvimento empresarial, exige gestores preparados
para fazer frente a tais demandas ambientais, o que exige do profissional de Administração
conhecimentos e habilidades para conciliar a questão ambiental com os objetivos econômicos das
organizações. Todavia, a formação acadêmica oferecida pelos cursos de Administração deve abordar
essa dimensão essencial para uma nova mentalidade, proporcionando mudanças e fomento a uma
postura compatível com os objetivos da gestão sustentável (ANDRADE, et. al. 2002).
Logo, os cursos de Administração devem atentar para o aumento da necessidade de se trabalhar esse
novo contexto dentro do meio acadêmico, pois os alunos serão futuros agentes transformadores, e o
perfil profissional deve ser a favor das habilidades, competências e conhecimento, conjunto esse
reconhecido e que o mercado procura. Nas empresas que ainda seguem trabalhando com o obsoleto
paradigma de gestão, há uma tendência de ruptura do padrão atual, manifestando o interesse de
incorporar um desenvolvimento de equilíbrio ambiental, econômica, social. Na medida em que a
sustentabilidade permeia, devem-se articular ações que consolidam a conscientização dos profissionais
com os conhecimentos mais atualizados a respeito dos temas que envolvam a gestão da
sustentabilidade nas organizações.
Desta maneira, a figura do administrador destaca-se no ambiente empresarial como gestor
destas mudanças de mentalidade e ações de produção, conduzindo as organizações para um
nível de atuação cada vez mais sustentável. Como destacado por Krunglianskas (1993), “o
administrador moderno cada vez mais terá que ser um solucionador de problemas ambientais
ao invés de gerador de impactos adversos ao meio ambiente”. Percebe-se, então, a importância
da formação de administradores que estejam não apenas focados em níveis elevados de
desempenho organizacional, mas que se preocupem com a incorporação de ações e projetos de
redução de problemas sociais e ambientais. (PINHEIRO et. al. 2010, p.5).

Assim, com a grande abrangência que tem a ciência de Administração, é de grande relevância
promover o conhecimento ambiental por meio da interligação dos estudos da teoria e prática, além da
interdisciplinaridade. Esse fomento são mecanismos para disseminar o entendimento e conscientização
que o bacharel em Administração, como profissional precisa e deverá possuir atributos, estando
preparado a uma postura empresarial para o desenvolvimento sustentável.
Do mesmo modo, o curso de Administração contribuirá para a formação e preparação profissional de
novos capitais humanos em consonância com as necessidades do mercado, e atendendo as expectativas
dos alunos que, no futuro, se tornarão membros de organizações. Desta forma, isso contribuirá para
uma possível atuação na área ainda carente de profissionais competentes.
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4. AS IES E A FORMAÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO.
A sustentabilidade encontra-se cada vez mais necessária para a formação dos estudantes de
Administração, ao passo que, nos dias atuais, as organizações carecem de profissionais qualificados,
em virtude das empresas em ascensão no mercado verde incorporarem a gestão sustentável como
estratégia de um diferencial competitivo. Neste sentido, as empresas precisam de gestores com
habilidades de lidar com o esse novo paradigma de gestão e é na sua formação superior que devem
adquirir essa competência.
A educação para a sustentabilidade deve ser trabalhada desde início da formação acadêmica, para que
os futuros administradores sejam capazes de desenvolver a gestão da sustentabilidade. Assim sendo, os
cursos de Administração devem possuir diretrizes curriculares voltadas ao enriquecimento dos futuros
profissionais, como agente de mudanças. Essa tendência mundial no desenvolvimento efetivo da
sustentabilidade orienta para a preparação dos alunos, devido a atual dimensão da ciência da
Administração permitir norteá-la para dentro de uma perspectiva da sustentabilidade.
O papel das universidades quanto à formação dos futuros profissionais aparece na Constituição Federal
de 1988 ao estabelecer em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, que diz “promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente” (Brasil, 1998). Dessa forma,
As Instituições de Ensino Superior (IES) além de levar conhecimento, tecnologia e suporte
técnico para os futuros gestores [...] oferecem ao aluno instrumentos intelectuais para
aprofundar seu senso crítico e confrontar a realidade na qual está inserido. Na tentativa de se
adaptar a essas novas exigências da sociedade, as IES buscam incorporar uma gestão com foco
na sustentabilidade. (ENGELMAN, et al. 2009, p. 2).

Percebe-se então, a importância da formação de administradores que estejam não apenas focados em
níveis elevados de desempenho organizacional, mas que se preocupem com a incorporação de ações e
projetos de redução de problemas socioambientais. O comprometimento em abordar a temática de
sustentabilidade nos cursos de Administração colabora para a formação multidisciplinar dos estudantes,
sobretudo no que diz a respeito ao enfoque para avaliar os impactos das atividades dessa profissão no
contexto social, ambiental e econômico. Essas relações podem servir como importante ferramenta de
compreensão do comportamento humano diante da dimensão ambiental, tendo em vista que,
dependendo do contexto entre os motivos e preocupações voltadas para a ação, pode-se identificar uma
melhor forma de inserção da temática sustentável nas diversas áreas do curso de Administração, para
incentivar uma consciência ética profissional que facilite o trabalho dentro do atual modelo de
desenvolvimento.
No entanto ainda é deficiente nas Instituições de Ensino Superior o aprendizado da vertente ambiental.
É portanto, de suma importância para os alunos de Administração como futuros líderes e gestores de
empresas, que eles estejam preparados para decisões que envolvam a sustentabilidade e suas interfaces
no ambiente coorporativo. Observa-se em estudos realizados sobre os cursos de Administração que a
formatação das grades curriculares ainda está presa aos conceitos operacionais econômicos sem levar
em consideração o Artº 5, item IV, do Conselho Nacional de Educação através da Resolução nª 4 de 13
de julho de 2005 que destaca:
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Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos
pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a
realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua
aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da utilização de tecnologias
inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados de formação:
IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e
interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.

A universidade deve apresentar e fomentar atividades que compreendam o tripé do compromisso
institucional: ensino, pesquisa e extensão, sendo esse o eixo contemplador da formação do profissional
e do cidadão ao desenvolvimento sustentável. A criação e o fortalecimento da interdisciplinaridade das
atividades possibilitam o desenvolvimento e o melhoramento continuado do processo de formação do
aluno da graduação em Administração.
Porém, enquanto isso não ocorre, é necessário desenvolver o senso crítico, de responsabilidade e de
urgência dos futuros gestores com respeito às questões socioambientais. E para concretizar a inserção
da sustentabilidade no meio acadêmico, e trabalhar a formação dos alunos da Administração, é
necessária a demanda novos modelos sistematizados de ensino-aprendizagem, para elevar a concepção
de desenvolvimento atrelado ao respeito ao meio ambiente e à inclusão social (GONÇALVES-DIAS, et
al. 2011). Apontam Valle e Neto:
As Diretrizes Curriculares propostas pelo Ministério da Educação, para os cursos de
Administração, preveem uma formação ética, contextualizada e comprometida com a realidade
sócio-econômica-cultural brasileira, segundo uma perspectiva histórica de sua aplicabilidade no
âmbito profissional através da utilização de tecnologias inovadoras. (VALLE E NETO, 2010,
p.2)

Todavia, a demora em inserir as questões socioambientais nos cursos de Administração se deve à
dificuldade da aceitação da sustentabilidade, pois ela requer a evolução do pensamento por parte
daqueles que formam o corpo docente e que ainda não possuem a visão inovadora de reconhecer a
abordagem ambiental como investimento na formação científica dos futuros profissionais o que
ocasionará retornos positivos para as empresas. Esse tipo de conduta tende a influenciar negativamente
a formação acadêmica com valores e objetivos voltados para o fator econômico como o único e o
importante para o profissional.
Assim, o desafio para os cursos de Administração é trabalhar a noção de sustentabilidade nas
estratégias de ensino-aprendizagem, extensão e pesquisa, utilizadas para a formação de futuros
gestores, trazendo novos conteúdos ao currículo e, métodos de ensino que abordem diferentes visões e
interesses capazes de preparar os alunos. Essa iniciativa permite que o meio ambiente e a sociedade
possam naturalmente ser discutidas, como ocorre com os custos, produtividade, qualidade e outras
questões relevantes para a ciência da Administração. Além disso, fomenta o desenvolvimento de
atitudes e aptidões para que os futuros profissionais possam adotar uma posição crítica, e ao e mesmo
tempo participativa, em relação aos complexos problemas socioambientais. Desse modo, as IES e o
curso de Administração podem atribuir um novo significado para o papel dos negócios, e também
desenvolver uma nova geração de profissionais competentes para trabalhar com a realidade da
dimensão da sustentabilidade.

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho passou por uma revisão da literatura sobre o tema, descrevendo na apresentação
das análises e resultados dos dados a percepção dos acadêmicos sobre formação proporcionada pelo
curso Bacharelado em Administração e a necessidade de uma formação voltada para o paradigma da
gestão com foco na sustentabilidade.
Na realização deste trabalho, afim de aprofundamentos e da discussão dos aspectos mencionados
optou-se pelo procedimento técnico à pesquisa bibliográfica de caráter exploratória de livros, artigos
científicos com o enfoque da abordagem do tema, a qual contribuiu para embasamento teórico e
aumento de informações a respeito da necessidade da sustentabilidade na formação acadêmica do curso
de Administração (GIL, 2007).
Do ponto de vista do objetivo do presente trabalho, classifica-se a análise do resultado dos dados como
descritiva interpretativa (LAKATOS, 2009), apresentados em forma de gráficos, tabelas e exposição de
algumas das respostas subjetivas.
Para atender os objetivos do trabalho, o instrumento utilizado para coleta de dados foi a pesquisa de
campo de abordagem qualitativa e quantitativa, através de questionário estruturado, contendo questões
de múltiplas escolhas e uma aberta, aplicada nos períodos (1ª ao 9ª) do curso Bacharelado em
Administração da Universidade Federal do Piauí – Campus Universitário de Parnaíba em março de
2013, com a participação de 90 alunos e alunas respondentes, desconsiderando três questionários desse
amostral, em consequência de rasuras e/ou respostas incompletas, assim, são considerados válidos 87
questionários.
Durante a análise dos resultados utilizou-se da comparação entre o currículo que vigora e o novo
currículo a ser implantando a partir de maio de 2013, para verificar as discrepâncias entre a realidade e
necessidade. Visto que, no currículo 3(três) do curso não se identificou disciplinas obrigatórias e/ou
optativas relacionadas à temática da sustentabilidade ou que poderiam ter relação, e, tampouco, deixou
claro a proporção de disciplinas que abordam o assunto dentro dos conteúdos.
6. ANÁLISE E RESULTADOS DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO
A análise preliminar foi efetivada por meio dos questionários aplicados diretamente aos alunos da
graduação em Administração. Essa coleta dos dados compreendeu todos os períodos do referido curso,
sendo que a maioria dos entrevistados encontra-se entre o sétimo e o oitavo período.
Quanto à escolha do público alvo, ela compreendeu todos os períodos do referido curso, isso deve-se ao
fato de pretender-se analisar com maior relevância a formação oferecida aos alunos, através do
cruzamento de dados daqueles que estão mais próximo de se formaram e de possível inserção no
mercado de trabalho bem como daqueles que estão no inicio ou no meio do grade curricular do curso.
Verificou-se assim, a percepção em relação ao contexto da gestão da sustentabilidade, no início, meio e
fim do referido curso.
No início do questionário solicitava-se somente três informações dos entrevistados: sexo, faixa etária e
período que cursa. Assim, de acordo com os dados levantados, o amostral revelou-se que quanto ao
gênero, 62,06% dos entrevistados pertencem ao sexo masculino e 37,94% do feminino. Quanto à idade
variou de 16 a 45 anos, aqui observou-se que a maioria ou 74,71% dos alunos pesquisados está em
idade regular para cursar o nível superior, demonstrando assim que cerca de 64,7% compõe a faixa
etária de 16 a 25 anos, 24,14% estão na faixa de 26 a 35 e 1,15% dos entrevistados tem entre 33 a 45
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anos. Neste estudo, procurou-se, em primeiro lugar, verificar o entendimento pessoal de cada
entrevistado a respeito Gestão da Sustentabilidade. O que foi revelado é que os alunos têm
conhecimento dessa nova realidade, embora em sua maioria (36%) apresente um equívoco do real
sentido conceitual desse novo paradigma de gestão.

No questionario utilizado avaliou-se sobre a inserção de conteúdo das disciplinas de temas relacionados
à tematica sustentabilidade. As informaçoes desta questão foram obtidas por meio da eslaca de Likert
de variação de 5 pontos, sendo que cada número correpondia a um valor de grau de ocorrência.
Verificando-se nos diagnósticos que a maioria das respostas concentraram-se entre a escala (1) e (3),
prevalencendo a escala (3), o que demostra, neste sentido, a deficiência da abordagem do tema no
curso.
No caso de uma análise mais apronfundada pode-se considerar equívocas em algumas respostas,
considerando-se que alguns dos temas colocados para alternativas não condizem com a realidade
apontada pelos alunos e alunas do curso, devido a grande parte das disciplinas não apresentar
indentificação e nem relação com a temática.
Grau de ocorrência no conteúdo das disciplinas de temas relacionados à
temática sustentabilidade
Ecoeficiência
Inovações tecnológicas (verdes e limpas)
Economia verde
Produção mais limpa (P+L)
Desenvolvimento sustentável
Qualidade de vida
Certificação ambiental
Consumo consciente
Gestão dos resíduos
Pacto global
Programa 5 Rs (reciclagem, reutilização, reduzir, recusar, repensar)
Responsabilidade socioambiental
Produtos ecologicamente corretos
Legenda: ( 1 ) Nunca se aplica ( 2 ) Raramente ( 3 ) Às vezes

1

2

18
32
16
34
28
32
17
24
06
14
03
18
18
26
06
30
18
26
18
34
18
22
05
25
10
26
( 4 ) Com Frequência

3

4

5

26
07
0
26
08
01
19
08
01
34
07
05
43
17
05
32
24
07
29
13
08
33
10
05
24
09
03
30
05
02
27
15
06
37
15
03
34
12
05
( 5 ) Sempre se aplica

Na sequência do questionário solicitou-se aos alunos pesquisados, a indicação da inserção da temática
no curso. Dentre as opções apresentadas aos entrevistados, o maior percentual (19%) foi aulas,
seguidas de apresentação de seminários (18%) e estudos de casos (14%), demonstrando assim que
ainda são por meios tradicionais de ensino-aprendizagem que os alunos tem a inserção da temática,
ilustrado no gráfico que segue.
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*Apresentaçoes e conversas paralelas na campus.

Na análise sobre a existência de disciplinas que contemplem a temática gestão da sustentabilidade, os
resultados apontaram que 56% dos entrevistados avaliam/considera pouco presente a existência de
disciplinas que exploram o conteúdo, embora se verifique que a atual grade curricular não explora de
modo claro nenhuma disciplina voltada a essa abordagem. O que indica que, mesmo não existindo
disciplina(s) específica(s) na grade curricular do curso, há momentos em que gestão da
sustentabilidade, mesmo de maneira isolada, é mencionada.

Nesta análise foram consideradas como disciplinas que fazem parte da formação ambiental, aquelas
que apresentem relação direta ou indiretamente com conteúdos tratando da sustentabilidade e as causas,
consequências e soluções dos problemas ambientais. Outro fator que pode ser considerado, a partir dos
dados coletados, para a questão da falta de oferta de disciplinas de formação ambiental na grade
curricular é o pouco ou nenhum conhecimento do corpo docente sobre as questões ambientais. De
acordo com análise, constatou-se que a imensa maioria dos entrevistados avalia de forma negativa o
nível de preparação dos docentes com relação à gestão da sustentabilidade. Foi apurado ainda, que
64,36%, um alto índice, mostra que os professores pouco apresentam conhecimentos, técnicas, práticas
de ensino para a difusão da gestão sustentável.
Nos dados analisados sobre a relevância do estudo da gestão da sustentabilidade para a formação do
aluno, a grande maioria dos entrevistados (71%), considerou a temática importante para a
conscientização e formação, ponderando também ampliação de conhecimento e necessidade pela
carência de profissionais no mercado de trabalho. Dessa forma, o estudo demonstra a consciência da
necessidade desse conhecimento para o seu futuro profissional.
Na que se refere o mercado de trabalho na área ambiental para o administrador, de acordo com a
avaliação, 49% dos entrevistados avalia que pode melhorar, e para (34%) o mercado é promissor.
Dessa forma pode-se notar que os alunos são conscientes da importância da gestão da sustentabilidade
na sua formação e que a preocupação organizacional com a questão ambiental é tendência.
Também procurou-se saber quais os motivos que levam as empresas adotarem uma gestão com foco na
sustentabilidade. Os dados mostraram que os respondentes consideram que consumidores conscientes
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(22%), e preocupação ambiental (22%) são as maiores causas do resultado e apenas 4% responderam
como sendo para ganhar imagem no mercado, o que reforça o resultado da questão anterior no que se
refere a importância de conhecimento na área, tendo em vista o grande crescimento de consumidores
conscientes sobre a questão ambiental, isso leva as empresas a incorporá-las em suas atividades, e à
necessidade de profissionais qualificados.

Outro dado importante observado na pesquisa diz respeito à área considerada mais promissora para o
futuro profissional de Administração. Nesta item, pode-se notar uma relação concisa entre as
alternativas que apresentaram maiores índices, visto que, a gestão da sustentabilidade requer
profissionais competentes para trabalhar nesse novo mercado em ascensão, além do mais, o
desenvolvimento tecnológico em tecnologias limpas (máquinas, equipamentos) é outro fator
preponderante para as organizações disponibilizarem produtos e serviços sem gerar impactos ao meio
ambiente.
No questionário procurou-se saber como os alunos avaliam a contribuição do curso Bacharelado em
Administração da UFPI – Campus Universitário de Parnaíba para a formação do novo gestor
consciente da questão sustentabilidade nas organizações. Na análise geral pode-se identificar que há
uma concordância por parte dos pesquisados em considerar a gestão sustentabilidade de grande
relevância para o profissional de Administração, embora, atualmente, o curso ainda deixe a desejar tal
necessidade distanciando-se da realidade atual.
Visando melhor apresentação dos dados, apresenta-se, no abaixo, algumas respostas para o
questionamento sobre a formação atual do curso de Administração em Parnaíba considerando-se a
gestão da sustentabilidade. No quadro objetivou-se analisar, a partir dos dados, o pensar do
entrevistado e a sua real percepção a respeito da formação que o curso oferece.
Entrevistado 08

Analisando a contribuição não consigo ver uma focalização forte na questão da sustentabilidade.

Entrevistado 21

O tema sustentabilidade é pouco abordado e/ou enfatizado pela grade curricular do curso; deixando ausente tal ideia
para os alunos.

Entrevistado 28

A contribuição é insignificante, precisa melhorar.

Entrevistado 55

É importante a existência de conhecimentos voltados para a sustentabilidade, porem não existe no momento
disciplinas voltadas a este aspecto.

Entrevistado 65

Deve-se atualizar a grade curricular e os métodos didáticos de determinados professores, envolvendo alunos em
eventos sobre determinado assunto para que haja motivação.

7. ANÁLISE DAS PROPOSTAS
O artigo buscou evidenciar a necessidade do enfoque da gestão da sustentabilidade no currículo
acadêmico para formar administradores diante das problemáticas ambientais. Verificou-se que a gestão
da sustentabilidade é relevante dentro da formação acadêmica, precisando disseminá-la aos futuros
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gestores para que eles compreendam mais a respeito deste assunto. Cabe ressaltar que os resultados
aqui apresentados representam 30,96% dos estudantes de Administração da Universidade Federal do
Piauí - Campus Universitário de Parnaíba.
Entende-se que o atual currículo falha ao possuir uma lacuna entre a formação oferecida pelo curso e a
real profissionalização que o mercado deseja da graduação dos futuros profissionais de Administração,
já que o conjunto de disciplinas a ser cursado pelos alunos encontra-se desatualizado, pois as mesmas
não contemplam nem cobrem toda a área da ciência da Administração, além de nem não atender as
perspectivas dos alunos.
Percebeu-se também, como confirma a literatura pesquisada, que há um entendimento na maioria dos
entrevistados de que falta um currículo efetivamente articulado para ensino-pesquisa/teoria-prática,
como mecanismo para dissociar e difundir esse novo paradigma, além de faltar o viés de inovação com
a integração universidade-empresa e o diálogo interdisciplinar contribuindo assim para reforçar que o
caminho é o da gestão sustentável.
Tendo em vista que é de responsabilidade da educação superior possibilitar a descoberta de novos
conhecimentos aos alunos, o curso de bacharelado em Administração deve ter como eixo o processo de
aprendizagem contextualizada que contemple as três dimensões ensino, pesquisa e extensão
indissociável do ensino superior, com vistas à formação acadêmica completa.
Com o intuito de apresentar o entendimento dos discentes do curso de Administração quanto à gestão
da sustentabilidade, através do objetivo deste estudo, notou-se que existe o conhecimento empírico da
temática. Constatou-se ainda, que a maioria dos respondentes possui dificuldades em verbalizar o
conceito da gestão sustentável, ou seja, um contraponto da interpretação sobre a temática, apesar da
proximidade apresentada nas pesquisas bibliográficas.
Mostra-se aqui, que existe uma necessidade de ajustes em termos de métodos de ensino e disciplinas
que abordem a temática sobre sustentabilidade dentro do curso, e uma aproximação com a realidade da
vida prática do gestor e os desafios que ciência traz nos dias atuais. Desse modo é incontestável a
necessidade de integrar a Administração numa esfera de teoria e prática para o desenvolvimento da
perspectiva da sustentabilidade, para fazer frente às necessidades essenciais da formação profissional.
Esse desafio requer a sintonia e a integração dos eixos de aprendizagem, através de estímulos a
iniciativas de pesquisa e ao desenvolvimento de projetos que possam contribuir para o atendimento do
ensino do desenvolvimento sustentável. Portanto, o resultado do estudo, contribui para confirmar a
necessidade de atualizar as diretrizes curriculares do curso Bacharelado em Administração da UFPI Campus Universitário de Parnaíba. Sendo assim, recomenda-se a oferta de disciplinas com temas
atuais, futuros estudos e reaplicação da pesquisa para tentar avaliar os novos ensinamentos da ciência, o
aperfeiçoamento da relação teoria e pratica para contribuir na competência de novos gestores.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A gestão da sustentabilidade é de suma importância para o aluno e para o profissional de
Administração, pois é uma área crescente em virtude da preocupação com as problemáticas ambientais,
atualmente tão discutidas. Logo, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem oferecer, com o
ensino, uma formação acadêmica em consonância com as tendências do mercado, através de métodos
adequados e conteúdos atualizados, que possam alcançar todas as dimensões da sustentabilidade.
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Percebida a necessidade de desenvolver, nos futuros administradores, uma visão ambiental, social, e
econômica, as IES devem compreender os desafios encontrados no tema sustentabilidade ao longo do
curso de Administração no sentido da inserção de práticas de ensino-aprendizagem contemplando a
gestão da sustentabilidade.
As IES têm um papel fundamental no direcionamento de futuros profissionais para a sociedade
mercado de trabalho, nesse sentido, o presente estudo buscou refletir sobre os desafios enfrentados,
pelos alunos do curso de Administração, para receber uma formação completa, capaz de qualificá-los a
serem profissionais capazes de promover um desenvolvimento sustentável e cidadãos conscientes.
No entanto, o estudo apontou que a formação acadêmica ainda se baseia em antigos paradigmas da
ciência da Administração, e que o princípio da sustentabilidade ainda está distante do ideal. Realidade
esta que, contraria a necessidade da importância do conhecimento em sustentabilidade, não atendendo
as diretrizes da formação acadêmica e nem as necessidade de mercado que requer um profissional
competente de habilidade e pensamento mais profundo sobre a temática.
Portanto, inserir a sustentabilidade na formação acadêmica é primordial para colocar as questões
socioambientais em discussão no meio de um elenco de disciplinas diversas que em geral nem tocam
nesse assunto. Entretanto, há várias razões negativas que acabam prejudicando a inserção das mesmas,
como a falta de tempo para cumprir o programa, a falta de conhecimento por parte de alguns
professores para tratar do assunto, além do baixo interesse entre eles, devido sua formação acadêmica
ser presa aos velhos paradigmas da ciência da Administração.
E ainda, para que seja possível concretizar o caminho para a sustentabilidade, além de mudanças de
ensino-aprendizagem, na formação dos futuros gestores, são necessários novos comportamentos, é
necessário que as IES trabalhem de forma integrada aos setores privados, governo e sociedade, com o
intuito de preparar os alunos para a realidade a ser enfrentada fora do ambiente acadêmico.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento acerca do grau de conhecimento de temas ambientais e
do nível de atuação por parte da Indústria de Confecção do estado do Rio de Janeiro, em relação à gestão de resíduos
sólidos, em especial, de resíduos têxteis. Quanto à metodologia, a pesquisa teve abordagem quantitativa, com finalidade
descritiva. O procedimento empregado foi o levantamento. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um
questionário, que foi aplicado a 67 empresas de confecção de vestuário, das quais 32 responderam. Com base neste
levantamento foi possível concluir que, apesar da necessidade de adequação à Lei Nº 12.305, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, de forma geral, há pouco conhecimento em relação aos temas abordados nesta Lei e baixa atuação das
empresas no que tange à gestão de seus resíduos têxteis. Infere-se que tais resultados possam decorrer do fato desse setor ser
composto, na maior parte, por micro e pequenas empresas que, via de regra, iniciam o negócio mais por necessidade que por
oportunidade, de forma que acabam priorizando as questões financeiras, em detrimento das questões sociais e ambientais.
Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental, Resíduos Têxteis, Indústria de Confecção, Estado do Rio de Janeiro.
Abstract: This paper aims to conduct a survey, considering the solid waste management, in this case the textile waste,
seeking to understand the knowledge of environmental issues and the level of activity by the State of Rio de Janeiro
Clothing Industry. The methodology of the research was a quantitative approach with descriptive purpose . The procedure
used was the survey . As an instrument for data collection was used a questionnaire that was applied to 67 clothing
companies, of which 32 responded . Based on this survey it was concluded that, despite the need for adaptation to the law
No. 12,305 , establishing the National Policy on Solid Waste, in general, there is little knowledge regarding the issues
addressed in this act and low performance of companies in terms of the management of its textile waste. It is inferred that
these results may arise from the fact that this sector is composed mostly by micro and small enterprises, as a rule, this kind
of business begin more by necessity than by chance, so they end up prioritizing financial issues in the expense of social and
environmental issues.
Key-words: Environmental Sustainability, Textile Waste, Clothing Industry, State of Rio de Janeiro.
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1. INTRODUÇÃO
Na atualidade tem-se urgência de um novo padrão de desenvolvimento, o desenvolvimento
sustentável, em que a ideia de uma conciliação entre os interesses econômicos, ambientais e sociais
ocupa papel central. Para tal, se torna necessário que governos, empresas, pesquisadores e população de
uma forma geral implementem ações que contribuam para este tão desejado objetivo.
Dentro deste contexto, os resíduos sólidos ganharam contornos políticos e econômicos bastante
relevantes, tanto pela crescente quantidade produzida, quanto pelos impactos ambientais causados pelo
descarte incorreto dos mesmos. Isto porque, o aumento da escala de produção e de consumo tem como
consequência a intensificação da exploração dos recursos naturais e, de forma imediata, a elevação da
geração de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas (BARBIERI, 2007).
Para tentar reduzir o impacto ambiental provocado pela exploração exacerbada dos recursos
naturais e a geração de resíduos, em agosto de 2010 foi sancionada a Lei 12.305, que institui a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Entre outras providências, esta lei obriga os fabricantes a
providenciarem a coleta e destinação para os resíduos oriundos do processo produtivo e para os
produtos de pós-consumo, impondo responsabilidades aos diversos elos da cadeia (BRASIL, 2010).
Como toda a atividade industrial, a Indústria de Confecção precisará desenvolver mecanismos
para se adaptar às exigências da Lei 12.305. Em 2010, a Indústria de Confecção consumiu 1.271.000
toneladas de tecido (IEMI, 2012) e como toda produção e consumo gera resíduos, pergunta-se: Será
que esta preocupação já existe entre as empresas deste segmento? Que práticas as confecções já vem
implementando para a gestão de seus resíduos sólidos?
Diante desse cenário, o objetivo geral da pesquisa é realizar um levantamento acerca do grau de
conhecimento e o nível de atuação por parte das Indústrias de Confecção do estado do Rio de Janeiro
em relação à gestão de seus resíduos sólidos, especialmente, os resíduos têxteis.
2. METODOLOGIA
O tipo de abordagem empregada neste trabalho é quantitativa. Já quanto à finalidade, trata-se de
uma pesquisa descritiva.
Para a pesquisa de campo o procedimento empregado foi o levantamento, por meio de um
questionário que tomou por base temas tratados na Lei Nº 12.305.
O questionário foi composto por 13 perguntas fechadas. As primeiras 07 perguntas tiveram o
objetivo de avaliar o grau de conhecimento da empresa acerca de temas ambientais relevantes e as 06
questões seguintes objetivaram avaliar a atuação da empresa em relação à gestão de seus resíduos
sólidos.
A população da pesquisa compreendeu o total de empresas formais de confecção do estado do
Rio de Janeiro, que segundo o Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS (BRASIL, 2012)
corresponde a 3.685 empresas.
Para a identificação das confecções foi realizada uma consulta ao Cadastro Industrial do Estado
do Rio de Janeiro - 2009/2010 (FIRJAN, 2009). Isto possibilitou filtrar a relação de empresas de
confecção de artigos de vestuário, bem como a identificação de cada uma delas.
A técnica de amostragem utilizada foi a estratificada. O tamanho da amostra foi estabelecido em
5% do total de empresas de cada um dos 10 APLs do estado do Rio de Janeiro, o que totalizou 67
empresas.
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Para que a seleção das empresas participantes fosse não-tendenciosa, foi utilizado um gerador
de números aleatórios do software Microsoft Excel. A partir da relação dessas empresas, foi realizado o
contato por e-mail para o envio do questionário.
Os questionários foram enviados por e-mail no período de 03 a 07 de junho de 2013 a
07/06/2013. Dos 67 questionários enviados, 32 foram respondidos, ou seja, aproximadamente, 48%.
Os sujeitos da pesquisa foram os empresários ou representantes por eles designados.
Os dados foram tabulados com o auxílio do software Microsoft Excel e as respostas foram
tratadas por meio de estatística descritiva.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Desenvolvimento Sustentável e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Segundo Motta, Almeida e Lucido (2011), o que se tem observado no mundo todo, por décadas,
são intervenções humanas no meio ambiente, sendo que após o século XX, devido aos avanços das
indústrias, tais intervenções passaram a ser cada vez maiores e mais impactantes, assim como suas
consequências. Os resultados catastróficos destas ações já começaram a ser sentidos nos mais diversos
pontos do planeta Terra e das mais variadas formas, o que de certo modo tem provocado um
movimento mundial de preocupação com as questões de preservação do meio ambiente.
Percebeu-se, então, que o esforço necessário para tentar proteger o meio ambiente contra os
males já percebidos e os que estariam por vir, necessitavam de uma ação conjunta que envolvesse
empresas, indivíduos e nações.
Como resultado desta preocupação eminente, criaram-se Leis de proteção ambiental que, como
apontadas por Leite (2009), pressionaram as nações e as empresas a se adequarem a nova realidade
mundial frente à quase irreversível degradação do meio ambiente. Com isto, as organizações
começaram a utilizar o conceito de responsabilidade ambiental, que paralelamente ao crescimento
econômico, traz uma preocupação com o meio ambiente e os impactos que suas atividades podem
trazer.
De forma resumida, pode-se apontar a evolução do movimento ambiental sendo a seguinte: em
1965 cria-se a PNUD, braço da ONU focado no desenvolvimento; em 1968 teve-se o Clube de Roma,
um grupo de profissionais da área da diplomacia, industriais, academia e sociedade civil que se
reuniram para discutir o consumo de recursos; em 1972 o clube de Roma lança o relatório Meadows,
conhecido também como “Os Limite do Crescimento”, apontando os impactos sobre os recursos
naturais e energéticos e sobre a poluição; em 1972, ainda, houve a criação da PNUMA, agência da
ONU para o meio ambiente e neste mesmo ano a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira reunião
mundial, promovida pela ONU, para discutir a relação entre o homem e o meio ambiente; em 1987 o
Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” foi apresentado, trazendo a proposta do
desenvolvimento sustentável; em 1990 surgiu o IPCC (International Panel for Climate Change),
primeiro mecanismo de caráter científico, criado com a intenção de alertar o mundo sobre o
aquecimento do planeta; em 1992 aconteceu a 2ª Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, a
RIO 92, realizada no Brasil, com a presença de mais de 160 líderes de Estado, tendo como um de seus
resultados mais expressivos a assinatura da Convenção Marco Sobre Mudanças Climáticas e na qual foi
consagrada proposta do desenvolvimento sustentável, bem como a Agenda 21; em 1993 houve a
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criação da ISO 14.000, norma de padrão internacional, desenvolvida pela International Organization
for Standardization (ISO), que estabelece diretrizes sobre a gestão ambiental nas empresas e em 2013
ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas Sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, cujo objetivo foi o de se renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável.
Dentre toda a problemática discutida quanto aos problemas ambientais que o mundo
contemporâneo vive, o presente trabalho abordará a questão relacionada ao resíduo sólido, que se
tornou um problema que ultrapassa a questão local, passando a ser um problema mundial. Santos
(2008), afirma que os efeitos imediatos dos resíduos sólidos são sentidos na escala local, mas seus
impactos socioambientais são multiplicados e sentidos em âmbito mundial e a solução destes impactos
se encontram além das simples práticas de controle dos resíduos sólidos, tornando necessário um
envolvimento mais abrangente, englobando a sociedade, o governo, a comunidade
acadêmico/científica, dentre outros.
A ABNT NBR 10.004 (2004) define resíduos sólidos como
[...] resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades de origem
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível (ABNT NBR 10.004, 2004, p.1).

Os resíduos sólidos têm diferentes origens. De acordo com o artigo 13 da Lei nº 12.305:2010
(BRASIL, 2010), os resíduos sólidos, quanto à origem, podem ser classificados da seguinte forma: a)
resíduos domiciliares; b) resíduos de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos; d) resíduos de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; e) resíduos dos serviços públicos de saneamento
básico; f) resíduos industriais; g) resíduos de serviços de saúde; h) resíduos da construção civil; i)
resíduos agrossilvopastoris; j) resíduos de serviços de transportes; e k) resíduos de mineração: os
gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.
As atividades industriais, por fabricarem produtos a partir de vários materiais e processos,
geram diferentes tipos de resíduos, com características distintas. A Resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA n° 313/2002, define resíduo sólido industrial como
[...] todo resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido,
semissólido, gasoso - quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL,
2002).

Um estudo recente do IPEA (2011), cujo objetivo geral é apresentar o diagnóstico da situação
dos resíduos sólidos industriais no Brasil e orientar a discussão sobre metas a serem formuladas para o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, constata que não existe um inventário dos resíduos sólidos
industriais de alguns estados, entre esses, o do Rio de Janeiro.
De acordo com o Instituto, as informações sobre alguns estados, inclusive o Rio de Janeiro, são
difusas, ou seja, “existem dados relativos a resíduos sólidos industriais, entretanto, estes não estão
consolidados em um documento único” (IPEA, 2011, p. 6). Além disso, a forma de coleta e o período
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considerado, também dificultam o conhecimento da situação nacional e a do Rio de Janeiro,
especificamente, que é objeto desta pesquisa.
Um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE,
2012) informa que, no intervalo de 2004 a 2007, em média, 76% dos resíduos sólidos industriais do
Brasil foram parar em aterros, 18% sofreram co-processamento, 3% foram incinerados ou sofreram
outros tratamentos térmicos e os 3% restantes passaram por tratamentos biológicos.
Do total de resíduos sólidos industriais processados, neste mesmo período, 25%, em média,
foram de resíduos perigosos e 75%, de não perigosos.
Em relação à disposição final, o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2012) constata que,
infelizmente, ainda é realidade no Brasil a disposição indiscriminada de resíduos sólidos urbanos e
industriais em aterros controlados e lixões.
No Brasil, um passo importante no sentido de regulamentar a responsabilidade no que tange aos
resíduos sólidos foi a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).
Os objetivos da PNRS consistem na não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos
sólidos; na destinação final ambientalmente correta dos resíduos; na redução do uso dos recursos
naturais no processo produtivo; na intensificação da educação ambiental; no aumento da reciclagem; na
promoção da inclusão social e na geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis
(BRASIL, 2010).
Para atingir tais objetivos a PNRS trata alguns instrumentos como fundamentais, como, por
exemplo:
a) Acordo setorial – ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (BRASIL, 2010);
b) Coleta seletiva – coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição (BRASIL, 2010);
c) Destinação final ambientalmente adequada – destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético
ou outras destinações admitidas (BRASIL, 2010);
d) Disposição final ambientalmente adequada – distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL,
2010);
e) Gerenciamento de resíduos sólidos – conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei
(BRASIL, 2010);
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f) Logística reversa - instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada
(BRASIL, 2010);
g) Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos – conjunto de
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).
De acordo com o IPEA (2011), um grande desafio para a implementação e o cumprimento das
diretrizes da PNRS é, justamente, promover a mudança de cultura das empresas, de forma que
extrapolem a conduta negligente ou reativa, passando a assumir uma conduta mais responsável,
caracterizada por uma abordagem mais proativa.
Um dos grandes desafios para os órgãos de proteção ambiental estaduais em relação ao
cumprimento das diretrizes previstas na PNRS para o setor produtivo é o de estimular a
mudança de cultura das empresas com condutas que as caracterizam como negligentes e
cautelosas e aperfeiçoar os instrumentos de fomento e incentivo para uma conduta responsável,
não prescindindo da fiscalização (IPEA, 2011, p. 9).

Com a PNRS a destinação dos resíduos industriais passa a ser obrigação do gerador, podendo
ele próprio executar esse papel (tratamento interno) ou contratar serviços de empresas especializadas
(BRASIL, 2010). Para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI, apud IPEA, 2011, p. 13), as
principais barreiras para o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais no Brasil são as seguintes:
a) A ausência da diferenciação dos resíduos dos coprodutos, estes últimos são materiais
requalificados por processos ou operações de valorização para os quais há utilização
técnica, ambiental e economicamente viável, não sendo dispostos no meio ambiente;
b) A carência de base de dados disponíveis, em nível nacional, em relação à geração,
tratamento e disposição final dos resíduos industriais, a fim de subsidiar o planejamento
de ações de gerenciamento dos resíduos sólidos;
c) A insuficiência de locais licenciados para tratamento e disposição final de resíduos
sólidos industriais;
d) As dificuldades de financiamento para aquisição de equipamentos, instalação de
sistemas de tratamento de resíduos (aterros, incineradores, usinas de reciclagem);
e) Os altos custos atrelados à logística do processo, sobretudo quando se considera a
logística reversa.
4. A INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
De acordo a Associação Brasileira do Vestuário (ABRAVEST, 2012), a Indústria de Confecção
é a segunda maior força geradora de empregos da indústria de transformação nacional.
Segundo o IEMI (2012), em 2011, a Indústria de Confecção contava com 27.700 unidades
fabris instaladas, com a seguinte distribuição por região: Sudeste com 48,3% (14.339 empresas); Sul
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com 29,1% (7.398 empresas); Nordeste com 17,6% (4.028 empresas); Centro-Oeste com 4,2% (1.703
empresas) e Norte com apenas 0,7% (232 empresas).
Em relação à ocupação de pessoal por região tem-se a seguinte situação: Sudeste com 46,6%
(613.810 pessoas); Sul com 29,3% (385.721 pessoas); Nordeste com 18,6% (244.441); Centro-Oeste
com 4,5% (59.144 pessoas) e Norte com apenas 1% (13.148). O que totaliza 1.316.265 postos de
trabalho diretos (IEMI, 2012).
Dados do IEMI (2012) revelam que, em 2011, a produção da Indústria de Confecção (em mil
peças) foi de 9.574.644, distribuídas, por região, da seguinte forma: Sudeste responsável por 47,9%
(4.584.610); Sul, por 28% (2.682.615); Nordeste, por 17,8% (1.707.313); Centro-Oeste, por 4%
(383.872 pessoas) e Norte, por somente 2,3% (216.235).
Já em termos de distribuição por porte, de acordo com o IEMI (2012), em 2011, 69% das
confecções era de pequeno porte, 27% de médio porte e apenas 3% de grande porte.
De acordo com o IEMI (2012), em 2010 o Brasil ocupava a quarta posição no ranking mundial
dos produtores de artigos de vestuário, com uma produção de 1.271.000 toneladas, o que corresponde a
2,8% da produção mundial.
Embora não haja um estudo que apresente uma estimativa acerca da informalidade do setor em
nível nacional, há um consenso que esta é alta. A informalidade ocorre em função da relativa facilidade
do processo produtivo e do baixo investimento inicial. (COSTA; ROCHA, 2009).
A Indústria de Confecção do estado do Rio de Janeiro possui 3.685 empresas formais (RAIS,
2012).
De acordo com Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2012), com
base nas estimativas dos sindicatos das Indústrias de Confecção do estado, o Rio de Janeiro possui 10
Arranjos Produtivos Locais (APLs) de Confecção/Moda, que reúnem 3.005 empresas, gerando cerca de
51.000 empregos diretos e mais de 90.000 empregos em toda a cadeia produtiva.
Hasenclever (2004) observa que a indústria de confecção do estado do Rio de Janeiro possui
uma relevância significativa na geração de empregos. A autora afirma que a importância do setor na
geração de emprego e renda é bem maior do que os dados oficiais retratam, em função do alto índice de
informalidade, a exemplo do que ocorre em nível nacional.
A produção na indústria de confecção abrange os processos de elaboração do encaixe dos
moldes das partes componentes, enfesto, corte do tecido, costura, arremate, revisão, etiquetagem, dobra
e embalagem. A cada uma dessas atividades estão associados aspectos ambientais e seus respectivos
impactos, sendo que a maior parte dos resíduos têxteis na Indústria de Confecção é gerada no processo
de corte.
De acordo com especialistas do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI
CETIQT), situado no município do Rio de Janeiro, o desperdício de material têxtil no setor de corte, na
Indústria de Confecção é em torno de 20%, considerando-se a proporção de empresas que utilizam o
processo de encaixe manual e o sistema CAD.
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Considerando que, em 2010, o consumo de tecido foi de 1.271.000 toneladas (IEMI), é possível
inferir que a Indústria de Confecção foi responsável por, aproximadamente, 254.200 toneladas de
resíduos têxteis ao ano. Apesar desse resíduo não ser considerado perigoso, esse volume, disposto de
forma inadequada, provoca impactos ambientais, como, por exemplo, a degradação do solo.
5. RESULTADOS DA PESQUISA
Das 32 empresas que responderam à pesquisa, 38% foram do APL do Rio de Janeiro, 31% de
Nova Friburgo e Região, 16% de Petrópolis, 6% do Noroeste Fluminense, 3% de São Gonçalo, 3% de
Sul Fluminense e 3% de São Cristóvão. Não foi obtido retorno dos questionários enviados para as
empresas dos APLs de Niterói, Cabo Frio e Campos de Goytacazes, como pode ser visto no Gráfico 1.

Gráfico 1: Empresas participantes por APLs
Fonte: Elaboração Própria

Mais da metade das empresas entrevistadas (55%) possuem entre 20 e 99 funcionários, o que as
caracteriza como pequenas empresas, segundo o critério de classificação do porte das empresas por
número de empregados, utilizado pelo o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Também é significante o percentual de empresas que possuem até 19 funcionários (26%), que,
de acordo com o critério mencionado, são consideradas micro empresas. Somente 16% possuem entre
100 e 99 funcionários (empresa de médio porte) e apenas 3% acima de 500 (empresa de grande porte),
como pode ser visto no Gráfico 2.

Gráfico 2: Empresas por quantidade de funcionários
Fonte: Elaboração Própria

5.1 Grau de Conhecimento de Temas Ambientais
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5.1.1 Principal Aspecto Ambiental
Como era de se esperar, todas as empresas pesquisadas responderam que o principal aspecto
ambiental relacionado as suas atividades é a geração de resíduos sólidos não perigosos.
Cabe destacar que dentro desta categoria, o principal resíduo do processo produtivo é o têxtil,
seguido do plástico e do papel ondulado ou papelão (FIRJAN, 2004).
5.1.2 Conhecimento da Quantidade de Resíduo Têxtil Gerada
Parcela significativa dos entrevistados (84%) declarou não conhecer a quantidade de resíduo
têxtil gerada mensalmente no processo produtivo, enquanto 10% responderam que conhecem e 6%
optaram por não responder à questão, como mostra o Gráfico 3.
Observou-se que, das três empresas que declararam conhecer o quantitativo de resíduos
gerados, uma é de grande porte e duas são de médio porte.
Destaca-se que o conhecimento do volume gerado (inventário quantitativo), bem como o
conhecimento das características de composição (inventário qualitativo), são informações essenciais
para o gerenciamento eficaz dos resíduos sólidos industriais, pois tais informações poderão nortear
tanto à destinação quanto à disposição final mais adequada, sob o ponto de vista ambiental.

Gráfico 3: Conhecimento da quantidade de resíduos
Fonte: Elaboração Própria

5.1.3 Conhecimento da Lei Nº 12.305/2010
A pesquisa indica que somente uma minoria, 6% das empresas investigadas, consideram que
conhecem bem a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Compõe este
percentual uma empresa de grande porte e uma empresa de médio porte.
Todas as quatro empresas (12%) que declararam conhecer um pouco a Lei são de médio porte.
Consequentemente, aquelas que responderam que “já ouviram falar” (38%), “não conhecem” (22%) ou
“preferem não responder” (22%) são pequenas ou micro empresas (Gráfico 4).

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Gráfico 4: Conhecimento da Lei 12.305/2010
Fonte: Elaboração Própria

5.1.4 Conhecimento do Princípio do Poluidor-Pagador
Como demonstra o Gráfico 5, praticamente metade das empresas (47%) admitiram não
conhecer o Princípio do Poluidor-Pagador, seguida de outra parcela significativa (31%) que preferiu
não responder a essa pergunta. 13% das empresas afirmaram conhecer um pouco o Princípio do
Poluidor-Pagador, sendo tais empresas de médio porte. Já 6,0% preferiram não responder, enquanto
somente a empresa de grande porte (3%) declarou conhecer o Princípio.

Gráfico 5: Conhecimento do princípio poluídos-pagador
Fonte: Elaboração Própria

5.1.5

Conhecimento acerca da Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida do Produto
Como pode ser visto no Gráfico 6, a maior concentração foi de empresas que declararam não
saber do que se trata a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (38%), seguida
daquelas que somente ouviram falar sobre o tema (31%), das que sabem pouco (16%), das que sabem
bem sobre o assunto (9%) e das que preferem não responder à questão (6%).
Em relação ao porte, destaca-se que as empresas que declararam “saber bem” são médias ou
grande. Embora este tema seja de grande relevância para o sucesso da Lei e consista em uma
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oportunidade de atuação sinergética entre os diferentes elos da Cadeia Têxtil e de Confecção, mais uma
vez verifica-se, de forma geral, pouca informação por parte das micro e pequenas empresas.

Gráfico 6: Conhecimento sobre responsabilidade compartilhada
Fonte: Elaboração Própria

5.1.6. Conhecimento sobre Logística Reversa
Sobre o tema “Logística Reversa”, 34% das empresas declararam saber um pouco, enquanto
25% declararam ter domínio do assunto; 28%, já terem ouvido falar e 13%, não saberem nada,
conforme apresentado no Gráfico 7.

Gráfico 7: Conhecimento sobre logística reversa
Fonte: Elaboração Própria

5.1.7 Conhecimento de Modelos de Gestão Ambiental
Conforme apresentado no Gráfico 8, o conhecimento de um modelo de gestão ambiental foi
detectado em apenas 3% das empresas entrevistadas, ou seja, 1, justamente a de grande porte. As
demais empresas entrevistadas ou não conhecem modelos de gestão ambiental (63%) ou preferem não
responder à pergunta (34%).
Como foi abordado no Referencial Teórico, para que uma empresa possa implementar ações de
controle, ações preventivas ou de alinhamento estratégico, precisa adotar um modelo de gestão, visto
que precisará realizar atividades administrativas e operacionais, por meio de diferentes atores, em
diversos momentos e locais (BARBIERE, 2007).
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A partir das respostas obtidas nesta questão é possível inferir que a atuação em termos de gestão
ambiental dos resíduos sólidos pode ser limitada em sua eficácia, em função do desconhecimento por
parte das empresas e, consequentemente, a não adoção de um modelo conceitual que integre as
diferentes ações e os diversos atores envolvidos.

Gráfico 8: Conhecimento de modelos de Gestão Ambiental
Fonte: Elaboração Própria

5.2 Nível de Atuação na Gestão dos Resíduos Sólidos
5.2.1 Medidas para Minimização da Geração de Resíduos Têxteis
Na hierarquia das ações no manejo dos resíduos sólidos a não geração deve ser a primeira
preocupação. Em seguida vem a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e, por fim, a
disposição final ambientalmente correta (BRASIL, 2010).
Sendo assim, ao serem questionadas quanto às medidas adotadas para a minimização da geração
de resíduos têxteis, a principal medida mencionada pelas empresas foi a atuação na etapa de
desenvolvimento do produto (37%), seguida do investimento na conscientização dos funcionários
(28%), investimento em tecnologia e em treinamento de funcionários (19%), e de ações para o
reaproveitamento dos resíduos, na própria empresa (16%). Nenhuma empresa declarou não adotar
medidas para a redução de resíduos, o que é bastante positivo. O Gráfico 9 ilustra esses resultados.
O fato de a atuação na etapa de desenvolvimento do produto ter sido a principal medida
mencionada é muito positivo, pois é no projeto do produto que deverão ser pensadas as soluções de
baixo impacto ambiental negativo, tendo em vista que os custos das modificações aumentam com o
decorrer da produção. Atuar no projeto do produto é uma recomendação que permeia os modelos de
gestão ambiental TQEM, P+L, Ecoeficiência e, principalmente, o Design for Environment.
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Gráfico 9: Medidas adotadas para a minimização de resíduos têxteis
Fonte: Elaboração Própria

5.2.2 Separação dos Resíduos Sólidos
Para esta pergunta as respostas foram mais animadoras que a maioria das anteriores, pois 59%
dos respondentes afirmaram separar seus diferentes resíduos sólidos, enquanto 41% declararam não
separar.
Destaca-se que a segregação dos resíduos sólidos industriais é o primeiro passo para a
destinação e a disposição final ambientalmente adequada, pois é a partir daí que se torna possível
identificar as oportunidades e as exigências legais existentes.
5.2.3 Principal Razão para a Adoção de Iniciativas Ambientais
A principal razão alegada pelas empresas para a adoção de iniciativas ambientais é a redução de
custos, com 47% das escolhas, seguida por responsabilidade socioambiental (22%), cumprimento ou
adequação à legislação ambiental (13%). Visão estratégica e outras ficaram empatadas com 6%.
Responderam que não implementam iniciativas ambientais 6% das empresas pesquisadas (Gráfico 10).
Todas as empresas que alegaram ser a redução de custos o principal fator que leva à
implementação de iniciativas que favoreçam a preservação do meio ambiente são de pequeno ou micro
porte.

Gráfico 10: Razão para a adoção de iniciativas ambientais
Fonte: Elaboração Própria
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5.2.4 Principal Dificuldade para a Melhoria Ambiental
A principal dificuldade mencionada para a melhoria ambiental foi a falta de recursos financeiros
(28%). Empatadas em segundo lugar foram citadas a dificuldade de descarte dos resíduos têxteis e a
falta de informação (25%). Na sequência foi mencionada a conscientização dos funcionários (10%), e,
por último, empatados com 6%, a burocracia dos órgãos públicos e a negação da existência de
dificuldades para a melhoria ambiental. O Gráfico 11 ilustra os resultados obtidos.

Gráfico 11: Dificuldades para a melhoria ambiental
Fonte: Elaboração Própria

5.2.5 Investimentos na Área Ambiental
Ao serem perguntadas se realizaram investimentos na área ambiental nos últimos 12 meses,
38% das empresas afirmaram que sim, enquanto 62%, que não. Todas as empresas que declararam não
terem realizado investimentos são de micro e pequeno porte.
5.2.6 Destinação Final dos Resíduos Têxteis
De acordo com a pesquisa, uma parcela expressiva, 47% das empresas respondentes, ainda
destinam seus resíduos têxteis industriais para a coleta pública urbana.

Gráfico 12: Destinação final dos resíduos têxteis
Fonte: Elaboração Própria
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6 CONCLUSÕES
O resultado da pesquisa apontou que 84% das confecções entrevistadas não conhecem a
quantidade de resíduos têxteis que geram. Também revelou que, de modo geral, há pouco
conhecimento em relação aos temas abordados na PNRS, o que pode ser constatado pelos seguintes
números:
- 82% das empresas “somente ouviram falar” ou “não conhecem” ou “preferem não responder”
sobre a Lei 12.305/2010;
- 78% das empresas “não conhecem” o Princípio do Pagador-Poluidor ou “preferem não
responder”;
- 75% das empresas somente “já ouviram falar” sobre Responsabilidade Compartilhada pelo
ciclo de vida do produto ou “não conhecem” ou “preferem não responder”;
- 97% declararam que não conhecem Modelos de Gestão Ambiental ou preferem não responder
à pergunta.
O resultado da pesquisa também indicou que, de maneira geral, o nível de atuação das empresas
ainda é baixo no que tange à gestão de seus resíduos têxteis, o que pode ser corroborado pelos
seguintes números:
- 41% não separam os diferentes resíduos sólidos gerados no processo produtivo;
- 47% das empresas alegam implementar iniciativas que favorecem ao meio ambiente
motivadas pela redução de custos;
- 62% afirmaram não terem realizado investimentos na área ambiental no último ano;
- 47% das empresas ainda escoam seus resíduos sólidos industriais por meio da coleta pública
urbana.
Infere-se, por fim, que o baixo conhecimento e atuação das empresas de confecção, no tocante
às questões ambientais, podem decorrer do fato desse setor ser composto, na maior parte, por micro e
pequenas empresas que, via de regra, iniciam o negócio sem o conhecimento necessário, mais por
necessidade que por oportunidade. Isso faz com que atravessem crises financeiras constantes e que
priorizem a sobrevivência imediata às questões sociais e ambientais.
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ANÁLISE DO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS PARA
ALINHAMENTO ÀS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA O
SEGMENTO DE COURO: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DO SETOR DE
CURTIMENTO DO VALE DO RIO DOS SINOS.
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Resumo: O acirramento da competição entre os agentes no mercado de fabricação de couro, exigiu adoção de práticas
organizacionais que pudessem contribuir para a constituição de diferenciais competitivos sustentáveis. A revisão do “modus
operandi” representou uma das alternativas encontradas para se adequar às exigências do mercado. A padronização de
processos, de acordo com o padrão internacional, desenvolvido especialmente para o setor de curtimento de couro foi a
opção da empresa ALPHA, localizada na região sul do Brasil. As normas da LWG – Leather Working Group, nortearam as
atividades de revisão e mudança de processo organizacionais, com foco na gestão ambiental. Com o intuito de facultar a
realização do estudo os autores optaram por abordagem qualitativa, entrevistas em profundidade e levantamento
documental. O estudo evidenciou os resultados obtidos a partir da atuação da empresa nas dimensões Levantamento de
documentação legal; Controle do Couro Wet-Blue e desenvolvimento de fornecedores de couro; Controle de substâncias
restritas; Criação de um plano de emergência; Eficiência Energética; Qualidade das Emissões Atmosféricas; Gerenciamento
de resíduos; Interação com a comunidade; Criação de um sistema de Gestão Ambiental; Controle do consumo de água e
tratamento de efluentes.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Gestão Ambiental, Indústria De Couros.
Abstract: The intense competition among the economic agents in the manufacturing of leather demanded adoption of
organizational practices that could contribute to the creation of sustainable competitive advantages. A review of the "modus
operandi" represented one of the alternatives found to suit market requirements. The standardization of processes in
accordance with the international standard, developed especially for the leather tanning industry was the option of the
company ALPHA, located in southern Brazil. The rules of the LWG - Leather Working Group, guided the review activities
and organizational process change with a focus on environmental management. Aiming to provide the study authors chose a
qualitative approach, in-depth interviews and documentary survey. The study showed the results obtained from the
company's performance in the dimensions Survey of legal documentation; Control Wet-Blue Leather and Leather supplier
development, control of restricted substances, creation of an emergency plan; Efficiency; Quality Emissions atmospheric;
waste management; interaction with the community; Creating an Environmental Management System, Control of water
consumption and effluent treatment.
Key-words: Sustainability, Environmental Management; Leather Industry
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Introdução
A partir do início do século passado maioria dos países elegeu como prioridade o
desenvolvimento econômico, como meio para alcançar níveis mais elevados de prosperidade social. O
modelo adotado baseava-se em incentivos à produção e consumo, o que estimulou as organizações a
explorar, com maior intensidade, os recursos naturais e não renováveis, colocando em risco o
ecossistema como um todo. Em face da constatação de insustentabilidade da situação os agentes
públicos, de diversos países, além de gestores organizacionais e pesquisadores, iniciaram debates
acerca de alternativas para o desenvolvimento econômico e social, com redução de riscos ambientais.
Um dos pontos mais controversos e que exigiu maior tempo de discussão e análise refere-se à
necessidade de conciliar a questão ambiental e de sustentabilidade com o retorno econômico, essencial
para assegurar a sobrevivência das organizações no mercado. Relevante e complexo, em virtude de
múltiplos interesses envolvidos no processo, o tema permanece atual até os dias de hoje, sem um
modelo definitivo, mas com algumas alternativas adaptáveis conforme as especificidades do contexto
em que as organizações se encontram inseridas.
Apesar de inconcluso e em processo de discussão, o processo já apresenta importantes avanços,
considerando que houve um tempo em que a questão ambiental e a sustentabilidade eram temas vistos
como empecilho à competitividade e investir em aspectos como produção limpa, destinação de resíduos
e redução de emissões eram considerados apenas custo ou um mal necessário. Com a perspectiva de
finitude dos recursos naturais exigiu-se das organizações proceder à reflexão, atentando de forma
especial, como nunca até então, para o meio ambiente, que representa ainda, de forma predominante, a
fonte de matéria prima, bem como o receptáculo de resíduos gerados ao longo do processo produtivo.
Destarte a temática de gestão ambiental foi introduzida no contexto da administração da
empresa, que tem a função precípua de estabelecer uso racional dos recursos naturais, renováveis ou
não, além de concepção e implantação de métodos e processos que assegurem controle e redução dos
impactos resultantes de suas atividades sobre o meio ambiente (ANDRADE; TACHIZAWA;
CARVALHO, 2002). Atualmente, a referida temática passou a ser priorizada por muitas organizações,
que já reconhecem a importância de aliar estratégias de crescimento à eliminação, ou redução, de riscos
ambientais (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ALMEIDA,
MELLO & CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Desta forma, pari passu, a preservação ambiental converteu-se em um dos aspectos de maior
relevância no mercado da atualidade. Cada vez mais, as organizações concebem e implantam diversas
soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável, que visam, também, preservar a lucratividade do
negócio principal (TACHIZAWA e ANDRADE, 2012). Nesta perspectiva as novas iniciativas
empresariais tendem a contemplar a tríade economia, meio ambiente e sociedade, que assumiram lugar
de destaque em um cenário de mercado, cada vez mais competitivo e dinâmico.
Neste sentido, a adoção de processos produtivos sustentáveis e a adequada gestão de resíduos e
emissões tema sua valorização assegurada (BANKUTI e BANKUTI, 2011). Dentro da realidade atual,
com a legislação cada vez mais severa e punitiva, por meio de multas de valor significativo, os grupos
investidores passam a considerar as práticas sustentáveis que ultrapassam, inclusive, a esfera ecológica,
mas que podem determinar as regras à continuidade de qualquer tipo de negócio (DIAS, 2011).
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No entanto, é possível constatar que no Brasil ainda são poucas as organizações que visualizam a
temática sustentabilidade como assunto estratégico e relevante na elaboração de planos de crescimento
de longo prazo (TACHIZAWA, 2011). Um dos motivos refere-se às dificuldades inerentes à sua
operacionalização, o que pode ser superado apenas se as organizações visualizam na adoção de práticas
ambientais a construção de vantagens competitivas como: (i) valorização do empreendimento; (ii)
demonstração do comprometimento com a questão ambiental; (iii) mapeamento de processos e
impactos ambientais; (iv) construção de conhecimento ambiental.
As práticas de prevenção à poluição, dentre outras, representam o resultado parcial desta
reflexão, que, no âmbito da gestão ambiental, vem a contribuir à concepção de novos processos e
produtos evitando-se aporte de capital adicional para a gestão dos resíduos. Considerando a relevância
do uso de práticas ambientais com vistas à competitividade organizacional, o objetivo proposto neste
trabalho é a análise das práticas ambientais implantadas por um curtume de acabamento da região do
Vale do Sinos do Rio Grande do Sul.
A abordagem qualitativa, com a coleta de dados através observações, na empresa,
complementada com o levantamento e análise documental, para possibilitar a triangulação de dados,
conforme recomendado por Yin (2010) completa o desenho da opção metodológica escolhida.
O objetivo central do estudo, cujos resultados serviram de base para a construção do presente
trabalho, consistiu na análise das práticas organizacionais, adotada por uma empresa, com foco na
implantação de uma gestão ambiental. A estrutura do trabalho inicia com a fundamentação teórica com
pesquisa bibliográfica para amparar o objetivo do estudo, sendo sequenciada com o detalhamento dos
procedimentos metodológicos e a análise dos dados. Após estão expostas as conclusões obtidas acerca
dos fatos evidenciados e discutidos.

1.

O contexto do cluster coureiro calçadista no Vale do Rio dos Sinos
A constituição do cluster coureiro calçadista no Rio Grande do Sul, mais especificamente na
região do Vale do Rio dos Sinos, ocorre a partir do ano 1824 por ocasião da imigração alemã neste
período (COSTA; FROELICH, 2007). Dotados de espírito empreendedor e com o desafio de assegurar
a sua sobrevivência no novo continente, os alemães deram origem a várias fábricas vinculadas a
fabricação de calçados, entre elas as indústrias de curtimento de couro, além de indústrias correlatas,
tais como de componentes e de máquinas e equipamentos. 140 anos depois, na década de sessenta, do
século vinte, o cluster coureiro calçadista já respondia por uma média de 33% da produção brasileira do
segmento.
Em virtude da consolidação do cluster coureiro calçadista na região diversas redes de varejo
norte-americanas estabeleceram contatos, firmando contratos de fornecimento com os fabricantes
locais, de longo prazo e volumes significativos. Para Bazan e Aleman (2003) os motivos que
contribuíram para esta escolha dos compradores norte-americanos foram: a) a cadeia de couro e
calçado organizada e com experiência; b) existência de fornecedores locais qualificados; c) operações
estáveis e especializadas; d) oferta de incentivos fiscais à exportação pelo governo brasileiro.
Já na década de setenta, o setor coureiro calçadista situado no Vale do Rio dos Sinos passa a
responder por 43% da produção nacional e por 75% de todo o volume de calçados brasileiros
destinados à exportação (ACI, 2011). Na década de 80 do século passado, com a participação
predominante das fábricas do Vale do Rio dos Sinos, Brasil chegou, em 1985, ao percentual de 7,6%
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do volume mundial de calçados exportados, sendo que a China, que estava iniciando a comercialização
no mercado externo, respondia por apenas 1,4% das exportações mundiais de calçados (ACI, 2011;
SCHMITZ, 1992).
No entanto, devido a uma série de fatores, principalmente de natureza política e cambial, as
indústrias da China se tornaram mais competitivas, especialmente em virtude de preços, praticados em
níveis abaixo dos custos de produção nos demais países produtores, alterando o ranking de participação
no mercado global.
No entanto, mesmo em condições pouco favoráveis, dentro da competição com as concorrentes
chinesas, o cluster coureiro calçadista conseguiu colocar no mercado externo, no ano 2007, o volume
de 212 milhões de pares de calçados, descolando-se do paradigma de preço baixo, decorrente do
investimento em inovação, tecnologia e design (ABICALÇADOS, 2008). Este seria um dos caminhos
mais favoráveis e factíveis, segundo autores como Schmitz (1992), Galvão (1999); Gandini (2003)
Costa e Froehlich (2007) para a preservação da cultura de produção de couro e calçados no Vale do Rio
dos Sinos.
2.

Sistema de Gestão Ambiental
A gestão ambiental tem se tornado, nas últimas décadas, o foco de atenção tanto de
pesquisadores como de gestores organizacionais. Dentre os motivos destaca-se o potencial da
responsabilidade socioambiental de contribuir para a constituição de diferencial competitivo
sustentável, em face da preocupação crescente da sociedade, manifesta pela ação da mídia e mediada
pelo poder regulatório e normativo de agentes governamentais (SHIGUNOV NETO; CAMPOS &
SHIGUNOV, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002; ALMEIDA; MELLO E
CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011).
Ao longo das últimas décadas, quando o tema de gestão ambiental foi objeto de cada vez mais
recorrente preocupação de organizações e, por consequência, de maior interesse de pesquisadores,
foram formuladas diversas definições que procuraram evidenciar as características da gestão ambiental
(NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; DIAS, 2011; CALLADO;
SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009). Combinando os aspectos centrais, destacados pelos
autores revisados, é possível afirmar que a gestão ambiental compreende a atividade organizacional que
visa diagnosticar a situação ambiental da organização e propor um modelo de gestão, propiciando o
ajuste de processos internos de forma que atenda às determinações de preceitos legais em vigor
(TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Por se tratar de mudanças na estrutura e no funcionamento da organização, entende-se que é de
fundamental importância o envolvimento da alta direção na elaboração e promoção de novos ditames
institucionais que passarão a nortear o desenvolvimento organizacional, permeando todas as ações e a
própria forma de pensar dos colaboradores. Nesse sentido, diversos autores (CALLADO; SOARES;
MACHADO & CALLADO, 2009; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; MOURA, 2011)
ponderam que os princípios de gestão ambiental organizacional devem integrar o conjunto de
estratégias organizacionais, além de possuir seu próprio orçamento, desvinculado da previsão
orçamentária das demais unidades organizacionais.
As pesquisas apontam que são diversos fatores que influenciam a efetividade da gestão
ambiental nas organizações, destacando-se o segmento econômico em que a empresa está inserida, o
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grau de profissionalização da gestão, o porte, número de colaboradores diretos e localização geográfica
(SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI,
2001; DIAS, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009). O
potencial poluidor da atividade empresarial e maior número de colaboradores diretos contribuem de
forma direta para maior visibilidade da organização da sociedade, representada por órgãos reguladores
e por organizações não governamentais comprometidas com a proteção do meio ambiente, obrigando a
empresa a adotar as práticas de gestão ambiental.
Na visão de autores como Naime (2002), Shigunov Neto; Campos e Shigunov (2009), Andrade;
Tachizawa e Carvalho (2002), Almeida; Mello e Cavalcanti (2001), Barbieri (2011), Donaire (1999) e
Moura (2011) as motivações para a concepção e implantação de programa de gestão ambiental são de
origem externa e interna. Dentre as motivações de natureza interna destacam-se a possibilidade de
redução de custos, a atualização tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o
desenvolvimento de uma cultura interna ecologicamente correta. Já em relação a razões externas
ressaltam-se a tendência à prevenção de acidentes ecológicos por parte da sociedade e as demandas das
partes interessadas, principalmente de agências financiadoras, comunidade local, organizações da
sociedade civil e governo. São consideradas também as regulamentações ambientais, dos mercados e
das fontes de recursos, bem como o papel da sociedade civil organizada.
A literatura revisada que versa sobre a gestão ambiental aponta para três estratégias de gestão
ambiental, a saber, (i) a prevenção da poluição, (ii) o planejamento do produto e (iii) o
desenvolvimento sustentável. A primeira estratégia refere-se ao controle da poluição, quando a empresa
procura adaptar-se às pressões normativas e às exigências do mercado. Já a segunda corresponde à
prevenção da poluição, requerendo alterações nos processos produtivos e nos produtos produzidos. A
terceira estratégia visa a concepção de ações mais proativas, envolvendo permanentemente toda a
cadeia produtiva, bem como toda a organização, em ações corretivas, preventivas e antecipatórias
mediante o risco de problemas ambientais (CALLADO; SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Dentro da perspectiva de implantação das estratégias a literatura apresenta a classificação de
cinco estágios de configuração do programa de gestão ambiental nas organizações, que varia desde a
ausência ou presença limitada de ações de gestão ambiental até a presença de programas difundidos por
toda a empresa (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009). O nível mais
elevado do programa inclui a educação dos colaboradores, o monitoramento constante das informações
e a resolução rápida de problemas. Quando as questões ambientais alcançam este último nível, elas
passam a ser incorporadas nas metas, políticas e estratégias da empresa considerando o impacto
ambiental de seus processos e produtos (ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
É possível afirmar que a adoção de políticas e do programa de gestão ambiental implicará
mudanças e alterações de diversas práticas organizacionais, que compreendem o sistema de produção e
operação das empresas. Dentre as práticas organizacionais mais afetadas pela adoção do programa de
gestão ambiental destacam-se as práticas relacionadas aos produtos e práticas relacionadas aos
processos (SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA &
CARVALHO, 2002; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001). As primeiras referem-se às
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práticas focadas nos esforços de design que oferecem a possibilidade de eliminar os elementos com
potencial poluidor nos produtos, reduzindo o consumo de recursos na produção, bem como facultando
sua destruição ou desmontagem, elevando a reutilização e a reciclagem. Já as práticas relacionadas aos
processos visam maior consciência na produção, nos métodos e nos processos operacionais, podendo
afetar processos internos e incluir práticas de prevenção e controle ambiental, como, por exemplo, a
instalação de filtros de emissão ou sistemas de separação de resíduos (TACHIZAWA, 2011;
BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA,
2011).
Os estudos que investigam as práticas ambientais nas organizações brasileiras evidenciam amplo
leque de alternativas, concebidas e operacionalizadas, variando de acordo com o tipo de processo ou
produto, porte, setor, região de atuação e inovações tecnológicas adotadas (ROHRICH; CUNHA,
2004). Foi possível constatar a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e
tecnológica, integrada aos processos e produtos, de modo a aumentar a eficiência organizacional,
como: uso de matéria-prima, água e energia, por meio da não geração, minimização ou reciclagem de
resíduos gerados (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001;
DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
A implantação de um sistema de gestão ambiental pelas organizações inclui o uso de práticas ou
mecanismos capazes de atuarem sob a minimização dos impactos oriundos de seus processos de
industrialização. Aplica-se a todos os portes e tipos de organizações, promovendo o equilíbrio em
relação aos interesses ambientais e as necessidades socioeconômicas de cada negócio. Neste
gerenciamento cada organização deve identificar quais aspectos ambientais pode controlar ou
influenciar sob o prisma de seus processos operacionais (SOLEDADE et al., 2007).
Um sistema de gestão ambiental eficiente compreende práticas administrativas e operacionais
orientadas ao controle e à minimização dos impactos de uma atividade sobre o meio ambiente. Tal
sistema auxilia as organizações a definir etapas de avaliação, planejamento e implantação de processos
que evidenciem sua orientação sustentável. A implantação de um sistema de gestão ambiental assegura
às organizações a conformidade às legislações ambientais, a redução de riscos e a obtenção de
vantagens econômicas. Grupos investidores visualizam a adoção de práticas ambientais como um sinal
de que as organizações possuem capacidade produtiva, aliada a capacidade de redução de riscos de
acidentes ou de descumprimento às leis vigentes, mantendo-se assim distantes de eventos que
comprometam sua imagem e competitividade (DIAS, 2011; CALLADO; SOARES; MACHADO &
CALLADO, 2009; BARBIERI, 2011; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA,
2011).
Esta é a realidade do “O Leather Working Group”, que é formado por fornecedores, marcas,
varejistas, especialistas da indústria coureira, ONGs, instituições acadêmicas e outras organizações,
cujo objetivo consiste em desenvolver e manter um documento que avalie o cumprimento e o
desenvolvimento ambiental dos curtidores, bem como propiciar as práticas de negócios ambientais
apropriadas e sustentáveis dentro da indústria do couro (LWG 2012).
Com o propósito de assegurar que os requisitos da norma foram atendidos, LWG (2012) exige a
realização de uma auditoria, que compreende a avaliação de tratamento de efluentes se estas forem
realizadas num local diferente e das atividades técnicas, de manutenção e administrativas, mesmo que
estas sejam realizadas em nome de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo. Não estão incluídos
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na verificação os aspectos residenciais (dormitórios, cantinas, etc.), mesmo que estejam situados dentro
dos limites das instalações.

3. Metodologia
O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, por se entender que apresenta melhor
aderência ao objetivo e às questões que nortearam o estudo. Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que
"um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular". De acordo com Yin
(2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser no estudo de eventos contemporâneos, em
situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo foi realizado com uma visão externa dos
pesquisadores, sem envolvimento nem manipulação de quaisquer informações e os fatos levantados
pelo estudo são contemporâneos. Dentre as aplicações para o estudo de caso citado por Yin (2005),
nesse trabalho procurou-se descrever o contexto da vida real e realizar uma avaliação descritiva.
O estudo de caso é útil, segundo Bonoma (1985, p. 207), "... quando um fenômeno é amplo e
complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de
questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele
naturalmente ocorre". Os objetivos do Método do Estudo de Caso não são a quantificação ou a
enumeração, "... mas, ao invés disto: (1) descrição; (2) classificação (desenvolvimento de tipologia);
(3) desenvolvimento teórico; e (4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é
compreensão" (p. 206). Na parte empírica deste estudo descrevem-se situações que ocorreram,
confrontando-as com a teoria de forma restrita às organizações pesquisadas.
Esta descrição baseia-se na análise de narrativa, construídas a partir de cinco entrevistas em
profundidade realizadas com os ocupantes de cargos de gestão da organização pesquisada. Após a sua
transcrição, a entrevista, que, devido ao seu formato, resulta, normalmente, num texto não linear e até
confuso, é interpretada e reescrita na forma de um texto coeso, fluido, na primeira pessoa, em formato
de narrativa. Na sequência o mesmo foi submetido à apreciação dos entrevistados, para conferência,
ajustes ou contribuições. Apesar do método não ser considerado recente, ainda é tratado como
inovador.
A narrativa pode ser interpretada como uma fala organizada acerca de um determinado evento,
situação, assunto ou tema. Detalhando, trata-se da forma pela qual as pessoas contam suas experiências,
o que elas enfatizam ou omitem, se elas se posicionam como protagonistas ou como vítimas. De certa
forma, é possível afirmar que a pesquisa por meio de narrativas escritas consiste de estudo de estórias
que se originam de depoimentos das pessoas sobre suas próprias histórias e sobre outras pessoas,
fazendo parte de conversas cotidianas (RIESSMAN, 1993). Somados a estes depoimentos espontâneos
se faz necessário que os pesquisadores de narrativas fomentem estórias orais sobre temas específicos
com o objetivo de serem transcritas e analisadas. A pesquisa das narrativas é considerada como uma
das abordagens de pesquisa social (POLKINGHORNE, 2007).
Segundo Czarniawska (2000) o método de análise de narrativas julga-se adequada para desvelar
ao pesquisador os processos adotados pelo narrador para interpretar coisas, particularmente indicada
para avaliar a interpretação do indivíduo de temas subjetivos, como, por exemplo, a cultura
organizacional. Cabe ao pesquisador interpretar as interpretações do narrador. No entanto é importante
lembrar que o pesquisador não tem acesso direto à experiência do outro e por esse motivo o
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pesquisador lida e sempre vai lidar com formas diferentes e ambíguas de representação da experiência
que o outro relatará por meio de fala, texto, interação e, é claro, a interpretação. Por essa razão torna-se
impossível ao pesquisador manter se neutro ou objetivo na representação da realidade.
Com o objetivo de minimizar o viés do respondente e do pesquisador, além de reduzir a
influência de características idiossincráticas que tipificam as evidências decorrentes do estudo de caso
único, os autores obtiveram acesso a documentos internos da organização, que facultaram a
triangulação de dados. Esta prática tem sido recomendada por autor Yin (2005) segundo quem a
triangulação de dados permite aos pesquisadores confirmar dados e informações de natureza subjetiva.
O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado a partir de observações e consulta aos
dados disponibilizados a pesquisadora através de consultorias realizadas ao longo de 27 meses. O relato
contempla dados do período de fevereiro de 2011 a maio de 2013.
A empresa pesquisada, aqui denominada de ALPHA, é caracterizada como um curtume de
acabamento, ou seja, compra o couro em estado de Wet Blue e processa seu recurtimento e
acabamento, vende seus produtos tanto para o mercado interno como para o mercado externo, está
situada numa do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul e tem mais de 25 anos de existência.

4. Análise de resultados
Nos últimos 10 anos o segmento de curtimento de couro passou por uma série de mudanças
estruturais, que impactaram negativamente a performance das empresas que operam no referido setor.
Nas décadas de 1980 e 1990, os clientes, na sua maioria indústrias de calçados, confecção e mobiliário,
costumavam adquirir grandes lotes de couro, com pouca variação de acabamento. Esta situação mudou
significativamente na última década, quando o mercado passou a exigir lotes menores com variação de
cores e acabamento, impactando diretamente a produtividade e resultados econômicos dos curtumes.
A referida alteração no ambiente de mercado do segmento de produção de couros motivou a
empresa ALPHA a realizar uma reflexão acerca de alternativas de preservar a sua capacidade de
competir, impelindo-a a rever seus processos internos e práticas organizacionais vigentes. A análise e
mudanças estruturais promovidas no ambiente interno da organização, facultaram a padronização de
processos, em alinhamento com as normas da ISO 9001, de tal forma que no final do ano 2005 a
empresa obteve a certificação. Em paralelo com a revisão e padronização de processos em atendimento
à ISO 9001, ALPHA participou também, por exigência de um de seus clientes mais importantes, do
programa de Gestão de Qualidade em Fornecedores, dentro do qual foi abordada a temática de
sustentabilidade, que resultou na adoção de métricas e indicadores para acompanhar os processos
internos que apresentam risco ambiental relevante, bem como controlar a quantidade de produtos
químicos utilizados tanto no recurtimento como acabamento.
Os resultados obtidos a partir da implantação de indicadores possibilitaram à organização
importantes reduções de custos, além de otimização de diversos recursos operacionais, contribuindo
para a melhoria do desempenho e do resultado econômico. Por esse motivo a empresa decidiu não
apenas manter, mas, também, ampliar a referida iniciativa, inclusive na parte ambiental. Nesta
perspectiva, ao longo dos anos, ALPHA agregou uma série de práticas ambientais, focando tanto as
condições da qualidade da água dos efluentes, o consumo de água, bem como a gestão de resíduos. No
entanto maioria destas ações eram reativas, ou seja, restritas às exigência legal, com exceção para o
consumo de água, que desde sua fundação procurava economizar e reutilizar este recurso.
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No final do ano de 2010 um cliente estrangeiro da ALPHA exigiu, como condição para
continuar comprando da empresa, que fosse implementado o Protocolo de Auditoria Ambiental para
Curtumes, estabelecido pela oranização Leather Working Group. A implantação desta certificação, da
mesma forma como as anteriores, ISO 9001 e Gestão pela Qualidade, representou para ALPHA a fonte
de constituição de um diferencial competitivo sustentável, o que respalda a revisão teórica
(SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO,
2002; ALMEIDA; MELLO E CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011).
Destaca-se, nesta perspectiva, a implantação de práticas subjacentes à gestão socioambiental
para a constituição de diferencial competitivo, por facultar o alinhamento às tendências atuais de
mercado, que constam dentre os critérios de decisão de investidores nacionais e internacionais. Para
Naime (2002), Shigunov Neto; Campos e Shigunov (2009), Andrade; Tachizawa e Carvalho (2002),
Almeida; Mello e Cavalcanti (2001), Barbieri (2011), Donaire (1999) e Moura (2011) a motivação para
a concepção e implantação de programa de gestão ambiental surge, cada vez mais, a partir de
exigências sociais, governamentais, de stakeholders, que influenciam os gestores e suas decisões.
Em fevereiro de 2011, ALPHA optou por iniciar o processo de implementação deste protocolo,
formando uma equipe multidisciplinar para esta tarefa, da qual fez parte um dos pesquisadores, que já
prestava consultoria na área de gestão da qualidade desde 2003. Os outros integrantes da equipe eram o
gerente de produção, diretor industrial, técnicos de acabamento e recurtimento; gerente administrativa;
coordenadora de Recursos Humanos, assistente de exportação e alguns funcionários de nível
operacional.
O primeiro passo do processo de implementação consistiu da realização de um diagnóstico dos
pontos do protocolo para verificar em que nível os itens do protocolo eram atendidos. O diagnóstico
inicial evidenciou que a empresa não atingia a pontuação mínima necessária para obter a medalha
bronze, o nível de qualificação da certificação LWG. A empresa atendia os requisitos quanto de
tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, consumo de água, gestão de produção e controle
de documentos, mas os demais itens necessitavam de melhorias.
Após a realização deste diagnóstico todos os membros do comitê envolveram-se na construção
de um plano de ação, de forma colaborativa, de tal forma de cada um pudesse expor e contribuir a
partir de sua própria percepção e vivência, acerca do tema em tela. Desta forma, pari passu, o grupo foi
avançando no processo de definição de pontos críticos, alocando tarefas e responsabilidades,
acompanhando a implementação de cada uma das ações, cobrando resultados, até que, depois de 26
meses de trabalho conjunto, a segunda auditoria externa, que ocorreu em junho de 2013, confirmou que
o atendimento dos requisitos do protocolo LWG.
O referido processo evidenciou pontos convergentes com a literatura revisada (TACHIZAWA,
2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009;
MOURA, 2011), segundo a qual a gestão ambiental compreende a atividade organizacional que visa
diagnosticar a situação ambiental da organização e propor um modelo de gestão mais alinhado com os
objetivos e aderente aos preceitos legais que regulam a execução das atividades organizacionais.

4.1. Ações Implementadas
4.1.1. Levantamento de documentação legal
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A empresa organizou num só local todas os documentos obrigatórios para a gestão ambiental,
como Licenças de operação, Licenças do Corpo de Bombeiro, plantas dos prédios, laudos de cobertura
vegetal, outorga de poços, dentre outros, que estavam dispersos em diferentes setores da organização.
Desta forma, além de facilitar a organização, foi possível criar uma planilha para facilitar o controle
dos vencimentos de todos os documentos e relatórios, viabilizando o acompanhamento de todos os
prazos exigidos pelos órgãos ambientais. Esta ação vem ao encontro da estratégia da prevenção da
poluição, onde a empresa procura se adaptar às pressões normativas e exigências de mercado
(CALLADO; SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011;
DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
4.1.2. Controle do Couro Wet-Blue e desenvolvimento de fornecedores de couro
Para o atendimento deste requisito ALPHA desenvolveu um método para controlar a
rastreabilidade do couro, que permite informar por um código a sua origem até o seu destino, bem
como possibilita confirmar, junto aos fornecedores, se o couro não é oriundo de algum animal que foi
criado no Bioma da Amazônia. Além disso, os fornecedores também devem fornecer uma declaração
comprometendo-se a respeitar os princípios ambientais.
Os fornecedores que atenderam as exigências da certificação LWG tiveram assegurado seu
fornecimento à ALPHA, de tal forma, que atualmente mais de 90% do couro wet-blue é oriundo de
fornecedores que também possuem medalha no Protocolo de auditoria ambiental para curtumes –
LWG, contribuindo assim para o fortalecimento de uma cadeia produtiva ambientalmente correta.
Desta forma, ao desenvolver sua cadeia de fornecedores, ficou evidente que a empresa adota a terceira
estratégia da gestão ambiental, que visa a concepção de ações mais proativas, envolvendo
permanentemente toda a cadeia produtiva, bem como toda a organização, em ações corretivas,
preventivas e antecipatórias reduzindo, assim, o risco de problemas ambientais (CALLADO; SOARES;
MACHADO & CALLADO, 2009; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999;
ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

4.1.3. Controle de substâncias restritas
Conforme preconizado na literatura que versa sobre o tema gestão ambiental (SOLEDADE et
al., 2007), o sucesso no processo de implantação de práticas ambientais depende da sua aderência e do
seu alinhamento com os objetivos econômicos da organização. Apenas assim será possível combinar as
práticas ambientais com os processos operacionais, promovendo ajustes e alterações que permitirão
reduzir os riscos de impacto ambiental decorrente de atividades realizadas pela organização. Neste
sentido foi possível evidenciar, por meio da pesquisa, que ALPHA conseguiu realizar, gradualmente, a
substituição ou readequação de uma série de insumos, tradicionalmente empregados no processo de
curtimento, que ofereciam um resultado econômico adequado, mas que apresentavam dosagens
elevadas de substâncias restritas. Ao implantar a política de controle de uso de substância de restritas,
conforme exigido pelo conjunto das normas LWG, realizou testes dos produtos produzidos e no
processo de qualificação de fornecedores incluiu o controle de tais substâncias, condicionando a
emissão de laudos comprobatórios de níveis reduzidos ou inexistentes de substâncias restritas. Através
desta política 75% dos produtos são cobertos por testes que conseguem comprovar que os couros
produzidos nesta empresa atendem os padrões exigidos.
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4.1.4. Criação de um plano de emergência
A empresa redigiu e implantou um plano de emergência contemplando itens como evacuação em
caso de incêndio e controle para derrames de produtos químicos. Dentre os resultados desta ação
podem ser destacados: (i) melhor sinalização da empresa; (ii) disponibilidade de kits na área de
produção destinados à contenção de derramamento de produtos químicos; (iii) construção de um
almoxarifado para produtos perigosos, de acordo com as normas técnicas. Simulados de evacuação
passaram a ser executados semestralmente, e mensalmente a brigada de incêndio se reúne para analisar
a necessidade de revisão do plano de emergência, bem como realizar os treinamentos. As reuniões que
anteriormente eram registradas eventualmente num caderno, como uma ata, posteriormente à realização
da ação, agora possuem roteiro e método específico gerando melhorias significativas para este
requisito, que é destacado por diversos autores como de fundamental importância para a redução do
risco ambiental dentro das organizações (SOLEDADE et al., 2007).

4.1.5. Eficiência Energética
A literatura revisada aborda que dentre as práticas organizacionais mais afetadas pela adoção do
programa de gestão ambiental destacam-se as práticas relacionadas aos produtos e práticas relacionadas
aos processos (SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA &
CARVALHO, 2002; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001). A partir dos dados coletados na
ALPHA, foi possível evidenciar que a empresa passou a controlar seu consumo de energia e
desenvolver ações para reduzir o consumo, como por exemplo programas de conscientização dos
funcionários, além da manutenção preventiva focada na redução do consumo de energia. O consumo de
energia nos últimos 24 meses tem variado em torno de 60 MJ/m² após a implementação destes
programas, o que pode é considerado, segundo as normas LWG um consumo adequado para a
atividade de curtimento de couros.
4.1.6. Qualidade das Emissões Atmosféricas
A gestão da ALPHA nunca se preocupou em controlar a qualidade das emissões atmosféricas.
Por esse motivo foi exigida da equipe atenção especial para conceber e implantar este tipo de controle,
em alinhamento com a norma constante das determinações para obter a certificação do LWG. A
iniciativa resultou na adoção de seguintes práticas organizacionais: (i) realização de testes mensais da
Escala Rigelmann na chaminé da caldeira e nos caminhões da empresa;(ii) terceirização dos testes de
VOC e NOX por uma empresa credenciada pela FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental;
(iii) instalação de filtros lavadores de gases; (iv) instalações de pistolas de HVPL, que melhoram a
produtividade e diminuem a eliminação de VOC para o meio ambiente em 40%.
As práticas adotadas e operacionalizadas pela ALPHA evidenciam a incorporação de metas
ambientais às estratégias organizacionais focadas em processos operacionais, o que respalda o teor da
literatura revisada, segundo a qual as práticas relacionadas aos processos visam maior consciência na
produção, nos métodos e nos processos operacionais, podendo afetar processos internos e incluir
práticas de prevenção e controle ambiental, como, por exemplo, a instalação de filtros de emissão ou
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sistemas de separação de resíduos (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999;
ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).

4.1.7. Gerenciamento de resíduos
Para atender o requisito de gerenciamento de resíduos ALPHA desenvolveu um plano
específico, seguindo as orientações da NBR 10004, além de elaborar e divulgar as instruções para a
operacionalização da coleta seletiva para todos os setores, com programa de capacitação a todos os
colaboradores. Para reforçar a etapa de manutenção do programa, considerada a mais crítica, o item de
coleta seletiva foi incluído nas auditorias de 5S´s, bem como o entendimento dos aspectos, em especial
de impactos e riscos ao meio ambiente, por parte dos funcionários. Uma central de resíduos foi criada,
o que possibilitou que atualmente os resíduos sejam controlados e destinados conforme recomenda a
legislação vigente. Com este programa 54% dos resíduos perigosos são enviados para reciclagem e
46% para aterro licenciado. Já os resíduos não perigosos são enviados 100% para reciclagem.
Ao implantar este controle a empresa fortalece a segunda estratégia de gestão ambiental
constante da literatura revisada (CALLADO; SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011), segundo a qual a prevenção da poluição requerer
alterações nos processos produtivos e nos produtos produzidos.
4.1.8. Interação com a comunidade
A empresa criou em seu site espaço para receber reclamações e manifestações da comunidade,
além disto também monitora junto a prefeitura se ocorrem reclamações quanto aos procedimentos da
empresa em relação ao meio ambiente, mantendo um arquivo específico para este fim. Foi possível
constatar que até o presente momento não houve nenhum tipo de encaminhamento de solicitações, seja
por parte do ente público, seja por parte da comunidade.
4.1.9. Criação de um sistema de Gestão Ambiental
A literatura revisada menciona que o nível mais elevado do programa inclui a educação dos
colaboradores, o monitoramento constante das informações e a resolução rápida de problemas, sendo
incorporadas as metas e estratégias de seus processos e produtos (ALMEIDA, MELLO &
CAVALCANTI, 2001; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011). Nesta perspectiva, foi possível verificar que
a empresa criou uma política ambiental, bem como programas e indicadores para monitoramento
desta, sendo que a mesma é comunicada aos funcionários através de treinamentos, treinamentos de
integração e por meio de uma cartilha de gestão ambiental integrada. Um levantamento de aspectos e
impactos também foi realizado, bem como a definição de controles operacionais necessários para
minimizar ou eliminar estes impactos, além de fazer a relação com os requisitos legais necessários.
A empresa formalizou todas as práticas acima descritas através de Manuais, procedimentos,
instruções de trabalho e registros. Auditorias ambientais ocorrem trimestralmente por empresa
terceirizada, para evitar conflito de interesse.
Reuniões de análise crítica são realizadas
semestralmente, com a participação da Direção e de seus gestores. Esta prática organizacional respalda
a posição encontrada na literatura revisada, de que as mudanças na estrutura e no funcionamento da
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organização necessita do envolvimento da alta direção, permeando todas as ações e a própria forma de
pensar dos colaboradores, integrando o conjunto de estratégias da empresa (CALLADO; SOARES;
MACHADO & CALLADO, 2009; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; MOURA, 2011).

4.1.10. Controle do consumo de água e tratamento de efluentes.
A literatura evidencia a relevância de ações voltadas para o controle de consumo de água, bem
como para o tratamento de efluentes, configurando a aplicação contínua de uma estratégia econômica,
ambiental e tecnológica, integrada aos processos e produtos, de modo a aumentar a eficiência
organizacional, que compreende o uso de matéria-prima, água e energia, por meio da não geração,
minimização ou reciclagem de resíduos gerados (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; ALMEIDA,
MELLO & CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE,
1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011). Atualmente ALPHA
possui um circuito fechado de utilização de água, reaproveitando 30% da água tratada de seu efluente;
mantendo os parâmetros dos efluentes de acordo com a exigência dos padrões legais e da Licença de
Operação. Os documentos estão devidamente organizados, centralizados em um só setor da empresa,
bem como foi instituída a prática de acompanhar um cronograma que especifica os prazos para a coleta
de amostras e envio de laudos para FEPAM, não havendo mais atrasos, como foi verificado no
diagnóstico inicial.
Considerações Finais
A competição, em nível global, no mercado de produção de couros, estimulada por fatores de
cunho macroeconômico que impactaram de forma relevante as relações comerciais entre os países com
operações neste segmento específico, exigiu das organizações adoção de estratégias para facultar a sua
permanência no mercado. Dentre as alternativas encontradas destaca-se a revisão de processos internos,
para possibilitar a redução de custos e, também, qualificar a operação e produtos, para constituir um
diferencial competitivo sustentável.
O estudo cujos resultados respaldaram a elaboração deste trabalho, analisou o caso de uma
indústria de curtimento, localizada na região sul do Brasil, que investiu na adequação de seus processos
internos, tanto operacionais como de gestão, ao padrão de excelência, em nível internacional, para o
referido segmento, compreendido pelo conjunto de normas elaboradas por LWG – Leather Working
Group. Por ser uma estudo de caso único, seus resultados facultam maior compreensão de todos os
procedimentos adotados e reflexo de resultados obtidos para a melhoria dos resultados econômicos da
organização.
As dimensões abordadas e analisadas neste artigo referem-se a: Levantamento de documentação
legal; Controle do Couro Wet-Blue e desenvolvimento de fornecedores de couro; Controle de
substâncias restritas; Criação de um plano de emergência; Eficiência Energética; Qualidade das
Emissões Atmosféricas; Gerenciamento de resíduos; Interação com a comunidade; Criação de um
sistema de Gestão Ambiental; Controle do consumo de água e tratamento de efluentes.
Dentre os resultados mais relevantes, que emergiram ao longo do estudo, podem ser destacadas
as iniciativas organizacionais que modelam a percepção ambiental de colaboradores e fornecedores,
contribuindo, desta forma, para importantes mudanças de comportamento, tanto em nível individual,
como coletivo, na relação com o meio ambiente. Também foi evidenciado que a organização
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pesquisada possui controles precisos de consumo de insumos, de energia e de água, que contribuem
para sua gestão, visando adoção de práticas compatíveis com a redução de custos decorrente do
consumo dos itens citados, com repercussão relevante sobre a dimensão ambiental.
Apesar das limitações metodológicas, de estudo de caso único em apenas uma organização, o
que impede a generalização dos resultados do estudo, os autores entendem que o estudo traz
importantes contribuições no tocante à compreensão da realidade empresarial, subsidiando a concepção
e implementação de práticas organizacionais com foco ambiental.
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PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO NO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO DO CEULJI/ULBRA

Etnã de Oliveira Lima
(etnadeoliveiralima@gmail.com)
Tatiana Gigliolla Bernardino dos Santos
(tatianag_@hotmail.com)

Resumo: A temática da sustentabilidade surgiu para o mundo através de estudos feitos por cientistas do mundo inteiro apresentado
a várias autoridades governamentais no final da década de 80. Segundo Barbieri (2010) a sustentabilidade abrange três dimensões:
social, ambiental e econômica. JACOBI (2003) argumenta que o processo do desenvolvimento sustentável requer disciplina e
responsabilidade socioambiental em nível local e de planeta. O objetivo da pesquisa é analisar os principais princípios de
sustentabilidade com acadêmicos do curso de administração do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. Para tanto foi realizado
um estudo descritivo, analítico, quantitativo e bibliográfico, cujo método utilizado foi o estudo de caso. A população estudada foi
de 65 acadêmicos, onde foi realizado um questionário com perguntas abertas e fechadas, este foi dividido em 04 partes, princípios,
atitudes, motivações e percepções sobre a sustentabilidade. Contudo, foi possível diagnosticar que apesar dos universitários terem
acesso à informação sobre sustentabilidade dentro e fora do ambiente acadêmico, este foi um dos itens que mais se destacou, pois,
considera-se que quase a metade não coloca em prática a sustentabilidade em suas casas, empresas, trabalho etc. Com isso se a
maioria dos futuros administradores não desenvolver cultura/prática e principalmente consciência sustentável, será difícil promover
a sustentabilidade.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Princípios sustentáveis.
Abstract: The issue of sustainability has emerged to the world through studies by scientists around the world presented to various
government officials in the late 80s. According to Barbieri (2010) sustainability encompasses three dimensions: social,
environmental and economic. JACOBI (2003) argues that the process of sustainable development requires discipline and
environmental responsibility at the local level and planet. The objective of the research is to analyze the main principles of
sustainability to students of administration Lutheran University Center of Ji-Paraná. Therefore we performed a descriptive,
analytic, quantitative and literature, the method used was the case study. The study population was 65 students, which was carried
out a questionnaire with open and closed questions, it was divided into 04 shares, principles, attitudes, motivations and perceptions
on sustainability. However, it was possible to diagnose that despite the university have access to information on sustainability
within and outside the academic environment, this was one of the items that stood out because it is considered that almost half do
not put into practice sustainability in their homes , companies, etc. work. Thus if the majority of future managers do not develop
culture/practice and especially sustainable awareness, will be difficult to promote sustainability.
Keywords: Sustainability. Sustainable development. Sustainable principles.
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Introdução
Ao longo da Revolução Industrial decorrida inicialmente no final do século XVIII até a
Segunda Guerra Mundial, a visão da grande maioria das empresas na sociedade era apenas de produzir
em grande escala e gerar lucro, já para a maioria dos governos o que interessava era o crescimento
econômico, pouco se ouvia falar de qualquer um dos dois sujeitos, sobre sustentabilidade.
A revolução das máquinas trouxe com sigo muitos avanços tecnológicos, porém problemas
crônicos nas cidades sugiram e/ou aumentaram, tais como degradação do meio ambiente e problemas
sociais como, por exemplo, a violência e a macrocefalia urbana. “A complexidade desse processo de
transformação de um planeta, não apenas crescentemente ameaçado, mas também diretamente afetado
pelos riscos socioambientais e seus danos, é cada vez mais notória” (JACOBI, 2003).
Segundo Barbieri (2010) a sustentabilidade abrange três dimensões: social, ambiental e
econômica. Ele argumenta a importância das empresas inovar repeitando esses pilares do
desenvolvimento sustentável. “[...] o modelo das organizações inovadoras sustentáveis vem ganhando
rapidamente cada vez mais espaço nas empresas líderes. Esses fatos permitem dizer que o movimento
do desenvolvimento sustentável é um dos movimentos mais importantes do nosso tempo.”
(BARBIERI, 2010).
JACOBI (2003) argumenta que o processo do desenvolvimento sustentável requer disciplina e
responsabilidade socioambiental em nível local e de planeta. Desenvolver-se sustentável não é uma
tarefa simples e tende a ser de alto custo, por não ser de fácil execução e nem barata a sustentabilidade
muitas vezes é deixada de lado por governos e/ou empresas que visam o lucro e o aumento da
economia em curto prazo, sem levar em consideração os impactos negativos socioambientais em seu
país/comunidade, muito menos no mundo. Porém as empresas/nações que aderiram ao movimento são
mais reconhecidas/valorizadas por seus clientes/cidadãos.
Os benefícios do desenvolvimento sustentável abrangem não só as empresas/países abrange o
planeta como um todo.
Referencial Teórico
A temática da sustentabilidade surgiu para o mundo através de estudos feitos por cientistas do
mundo inteiro apresentado a várias autoridades governamentais no final da década de 80. “Seu marco
inicial ocorreu há pouco mais de vinte anos, com a publicação em 1987 do relatório da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como Comissão
Brundtland.” (BARBIERI, 2010). No decorrer dos anos 90 até os dias atuais, governos/instituições
governamentais e não governamentais, mobilizam-se para alcançar um dos principais “Objetivos do
Milênio” da Organização das Nações Unidas (ONU), que é promover “qualidade de vida e respeito ao
meio ambiente”.
Eventos popularizados como: “evento(s) verde(s)” acontecem envolvendo países, instituições
governamentais ou não, e empresas do mundo inteiro, acontecem/aconteceram para traçar estratégias
para o desenvolvimento sustentável.
“Cartas de princípios e diretrizes de ação foram elaboradas e subscritas por milhares de
empresas, como a Carta de Rotterdam, as Metas do Milênio e o Pacto Global. Com efeito,
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nenhum movimento social reuniu mais chefes de Estado como aconteceu nos eventos de 1992
no Rio de Janeiro e 2007 em Johannesburg.” (BARBIERI, 2010).

Na tentativa de se colocar em prática os conceitos/princípios sustentáveis foram/são feitos
acordos, protocolos, agendas, entre outros atos políticos sociais e políticos ambientais por
governos/empresa, mas o que se mais observa é que várias nações envolvidas em tais acordos não
colocam em prática o que elas acordam, destaque para os países ricos, tal atitude assumida pela maioria
dos cidadãos/empresários em vários os países, porém há esforço para a implantação e desenvolvimento
da cultura sustentável por muitos governos/empresa, boa parte desse esforço está sendo aplicado nas
escolas, faculdade/universidade através da educação ambiental.
“Há uma demanda atual para que a sociedade esteja mais motivada e mobilizada para assumir
um papel mais propositivo, bem como seja capaz de questionar, de forma concreta, a falta de
iniciativa do governo na implementação de políticas ditadas pelo binômio da sustentabilidade e
do desenvolvimento num contexto de crescente dificuldade na promoção da inclusão social”.
(JACOBI, 2003, p.04).

No final do segundo milênio e inicio do terceiro a popularização da internet e o advento das
redes sociais, surgiram novas e aquecidas discussões por jovens estudantes e autoridades no assunto,
entorno das responsabilidades sociais e/ou ambientais do governo e das empresas. Em consequência
surgiu o consumidor consciente ou “consumidor verde”, a tecnologia verde, entre outras ideologias de
conservação.
Discussões sobre sustentabilidade estenderam-se das redes sociais na Internet á
universidade/escola, onde em boa parte das vezes são trabalhadas pelas instituições educacionais. “A
aproximação da Universidade em relação aos elementos contidos no tema desenvolvimento sustentável
não e tão recente como a consagração do conceito, que e da segunda metade da década de 1980.”
(BURSZTYN, 2001).
O tema é novíssimo em termos de popularização, em contra partida a informação sobre
sustentabilidade é disponibilizada de forma fácil e rápida pelos três meios de comunicação em massa
mais utilizado e difundido no mundo: Internet, televisão e rádio, proporcionando à população de
qualquer parte do mundo a oportunidade de aprender mais sobre conceitos/princípios do
desenvolvimento sustentável.
No que se refere aos princípios muitos são do século XX, no entanto são bem atuais. “Defender
e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a
humanidade.” (UNEP, 1972, parágrafo 6).
Tradicionalmente o ser humano em sua maioria sempre se preocupou em deixar um legado
exemplar, agora mais do que nunca, além de se preocupar com seu legado ele deve se preocupar
primeiramente com a existência das gerações futuras para que seu legado tenha significância histórica
positiva. Para que seja possível construir o desenvolvimento sustentável os objetivos traçados em
Estocolmo são claros observe no parágrafo abaixo.
“Para atingir esta meta ambiental exigirá a aceitação da responsabilidade por cidadãos e
comunidades e por empresas e instituições em todos os níveis, todos compartilhando de forma
equitativa nos esforços comuns. Indivíduos em todas as esferas da vida, bem como as
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organizações em muitos campos, pelos seus valores e a soma de suas ações, irão moldar o
ambiente do mundo do futuro.” (UNEP, 1972, parágrafo 07).

É obrigação de todos independente das diferenças existentes entre os homens/mulheres, alcançar o
desenvolvimento sustentável para tal é necessário adotar ações e princípios tendo como base a
educação desde a obtida em casa, com a família (unidade básica da sociedade humana) até no âmbito
de planeta.
Um dos principais princípios de responsabilidade social/ambiental sobre desenvolvimento
econômico sustentável que infere em aspectos socioambientais é promulgado na Declaração da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, é descrito no principio 04.
“O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o
patrimônio da fauna e do seu habitat, que agora estão em grave perigo, por uma combinação de
fatores adversos. Conservação da natureza, incluindo animais selvagens, portanto, deve receber
importância no planejamento para o desenvolvimento econômico.” (UNEP, 1972, princípio 04).

Assim o estado das nações integradas no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
passa a intervir direta e/ou indiretamente através de políticas socioambientais para promover o
desenvolvimento sustentável em sua população e promover melhor qualidade de vida para os seus
cidadãos.
Sustentabilidade: definições e dissensões
Trajetória e definições
Sustentabilidade significa o que pode ou deve se sustentar. Em relação a uma organização,
pode-se atribuir ao termo sustentável o significado de manter a sua capacidade de sobrevivência.
(Barbieri 2007). O termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável tornar-se popular a partir da
Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em
1992.
Mc Elroy apud Barbieri (2003) usa a expressão inovação sustentável associado ao que ele
denomina de segunda geração da gestão do conhecimento (knowledge management), pois considera
conhecimento como geração de resultados. Com isso surge o conceito de inovação sustentável que
pode tanto se referir aos resultados da empresa bem como aos processos de inovação. Esta que
serviram de grande utilidade para a humanidade pela sua eficiência. Entretanto, percebeu-se que, a
médio e longo prazo, prejudicaria o ambiente como, por exemplo, os produtos fabricados no combate a
praga, o Clorofluorcabonetos (CFC) que substitui o gás de amônia em equipamento de refrigeração,
associado à destruição da camada de ozônio da estratosfera. Esses processos estão relacionados a
alguns exemplos de inovações que geram danos ao meio ambiente físico, biológico e social e que, sob
esses aspectos, seriam inovações insustentáveis do ponto de vista social e ambiental.
Quando se propõe em melhorar a qualidade de vida da humanidade, respeitando a capacidade
do planeta de fornecer os meios para isso, está se falando de desenvolvimento sustentável. Um dos
aspectos perceptíveis e observados no movimento gerado em torno da questão ambiental nos últimos
anos foi à adesão da responsabilidade social por parte dos indivíduos e das organizações tanto no setor
público, privado ou no terceiro setor.
Pode-se inferir que houve evolução nos conceitos antes por responsabilidade social
denominados de corporativa e, atualmente de sustentabilidade. O conceito desenvolvimento sustentável
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começa a surgir na década de 1970, a partir dos trabalhos da Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como a Comissão Brundtland, criada em 1983 pela
Assembleia Geral da ONU. Em 1987, essa comissão divulgou um relatório conhecido por Nosso
Futuro Comum; este foi publicado no Brasil pela Fundação Getulio Vargas. (Barbieri, 2007).
Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras de atender as suas próprias necessidades (CMMAD,
1988). As declarações reforçam que a proteção ambiental deve constituir parte desse processo de
desenvolvimento e reforça a ideia com os princípios proclamados pela assembleia geral da ONU. O
direito ao desenvolvimento é um direito inalienável do homem em virtude do qual toda a pessoa e
todos os povos têm direito de participar e contribuir para o desenvolvimento econômico, social, cultural
e político, e de beneficiar-se desse desenvolvimento, de modo que todos os direitos e liberdades
fundamentais do homem possam ser realizadas plenamente (Resolução 41/128 de 4-12-1986, Art 1°.).
Nos 1980 houve um aprofundamento, não só do conceito de sustentabilidade, mas de
desenvolvimento sustentável, e também passou a ser percebida a urgência da introdução de novas
práticas sustentáveis no cotidiano das pessoas e das organizações, sejam elas públicas ou privadas. As
definições sobre sustentabilidade não pararam de surgir. Seguem algumas das principais definições e
dos principais autores que contextualizam o tema.
Claro, Claro e Amâncio (2008) consideram que tem encontrado dificuldade em associar
discursos e práticas gerenciais à interpretação de sustentabilidade, embora o termo esteja cada vez mais
presente no ambiente empresarial. Para os autores, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
seriam equivalentes. Segundo eles, a definição de sustentabilidade mais difundida é a da Comissão
Brundtland (WCED, 1987). Essa definição deixa claro um dos princípios básicos de sustentabilidade, a
visão de longo prazo, uma vez que os interesses das futuras gerações devem ser analisados.
Para Rodrigues, (2009) sustentabilidade significa sobrevivência, perenidade dos
empreendimentos humanos e do planeta. Para Cabestré; Graziade; Polesel Filho (2008),
sustentabilidade seria a relação entre os sistemas econômicos e os sistemas ecológicos na qual a vida
humana continuaria indefinidamente e os efeitos das atividades humanas permaneceriam dentro de
limites sem destruir a diversidade, complexidade e funções do sistema ecológico de suporte à vida.
Oliveira Filho (2004) considera gestão ambiental e desenvolvimento sustentável como
sinônimos de sustentabilidade do negócio. Giacometi (2008) postula que a sustentabilidade é um
objetivo que deve permear as ações das sociedades contemporâneas, diminuindo o uso insensato dos
recursos renováveis e não renováveis.
Na perspectiva da responsabilidade social, Tomazzoni (2007) define que sustentabilidade
significa desenvolvimento econômico, sendo este desenvolvimento sinônimo de sustentabilidade
social, portanto dependente de ações coordenadas de cooperação para reverter o quadro de concepção
de renda em determinadas regiões.
A interpretação da sustentabilidade se vincula a efeitos sociais desejados, a funções práticas que
o discurso pretende tornar realidade objetiva. Sustentabilidade é vista como algo bom, desejável,
consensual. Sustentabilidade também pode ser considerada nova ordem de eficiência econômica que
beneficia todos os cidadãos, em vez de beneficiar poucos em detrimentos de muitos (SCHWEIGERT,
2007). Sustentabilidade fomenta uma visão de desenvolvimento que suplanta o reducionismo. O
desenvolvimento sustentável representa para o homem e para natureza uma garantia de sobrevivência.
(ENCARNACAO, 2007).
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Ações de responsabilidade socioambiental devem considerar os pressupostos do paradigma de
sustentabilidade. A responsabilidade social caracteriza-se pelas atitudes e atividades baseadas em
valores éticos e morais para minimizar os impactos negativos que as organizações causam ao ambiente
(CABESTRE; GRAZIADE POLESEL FILHO, 2008).
Dias (2009), em sua interpretação pelo relatório Brundtland, define sustentabilidade como um
processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção do investimento, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas. As críticas apresentadas
foram quanto aos riscos de uso descontrolado dos recursos naturais sem levar em consideração a
capacidade real de suporte dos ecossistemas. O relatório aponta também para uma não compatibilidade
entre desenvolvimento sustentável e os novos padrões de produção e consumo vigentes na sociedade.
Barbieri & Cajazeira (2009) expõem que o movimento do desenvolvimento sustentável baseiase na percepção de que a capacidade de carga da terra não poderá ser ultrapassada sem que ocorram
grandes catástrofes sociais e ambientais. Mais ainda, já há sinais evidentes de que, em muitos casos, os
limites aceitáveis foram ultrapassados, como atestam diversos problemas ambientais gravíssimos, como
aquecimento global, a destruição da camada de ozônio estratosférico, a poluição dos rios e oceanos,
extinção acelerada de espécies vivas, bem como os sérios problemas sociais. A sustentabilidade, então,
pode ser entendida como conjunto de práticas que deve ser incorporado ao posicionamento estratégico
para definir posturas, permear relações e orientar escolhas.
3.1.2 Dimensões da noção de sustentabilidade

Encontram-se vários enfoques para as dimensões da sustentabilidade:
- Sachs (1994): social, ambiental, econômica, geográfica e cultural;
- Darolt (2000): sociocultural, técnico-agronômica, econômica, ecológica e político institucional;
- Costabeber (1989): aspectos econômicos, sociológicos, ecológicos político institucional;
- Carvalho (1999): econômica, social, ambiental, política, cultural e institucional;
- Carmano e Muller (1993): multidimensional: justiça social, viabilidade econômica, sustentabilidade
ambiental, democracia, solidariedade e ética.
Outra interpretação é a multidimensional esboçada por Sachs (1992), cujo sistema apresenta
cinco dimensões para a noção de sustentabilidade, sendo que propõe ações que explicitam a
necessidade de tornar compatível a melhoria nos níveis de qualidade de vida e preservação ambiental,
enfatizando a importância das práticas sustentáveis e de conservar o meio ambiente. O autor destaca
que, ao planejar o desenvolvimento sustentável, deve-se considerar, simultaneamente, as cinco
dimensões. Sendo elas:
 Sustentabilidade Econômica: almejada através do gerenciamento e alocação mais eficiente dos
recursos e por um fluxo de investimentos públicos e privados;
 Sustentabilidade Social: entende-se como a criação de um processo de desenvolvimento sustentado
por uma civilização com maior equidade e melhor distribuição de renda e de bens cuja finalidade e
reduzir os distanciamentos entre os padrões de vida das classes favorecidas em detrimento das
menos desfavorecidas;
 Sustentabilidade Cultural: inclui a procura por raízes endógenas de processos de modernização e de
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sistemas agrícolas integrados, que facilitem a geração de soluções específicas para o local, o
ecossistema, a cultura e a área;
 Sustentabilidade Ecológica: alcançada através do aumento da capacidade de utilização dos recursos,
do controle no consumo (principalmente, os produtos esgotáveis), redução da geração dos resíduos e
de poluição através da conservação de energia, e de recursos de reciclagem;
 Sustentabilidade espacial: deve ser dirigida para obtenção de uma configuração rural urbana mais
equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades
econômicas.
Constata-se que a sustentabilidade é consequência de um complexo padrão de organização que
apresenta cinco características: interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade
(BARBIERI, 2010).
Segundo Enriquez (2007) apud Bacha et al. (2013), há indícios de haver mais retórica do que
implementação prática e mais dissensões do que convergência. Na prática, esforços em direção à
sustentabilidade envolvem conflitos de tradeoffs. Conforme Claro (2008), nos últimos anos, a noção de
desenvolvimento sustentável tem servido para agrupar diferentes interesses e múltiplas recomposições.
Assim, uma mesma denominação abriga diferentes conceitos e práticas. No entanto, todas as definições
carregam a noção de que o desenvolvimento sustentável é composto de três dimensões: econômicas,
social e ambiental ou ecológica.
3.2 Sustentabilidade organizacional

O principal desafio posto para as organizações, governamentais ou não governamentais, está em
alcançar suas prioridades por meio de análise de desempenho com projeção de uma visão sistêmica,
que permita o agrupamento dos stakeholders as suas respectivas responsabilidades. Diante desses
desafios, é que a sustentabilidade organizacional se propõe, com as ferramentas de alinhamento entre o
desenvolvimento sustentável, a gestão organizacional e as responsabilidades da sociedade.
É possível entender que a sustentabilidade organizacional possui três esferas principais:
econômica, sociedade e ambiente. A estas cabem o dever de, por meio de suas ações e decisões,
integrar: economia e ambiente, sociedade e economia e inserção social de todas as comunidades direta
ou indiretamente atingidas pelas atividades operacionais ou atendimento prestado (ELKINGTON,
1999). O Quadro 01 apresenta estas dimensões.
Quadro 01 – Dimensões da sustentabilidade organizacional
Dimensão econômica
A dimensão econômica se refere à viabilidade financeira.
Ela abrange tópicos como competitividade, oferta de
empregos, penetração em novos mercados e lucratividade
voltada para longo prazo. Os aspectos econômicos e
financeiros da sustentabilidade podem abranger: redução
dos custos de exercer atividade; foco no negócio por
rigorosas políticas de integração; aumento da produtividade
como consequências de uma mão de obra qualificada e
motivada; atrair cada vez mais investidores; e oferecer
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Dimensão ambiental

Dimensão social

oportunidades de inclusão por índices de investimentos
socialmente responsáveis.
A dimensão ambiental prioriza a análise e prevenção dos
impactos gerados pelas organizações nos sistemas naturais
compostos por seres vivos e não vivos (ecossistemas, terra,
água e ar). A responsabilidade ambiental envolve mais do
que conformidade com as regulamentações governamentais
ou iniciativas como reciclagem ou utilização eficiente de
recursos energéticos. Ela envolve uma abordagem
compreensiva sobre as operações organizacionais. Esta
abordagem inclui a avaliação dos produtos da empresa, dos
processos e serviços realizados pela mesma, eliminação de
gastos desnecessários e emissões elevadas e a minimização
de práticas que podem afetar o acesso das gerações futuras
aos recursos naturais críticos.
A dimensão social se foca sobre o impacto que a
organização gera nos sistemas sociais por meio de suas
atividades operacionais. As expectativas dos diversos
grupos relacionados às sociedades são genuinamente
consideradas como totalmente balanceadas. O tópico social
da sustentabilidade organizacional incorpora questões
relativas à saúde pública, questões de interesse ao bem estar
e sobrevivência das comunidades, controvérsias públicas,
competências e educação, justiça social, segurança no
ambiente de trabalho, boas condições de trabalho, exercício
dos direitos humanos, oferta de oportunidades igualitárias e
garantia dos direitos trabalhistas.

Fonte: Munck, Souza Borim, 2009
As reflexões oferecidas por Elkington (1999) vão além, principalmente, na contextualização dos
três tipos de organizações sustentáveis: as economicamente sustentáveis, as ecologicamente
sustentáveis e as socialmente sustentáveis, conforme são apresentadas no Quadro 2 (DYLLICK E
HOCKERTS, 2002).
Quadro 02 - Aplicação das dimensões da Sustentabilidade nas Organizações
Organizações economicamente sustentáveis.
Garantem em qualquer período de tempo um fluxo de caixa suficiente para assegurar uma liquidez
necessária, enquanto que participa de um processo de produção que conflui de uma taxa de retorno
diferenciada a ser oferecida aos acionistas que investem na organização.
Organizações ecologicamente sustentáveis
Usam recursos naturais que são consumidos em uma taxa abaixo da reprodução natural, ou a uma taxa
inferior ao desenvolvimento de substitutos para estes recursos. Elas não proferem emissões que se
acumulam no meio ambiente em taxas maiores do que as capacidades de absorção e assimilação do
sistema natural. Finalmente, estas organizações não se envolvem em atividades que prejudicam os
XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

serviços ecossistêmicos.
Organizações socialmente sustentáveis
Agrega valor `as comunidades dentro das quais realizam suas atividades operacionais ao incrementar o
capital social e seus parceiros e, também, ao alavancar o capital social destas comunidades. Estas
organizações gerenciam o capital social por meio de uma metodologia compreensiva aos stakeholders, a
fim de que os mesmo possam atender as motivações da empresa e, consequentemente, concordar com o
sistema de valores que rege o modelo de gestão da organização.

Fonte: Dyllick e Hockerts (2002) aput Munk (2009)

Metodologia
A pesquisa/investigação quantitativa, realizada para analisar/descrever o(s) princípio(s) sobre
sustentabilidade dos acadêmicos dos cursos de administração do Centro Universitário Luterano de JiParaná - CEULJI. Esse curso foi escolhido por ser referência em termos de posicionamento
político/social sobre sustentabilidade, no CEULJI.
O método de coleta de dados foi o levantamento de informações a partir de um interrogatório
aplicado aos participantes que estavam presentes, isto é, uma coleta de dados do tipo censo, aos quais
foi feita várias perguntas sobre seus princípios, atitudes, percepções e motivações.
O estudo das variáveis foi elaborado, por meio de questões de múltipla escolha e questões
abertas, nas quais os participantes passam informações sobre seu perfil através posicionam a respeito
de uma série de perguntas.
Análise dos Dados
A temática da sustentabilidade surgiu para o mundo através de estudos feitos por cientistas do
mundo inteiro apresentado a várias autoridades governamentais no final da década de 80, “[...] com a
publicação em 1987 do relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) [...]” (BARBIERI, 2010). No decorrer dos anos 90 até os dias atuais, governos, instituições
governamentais e não governamentais. Mobilizam-se para alcançar um dos principais “Objetivos do
Milênio” da Organização das Nações Unidas (ONU), que é promover “qualidade de vida e respeito ao
meio ambiente”.
A pesquisa analisou os principais princípios/conceitos de sustentabilidade com acadêmicos do
curso de administração do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. Para alcançar o objetivo foi
realizado um estudo descritivo, analítico, quantitativo e bibliográfico.
A população estudada foi de 65 acadêmicos, onde foi realizado um questionário com perguntas
abertas e fechadas, este foi dividido em 04 partes, princípios, atitudes, motivações e percepções sobre a
sustentabilidade, a seguir cada uma das partes serão analisadas.
Princípios Sustentáveis
Segundo o minidicionário da língua portuguesa do professor Francisco da Silveira Bueno a
definição de principio é: “Principio: s. m.. Momento em que alguma coisa tem origem; origem,
começo; teoria; teoria, conceito; estreia; –s: primícias; rudimentos”. (BUENO, 1996, p.528).
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Está parte da pesquisa procurou analisar quantitativamente os conceitos básicos sobre
sustentabilidade dos universitários questionados. Observe os dados obtidos no gráfico 01:
Gráfico 01 - Princípios Sustentáveis

Fonte: Dados dos autores da pesquisa.

Os dados demonstram que 68% dos entrevistados sabem o conceito de sustentabilidade, 30%
sabem parcialmente e 2% não sabem o que se trata à temática. Em termos de importância, 91%
disseram que o tema é importantíssimo, 8% responderam que tem pouca e 1% nenhuma importância.
Quando somados os que sabem e os que sabem parcialmente, comparados com o grau de importância
com maior porcentagem percebe-se certa equivalência nos valores. Tal observação demonstra que
mesmo não tendo princípios básicos totalmente formados, ambos reconhecem a importância da
sustentabilidade.
Em ralação a missão da sustentabilidade 82% sabem a missão contra 18% que sabem
parcialmente. Observe que todos os avaliados reconhece que a sustentabilidade tem uma missão e que é
mais do que uma simples ideologia. Sim reconhecem, mas muitos desses não buscam mais informações
sobre o assunto, por isso, não sabem os conceitos básicos sobre o desenvolvimento sustentável. Podem
até ter prática/cultura sustentável, o que é essencial, porém melhor seria se conhecem as primícias
sustentáveis.
Atitudes Sustentáveis
A prática é essencial não só na ciência, mas sim na vida como um todo é a partir dela que
aprendemos, remodelamos, melhoramos o que se almeja. Neste mundo onde os recursos são limitados,
e há interdependência entre na relação homem-natureza, ter prática sustentável torna-se mais
importante do que a própria teoria, pois é a parte que interessa. “É um equívoco pensar e agir como se o
homem fosse uma coisa e sua casa, suas cidades, sua tecnologia, ou sua língua fosse algo diferente.
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Essa afirmação parte do reconhecimento da importância do trabalho interdisciplinar no estudo da
relação pessoa-ambiente”. (GONÇALVES, 2009).
Está parte da pesquisa procurou analisar quantitativamente as práticas sobre sustentabilidade
dos universitários questionados. Observe os dados obtidos no gráfico 02:
Gráfico 02 – Atitudes e Práticas Sustentáveis

Fonte: Dados dos autores da pesquisa.

Os dados demonstram que, 57% disseram que desenvolvia alguma prática, contra 43% que não
desenvolviam dos que praticam 37% prática em casa e 31% no trabalho. Como visto nos princípios a
maioria, 90%, dos acadêmicos reconhecem que a sustentabilidade é importante, principalmente para as
gerações futuras, porém quase a metade não tem uma prática/cultura sustentável, o que torna difícil o
desenvolvimento da sustentabilidade.
Motivações
As motivações para com o desenvolvimento sustentável são de extrema importância, pois é a
partir dela que se passa interagir e a conhecer melhor os princípios da sustentabilidade, elas em sua
maioria acontecem na escola/universidade onde os gestores/professores desenvolvem atividade/eventos
para trabalhar o assunto, por exemplo, a elaboração e cumprimento da Agenda 21, Semana do Meio
Ambiente, entre outros eventos.
Está parte da pesquisa procurou analisar quantitativamente as motivações para com a
sustentabilidade.
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Gráfico 03 – Motivações Quanto à Sustentabilidade

Fonte: Dados dos autores da pesquisa.

As motivações para com o tema sustentabilidade, 69% argumentaram que já ouviram
falar/discussão na escola/universidade, 22% no trabalho e 3% nunca ouviram nada a respeito do
assunto. Comparando à prática sustentável e as motivações para mesma, observa-se, mesmo que a
maioria dos acadêmicos que têm acesso a discussões/informações sobre o assunto, pouco mais da
metade tem alguma prática sustentável, o que explica o baixo percentual de discussão/prática no
trabalho dos futuros administradores.
Sobre o estudo da sustentabilidade na escola/universidade, 72% disseram que já
estudaram/discutiram e 28% disseram que não. Vinte e oito por cento não estudaram esse dado merece
atenção, pois é mais que a quarta parte dos entrevistados. Observa-se que não é por falta de
disponibilidade de informação, mas sim por falta de interesse por parte de alguns
estudantes/universitários.
Percepções
Segudo Bueno (1996) percepção é: “s.f. Ato, efeito ou faculdade de perceber; compreenção”.
Nesta parte da pesquisa, procurou-se analisar, como os futuros administradores percebem a importância
da sustentabilidade nas organizções. Para alcançar o objetivo, foi feito três perguntas. Observe os dados
obtidos e as perguntas no gráfico 04:
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Gráfico 01 – Percepções dos Acadêmicos

Fonte: Dados dos autores da pesquisa.

Os dados sobre as percepções mostraram que, a importância da adesão das empresas pela
sustentabilidade, 88% disseram que é importantíssimo a adesão, 9% defendem que tem pouca
importância, 1,5% argumentaram que é indiferente e outros 1,5% disseram que não tem nenhuma
importância.
As maiorias dos acadêmicos reconhecem a importância das empresas aderirem prática/cultura
sustentável, mas 9% que diz que tem pouca e 3% são indiferentes ou não tem nenhuma importância.
Somando esses dois últimos dados, têm 12% que defendem que a temática tem pouca ou nenhuma
importância. Para o ambiente acadêmico cercado de informações sobre o assunto, é um dado alarmante,
pois mais de 10% dos entrevistados parece não compreender o propósito final do desenvolvimento
sustentável, que é promover “qualidade de vida e respeito ao meio ambiente”. Assim como os cidadãos,
as organizações tem papel ativo nesta meta, para facilitar o alcance deste objetivo por parte das
organizações, administradores devem ter ou desenvolver, consciência/cultura/prática sustentável.
No que se diz respeito as sugestões das práticas sustentáveis para empresas que não tem a
mesma, foi obtido os seguites dados 25% economizar impressão de papel, 14% diminuir o uso de
energia elétrica, 12% plantar árvores nas ruas, 40% participar de ações de preservação e defesa de
mangues, rios e mares, 09% incentivar o uso de produtos feitos com material reciclado, ninguem teve
uma outra opção. O dado que mais se destacou foi a preservação e defesa de mangues, rios e mares,
este dado sobresaiu sobre os demais porque no Brasil/região norte, o sameamento básico é de
baixíssima qualidade, quando existe. Os dados relacionados a racionalização de gastos vem e seguida,
no caso, economia de papel e energia elétrica. Somados eles chegam a 39% que em sua essencia
contribui não só para o desenvolver sustentável, mas também para a economia do país e das
organizações.
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Considerações Finais
A hipótese implícita desta investigação está nos princípios básicos, isto é, se uma pessoa
conhece os princípios sobre determinada ideologia/filosofia ela na maioria das vezes, terá mais
consciência sobre determinada atitude/percepção, e se motivará mais para defender em prol daquilo que
se luta, uma vez que fica menos difícil lutar por uma causa quando se sabe suas primícias. Assim, os
princípios sustentáveis por si só, já é um fator de sustentabilidade. Nas analises foi possível
diagnosticar que apesar dos universitários terem acesso à informação sobre sustentabilidade dentro e
fora do ambiente acadêmico, este foi um dos itens que mais se destacou, pois, considera-se que quase a
metade não coloca em prática a sustentabilidade em suas casas, empresas, trabalho etc. Com isso se a
maioria dos futuros administradores não desenvolver cultura/prática e principalmente consciência
sustentável, será difícil promover a sustentabilidade.
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ANÁLISE DO PROJETO CONTA CIDADÃ DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DA ENERGISA
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Resumo: Com o passar dos anos a maioria dos processos e equipamento utilizados para o uso diário nos setores industrial,
residencial e transporte foi desenvolvida numa época de energia abundante e com preço acessível e quando as preocupações
com meio ambiente ou não existiam ainda ou eram pouco discutidas. Atualmente a Educação Ambiental tem influenciado
nas organizações como um mecanismo de pluralizar a consciência ambiental, as empresas investem em marketing social,
marketing verde e em programas que tanto envolvam seus funcionários como seus clientes. Nesse contexto, este trabalho
teve como finalidade identificar a contribuição do projeto Conta Cidadã do Programa de Eficiência Energética da Energisa
como uma iniciativa de educação ambiental para a população envolvida em Campina Grande-PB. Foi utilizada uma
pesquisa qualitativa em campo através de questionários contendo 16 questões que foi distribuído entre a comunidade
participante com uma amostra de 125, delimitada no bairro Liberdade em Campina Grande, juntamente com uma análise de
conteúdo. A partir dos dados coletados o projeto ContaCidadã foi avaliado como um projeto que envolve a Educação
Ambiental e que utiliza tal ferramenta para a disseminação da importância do cuidado com o meio ambiente, de forma
significativa tem mudado a realidade da comunidade avaliada.
Palavras-chave: Energia; Educação Ambiental; Comunidade; e ContaCidadã;
Abstract: Over the years most of the processes and equipment used for everyday use in the industrial, residential and
transportation was developed in an era of abundant energy and affordable and when concerns about the environment or did
not exist or were little discussed. Currently environmental education has influenced in organizations as a mechanism
pluralize environmental awareness, companies invest in social marketing, green marketing and programs that both engage
your employees as your customers. In this context, this study aimed to identify the contribution of the project Account
Citizen's Energy Efficiency Program Energisa as an environmental education initiative for the people involved in Campina
Grande. We used a qualitative research in the field through questionnaires containing 16 questions was distributed among
the participating community with a sample of 125 neighborhood bounded Freedom in Campina Grande, along with a
content analysis. From the data collected ContaCidadã the project was evaluated as a project involving environmental
education and using such a tool for the dissemination of the importance of caring for the environment, have significantly
changed the reality of the community assessed.
Key-words: Energy, Environmental Education, Community, and ContaCidadã;
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1. INTRODUÇÃO
Historicamente a busca pelo conhecimento sempre marcou a humanidade, cada uma com suas
necessidades e época, focados na satisfação dos desejos do individuou. A busca constante por evolução
e inovação sempre motivou os estudiosos filosóficos e sociais, a quererem alcançar o não existente. O
fogo uma fonte de calor e luz surgiu como um marco que estimulou o homem a ansiar pela sua
evolução, no século XIX a industrialização mundial confirmou os ganhos da evolução do homem até
nos dias de hoje, a iniciativa em transformar energia mecânica em energia elétrica de alguns inventores
conduziram a invenção da lâmpada elétrica e a construção da primeira central de energia elétrica com
sistema de distribuição, resultando na instalação da Indústria do Setor Elétrico (ISE), no fim do século
XIX.
O setor energético proporcionou uma produtividade econômica e mudanças qualitativas no
bem-estar da população, a medida que se disseminava os ganhos que o setor energético traria a
sociedade surgiu com novas necessidades de serviços energéticos à serem proporcionados por
empresas especializadas. Através de uma combinação de infraestrutura, de tecnologia e suprimento de
energia adquiri-se serviços energéticos, com a preocupação na utilidade/satisfação dos consumidores.
A energia tornou-se algo essencial no cotidiano da população, despertando a necessidade de uma
educação de como utilizar o serviço de forma mais sustentável e consciente.
Construir uma consciência sustentável ainda é um desafio, a Educação Ambiental tem agido no
cotidiano da população com intuito de pluralizar o conteúdo, as empresas fornecedoras do serviço de
eficiência energética abraçou a causa e disponibilizou campanhas para o envolvimento dos
consumidores e seus fornecedores, resultando em uma melhor utilização da energia satisfazendo as
necessidades atuais, preocupando-se com as gerações que ainda utilizaram o serviço tornando-se uma
educação ambiental transformadora.
A Educação Ambiental transformadora fala de uma educação enquanto práxis social que
contribui agrega valor no processo de formação de uma sociedade pautada por novos patamares
civilizacionais e societários distintos dos atuais, em que a sustentabilidade da vida e a ética ecológica
sejam sua essência (Loureiro, 2002).
Alguns programas foram desenvolvidos para a disseminação da educação ambiental na
comunidade, um exemplo é o caso da parceria da Universidade Regional de Blumenau- FURB com a
IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais- FURB), onde desenvolveram uma cartilha, baseada na
realidade em que a comunidade vivia, informando e esclarecendo as pessoas sobre água tratada e não
tratada para o consumo humano, incentivando o não desperdício. Dentre os inúmeros estudiosos na
área ambiental, o presente estudo terá como base Aragão Neto (2010), Goldemberg (2000), Pedrini
(2000), Cavalcanti (1999) e Stern (2006).
A Energisa empresa localizada na cidade de Campina Grande- PB, é um exemplo dessa
preocupação através do programa de eficiência energética “Conta Cidadã” onde o consumidor vai ao
um ponto de coleta com a conta de luz e efetua o cadastro, após o cadastramento o cliente é
comunicado dos materiais recicláveis (papel, vidro, alumínio, etc) e seus devidos valores onde serão
descontados da próxima conta.
Diante disto, o presente estudo está baseado na seguinte problemática: Qual a contribuição do
projeto Conta Cidadã do Programa de Eficiência Energética da Energisa para a comunidade envolvida
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em Campina Grande-PB? Tem objetivo de identificar a contribuição do projeto Conta Cidadã do
Programa de Eficiência Energética da Energisa como uma iniciativa de educação ambiental para a
população envolvida em Campina Grande-PB.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A necessidade da produção de energia no Brasil surgiu pelo fato que nas colônias antigas, a
maior parte dos produtos industrializados era importada da Europa ou Estados Unidos da America, com
exceção de alguns bens que eram produzidos no aís, mas que infelizmente eram feitos por métodos
artesanais por causa que nos países desenvolvidos a indústria foi estabelecida tardiamente. A eficiência
energética é um dos pontos preocupantes do desenvolvimento sustentável. O impacto que a queima dos
combustíveis fosseis é incoerente co as necessidades do atual do planeta, levando os especialistas da
área a preocuparem em procurarem por novas fontes de energias que sejam limpas, estudando os
setores industriais, residenciais e de transportes.
Com o passar dos anos a maioria dos processos e equipamento utilizados para o uso diário nos
setores industrial, residencial e transporte foi desenvolvida numa época de energia abundante e com
preço acessível e quando as preocupações com meio ambiente ou não existiam ainda ou eram pouco
discutidas. Pode-se dizer que estes são os motivos para que haja tantas oportunidades de melhoria na
economia de energia, tanto para melhorar a imagem pública de indústrias que deixaram de serem
contribuintes para a poluição, quanto para aumentar a competitividade entre as empresas.
Atualmente a eficiência global de conversão de energia primária em energia útil corresponde
aproximadamente a um terço igual a 33%, onde dois terços da energia são desperdiçados no processo
de conversão, sob a forma de calor a baixas temperaturas. As estatísticas mostram que nos próximos 20
anos, poderá haver uma redução de 25% a 35% da quantidade de energia primaria nos países
industrializados com ganhos econômicos relevantes. Em relação aos países desenvolvidos os potenciais
de melhoria são entre 30% a 45%, levando em consideração a característica desses países de terem um
alto índice de crescimento econômico e por uma relevante presença de equipamentos obsoletos
(GOLDEMBERG, 2000).
De acordo com o site da Eletrobrás, ela é uma empresa de capital aberto, dirigida pelo governo
brasileiro, atuando nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Focada na
rentabilidade, competitividade, integração e sustentabilidade, a companhia conduz um sistema
composto de 12 subsidiárias, uma empresa de participações (Eletrobrás Eletropar), um centro de
pesquisas (Eletrobrás Cepel) e metade do capital de Itaipu Binacional. A preocupação e o
comprometimento da empresa certifica que a mesma cresça a cada ano mais, criando uma visão de que
em 2020, se tornar o maior sistema empresarial global de energia limpa, com rentabilidade comparável
às das melhores empresas do setor elétrico (ELETROBRÁS,2013).
A existência de energias alternativas ainda não oferece vantagens econômicas claras quando
relacionadas ao petróleo e seus derivados, mais em contra partida, o imperativo ecológico vai
influenciar cada vez mais, a partir dos rumos que a crise ambiental está desencadeando com as
mudanças climáticas. Segundo Stern (2006), a mudança climática pode ser considerada como a maior
falha de mercado nunca vista antes.
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Preocupações com o meio ambiente estão se tornando cada vez mais evidentes, os novos gestores
que estão sendo formandos entram no mercado com a mentalidade aberta em relação a está
preocupação, uma educação ambiental que deve está presente no cotidiano das pessoas fortalecendo
assim a disseminação do assunto.
2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental foi oficializada no Brasil através da lei federal de nº 6.938 Art 2º - “A
Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.
(CF/88), sancionada a 31 de agosto de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
Apesar do atraso em relação às recomendações da Conferência de Estocolmo (1972), esta lei foi
promulgada graças ao trabalho e empenho de setores da sociedade como partidos de esquerda, ONGs,
ambientalistas e acadêmicos.
A Educação Ambiental tem em sua concepção o princípio de que não há ciência sem o homem,
trabalho e a natureza em que os conteúdos e conceitos devem ser considerados básicos para a
compreensão da relação entre a Natureza, o Conhecimento e a Sociedade. (MORADILLO; OKI, 2003).
O conhecimento sobre o assunto facilita a construção de uma consciência ambiental no individuo.
A Educação Ambiental no Brasil se estabeleceu nos meios educacionais depois da instituição da
Política Nacional de Educação Ambiental (1999), que instituiu a necessidade de incluir conteúdos
ecológicos nos diversos níveis de formação educacional. Esse fato abriu espaço para a temática
Educação Ambiental nos cursos de nível superior. Percebia-se, a partir desse momento, que não só as
instituições de ensino fundamental e médio tinham a Educação Ambiental em seus currículos, como
também os cursos universitários passaram a incluí-la em seus programas.
Programas dentro da universidade começaram a surgi para quebrar os muros da instituição e
alcançar a comunidades, disseminando a consciência ambiental não mais só nas universidade mais vista
como um tema que deve alcançar o todos cidadãos, criando assim uma maior pluralização do
verdadeiro sentido da sustentabilidade. Segundo Pedrini (2000), “a Educação Ambiental é uma das
possibilidades de reconstrução multifacetada não cartesiana do saber humano, constituindo-se num
saber construído socialmente e caracteristicamente multidisciplinar na estrutura, interdisciplinar na
linguagem e transdisciplinar na sua ação”.
A Educação Ambiental se enquadra na sociedade como um mecanismo que traga o bem estar ao
individuo, sem deixa de alcançar seu objetivo. A qualidade de vida da população está relacionada a
satisfação dos seus desejos e ao sentimento de senti-se satisfeita no espaço que convive. Pode-se
mensurar a qualidade de vida pela distância entre o que se deseja e o que se alcança, ou seja, pelos
estágios de consciência a respeito dos graus de prazer ou felicidade experimentados (Scanlon, in
Nusbaum & Sen, 1995: 185). Segundo Aragão (2010) a Educação Ambiental é um tema relevante que
quando presente na vida das pessoas funciona como um instrumento de viabilização para que as futuras
gerações sejam menos consumistas e mais racionais, preocupando-se com as necessidades coletivas em
detrimento do consumo compulsivo e do individualismo.
A buscar por uma identidade dentro do mercado de trabalho, mostra as empresas que a inserção
da preocupação ambiental em sua missão e visão é um investimento e não um custo, formando dentro
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da organização indivíduos envolvidos no assunto e fortalecendo a sua imagem diante dos clientes
sensibilizados ou não pela causa ambiental que hoje vivemos em todo o mundo.
Atualmente a Educação Ambiental tem influenciado nas organizações como um mecanismo de
pluralizar a consciência ambiental, as empresas investem em marketing social, marketing verde e em
programas que tanto envolvam seus funcionários como seus clientes. Cavalcanti (1999) demonstra a
educação, diálogo entre stakeholders (atores, sujeitos sociais) e gestão participativa como padrões
básicos para a regulamentação ambiental.
2.3 PROJETO CONTA CIDADÃO
O projeto Conta Cidadão é uma iniciativa da empresa fornecedora de energia do município de
Campina Grande- PB, com intuito de envolver a comunidade com os problemas ambientais existentes
atualmente em todo o mundo. A atitude surge da empresa “recompensar” o meio ambiente por suas
agressões ambientais, levando em consideração as leis ambientais que conscientiza e estimula as
grandes empresas a preservarem o meio em que habitam. De acordo com a Constituição Federal, em
seu art. 225, § 3º, instituiu que as condutas maléficas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas jurídicas ou físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente do
comprometimento em reparar danos.
O projeto é recente a menos de uma ano está na ativa, ele funciona da seguinte forma: levando
em consideração os principais produtos que poluem o meio ambiente (papel, alumínio, plástico, dentre
outros) são listados por maior impacto de poluição no meio ambiente e correspondidos a valores ( que a
própria empresa delegou), o cliente se desloca ao ponto de coleta com o material reciclável, onde é
atendido por um servidor da empresa que pesa o material e calcula o valor correspondente ao quilo que
obteve com o material. Por fim, o cliente recebe um cartão de controle onde é colocado o valor
arrecado e a cada nova coleta o valor é acrescentado no cartão e vem descontado na próxima conta de
luz do cliente.
3. METODOLOGIA
Com objetivo de identificar a contribuição do projeto Conta Cidadã do Programa de Eficiência
Energética da Energisa como uma iniciativa de educação ambiental para a população envolvida do
bairro da liberdade em Campina Grande-PB. Através de uma pesquisa descritiva de caráter
exploratória, que de acordo com Gil (2010, p. 27) a pesquisa descritiva “[...] têm como objetivo a
descrição das características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis”. E exploratória que segundo (...). Com
abordagem qualitativa. “qualitativa uma vez que tem como preocupação maior a interpretação de
fenômenos e a atribuição de resultados (GODOY, 1995, p. 58)”.
A amostra utilizada foi do tipo não probabilística intencional, onde os seus elementos são
selecionados de acordo com a intenção do pesquisador. Para determinação da amostra com o universo
desconhecido foi utilizada a fórmula encontrada em Sâmara e Barros (1997, p.75) que resultou uma
amostra de 196 entrevistados. Onde dessa amostra de 196 foram alcançadas 125 entrevistados. Foi
utilizada a seguinte fórmula para alcançar o objetivo do presente estudo: _p: p.q.. Z n
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Onde:
_p
p

7% - desvio padrão da proporção
50 % - proporção ou porcentagem dos elementos do universo pesquisado favoráveis ao
atributo pesquisado;

q

50 %- proporção ou porcentagem dos elementos do universo pesquisado desfavorável ao
atributo pesquisado;

Z
N

1,96% - margem de segurança
?Desconhecido?
95% segurança

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas constituído por
16 questões com base nos estudos de Aragão Neto (2010), Goldemberg (2000), Pedrini (2000),
Cavalcanti (1999) e Stern (2006), contendo perguntadas de múltipla escolha como também indicadores
em ordem de importância, usando escala de Likert 1 a 5, sendo 1.Concordo Totalmente, 2 Concordo
Parcialmente, 3. Nem concordo nem discordo, 4. Discordo Parcialmente. O instrumento de pesquisa foi
elaborado levando em consideração as seguintes variáveis: perfil dos entrevistados; estrutura física e
indicadores de satisfação dos usuários. A analise dos dados foi atráves da frequência relativa e
absoluta.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.2.1. DADOS PESSOAIS

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

Fonte: Pesquisa Direta(2013)
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Com uma amostra de 125 pessoas obteve-se a partir dos gráficos acima alguns dados como,
uma faixa etária de 53% maior que 35 anos, segundo o gênero 60% é do sexo masculino, a escolaridade
dos entrevistados tem um percentual de 38% com o ensino médio completo e por fim 31% dos
entrevistados em suas residências tem 4 moradores. Considerando como uma amostra significativa
observa-se que há uma maior disponibilidade por parte dos indivíduos com idade maior que 35 anos. O
que observa-se que com o decorrer da pesquisa o fato de uma superioridade na idade de 35 com
escolaridade de ensino médio mostra que a pluralização do conteúdo sobre a preocupação do meio
ambiente estar influenciando aos indivíduos que não tiveram a oportunidade de conviver tal assunto no
dia a dia na escola, como a geração mais nova e tem.

4.2.2. ANÁLISES DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO BAIRRO DA LIBERDADE EM
CAMPINA GRANDE

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

No Gráfico correspondente a danificação ao meio ambiente deixa bem explicito que a
população tem consciência que danifica o meio ambiente, com uma porcentagem de 38% dos
entrevistados, observa-se que o conhecimento sobre ações que danificam ao meio ambiente traz uma
consciência aos entrevistados quando ao demonstra o gráfico correspondente a questão “que fazem
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algo para mudar a situação no meio ambiente”, 42% da população demonstra que com pequenas ações
em seu dia a dia elas conseguem fazem a sua contribuição ao meio ambiente. Nota-se uma influência
ou pode-se dizer uma consequência para a existência dessa contribuição o fato de 72% dos
entrevistados alegarem o incomodo com alguns aspectos relacionados ao meio ambiente como
desmatamento, poluição, mostrado no gráfico correspondente, “Eu me sinto incomodado com algum
aspecto relacionado ao meio ambiente”. O que afirma Aragão (2010), quando ele diz que a Educação
Ambiental é um tema relevante que quando presente na vida das pessoas funciona como um
instrumento de viabilização para que as futuras gerações sejam menos consumistas e mais racionais,
preocupando-se com as necessidades coletivas em detrimento do consumo compulsivo e do
individualismo.

4.2.3. QUALIDADE DE VIDA

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

A Qualidade de vida para o individuo pode ser conceituada como uma forma de avaliar as suas
necessidades, através dos graus de satisfação e dos patamares desejados. Diante disto pode-se, tentar
mensurar a qualidade de vida pela distância entre o que se deseja e o que se alcança, ou seja, pelos
estágios de consciência a respeito dos graus de prazer ou felicidade experimentados (Scanlon, in
Nusbaum & Sen, 1995: 185). A partir disto avaliando o gráfico nota-se que 17% da população não
estar satisfeita com a qualidade de vida na cidade de Campina Grande-PB, que a satisfação das suas
necessidades não estão sendo atingida de forma desejada, influenciando no seu dia a dia, e resultando a
uma antipaia da própria população a sua cidade. as suas necessidades, através dos graus de satisfação e
dos patamares desejados.
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4.2.4. LEIS AMBIENTAIS

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

As empresas que desmatam o meio ambiente tem por obrigação tanto com seus clientes, quanto
com a população de recompensarem ao meio onde ela polui. O conhecimento sobre determinadas leis
ambientais como essa apresentada anteriormente ainda é pouco disseminada, nota-se através da
pesquisa que 37% da amostra não tinha conhecido sobre leis, nem ao menos ouviram falar das mesmas,
o que mostra que o descaso tanto do Governo, enquanto instituição superior, quanto das empresas,
enquanto fornecedor de serviços, diante da população ainda grande. Segundo Pedrini (2000), “a
Educação Ambiental é uma das possibilidades de reconstrução multifacetada não cartesiana do saber
humano, constituindo-se num saber construído socialmente e caracteristicamente multidisciplinar na
estrutura, interdisciplinar na linguagem e transdisciplinar na sua ação”.

4.2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Fonte: Pesquisa Direta(2013)
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A interdisciplinaridade existente na Educação Ambiental resulta em muitas discussões entres
pesquisadores ou/e educadores, surgindo como alternativa capaz de fornecer novos valores, condutas
sociais ambientalmente corretas tendo como princípio norteador a ética nas relações sociais. A
Educação Ambiental tem em sua concepção o princípio de que não há ciência sem o homem, seu
trabalho e a natureza e que os conteúdos e conceitos devem ser considerados básicos para a
compreensão da relação entre a Natureza, o Conhecimento e a Sociedade. (MORADILLO; OKI, 2003).
Diante disto nota-se que a disseminação da Educação ambiental no âmbito da comunidade tem tido
êxito a partir dos dados apresentado no primeiro gráfico correspondente “já ouvi falar em Educação
Ambiental”, onde 79% dos entrevistados afirmaram que já ouviram falar sobre a mesma, em ambientes
diferentes e influentes em seu dia a dia. No segundo gráfico correspondente a 70% mostra um dos
objetivos da Educação Ambiental sendo alcançado, como de influenciar a população, de levar a
consciência de suas atitudes, a rever os valores diante da sociedade.

4.2.6. PROJETO CONTACIDADÃ DA ENERGISA

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

A criação de projetos que envolvam a Educação Ambiental é uma ferramenta que tanto auxilia a
empresa/ONG/Cooperativa que forneça, quanto a população que de alguma forma é estimulada a se
envolver por um bem não somente individual mais cooperativo. Foi perguntado aos entrevistados sobre
o conhecimento da existência de algum projeto que envolva Educação Ambiental na cidade de
Campina Grande- PB, como visto no primeiro gráfico acima, e nota-se uma aproximadamente na
afirmativa de que conhecem com uma porcentagem de 27% com os que não possuem o conhecimento
correspondendo a 28%. O que mostra que a divulgação dos projetos deve ser revista para uma maior
eficiência em alcançar a população, além dos ganhos que tais projetos acarretam para a cidade, bairro e
comunidade. Observa-se também que no segundo gráfico correspondente ao conhecimento do projeto
ContaCidadã da Energisa 53% tem esse conhecimento, o que mostra que no bairro da liberdade o
projeto estar sendo bem divulgado.
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Fonte: Pesquisa Direta(2013)

O projeto ContaCidadã é uma iniciativa da Energisa, atualmente fornecedora de energisa para a
cidade de Campina Grande-PB, implementado a menos de um ano o projeto tem contribuído de forma
significativa a comunidade onde o ponto de coleta é colocado. Diante disto, os entrevistados
responderam as seguintes questões demonstradas nos gráficos acima, em questão se o projeto ele
estimular ou orienta a população, em relação a estimular 55% concordam que ele estimula, pois o
projeto volta ao cidadão o direito de ter um abatimento na sua conta de energia. Em relação a orientar a
população 54% concordam, a partir do momento que o projeto começa a estimular e trazer o
conhecimento das praticas ecológicas, como separação de lixo, reciclagem de papel, alumínio etc,
gerando assim uma consciência ambiental na população.

Fonte: Pesquisa Direta(2013)

Sabe-se que como uma empresa é implementada em uma cidade ela acaba tendo que desmatar
algumas arvores, ou até mesmo utiliza como matéria prima produtos poluentes ao meio ambiente.
Outra fonte de energia que vem se destacando é o lixo, a conscientização na utilização do lixo “mata
dois coelhos com uma cajadada só”: afinal quando se dar um destino útil para os rejeitos urbanos e
industriais acaba ajudando a minimizar a crise energética. A partir disto, achou-se pertinente perguntar
a população se “o projeto ContaCidadã recompensa o meio ambiente por suas agressões ambientais”
que teve uma posição positiva em relação a essa “recompensa” com um percentual de 37% da amostra,
o que mostra que a empresa estar conseguindo alcançar a sua responsabilidade socioambiental.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa procurou-se identificar a contribuição do projeto Conta Cidadã do Programa de
Eficiência Energética da Energisa como uma iniciativa de educação ambiental para a população
envolvida em Campina Grande-PB. De forma geral nota-se que o projeto ContaCidadã tem uma
avaliação positiva diante da população, a partir dos dados coletados onde 55% concordam que o projeto
estimula os envolvidos no mesmo, e 54% são orientados a praticarem praticas ecológicas, isso
demonstra que de forma significativa o projeto tem alcançado o seu objetivo e contribuído para a
criação de uma consciência ambiental na comunidade.
Em relação a influência que a Educação Ambiental com um percentual de 70% dos entrevistados,
levando em consideração que 79% afirmaram que já tinham ouvido falar sobre a Educação Ambiental,
o que nos leva a afirma que a interdisciplinaridade que a mesma possui tem alcançado um numero
relevante de indivíduos, o que mostra que a Educação Ambiental é um mecanismo eficiente e eficaz,
contribuindo para a criação de um alicerce para o desenvolvimento sustentável diante da população.
Apesar de uma boa avaliação que o projeto ContaCidadã teve é pertinente fazer a seguinte
colocação, de que os demais projetos que envolvam a Educação Ambiental sejam mais divulgados, até
mesmo o Projeto ContaCidadã, pois os entrevistados colocavam que tinham o conhecimento sobre
projeto que envolviam a Educação Ambiental mas não tinham o conhecimento que o projeto
ContaCidadã tinha esse envolvimento, pois projeto ter sido implementado e não apresentado a
população.
Neste sentido, o trabalho recomenda e avalia que a participação de órgãos superiores como
Prefeitura da cidade ou Governo do Estado é um fato relevante para o fortalecimento e a pluralização
da criação de projetos que tem por finalidade contribuir ou orientar a população a uma consciência
ambiental. O projeto ContaCidadã no seu contexto atual tem alcançado o seu objetivo, mas deve-se ter
a preocupação com os demais projetos e sobre como ela chega a população, através de cartilhas
educativas que mostrem a importância do desenvolvimento sustentável no bem estar da população
como um todo.
6. REFERÊNCIAS
ARAGÃO NETO, D. Educação Ambiental nas Universidades: Reflexões sobre o processo ensinoaprendizagem da Educação Ambiental. Volta Redonda, 2010. 55 f. Dissertação (Mestrado em
Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente) – Programa de Mestrado Profissional, UniFOA.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado, 1988.
CAVALCANTI, C. Meio ambiente,desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Meio
ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas Paulo: Cortez/Fundação Joaquim Nabuco,
1999.
ELETROBRAS, Energias para novos tempos. Rio de janeiro, 2007. Disponível em <
http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS293E16C4PTBRIE.htm> Acessado em: 27 de junho de 2013.

GOLDEMBERG,J. Pesquisa e desenvolvimento na área de energia. São Paulo em perspectiva, 14(3)
2000.
XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas,
São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, maio/jun. 1995.
LOUREIRO, C. F. B. (org.). Cidadania e meio ambiente: Salvador: Centro de Recursos Ambientais
da Bahia, 2003-b.
MORADILLO, Edilson Fortuna de; OKI, Maria da Conceição Marinho. Educação ambiental na
universidade: construindo possibilidades.Quim. Nova, Salvador - Ba, v. 27, n. 2, p.332-336, 20 nov.
2003.
NUSSBAUM, MARTHA & SEN, AMARTYA (EDS.). The Quality of Life. Clariton Paperbacks,
1993.
PEDRINI, A. de G. Em Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas; Pedrini, A. de
G., org.; 3a ed.,Vozes: Petrópolis, 2000,cap. i.
STERN, N. The Economics of Climate Change. Relatório apresentado ao governo britânico.
Cambridge University Press, 2006.
GUERRA, Isabelle Carvalho. Pesquisa Qualitativa e Analise de Contéudo- Sentidos e forma de
uso. São João do Estoril-portugal: Principia, 2006.

XV ENGEMA 2013

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

TRATAMENTO DOS ANIMAIS NA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE ALIMENTOS
NO BRASIL: UM DESAFIO PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
Monique Husseini Perin
Vale S.A.
monique.husseini@gmail.com
Celso Funcia Lemme
Instituto COPPEAD de Administração – Universidade Federal do Rio de Janeiro
celso@coppead.ufrj.br

Resumo: Este estudo buscou avaliar, com base em informações divulgadas pelas empresas, o grau de relevância que os
participantes da cadeia produtiva da indústria de alimentos de origem animal no Brasil atribuem aos riscos e oportunidades
empresariais decorrentes de práticas que causam estresse e sofrimento nos animais no processo produtivo. O Brasil é um
dos maiores produtores e exportadores de carne bovina, de frango e suína no mundo, fazendo este segmento ter significativa
importância para a economia brasileira e configurando o país como um dos principais provedores de proteína animal
mundialmente. O crescimento do consumo consciente e o aumento das exigências na legislação dos países importadores em
relação às práticas de maus-tratos nos animais de produção podem afetar de forma significativa este setor no Brasil. Os
resultados evidenciaram uma baixa percepção de risco e oportunidades por parte das empresas, revelando, também
heterogeneidade de posicionamentos na cadeia, com as empresas mais próximas do consumidor final tratando menos da
questão de bem-estar animal (BEA) do que as empresas envolvidas diretamente com o manejo dos animais.
Palavras-chave: sustentabilidade corporativa; bem-estar animal; indústria de alimentos; informações corporativas.

Abstract: Based on information released by the companies, this study analyzes how the players of the animal food industry
in Brazil consider the business risks and opportunities due to animal welfare violations in the production process. Brazil is
one of the largest world producers and exporters of beef, pork and broiler, so this industry has a key role in the Brazilian
economy. Therefore, the increase of ethical consumption and stricter legislation towards violations of animal welfare
represent risks and opportunities to the animal food industry in Brazil. The results showed that the companies have low risk
and opportunities perception and heterogeneous approach towards animal welfare. Companies closer to the final consumers
perceive less the importance of animal welfare than companies directly involved with animal handling.
Key-words: corporate sustainability; animal welfare; animal food industry; corporate disclosure.
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1)INTRODUÇÃO
Segundo reportagem1 publicada pelo jornal Valor Econômico em 21 de maio de 2012, ativistas das
maiores organizações não-governamentais (ONGs) de proteção aos animais dos Estados Unidos da
América (EUA) estão intensificando a compra de ações de empresas da indústria de alimentos de
origem animal com o objetivo de, como acionistas, exercer influência direta nas decisões destas
organizações, de modo a modificar o processo produtivo, coibindo práticas de crueldade contra os
animais. Como resultado dessas iniciativas, a Smithfield Foods, maior produtor mundial de suínos, se
comprometeu em abolir todas as celas de porcas até 2017, enquanto a Cargill já converteu metade do
seu sistema de criação de suínos para baias coletivas. O Burger King, com 7.200 lanchonetes nos EUA,
anunciou que até 2017 todas as suas compras de ovos e de carne suína serão provenientes de sistemas
de criação sem celas e gaiolas. O resultado positivo desta estratégia está motivando as ONGs de
proteção animal a expandir suas ações no mundo todo.
Desde 2005, mais de 19% do saldo da balança comercial brasileira é composto pela comercialização de
carnes – de frango, bovina, suína e outras. Em sintonia com os superávits comerciais, as exportações
brasileiras de carnes representam 7% do total das exportações do país, demonstrando a posição
brasileira de fornecedor mundial de carnes.
O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e
da China, sendo o maior exportador de frango do mundo e tendo os Estados Unidos como principal
concorrente (Jesus Junior et alli, 2007; ABEF, 2010; USDA, 2010). Segundo dados do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos, desde 2004 mais de 70% das exportações mundiais de frangos se
originaram do Brasil e dos EUA (USDA, 2010). Em relação ao mercado de carne bovina, o Brasil
possui o segundo maior rebanho do mundo, sendo superado somente pela Índia (Jesus Junior et alli,
2008; USDA, 2010), onde, por questões socioculturais, o emprego da carne para fins econômicos não
apresenta importância significativa (Jesus Junior et alli, 2008). O Brasil ocupa o segundo lugar da
produção mundial de carne bovina, sendo os Estados Unidos o primeiro, e, assim como na carne de
frango, o Brasil é o maior exportador do mundo (USDA, 2010). No mercado de suínos, carne mais
consumida no mundo (ABIPECS, 2010), o Brasil é o quarto maior produtor, com 3% da produção
mundial, e quarto maior exportador, com participação no mundo de 11% das exportações (USDA,
2010; ABIPECS, 2010).
Além do mercado de carnes, há o de ovos de galinhas poedeiras e de leite bovino. Apesar do mercado
de ovos não possuir a mesma representatividade econômica para o país que o de carnes, o Brasil é
exportador deste produto, com um efetivo de 118, 2 milhões de galinhas poedeiras alojadas (IBGE,
2011). Em relação ao leite, apesar de também não possuir a mesma significância econômica, há mais
de dez anos o Brasil vem aumentando a sua produção.
Em resumo, o Brasil se destaca pelo abastecimento mundial de alimentos de origem animal e este
segmento tem significativa importância econômica para o país, tornando-se crucial avaliar a
sustentabilidade deste segmento empresarial. Neste sentido, a questão do bem-estar animal (BEA),
relacionada ao combate às práticas que causam estresse e sofrimento nos animais na cadeia produtiva,
pode ser fundamental para a sustentabilidade corporativa neste segmento. A preocupação com o BEA
pode se configurar como uma oportunidade, na medida em que as empresas brasileiras podem liderar a
mudança de paradigma do modelo de negócio da indústria. Molento (2005) aponta que sistemas
1
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extensivos têm mais alto potencial de BEA e que o Brasil possui uma posição privilegiada quando
comparada ao dos produtores europeus, favorecido pelas suas condições climáticas e disponibilidade de
terras. Isso evidencia uma oportunidade para a indústria de proteína animal brasileira continuar seu
crescimento e liderar mundialmente a mudança de paradigma do modelo de negócio.
O crescimento do consumo consciente e o aumento das exigências na legislação dos países
importadores relacionadas ao BEA são fatores que podem exercer pressões que tornem o modelo de
negócios atual insustentável.
Em relação ao aumento das exigências nas legislações, a União Europeia proibiu a produção de vitelo
em celas em 2007, sendo que desde a década de 1990 a Inglaterra já havia banido este método. A
União Europeia também determinou a proibição das gaiolas de bateria para galinhas poedeiras a partir
de 2012 e a eliminação das baias de porcas a partir de 2013. Nos Estados Unidos também estão
acontecendo movimentos similares. Na Califórnia, a partir de 2015 será proibida a criação de galinhas
poedeiras em gaiolas, com o estabelecimento de espaço mínimo para que as mesmas consigam se
levantar, virar e estender suas asas2; em Ohio, os frangos devem ter espaço mínimo para abrir as asas e
ciscar o chão. Tais exigências podem significar barreiras comerciais para o Brasil, acentuando-se no
futuro próximo.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a sustentabilidade das empresas brasileiras do setor de
alimentos de origem animal, considerando os riscos e oportunidades associados à questão do BEA.
Procurou-se identificar, através das informações corporativas divulgadas, o grau de relevância que os
participantes da cadeia produtiva estão atribuindo a esses riscos e oportunidades, decorrentes do fato de
que o setor adota práticas que causam estresse e sofrimento nos animais.
Além desta introdução, o artigo está organizado em quatro itens. O segundo abrange a revisão
bibliográfica; o terceiro apresenta o método utilizado na pesquisa; o quarto registra os principais
resultados; e o quinto apresenta considerações finais e sugestões para pesquisas futuras.
2)REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Molento (2005) aponta que entre as diversas definições de BEA a mais aceita no ambiente científico
vem sendo a de Broom (1986), pela qual “bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas
tentativas de se adaptar ao seu ambiente”. Os primeiros conceitos de BEA começaram a ser estudados
em 1965 por um conjunto de pesquisadores do Reino Unido, o Comitê Brambell (ABIPECS, 2010).
Tal comitê foi composto como uma resposta às pressões da sociedade após a publicação, em 1964, do
livro Animal Machines, de Ruth Harrison, que relatava os maus-tratos a que os animais eram
submetidos em sistemas de produção intensivos. Este mesmo comitê introduziu o conceito das cinco
liberdades para os animais – liberdade de fome e de sede, liberdade de desconforto, liberdade de dor,
ferimentos e doenças, liberdade de medo e distresse e liberdade para expressar seus comportamentos
naturais3.
Keyserling et alli (2009) analisam o bem-estar verificando se o animal está com boa saúde e
produtividade, sem dores e se é capaz de viver conforme a sua natureza, tendo ter comportamentos
naturais importantes. Apenas boa produtividade não significa elevado bem-estar. Segundo a HSI
(2008), não há respaldo científico para inferir o nível de BEA com base somente na produtividade,
2

A campanha para promulgação da lei californiana
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visto que a maioria dos animais criados com fins comerciais são selecionados geneticamente para
crescerem rapidamente e/ou produzirem muito.
Segundo Broom (2008), BEA engloba saúde, estresse e sentimentos, podendo ser medido de forma
objetiva. Medidas fisiológicas, como o aumento de batimentos cardíacos, de atividade adrenal ou
imunidade baixa são indicativas de BEA pobre. Comportamentos anormais, como estereotípias4, automultilação, caudofagia5, arranque das próprias penas, entre outros, são indicativos adicionais. Ademais,
a privação das necessidades dos animais, além de levar à redução do bem-estar, está associada ao
aparecimento de doenças. Aves em gaiolas de bateria e suínos em celas possuem ossos mais fracos e,
portanto, mais propensos a fraturas.
McInerney (2004) alerta que apesar da ciência ser capaz de identificar diversos fatores que afetam o
bem-estar dos animais, ainda falha por não conseguir determinar o nível adequado de cada um deles.
Segundo o autor, o bem-estar animal não é um estado, mas um índice composto por múltiplos fatores,
cada um admitindo uma faixa de valores. Este índice pode ser classificado de muito pobre a muito
bom.
Em relação às práticas de maus-tratos, Cox (2007) caracteriza a agropecuária industrial pela alta
concentração de animais e por taxas de crescimento forçado, como frangos criados em galpões
iluminados artificialmente para proporcionar crescimento acelerado. Além disso, a autora também
relata a ocorrência de dificuldades de locomoção e de problemas coronários nos frangos criados em
regime de confinamento, devido ao sobrepeso causado pela dieta. A HSI (2008) relata práticas de
crueldade contra animais nos sistemas de confinamento intensivo, com destaque para os processos
produtivos das galinhas poedeiras em gaiolas em bateria, as celas de gestação para porcas prenhes e as
gaiolas para vitelos.
A ciência é capaz de identificar de forma objetiva, independentemente de questões éticas, os fatores
que afetam o bem-estar animal, contudo ainda caminha no sentido de elaborar um índice que contemple
a interação entre os diversos fatores. Ademais, segundo Broom (2010), o debate sobre bem-estar dos
animais refere-se à preocupação com os mesmos durante a sua vida, sendo diferente da discussão ética
sobre se um animal deve ser morto ou não.
Broom (2001; 2002; 2010), ao definir sistemas ou processos sustentáveis, incorpora uma orientação de
longo prazo. Segundo o autor, “um sistema ou processo é sustentável se este é aceito agora e se seus
efeitos serão aceitos no futuro, particularmente em relação à disponibilidade de recursos, consequências
de seu funcionamento e moralidade da ação”. Neste sentido, há diversas razões para que um sistema
possa ser considerado insustentável. Pode provocar o esgotamento de determinado recurso a um ponto
que se torne indisponível para a continuidade de seu funcionamento. Um produto do sistema pode se
acumular a tal ponto que impeça outros sistemas ou o próprio sistema de funcionar. Contudo, o
primeiro sinal de que um sistema se tornou insustentável é quando infringe de tal forma os valores do
público que passa a ser considerado inaceitável. Desta forma, nenhum sistema ou processo é
sustentável se uma substancial proporção de pessoas considera os seus aspectos agora ou suas
consequências futuras moralmente inaceitáveis.
Do ponto de vista ambiental, Landis-Marinello (2008) alerta para os efeitos nocivos da indústria de
alimentos de origem animal. As chamadas fazendas industriais, com níveis de produção
demasiadamente elevados, estão apressando o aquecimento global, erodindo os solos, reduzindo a
4
5

Esteriotípia refere-se a um movimento repetitivo do corpo sem função aparente
Caudofagia refere-se à tentativa de um porco morder ou comer a cauda de outro porco
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qualidade da água e aumentando a sua escassez. As principais causas destes efeitos advêm do excesso
de emissão de gás metano oriundo do processo digestivo do gado, do desmatamento para pasto, da
emissão de CO2 para transporte de animais e seus produtos derivados e do desgaste dos solos. Assim,
ainda segundo o autor, a aplicação de leis que combatam as práticas de crueldade contra animais nos
sistemas produtivos intensivos deve ser o primeiro passo.
Resultados de uma pesquisa conduzida em Bretanha, região da França produtora de suínos, evidenciam
uma percepção negativa dos consumidores em relação aos impactos no meio ambiente do modelo de
produção atual. Segundo o estudo, esta percepção negativa não é compatível com uma demanda
sustentável de carne de porco, sendo vital para indústria encontrar novos modelos de produção (PETIT
& WERF, 2003).
Um dos impactos sociais da indústria de proteína animal é analisado por Cox (2007), em relatório
publicado pela World Society for the Protection of Animals (WSPA). A autora denuncia a relação
intrínseca entre pobreza e pecuária industrial, ao relatar diversos estudos em países em
desenvolvimento, inclusive o Brasil, em que o aumento da pecuária industrial destruiu estruturas e
comunidades rurais inteiras, tornando o país mais dependente de insumos industriais e acarretando
elevados custos ambientais.
Outra implicação da indústria de alimentos de origem animal, tanto no aspecto social quanto ambiental,
refere-se à perda da diversidade genética. Tisdell (2003) conclui que o mercado, na procura do
desenvolvimento de espécies direcionadas para os seus interesses, exerce forte influência para perda da
biodiversidade e isto continuará atingindo também os países em desenvolvimento. Há uma tendência
em selecionar as raças de animais a fim de se obter uma produtividade ótima em determinado requisito,
por exemplo, selecionar bovinos que tenham elevada produtividade de carne ou de leite, excluindo
raças que ofereçam certa produtividade de ambos, mas em quantidades menores. O autor ressalta que
este movimento pode ter sérias consequências ambientais e sociais.
Pesquisa de opinião do Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal (ETCO), com mais de
3.000 respondentes de quatro estados brasileiros de diferentes regiões (São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Rio Grande do Sul e Sergipe), apresentou os seguintes resultados: 87% consideraram muito importante
ou importante o bem-estar dos animais na fazenda; 38% e 42% consideram o transporte e o abate,
respectivamente, no mínimo, ruim. Em relação às considerações no momento da compra, 83%
disseram se importar com o meio ambiente, 80% com o manejo animal e 73% com preço. Finalmente,
mais de 70% dos respondentes não questionaram matar o animal para comer, mas se preocuparam com
o bem-estar dos mesmos durante a sua vida (SANT’ANNA, 2009).
Maloni e Brown (2006) sugerem um quadro para guiar a indústria de alimentos na implantação de
estratégias de responsabilidade social corporativa ao longo da cadeia de suprimentos, contemplando
BEA, meio-ambiente, biotecnologia, comércio justo, saúde e segurança alimentar, direitos do homem e
do trabalhador, comunidade e política de compras. De acordo com estes autores, os varejistas
aumentaram a atenção às práticas de manejo animal empregadas pelos seus fornecedores e grandes
redes nos EUA – como McDonald’s, Burger King e Kentucky Fried Chicken (KFC) – estão
colaborando com a NCCR (National Council of Chain Restaurants) para implantar padrões de BEA,
minimizando possíveis implicações com consumidores e organizações não- governamentais.
Segundo Alves, Silva e Piedade (2007), o sistema de criação de galinhas poedeiras em cama, que
apresenta níveis de BEA mais elevados quando devidamente projetado, pode ser comparável ao de
criação em gaiolas poedeiras quanto ao desempenho produtivo e à qualidade dos ovos. Além disso, em
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

condições térmicas menos favoráveis, o sistema de criação em cama, apesar de resultar em maior
porcentagem de ovos sujos, apresenta menores perdas de ovos e maior qualidade de casca.
Resultados da experiência conduzida por Norwood e Lusk (2011) nas cidades norte-americanas de
Chicago, Dallas e Wilmington mostram que há uma propensão dos consumidores a pagar, em média,
US$ 0,95 a mais por uma dúzia de ovos de galinhas criadas em pasto ao invés de em gaiolas. Em
relação aos suínos, foi calculada uma propensão a pagar US$ 2,02 a mais por duas libras [quase um
quilograma] de carne de porco oriunda de criação em pasto, ao invés de em celas.
Tonsor e Wolf (2011) estimam que há disposição dos consumidores norte-americanos a pagar preços
20% superiores por carne suína e por ovos que apresentem rótulos informando o modelo de produção
utilizado. Ademais, é mencionado que os economistas sugerem que os formuladores das políticas
governamentais, quando aptos a escolher entre banir determinada prática ou tornar obrigatório o
fornecimento de informações a respeito do modelo de produção empregado, devem optar pela provisão
de informações. Em outro estudo, Tonsor, Wolf e Olynk (2009) calculam que os americanos têm
disposição de pagar, em média, US$ 230 para banir o uso de celas na gestação de porcas prenhes.
3)MÉTODO DE PESQUISA

Para entendimento da dinâmica do setor, mapeou-se os elos da cadeia produtiva da indústria de
alimentos de origem animal no Brasil, com foco nos segmentos de aves de corte, bovinos de corte,
suínos, galinhas poedeiras (ovos) e bovinos de leite. O mapeamento do setor foi realizado com base em
artigos setoriais do BNDES, informações nos websites do IBGE e do IPEA e documentos nos websites
das associações de classe ABIPECS (Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de
Carne Suína), UBABEF (União Brasileira de Avicultura) e ABIEC (Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de Carne).
Para a seleção da amostra de empresas da pesquisa, foram estabelecidos critérios para cada elo da
cadeia, conforme a seguir:
a)Produção Agropecuária: utilizou-se o ranking “Maiores e Melhores 2009” realizado pela revista
Exame, disponibilizado em seu website. Foram selecionadas as nove empresas maiores em vendas que
atuavam em pelo menos um dos seguintes segmentos: aves de corte, bovinos de corte, suínos, bovino
de leite e galinhas poedeiras (ovos). Desta forma, empresas que atuavam somente nos segmentos de
grãos e correlatos, assim como empresas que trabalhavam somente com produtos derivados de proteína
animal (ex. iogurtes, molhos e massas a base de ovos, leite ou carnes), não foram consideradas. A
seleção baseou-se em indicador de tamanho (vendas), pois partiu-se do pressuposto de que as empresas
de maior porte lideram iniciativas de sustentabilidade pelo fato de possuírem, de maneira geral, maior
visibilidade e mais recursos;
b)Bens de Consumo: foram selecionadas as nove maiores empresas em vendas 2009 que participavam
em pelo menos um dos segmentos: aves de corte, bovinos de corte, suínos, bovino de leite ou galinhas
poedeiras. Foram excluídas as empresas que atuavam somente na venda de derivados de proteína
animal. Contudo, após a análise dos websites das empresas, a empresa Parmalat Brasil S.A Indústria de
Alimentos foi excluída da amostra, devido ao seu processo de recuperação judicial e por não haver
website brasileiro disponível da marca6. Desta forma, foram selecionadas ao todo oito empresas do
setor Bens de Consumo.
6

Há apenas o website da gelateria Parmalat, mas não há o website institucional do grupo Brasil.
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c)Supermercados: novamente, considerando que empresas de maior porte lideram iniciativas de
sustentabilidade, selecionou-se os cinco primeiros supermercados do ranking da ABRAS (Associação
Brasileira de Supermercados) por faturamento bruto, com base no fechamento do exercício de 2010,
publicado na revista SuperHiper em abril de 2011;
d)Redes de Fast-food: partindo do mesmo pressuposto de escolha de empresas de maior porte,
selecionou-se as cinco maiores redes de fast-food, segundo ranking da Associação Brasileira de
Franchising - Maiores Redes de Fast-Food do Brasil, publicado em janeiro de 2011.
A amostra final foi formada por 28 empresas, sendo 9 do setor de produção agropecuária, 8 do setor de
bens de consumo, 6 supermercados e 5 redes de fast-food.
As fontes de dados foram os últimos relatórios de sustentabilidade disponíveis e os websites das
empresas. Quando a empresa não disponibilizava relatório de sustentabilidade foi analisado o relatório
anual. Nos websites foram analisadas as áreas de Relações com Investidores, Relacionamento com
Fornecedor, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. Em caso de não encontrar nessas
fontes informações relativas ao posicionamento da empresa em relação à questão de BEA ou
explicações sobre formas de manejo animal da empresa ou seus fornecedores, como criação, transporte
e abate, foi realizada uma análise geral dos websites. Além disso, quando o website disponibilizava a
opção de busca, procurou-se pelas palavras-chaves “bem estar”, “bem-estar”; “bem estar animal”,
“bem-estar animal”, “manejo”, “transporte” e “abate”.
Todos os dados foram coletados entre o período de maio a julho de 2011. As 28 empresas e os elos da
cadeia aos quais pertencem (Produção Agropecuária, Bens de Consumo, Supermercados e Redes de
Fast-food) foram classificadas segundo o seu posicionamento em relação ao tema BEA.
O procedimento de avaliação foi baseado na revisão bibliográfica e em uma análise preliminar dos
websites e relatórios de sustentabilidade das empresas, sendo dividido em três dimensões: declaração
institucional, procedimento operacional e auditoria. Cada uma delas contemplou alguns itens de
verificação com a pontuação correspondente, totalizando 12 itens, com pontuação máxima de 17
pontos.
Depois de classificadas as 28 empresas da amostra, suas pontuações foram padronizadas para cada
item, em uma escala de 0 a 10, onde zero representa a menor e 10 a maior pontuação que poderia ser
obtida. Para testar a robustez do modelo de avaliação, foi feita uma análise de sensibilidade dos
resultados das classificações das empresas em relação aos valores atribuídos nas pontuações de cada
item. Assim, construíram-se mais duas escalas diferentes de pontuações, para verificar se a ordem de
classificação das empresas alterava-se de forma significativa. A segunda escala atribuiu maiores pontos
para os itens de procedimento operacional e auditoria, dando maior ênfase às atividades que a empresa
realizava e menos ao seu discurso institucional. A terceira escala foi binária, atribuindo o valor de 1
ponto quando a empresa cumpria com determinado item e zero em caso contrário. O objetivo foi
classificar as empresas sem julgar se determinado item era mais importante que outro (ex. auditoria
interna ou externa), assim como minimizar um possível viés de julgamento dos autores do estudo no
momento de avaliação das informações das empresas.
Também foi avaliado, para cada uma das 28 empresas da amostra, se possuíam alguma política de
gestão de fornecedores e o seu escopo. O objetivo foi verificar se a empresa tinha algum modelo de
gestão de fornecedores que poderia, de maneira mais rápida e fácil, passar a incluir critérios ou itens de
monitoramento com foco em BEA para seus fornecedores. Desta maneira, mesmo que o
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posicionamento atual da empresa não abordasse ou abordasse de forma pouco significativa a questão
do BEA, se ela se sentisse ameaçada ou vislumbrasse oportunidades devido às mudanças do cenário da
indústria, como o crescimento do consumo consciente ou aumento das exigências dos países
importadores, poderia adaptar-se mais rapidamente ao novo modelo de negócio.
4)ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme já discutido, os elos da cadeia do setor de alimentos de origem animal no Brasil classificados
foram Produção Agropecuária, Bens de Consumo, Supermercados e Redes de Fast-food. Das 17
empresas dos elos Produção Agropecuária e Bens de Consumo, seis atuavam no processo produtivo de
carne bovina, onze no de carne suína, doze no de aves, doze no de leite e duas no de ovos (Gráfico 1).
Além disso, as empresas Marfrig e Castrolanda produziam carne ovina e a empresa Copacol
participava da produção de peixes. No caso dos Supermercados e Redes de Fast-food, por participarem
do último elo da cadeia produtiva, ofereciam ao consumidor final basicamente todos os tipos de
produtos de origem animal contemplados neste estudo (bovinos, suínos, aves, leite e ovos).
Gráfico 1: Quantidade de empresas de Produção Agropecuária e de Bens de Consumo que
comercializam cada tipo de produto de origem animal.
Produção
Agropecuária
7

6

5

6

3

4

CARNE BOVINA

CARNE DE
SUÍNA

CARNE DE AVES

LEITE

7

Bens de
Consumo

3

1
1
OVOS

A

Tabela1 apresenta a classificação geral das empresas, em toda a cadeia produtiva, bem como no seu
setor (Produção Agropecuária, Bens de Consumo, Supermercados e Redes de Fast-Food).
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Tabela1: Classificação geral e setorial das empresas da amostra, de acordo com a pontuação relativa ao
foco na questão de bem-estar animal.

A
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Tabela 2 apresenta a classificação por setores, de acordo com a pontuação obtida após a avaliação do
foco na questão de bem-estar animal. Além destes resultados, foram testadas mais duas escalas de
pontuações, para verificar se a ordem de classificação das empresas alterava-se de forma significativa.
Os resultados da segunda e terceira escalas não diferiram de forma significativa, de forma que seus
resultados não foram considerados para este artigo.

Tabela 2: Classificação dos setores, conforme a pontuação relativa ao foco na questão de bem-estar
animal.
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Pontuação Máxima

2

9

6

17

10

Setor

Declara.

Proced.

Auditoria

Total de
Pontos

Pontos
Padronizado

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,67
2,00
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,38
6,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,00
1,44
7,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
5,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,63
5,00
6,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
5,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,00
13,00
10,00
10,00
9,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2,78
15,00
4,00
4,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,83
12,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,53
7,65
5,88
5,88
5,29
1,76
1,18
0,59
0,00
1,63
8,82
2,35
2,35
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,67
7,06
2,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00

Classificação
1

2

3

4

Bens de Consumo
Doux-Frangosul
Jbs
Dairy Partners
Nestlé
Frigorífico Minerva
Brasil Foods
Aurora Alimentos
Itambé
Produção Agropecuária
Marfrig
Cooperativa C. Vale
Mataboi
Castrolanda
Cooperativa Lar
Copacol
Cooperalfa
Coopavel
Diplomata
Supermercados
Carrefour
Pão de Açúcar
Wal-Mart
Gbarbosa
Prezunic
Zaffari
Fast-Food
Mcdonald's
Bob's
Subway
Habib's
Giraffa's

De acordo com as tabelas 1 e 2, das 28 empresas analisadas, metade não menciona a questão de bemestar animal. Contudo, a empresa Marfrig, classificada em primeiro lugar, com 8,82 pontos, é
importante fornecedora da cadeia, o que pode indicar um desconhecimento do tema no varejo
(supermercados e fast-food) e baixa articulação da cadeia. Duas das empresas do grupo Marfrig, a
Keystone Foods e a Moy Park, são importantes fornecedoras do McDonald’s e do KFC. Além disso, a
empresa atende também redes como Habib’s, Outback e churrascarias Porcão, Fogo de Chão e Novilho
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de Prata. Assim, a rede de fast-food Habib’s, por exemplo, que não mencionou a questão de bem-estar
animal, poderia fazê-lo, pelo menos para determinada linha de produto, considerando que um de seus
fornecedores o faz.
Analisando-se por setores, é possível verificar que há uma heterogeneidade de posicionamentos na
cadeia, com o setor de Bens de Consumo apresentando maior pontuação (3,53 pontos e 7 das 8
empresas tratando do tema BEA), seguido dos setores de Produção Agropecuária (1,63 pontos e 4 das 9
empresas tratando do tema BEA), Supermercados (apenas Carrefour e Pão de Açúcar, das 6 empresas
analisadas, tratam do tema BEA) e Redes de Fast-food (das 5 empresas, somente o McDonald’s
menciona sobre BEA). Quanto mais próximo do consumidor final, menos as empresas tratam da
questão de BEA, o que pode indicar que o Brasil ainda possui um mercado consumidor pouco maduro
em relação ao consumo consciente, assim como pouca informação dos consumidores finais a respeito
do processo produtivo da indústria de alimentos de origem animal. Conforme mencionado, algumas
empresas como McDonald’s e Habib’s poderiam tratar da questão de BEA de forma mais ampla, mas
talvez não o façam por considerar que o mercado consumidor brasileiro não esteja envolvido com esta
questão.
O setor de Bens de Consumo é formado por importantes exportadores e multinacionais, como Brasil
Foods, Douxfrangosul, Dairy Partners, JBS e Frigorífico Minerva que, possivelmente, por sofrerem
mais pressões externas de adaptação às exigências internacionais, obtiveram a maior média dos setores
e possuem posicionamentos menos heterogêneos dentro da cadeia. Vale ressaltar que a Marfrig era
detentora da marca Seara na época da pesquisa, que não foi incluída na amostra pelo fato da Marfrig já
fazer parte. Assim, a pontuação mais elevada da Marfrig pode ter sido impulsionada pela Seara. Da
mesma maneira, a presença da Marfrig no setor de Produção Agropecuária elevou a sua média. Caso
fosse retirada do setor, a média da Produção Agropecuária cairia de 1,63 para 0,74, ficando atrás dos
supermercados, com 1,67 pontos. Incluindo a Marfrig no setor de Bens de Consumo, a sua média
passaria para 4,12 pontos, ante os 3,53 pontos apresentados, intensificando a diferença de
posicionamentos entre este setor e os demais da amostra.
O posicionamento das empresas do setor de Produção Agropecuária mostrou-se bem heterogêneo, com
destaque para Marfrig (8,8 pontos), Cooperativa C. Vale (2,35 pontos), Mataboi (2,35 pontos) e
Castrolanda (1,18 pontos); as cinco outras empresas tiveram pontuação nula. É importante frisar que,
de forma geral, os websites e relatórios das empresas que não obtiveram pontos possuíam pouca
navegabilidade e uma quantidade limitada de informações, quando comparados aos das empresas de
Bens de Consumo. Sendo assim, com base nas informações públicas, não é possível afirmar que tais
empresas não adotem procedimentos de BEA.
Dentre os supermercados, destaca-se o Carrefour, de origem francesa, que possui política mundial de
BEA que nasceu na matriz europeia, com base na linha de produtos “garantia de origem”. Segundo o
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010 do grupo Pão de Açúcar, a empresa declara que adota
procedimentos de BEA para avaliação de abatedouros de acordo com os padrões do British Retail
Consortium. No Programa Taeq de Rastreabilidade da Carne Bovina (ou programa “Qualidade desde a
Origem”), apesar de na apresentação não haver menção direta ao bem-estar animal, na descrição de
alguns fornecedores há comentários a respeito do tema7. Portanto, a implementação de critérios de
7

“O sucesso da Fazenda Cambará começa no bom trato aos animais. Chico trata as vacas com tanto respeito que é um dos
poucos que pode chegar perto e até tocar nos bezerros Nelore. Geralmente as vacas ficam muito agressivas quando estão
com cria. Chico conhece todos os animais da fazenda e sabe o nome de cada um. Os gados de corte das carnes Taeq
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BEA para todos os fornecedores deste programa pode ser facilitada, visto que alguns já o adotam. Além
disso, poderia ser divulgada de forma mais enfática no website do programa a existência de
fornecedores que adotam práticas de BEA; contudo, isto pode indicar, novamente, que a empresa
considera que a questão é pouco significativa para os seus consumidores. O supermercado Wal-Mart,
apesar de possuir política de gestão de fornecedores, não trata do tema BEA; entretanto, segundo o
Relatório de Sustentabilidade 2010 da empresa, em 2009 foi iniciada a elaboração de um índice de
sustentabilidade8 que o grupo pretende finalizar até 2015 e, apesar de o critério de BEA não ter sido
mencionado, poderia ser um quesito deste índice.
No setor de fast-food, somente o McDonald’s trata do assunto. Apesar de o Subway não comentar no
website Brasil, segundo o website da Humane Society, organização não-governamental que também
atua no Brasil através de seu braço HSI, o Subway foi premiado pela ONG nos Estados Unidos devido
ao seu plano de utilizar somente ovos oriundos de processos produtivos que não adotem gaiolas em
bateria. A rede tem esta política no Reino Unido e a está implantando nos Estados Unidos9. Tanto o
Subway como o McDonald’s10 sofrem pressões internacionalmente de ONGs e ativistas para abolir a
compra de carne suína e ovos provenientes de animais em gaiolas, além de outras práticas em BEA.
Das empresas que mencionam a questão de BEA, apenas Marfrig e Minerva o fazem na parte de
“Relações com Investidores” do website. A maioria das empresas da amostra menciona na parte de seu
website relativa ao “Relacionamento com o Produtor” (dez menções), na de sustentabilidade (4
menções) e nos relatórios anuais e de sustentabilidade (4 menções), além de outras informações
públicas disponibilizadas em locais variados nos websites. A concentração destas informações na parte
de relacionamento com fornecedores reforça o indício de que as empresas não consideram que o
assunto BEA tenha relevância ao mercado consumidor brasileiro. Ademais, o fato de apenas duas
empresas mencionarem BEA em Relações com Investidores pode indicar que os analistas financeiros
no Brasil ainda consideram de forma incipiente os riscos e oportunidades inerentes aos aspectos de
bem-estar animal na indústria brasileira.
Todas as empresas do setor de Bens de Consumo declararam possuir sistemas de rastreabilidade,
inclusive as três empresas que atuam na indústria do gado de corte. Além disso, das três empresas do
setor de Produção Agropecuária que participam da cadeia de bovino de corte, duas declaram possuir
sistemas de rastreabilidade.
5)CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a sustentabilidade da indústria de alimentos de origem animal no
Brasil, com foco na questão do bem-estar animal. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores
de carne do mundo, sendo relevante a identificação de entraves que possam atingir a sustentabilidade
desta indústria.

desmamam quando já estão bastante desenvolvidos e têm uma vida livre do estresse. (...) O proprietário acredita que um
bom trabalho com o rebanho só é possível se as pessoas da fazenda também estiverem bem consigo mesmas e satisfeitas
com o trabalho” (http://www.qualidadedesdeaorigem.com.br/os-produtores).
8
“O objetivo deste índice é avaliar o produto em relação aos seus aspectos sustentáveis, tais como “Fabricação
ecoeficiente”, “matéria-prima reciclada”, “redução das emissões de gases de efeito estufa”, “madeira certificada”, “cultivo
orgânico”, “uso eficiente de água no processo produtivo” (Relatório de Sustentabilidade 2010 do Wal-Mart Brasil).
9
http://www.humanesociety.org/news/press_releases/2011/01/subway_011311.html
10
http://www.humanesociety.org/news/press_releases/2012/02/mcdonalds_takes_action_02132012.html
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Neste sentido, o aumento das exigências nas legislações dos países importadores, restringindo práticas
na cadeia produtiva que geram estresse e sofrimento nos animais, e o aumento do consumo consciente,
induzindo a preferência dos consumidores por produtos provenientes de processos produtivos que
respeitem princípios de BEA, representam riscos e oportunidades à indústria. Empresas que avançarem
na mudança de seus modelos de negócio, adotando processos que respeitem esses princípios e
antecipando-se a futuras regulamentações, poderão estar mais preparadas para as potenciais mudanças
do setor e aptas a explorar novos mercados.
Os resultados da pesquisa evidenciaram baixa percepção de riscos e oportunidades por parte das
empresas analisadas, com 14 das 28 empresas da amostra não fazendo qualquer menção à questão de
BEA.
Os resultados mostram heterogeneidade de posicionamentos na cadeia produtiva, com as empresas de
elos mais próximos ao consumidor final tratando menos dessa questão do que as envolvidas com o
manejo dos animais. Isto pode indicar que o Brasil ainda possui um mercado consumidor pouco
maduro em relação ao consumo consciente, assim como falta de informação dos consumidores a
respeito do processo produtivo.
Empresas distantes dos consumidores finais, como frigoríficos exportadores e multinacionais,
possivelmente por sofrerem mais pressões externas de adaptação às exigências internacionais,
obtiveram a maior média dos setores, que, por sua vez, possuem posicionamentos menos heterogêneos
dentro da cadeia produtiva. Estes resultados podem evidenciar que, apesar de o consumidor brasileiro
aparentemente estar menos envolvido com as questões de BEA, há um movimento internacional
pressionando para mudanças no modelo de negócio, que poderá induzir o crescimento do mercado de
produtos que respeitem princípios de BEA no país.
Os gestores devem estar atentos às potenciais mudanças no modelo de negócio, avaliando os riscos de
não adequarem os processos produtivos de suas empresas, principalmente no que tange ao aumento das
exigências das legislações dos países importadores e à mudança do padrão de consumo brasileiro. Da
mesma forma, analistas financeiros e investidores devem avaliar potenciais passivos de empresas que
não estejam atentas às mudanças do setor e considerar possíveis alavancas de crescimento às empresas
com iniciativas em BEA.
As empresas que se anteciparem às tendências regulatórias e de mercado poderão ter vantagem
competitiva frente às demais e induzir mudanças de posicionamento em toda a cadeia produtiva, além
de pautar a inserção de novas regulamentações mais rígidas. Há um longo caminho a percorrer para
alinhar o entendimento das práticas de BEA entre associações empresariais de classe, empresas, ONGs
e especialistas do tema.
São necessários estudos que avaliem a viabilidade econômico-financeira de processos produtivos que
atendam a requisitos de BEA. Outra sugestão de pesquisa é a avaliação dos impactos que imagens do
processo produtivo da indústria de alimentos de origem animal podem causar na marca e na reputação
das empresas.
Finalmente, ressalta-se a importância da aproximação de diferentes disciplinas, como estratégia,
marketing, finanças, veterinária e zootecnia para desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos de
negócio que incluam os princípios de BEA em suas estratégias competitivas. Com base na identificação
dos fatores que alteram o nível de bem-estar dos animais, a partir das ciências de veterinária e
zootecnia, os campos da administração podem contribuir com análises que suportem a decisão dos
gestores. Marketing pode colaborar para o estudo do comportamento do consumidor e do consumo
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consciente, identificando mercados economicamente atrativos para produtos que atendam a requisitos
em BEA, assim como a área de Finanças pode realizar análises econômico-financeiras de processos
produtivos que adotem os princípios de BEA, no sentido de identificar alternativas economicamente
viáveis. Em suma, pesquisas multidisciplinares em BEA podem contribuir de forma significativa para a
inserção do tema no núcleo do modelo de negócio da indústria de alimentos de origem animal.
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Resumo: O traçado do trecho norte do Rodoanel abrange áreas da Serra da Cantareira, na região metropolitana de São
Paulo, que detém uma das maiores florestas tropicais urbanas do mundo e é pressionada pela expansão da malha urbana,
tornando-se cenário de conflitos ambientais. Este artigo é um produto parcelar de uma pesquisa fundamentada no estudo da
ocupação e uso do solo em áreas de mananciais e visa contribuir para a compreensão do processo de ocupação urbana, com
base nos conceitos de vulnerabilidade social, desigualdade ambiental e transformações urbanas, bem como na análise da
documentação institucional pertinente, incluindo relatórios ambientais e pareceres técnicos relacionados a esse
empreendimento. Concluiu-se que, se na escala regional, o Rodoanel afeta a população metropolitana como um todo, na
escala local vitimiza, principalmente, a população de baixa renda, relegada a habitar favelas e loteamentos clandestinos
periféricos, reforçando a dinâmica de ocupação desordenada em áreas de mananciais.
Palavras-chave: Rodoanel, conflitos ambientais, mananciais, transformações urbanas, ocupação urbana.

Abstract: The route of the northern stretch of the beltway covers areas of the Serra da Cantareira in the metropolitan region
of São Paulo, which holds one of the largest urban rainforest in the world and is pressed by the expansion of the urban,
becoming scenario environmental conflicts. This article is a partial product of a research based on the study of occupation
and land use in watershed areas and aims to contribute to the understanding of the process of urban settlement, based on the
concepts of social vulnerability, environmental inequality and urban transformations, as well as the analysis of institutional
documentation, including relevant environmental reports and technical reports related to this project. It was concluded that,
on the regional scale, the metropolitan beltway affects the population as a whole, on a local scale victimization, especially
the low-income population, relegated to live in slums and illegal subdivisions peripherals, strengthening the dynamics of
sprawl in areas watershed.
Key-words: Rodoanel, environmental conflicts, fountains, urban transformations, urban occupation.
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Introdução
A partir das duas últimas décadas do século XX, a questão ambiental passou a ser interpretada
sob a ótica da globalização, mobilizando amplos setores da sociedade civil e do Estado, iniciando-se,
então, o seu processo de institucionalização através de políticas públicas.
Nesse enfoque, os temas ambientais passam a se sujeitar à visão administrativa, incluindo soluções
aceitáveis do ponto de vista político e econômico, ficando as questões ambientais condicionadas aos
interesses organizados nos setores público e privado da economia.
Contudo, no Estado democrático moderno não há consenso entre as diferentes visões de mundo, o que
torna os conflitos elementos de caracterização da nossa própria sociedade.
Nos processos de licenciamento de obras estatais, esta ampla gama de interesses em disputa confrontase com diferentes lógicas para a gestão dos bens públicos de uso comum. (ALONSO e COSTA, 2000).
Na busca da consolidação da democracia, o Estado brasileiro, a partir da década de 1980, para conviver
com a pluralidade de interesses em processos administrativos, adota as Audiências Públicas (APLAs) e
os Conselhos ambientas como mecanismos deliberativos do país, juntamente com os relatórios e
estudos sobre impacto ambiental (LEIS, 1997).
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1992,realizada no Rio de Janeiro,
provocou um forte impacto no movimento ambientalista, acelerando a produção intelectual em
direção à problemática ambiental e ampliando a sua visibilidade junto à opinião pública e aos meios
de comunicação.
A partir da década de 1990, ocorre uma progressiva especialização na área, observando-se uma nítida
segmentação em subáreas de conhecimento e um aprofundamento teórico e metodológico, dotando esta
temática de uma maior complexidade, o que permite caracterizar o campo de estudos ambientais como
híbrido. Assim, se por um lado, tem-se uma literatura voltada à perspectiva do desenvolvimento
sustentável, da gestão ambiental e das políticas publicas, por outro, emerge a preocupação com
estratégias de ação do movimento ambientalista, com novas percepções acerca do meio ambiente e,
mais recentemente, com a questão dos conflitos ambientais.(VIEIRA, 1992).
Assim, quando se tem em pauta processos de licenciamento de grandes obras estatais, surge a questão
da disputa de interesses, com base nas diferentes visões de gestão da coisa pública, com conceituações
importantes sob a ótica da Ecologia Política e da Economia Ecológica. (FERRAZ, 2012).
“A Ecologia Política estuda conflitos ecológicos distributivos; constitui um campo criado por geógrafos,
antropólogos e sociólogos ambientais. O enfrentamento constante entre meio ambiente e economia, com suas
vicissitudes, suas novas fronteiras, suas urgências e incertezas, é analisado pela Economia Ecológica”
(MARTÍNEZ-ALIER, 2007, p. 15).

Litlle (2006) conceitua três tipos de conflitos ecológicos distributivos, quais sejam, conflitos em torno
da disputa pelo controle sobre os recursos naturais, tais como disputas sobre a exploração ou não desses
recursos; conflitos em torno dos impactos sociais ou ambientais, gerados pela ação humana, tais como
a construção de grandes obras de infraestrutura urbana; conflitos em torno de valores culturais e modo
de vida, isto é, conflitos envolvendo o uso e os serviços ambientais. Afirma, ainda, que:
“Um olhar antropológico pode enxergar conflitos latentes
que ainda não se manifestaram politicamente no
espaço público formal, porque os grupos sociais envolvidos são politicamente marginalizados ou mesmo
invisíveis ao olhar do Estado”. (LITLLE, 2006,p.92).
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Para Santos (2007), o Estado faz a distinção central entre o legal e o ilegal, dentro da lógica do
pensamento abissal, que consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo estas últimas
estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o
universo “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal que o “outro lado da linha”
desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, incompreensível e é excluído de forma radical
porque permanece exterior ao universo.
“A modernidade ocidental, em vez de significar o abandono do estado de natureza e a passagem à sociedade
civil, significa a coexistência de sociedade civil e estado de natureza separados por uma linha abissal com base
na qual o olhar hegemônico, localizado na sociedade civil, deixa de ver e declara efetivamente como nãoexistente o estado de natureza. O presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado invisível ao ser
reconceitualizado como o passado irreversível deste lado da linha.” (SANTOS, 2007, p.74).

Um caso concreto que ilustra essa condição é o traçado do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, na
Região Metropolitana de São Paulo, cuja alternativa escolhida foi a intervenção do projeto em regiões
ocupadas por favelas, em áreas de proteção ambiental e de grande vulnerabilidade socioambiental , ou
seja, onde se evidencia a situação dos “dois lados da linha”. Ao se escolher um traçado atravessando
toda a zona de amortecimento ao Sul do Parque Estadual da Cantareira, incluindo diversos bairros de
baixa renda, precária infraestrutura urbana e áreas verdes, optou-se por interferir em regiões ocupadas
por favelas, em áreas de proteção ambiental, afetando, na maior parte, cidadãos pobres, pequenos
proprietários em situação imobiliária irregular e de vulnerabilidade social e com menor capacidade de
representação jurídica diante de conflitos desta natureza.
Este artigo visa analisar esse conflito, a partir de um levantamento da literatura pertinente, a título de
fundamentação teórica, bem como de uma caracterização da estrutura do projeto do Rodoanel, em seu
trecho norte, tendo com objetivo básico avaliar até que ponto a implementação dessa obra viária poderá
promover ganhos socioambientais reais nas escalas regional e local. Essa preocupação se justifica por
ser a construção desse trecho a parte mais polêmica do projeto, considerando-se a questão social
envolvida.
A metodologia adotada pautou-se na pesquisa qualitativa, constando de levantamentos bibliográficos e
documentais, em sua fase exploratória. Foram analisados documentos institucionais, como o primeiro
Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira (1974), o novo Plano de Manejo do Parque Estadual
da Cantareira (2009) e os Indicadores Ambientais e Gestão Urbana: Desafios para a Construção da
Sustentabilidade na Cidade de São Paulo, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (2008).
Em termos de pesquisa de campo, foram realizadas observações, registros fotográficos e entrevistas. O
material reunido foi analisado sob a ótica da pesquisa social dos conflitos ambientais, visando a
fundamentação de elementos capazes de contribuir para a construção de hipóteses explicativas à
questão dos conflitos socioambientais urbanos.
Desigualdade Ambiental e Vulnerabilidade Socioambiental
Julga-se oportuno iniciar essa análise a partir de uma conceitualização de desigualdade ambiental, à luz
das transformações urbanas.
A desigualdade ambiental pode ser definida como a exposição diferenciada de grupos sociais a
situações de risco ambiental. Alves (2007) parte da hipótese de que os riscos ambientais são
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distribuídos de forma desigual entre os diferentes grupos sociais, assim como a renda e o acesso a
serviços públicos. Assim sendo, a desigualdade ambiental tem origem na desigualdade social, com
acesso diferenciado dos indivíduos à qualidade ambiental.
Nesse sentido, um aspecto importante sobre a desigualdade ambiental refere-se à origem do fenômeno,
podendo-se identificar duas correntes principais de explicação sobre a sua origem.
A primeira afirma que a desigualdade ambiental tem origem no mercado de terras. Segundo esta
corrente, minorias e famílias de baixa renda se instalariam “voluntariamente” em áreas onde já existiam
previamente problemas e riscos ambientais, devido ao baixo preço da terra nestas localidades
(NAPTON; DAY, 1992).
Para uma segunda corrente, são os mecanismos institucionais que geram a desigualdade ambiental.
Neste caso, a ação do Estado e de grupos sociais e econômicos mais ricos e poderosos induziria a
instalação de atividades geradoras de risco e degradação ambiental (lixões, indústrias poluidoras,
incineradores) em áreas já previamente habitadas por minorias e comunidades de baixa renda, as quais
teriam baixa capacidade de resistência à instalação dessas atividades (BULLARD, 1990; PULIDO,
2000).
Na verdade, o debate gira em torno da causalidade do fenômeno, ou seja, de quem se instalou primeiro:
as minorias e comunidades de baixa renda ou as fontes de risco e degradação ambiental. Observa-se
que os dois tipos de origem de desigualdade ambiental podem ocorrer; acontecem tanto em situações
em que o risco ambiental já existe e as famílias, sem outras opções de moradia, acabam se alocando
nessas áreas, quanto naquelas em que comunidades previamente instaladas são surpreendidas por
empreendimentos causadores de risco, poluição e degradação ambiental, cuja instalação foi definida em
instâncias institucionais fora do controle dessas comunidades (PASTOR; SADD; HIPP, 2001; KRIEG,
1998).
No caso da cidade de São Paulo, a progressiva ocupação do espaço urbano ocorre a partir da expansão
da cidade em direção à periferia e aos municípios vizinhos, tendo–se delegado ao capital privado as
providências relacionadas à ocupação do solo urbano, particularmente no que se refere à habitação e ao
transporte.
Até o início da década de 1980, as camadas sociais de baixa renda da população tinham, como
alternativa, moradias em loteamentos localizados nas regiões periféricas, geralmente, desprovidos de
infraestrutura urbana, predominando a autoconstrução. A partir daí, a expansão metropolitana de São
Paulo vem acontecendo com base na incorporação de áreas até então consideradas periféricas,
caracterizando uma reversão do padrão de crescimento periférico da cidade.
Assim, lançamentos imobiliários de alto padrão, voltados à classe média alta e alta da cidade, são
responsáveis por novas valorizações e revalorizações de zonas residenciais , com o adjacente processo
de verticalização. Com isso, os antigos moradores dessas áreas são expulsos para regiões cada vez mais
distantes e mais próximas às áreas de proteção ambiental.
Na década de 1990, houve um aumento da ocupação ilegal de terras e a compra de terrenos em
loteamentos irregulares, sem título de propriedade. A maior parte desses novos loteamentos localiza-se
em áreas de baixo custo, sem atendimento às exigências legais, em áreas irregulares e impróprias,
encostas, várzeas, córregos e, principalmente, áreas de proteção ambiental como reservas da Mata
Atlântica e áreas de mananciais, provocando a degradação do meio ambiente. (JACOBI, 1998).
Apesar da reversão do crescimento demográfico, no período de 1991 a 2000, registrou-se um aumento
populacional nas áreas limítrofes do município de São Paulo, da ordem de 23%. Configura-se uma
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urbanização pobre, com aglomerações cinzentas, amontoadas em traçados irregulares, fundindo favelas
e loteamentos, ocupando encostas e vales. (KOWARICK, 2009).
De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), os padrões de expansão
populacional observados nos últimos anos têm causado uma crescente pressão sobre as áreas de
preservação ambiental e de proteção de mananciais. Observa-se um progressivo processo de expansão
e periferização das favelas na cidade de São Paulo, muitas vezes localizadas em fundos de vale e beira
de córregos, com risco de enchentes, ou ainda, em encostas com acentuada declividade e grande
propensão à erosão, configurando situações de desigualdade ambiental. (TORRES; MARQUES, 2001).
Em alguns espaços da periferia, verifica-se intensa concentração de indicadores negativos, sugerindo a
presença de pontos críticos de vulnerabilidade social e ambiental, revelando a existência de uma
espécie de periferia da periferia. (TORRES; MARQUES, 2005).
No caso de São Paulo, o argumento foi comprovado por dezenas de estudos, principalmente, se
considerada a grande massa de dados existentes sobre a periferia de São Paulo, bem como a sistemática
produção de indicadores de cunho territorial, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o
Índice de Exclusão Social (IES), o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), entre outros.
Pesquisa realizada por meio de metodologias de geoprocessamento, a partir de dados divulgados pela
Fundação IBGE, mostrou que as áreas onde a população de São Paulo cresceu mais significativamente,
entre 1991 e 2010, foram simultaneamente, áreas de risco ambiental – ou seja, próximas de cursos
d’água ou com altas declividades – e áreas pobres e periféricas, revelando um aumento da desigualdade
ambiental na cidade, confirmando a existência de associação positiva entre maior exposição a risco
ambiental e piores condições socioeconômicas. (ALVES, 2007).
Os bairros que surgiram acompanharam o padrão periférico de expansão urbana que caracterizou o
crescimento de São Paulo, particularmente nos anos de 1970. Os arruamentos penetraram em áreas
onde o solo é mais vulnerável à erosão e com altas declividades - o que as tornam inadequadas à
urbanização. Sem dispor de infraestrutura urbana, de equipamentos sociais e distantes do transporte
coletivo, grande número de trabalhadores autoconstruíram suas casas em lotes, na maioria das vezes
ilegais, adquiridos através de longos financiamentos.
A partir de 1.975, a ocupação passou a ser legalmente subordinada à Lei de Proteção dos Mananciais e
à legislação de zoneamento industrial. Contudo, a legislação relativa aos mananciais foi insuficiente
para conter o avanço da urbanização e a degradação ambiental dessas áreas, uma vez que os preços dos
terrenos - praticamente excluídos do mercado imobiliário formal - se tornaram extremamente baixos. A
depreciação do valor da terra, aliada a outros fatores, como uma inadequada política habitacional,
tiveram como efeito a expansão desenfreada dos loteamentos clandestinos e de favelas.
O risco ambiental não se distribui de forma aleatória entre os diversos grupos sociais, mas segue
os padrões de desigualdade e segregação social que marcam a estruturação das cidades. São exatamente
as populações menos favorecidas, por características de renda, escolaridade, cor, gênero, que residem
ou utilizam os territórios de maior vulnerabilidade ambiental que se superpõe à vulnerabilidade social.
Para fins metodológicos e analíticos, Alves (2006) define a vulnerabilidade socioambiental como a
sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade
social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental), sendo a combinação
destas duas dimensões considerada uma situação de vulnerabilidade socioambiental.
Para Jacobi (2004), os riscos e as vulnerabilidades decorrem da complexidade do processo de
transformação do cenário urbano, progressivamente ameaçado e afetado por riscos e agravos
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socioambientais. Dada a estreita relação entre riscos urbanos e uso e ocupação do solo, os impactos
socioambientais constituem, efetivamente, situações de risco ambiental urbano à medida que, num
determinado momento e em determinadas circunstâncias, teriam a capacidade de causar danos diretos à
saúde, ao conforto e à qualidade de vida, podendo comprometer seriamente o exercício das funções
urbanas, além de concorrer para a degradação da base física da cidade, dada a relação direta entre
exposição a riscos ambientais e precariedade de acesso a serviços públicos. A própria ausência de
infraestrutura urbana (água, esgoto, coleta de lixo, canalização de córregos, etc.) expõe as populações
residentes nessas áreas a riscos ambientais, como as doenças de veiculação hídrica.
Na Região Metropolitana de São Paulo, não obstante a melhoria dos indicadores sociais relativos às
periferias, nas duas últimas décadas, constata-se a existência de grandes diferenciais de condições de
vida e de acesso a serviços públicos, com a presença de áreas extremamente pobres e carentes de
equipamentos e serviços, espalhadas por toda a periferia metropolitana.
Observa-se uma homogeneidade nas áreas periféricas das metrópoles brasileiras, no sentido de serem
marcadas pela sobreposição de múltiplas carências e privações, com conteúdos socioeconômicos
bastante similares. A ideia de que os riscos sociais são cumulativos pode parecer bastante evidente,
para a maior parte dos observadores da cena urbana brasileira.
Vale ainda destacar que, boa parte da literatura brasileira sobre segregação socioambiental tende a
considerar como dado que os riscos sociais, em geral, se concentram, espacialmente, no anel externo
das regiões metropolitanas. Essa visão associa-se à caracterização das periferias urbanas como locais
relativamente homogêneos, em termos de falta de investimentos públicos, de acesso a bens e serviços
essenciais, além de indicadores socioeconômicos débeis.
Alves (2006) trata empiricamente a categoria vulnerabilidade socioambiental, por meio da construção
de indicadores ambientais: risco ambiental, degradação ambiental e pobreza/vulnerabilidade. A partir
da combinação das variáveis: proximidade de cursos d´água e cobertura de esgoto, construiu-se quatro
categorias (ou faixas) de vulnerabilidade ambiental, ao nível do setor censitário: baixa vulnerabilidade
ambiental (categoria 1: baixo risco e baixa degradação ambiental); média vulnerabilidade ambiental
(categoria 2 : alto risco e baixa degradação ambiental); média vulnerabilidade ambiental (categoria
3:baixo risco e alta degradação ambiental); alta vulnerabilidade ambiental (categoria 4: alto risco e alta
degradação ambiental).
Os resultados da pesquisa indicam que as áreas com alta vulnerabilidade ambiental apresentam
condições socioeconômicas significativamente piores, o que revela a existência de áreas críticas, onde
ocorre uma forte concentração de problemas e riscos sociais e ambientais. Portanto, os grupos sociais
com maiores níveis de pobreza e privação social (e, portanto, com menor capacidade de reação às
situações de risco) vão residir nas áreas com maior exposição ao risco e à degradação ambiental,
configurando-se situações de alta vulnerabilidade socioambiental. Conclui-se, ainda, que a maioria das
áreas de alta vulnerabilidade socioambiental do município de São Paulo corresponde a áreas de favelas.
Entendendo-se o meio ambiente como um bem, os recursos da natureza, sendo de interesse público,
não podem ser considerados bens passíveis de apropriação individual. Contudo, dependendo do
interesse do capital e do direcionamento das estruturas de poder, muitas vezes, os recursos naturais
passam a ser objeto de apropriação privada e de usos diversos e conflitantes, de forma que a gestão
ambiental se torna um campo de tensão permanente entre interesses individuais e coletivos. Little
(2004) identifica conflitos socioambientais como aqueles nos quais ocorrem embates entre múltiplos
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grupos sociais, interagindo entre si e com seu meio físico, com diferentes modos de interrelacionamento ecológico.
A apropriação privada funda-se em orientações e práticas nas quais prevalece a lógica do uso privado
dos bens públicos, podendo acarretar danos ao meio ambiente, afetando sua disponibilidade para outros
segmentos da sociedade e incorrendo em prejuízos ao uso comum dos bens públicos.
Transformações Urbanas e Ocupação Espacial da Serra da Cantareira
Numa perspectiva regional de análise, a presença da Serra da Cantareira se destaca como elemento
estruturador da paisagem e do uso e ocupação do solo na região norte da Grande São Paulo.
Localizada ao norte do extenso tecido urbano que compõe a região metropolitana, a Serra da Cantareira
abrange os municípios de São Paulo, Guarulhos, Caieiras e Mairiporã, constituindo-se em reserva
integrante do cinturão verde do seu entorno. Já tendo sido responsável pelo fornecimento de toda a
água consumida na cidade, caracteriza-se como área rica em recursos hídricos e biodiversidade,
remanescentes da Mata Atlântica - que regulam o fluxo e a qualidade da água dos mananciais,
produzem alimentos e bens florestais, asseguram a fertilidade do solo, controlam o clima, sequestram
gás carbono, protegem escarpas e encostas das serras, além de preservar o patrimônio histórico e
cultural.
Atualmente, não obstante encontrar-se sob proteção ambiental, a área é alvo de graves vetores de
pressão, num cenário de ações predatórias e conflitos diversos, em função da expansão da malha
urbana rumo aos contrafortes da Serra. (BERNARDELLI et alii, 2012).
Na primeira metade do século XIX, a cidade de São Paulo não dispunha de água encanada e o
abastecimento da população era realizado em fontes públicas ou em chafarizes. Até o final do século
XIX, as encostas da vertente sul da Serra da Cantareira eram ocupadas por propriedades rurais de
cultivo de cana-de-açúcar e café, constituindo o chamado cinturão caipira da cidade de São Paulo,
exercendo, simultaneamente, funções residenciais e agrícolas, além de acomodar atividades
consideradas não adequadas às áreas centrais da cidade, como cemitérios, hospitais, escolas, depósitos
de pólvora e produção de materiais de construção (TEIXEIRA, 2006).
Entre o final do século XIX e o início do século XX, São Paulo apresentou um expressivo crescimento
demográfico e um emergente processo de urbanização. Nesse contexto, o aproveitamento dos
mananciais situados na Serra da Cantareira surgiu como opção para contornar o problema do estresse
hídrico - que já se mostrava evidente - dada a sua notável quantidade de nascentes, com possibilidade
de incorporação ao sistema de abastecimento hídrico da metrópole.
De acordo com o preceito higienista da engenharia sanitária vigente na época, a proteção dos
mananciais de abastecimento deveria se dar através da preservação da vegetação existente em seu
entorno, bem como do afastamento dos mananciais dos grandes aglomerados urbanos (GROSTEIN,
2008), o que implicou na desapropriação, por parte do Estado, de terras situadas na Serra da
Cantareira, razoavelmente distantes do centro urbano, onde as nascentes que alimentavam os
mananciais hídricos pudessem ser adequadamente protegidas. Assim, as áreas desmatadas foram
gradualmente tomadas pela vegetação nativa, configurando a mata exuberante que subsiste até hoje.
Porém, assim que o Sistema Cantareira foi posto em funcionamento, mostrou-se insuficiente para
acompanhar o ritmo de crescimento da cidade, motivando a intervenção estatal, o que implicou na
rescisão do contrato firmado entre o governo provincial e a Companhia Cantareira, datado de 1892. A
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partir daí, os serviços relacionados ao abastecimento de água e de coleta de esgotos passaram à
responsabilidade da recém-criada Repartição de Águas e Esgotos (RAE), então vinculada à Secretaria
de Serviços e Obras do Governo do Estado.
A partir do final da década de 1910, começaram a surgir loteamentos por toda a cidade, entremeada de
vazios urbanos, na maioria das vezes, à espera de valorização, forjando o processo de especulação
imobiliária, que viria a acontecer décadas depois, propiciado pelo crescimento acelerado da população
e o constante movimento de chegada de imigrantes à cidade (GROSTEIN, 2008).
Nesse período, além dos bairros de Santana e da Freguesia do Ó, já existentes, novos núcleos
residenciais foram sendo formados durante as primeiras décadas do século XX, tendo, então, como
obstáculo, o Rio Tietê e sua várzea – dificuldade, esta, vencida, com a implantação da ferrovia nos
terraços fluviais dos rios Tietê e Tamanduateí (Tramway da Cantareira).Assim, a cidade avançava rumo
à Cantareira, com vários loteamentos suburbanos sendo abertos nas proximidades do Tramway da
Cantareira, dando início a um processo que, décadas depois, representaria uma ameaça à Serra da
Cantareira e seus recursos.
Um novo momento de crescimento da população ocorre a partir da década de 1930, com o consequente
aumento da demanda habitacional por parte da população de baixa renda, num processo de conurbação
com municípios vizinhos, quando, então, os vazios existentes passam a ser preenchidos, tornando os
subúrbios afastados mais próximos. Tais transformações alcançaram principalmente a zona norte,
vindo a se acentuar nas décadas subsequentes, principalmente com as alterações nos sistemas de
transportes urbanos, com a operação dos auto-ônibus (GROSTEIN, 2008).
O movimento de periferização e periurbanização foi, então, induzido pelo Estado, já que o centro
tornava-se incapaz de receber os fluxos crescentes, tornando-se fundamental transformar a cidade de
monopolar – ou seja, com um único centro - para multipolar, sendo dividida em “zonas orgânicas”,
com seus respectivos “centros” (FRÚGOLI JUNIOR, 2000).
A partir da década de 1940, com o aumento do contingente populacional e o incremento das atividades
industriais na cidade de São Paulo, ocorre um significativo aumento do consumo de água, tornando as
vazões dos sistemas então disponíveis insuficientes para atender à crescente demanda - fator
determinante à implantação daquele que se tornaria o maior sistema produtor de água para a Região
Metropolitana, o Sistema Produtor Cantareira, com a criação do Parque Estadual da Cantareira, em
1963 (GROSTEIN, 2008).
Além do crescimento populacional vinculado à rápida industrialização, configurou-se, a partir da
década de 1940, uma crise habitacional significativa, associada à desestruturação do mercado rentista e
à incapacidade do Estado em promover ou financiar a produção de moradias em larga escala, sendo o
aluguel a modalidade habitacional mais difundida na cidade até a década de 1930 (BONDUKI ,1988).
Na década de 1960, o Sistema Cantareira se Abastecimento se tornou obsoleto em função da demanda,
sendo substituído pelo Sistema Produtor Cantareira, localizado ao norte dele. A partir da década de
1980, a dinâmica de expansão urbana metropolitana passou a apresentar fortes componentes de
insustentabilidade (Grostein, 2001). Especificamente na porção ao sul do Parque Estadual da
Cantareira, passou a ocorrer, progressivamente, a substituição de antigas glebas rurais por áreas
urbanas, assentadas sobre terrenos extremamente frágeis do ponto de vista ambiental.
Segundo Mazzei (1999), a área da Cantareira comprova que é possível recuperar áreas desmatadas: em
um prazo de aproximadamente cem anos, a vegetação do atual Parque Estadual da Cantareira tornou-se
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bastante exuberante, permitindo a sobrevivência de diversas espécies de Mata Atlântica, sendo
considerada, atualmente, uma das maiores florestas urbanas do mundo.
Contudo, se por um lado a construção do Sistema Cantareira de Abastecimento desempenhou um papel
fundamental no processo de regeneração da floresta, por outro, contribuiu para iniciar a expansão da
mancha urbana sobre o cinturão caipira da zona norte de São Paulo.
Em função da crise habitacional, tornava-se indispensável a criação de opções de moradias que
respondessem às necessidades do novo contingente populacional: uma das soluções encontradas foi a
consolidação do modo periférico de expansão. Os loteamentos suburbanos, localizados nos arredores
da mancha urbana, apresentavam-se como uma boa alternativa, por se mostrarem economicamente
acessíveis à classe trabalhadora.
As condições de produção do espaço urbano da periferia apresentavam peculiaridades que explicam
sua situação atual: autoconstrução, com reflexos na qualidade dos domicílios e do espaço urbano,
ocupação imprópria dos terrenos com assentamentos mal adaptados às condições topográficas,
indiferença do poder público, predominância do prevalecer os interesses dos especuladores
imobiliários, ausência de infraestrutura urbana e domiciliar, falta de conexão viária entre os bairros
periféricos. Considere-se, ainda, o fator clandestinidade, que, na questão dos loteamentos periféricos,
oferecia evidentes vantagens às partes envolvidas – baixo investimento por parte do loteador, um
consumidor com poucas exigências de qualidade e um poder público isento de suas responsabilidades
(Meyer, 1991).
O Traçado do Trecho Norte do Rodoanel
No cenário da nova organização global, fundamentada nos princípios do neoliberalismo, cidades na
busca do status de “cidades globais” valorizam a necessidade de se mostrar competitivas e de
apresentar elementos inovadores que atestem sua modernidade (DEBOULET, 2010).
No Brasil, esta questão adquire capital importância, mais precisamente, na Região Metropolitana de
São Paulo, considerada como uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, onde uma série de
intervenções de grande amplitude vêm sendo instaladas desde o final do século XX. (FERREIRA,
2010). Exemplos disso são os projetos de intervenção urbanística no município de São Paulo,
chamados “Operações Urbanas”, que vêm sendo realizados em diversos pontos da cidade. É seguindo
essa lógica neoliberal, onde o Estado se une ao capital privado para solucionar problemas consequentes
de uma urbanização descontrolada, que se realizam os grandes projetos na metrópole paulista, como o
Rodoanel Mário Covas.
O projeto vem sendo implantado desde o final da década de 1990, sendo considerado pelo governo do
estado de São Paulo como uma solução capaz de enfrentar os problemas logísticos de transporte de
mercadorias e circulação. Trata-se de uma grande infraestrutura urbana circular de aproximadamente
173 km que, quando concluída, irá interligar na sua totalidade as rodovias que chegam à metrópole,
dada a sua forma de anel viário. O complexo urbano viário denominado Rodoanel Mario Covas foi
elaborado a partir de experiências já realizadas com projetos similares por outras metrópoles mundiais,
adaptado às necessidades locais; o traçado do Rodoanel passa por algumas das cidades que compõem a
Região Metropolitana de São Paulo, cortando setores considerados periféricos do território
metropolitano, numa distância entre 20 e 40 km do centro da cidade de São Paulo.(GUAIATI, 2013).
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O projeto apresenta pontos relevantes, como: a grande quantidade de atores envolvidos nas
negociações, os impactos externos que estão contribuindo para a transformação urbana da metrópole,
as formas de gestão e de governança estabelecidas, o grande volume de capital financeiro necessário
para a construção, envolvendo interação entre os setores público e privado. (LUNGO, 2002).
Os estudos ambientais do Trecho Norte ampliaram o conceito de Área de Influência Direta – AID,
considerando em uma primeira etapa dos estudos de diagnóstico que a AID corresponderia à área de
estudo de todos os corredores viáveis, tanto ao sul como ao norte do Parque Estadual da Cantareira PEC. Os corredores de estudo de macrodiretrizes de traçado foram objeto de mapeamentos e
detalhamentos e integraram-se às informações do Plano de Manejo do Parque Estadual da Cantareira
(FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2009), como base de informações. (CONSÓRCIO JGP – PRIME, 2010).
Mapa 1:Áreas de influência direta Fonte: Fundação Florestal, 2009.

Para a Área de Influência Direta, o estudo incluiu toda a área percorrida pelas alternativas históricas de
traçado, resumindo-se a toda região dos macro-traçados ao norte e ao sul do Parque Estadual da
Cantareira (PEC). Esta AID inclui os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Arujá, São
Paulo e Guarulhos.
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Gráfico 1 : Áreas Ocupadas por Tipos Principais de Uso na AID, por município (em km2)

Fonte: Fundação Florestal, 2009.
O limite sul do Parque da Cantareira sofre a pressão do avanço da urbanização metropolitana,
predominantemente com baixa qualidade urbana e ambiental, enquanto ao norte ocorrem áreas com
ocupação antrópica menos densa, entremeada de remanescentes com cobertura florestal conservada, em
uma matriz ainda importante do ponto de vista de suporte à biodiversidade.
O Trecho Norte do Rodoanel é considerado por muitos como o mais controverso, por estar no contexto
de uma série de unidades de conservação de importância maior: o Parque Estadual da Cantareira e,
dependendo da macrodiretriz de traçados que se considera, o Parque Estadual Alberto Löfgren (Horto
Florestal), a APA Cabuçu -Tanque Grande, os parques estaduais do Juqueri, de Itapetinga e de
Itaberaba, parques lineares e potenciais unidades de conservação municipais paulistanas.
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).
A macrodiretriz escolhida, a interna, ao sul do Parque Estadual da Cantareira, evita ocruzamento de
áreas ambientalmente mais sensíveis, localizadas ao norte do parque. Adicionalmente, afasta-se mais
dessa unidade de conservação em relação a outras projetadas em outras épocas, cujas diretrizes internas
seguiam mais próximas ao maciço da serra.
Por outro lado, a macrodiretriz escolhida adentra mais o tecido urbano, gerando maiores impactos de
natureza social. Não obstante, os impactos da obra vão além desses impactos diretos. Causa
preocupação o papel do Rodoanel, em quaisquer de seus trechos, como indutor de novas ocupações
territoriais, devido ao extraordinário aumento de acessibilidade por ele gerado. Esse potencial indutor
tem sido amplamente discutido em todas as etapas anteriores de licenciamento da obra, e é
especialmente preocupante nas proximidades dos entroncamentos que dão acesso à rodovia. O aumento
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da urbanização, mais que o impacto direto da faixa de domínio da rodovia, é o maior fator deteriorador
dos serviços ecossistêmicos.
Por outro lado, não há como desvincular a rodovia dessa realidade instalada, de disputa do espaço
urbano, em que os equipamentos e obras públicas podem mitigar ou agravar determinadas situações. O
Rodoanel, enquanto obra setorial, e suas medidas mitigadoras, possuem limitações para solucionar
futuros impactos adversos de sua instalação, considerando-se que está desconectado de uma gestão
metropolitana agregada.
Uma intervenção de tal porte em zonas urbanas ou periurbanas deveria estar estruturada numa ação
governamental de amplo escopo, com instrumentos efetivos de controle territorial, responsabilidades
compartilhadas, criação e integração de sistemas, estruturação dos poderes públicos municipais para
gestão dos impactos gerados pela obra, enfim, algo mais próximo do conceito de governança territorial.
(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2011).
Analisando o Relatório de Impacto Ambiental do projeto, observa-se que não foi abordada a questão
dos impactos de intervenções públicas nas últimas décadas na região da fronteira sul da Serra da
Cantareira, bem como a identificação dos principais agentes indutores do crescimento desordenado,
especialmente mecanismos de compra e venda de “lotes” ou moradias, em um processo com regras
próprias, sem registros ou documentos.
Se os planos diretores não estabeleceram expansão urbana e as ocupações ocorreram de forma
desordenada sem a rodovia, o processo de gestão do território falhou e se faz necessária uma
identificação dos agentes para adoção de estratégias integradas. São análises que podem levar a ações
mais específicas de monitoramento da mancha urbana, bem como de reposicionamento quanto à
qualificação desta obra como elemento de contenção do espraiamento irregular urbano.
De acordo com estudos realizados pelo LabCidade/NEP, as ocupações na última década na região de
fronteira foram diretamente fortalecidas pela implantação de obras públicas em regiões de fragilidade
ambiental, associados a políticas habitacionais municipais de caráter indenizatório mínimo,
transformando estas regiões em um grande estoque de terras para um “mercado imobiliário informal”.
Tais processos já ocorrem na região e adicionando-se o grande número de remoções previstas no
projeto e as formas de indenização, é importante que sejam planejados em conjunto com os municípios,
com definições de responsabilidades claras entre o empreendedor e o governo local. Além disso, o
mecanismo de mercado imobiliário informal deve ser combatido, através de esclarecimentos à
população e efetiva fiscalização integrada entre gestores municipais, órgãos de controle e a gestão
ambiental das rodovias.(SEADE, 2012).
Segundo a avaliação constante do parecer mais recente emitido pelo Conselho Gestor da
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo ‐ RBCV, para o processo de licenciamento do
Trecho Rodoanel Norte,“ ainda subsistem várias lacunas de informações técnico‐científicas e de gestão
que impedem uma apreciação mais adequada sobre os impactos da obra” (CN-RBVS,2013).
Assim sendo, torna-se preocupante a execução plena do projeto, face à constatação de
restrições.
Considerações Finais
Dada a magnitude de um projeto da dimensão do Rodoanel, cabe uma reflexão em termos de
suas implicações no plano urbano e ambiental metropolitano, passando por espaços da periferia , no
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sentido de se avaliar reações aos impactos da intervenção urbana. À medida que um acesso ao
Rodoanel é instalado, inevitavelmente, ocorrerá uma maior valorização das terras próximas,
aumentando a sua atratividade. O Rodoanel é um instrumento poderoso para a reprodução do capital
imobiliário e, no trecho Oeste, já densamente ocupado, os poucos terrenos vazios, ou aqueles antes
ocupados por pequenas favelas, têm cedido lugar a condomínios fechados verticais, para a classe
média. Este fato exemplifica que há um deslocamento populacional dentro da metrópole promovido
pela instalação do Rodoanel.
Cabe também colocar que o acesso à rodovia só pode ser realizado em poucos pontos, sendo que, em
sua maioria, ocorrem nos entroncamento com as rodovias que chegam à metrópole. Com isso,
segundo as intenções explícitas no projeto, o Rodoanel estaria desempenhando o papel de barreira ao
processo de expansão urbana, pois o acesso ao sistema é limitado e fortemente controlado. Todavia,
com base na experiência dos trechos já em operação, isso se torna questionável.
O trecho Oeste corta um espaço urbanizado, densamente ocupado, consolidado, há décadas, sendo que
ao longo deste trecho não existem grandes espaços vazios. No trecho Sul, vem ocorrendo o inverso:
grande parte do traçado passa por áreas naturais preservadas pela legislação, mas de difícil controle
pelo poder publico, em termos de ocupação do solo. Neste trecho, predominam as ocupações de
carácter irregular, apresentando, inclusive, uma dinâmica de expansão, com a presença de um sistema
ilegal imobiliário que se instalou nesta parte da periferia, criando bairros muito precários, dominados
por casas de baixo padrão ou favelas.
Assim, se antes do Rodoanel, estes espaços considerados de difícil acesso já eram alvo de intensa
ocupação e especulação imobiliária, depois dele, redundará na intensificação do processo; observa-se,
inclusive, que em vários pontos, a população local criou acessos clandestinos. Este movimento parece
sinalizar que o processo de segregação socioespacial está se reproduzindo na metrópole, pois
populações com maior renda passam a ocupar espaços anteriormente ocupados por populações de baixa
renda – que, abandonando estes espaços valorizados, irão se deslocar para áreas de valor mais
acessível, cada vez mais distantes, na hiperperiferia da metrópole.
Por outro lado, ao longo dos dois trechos, polos logísticos de mercadorias, e mesmo algumas indústrias,
já se instalaram nos pontos de acesso ao Rodoanel, dotando esta parte do território da periferia de novas
funções urbanas. Estas - que atendem os interesses do capital privado, ainda que restritos às
proximidades dos pontos de conexão do complexo, são suficientes para provocar um adensamento
urbano e uma mudança no padrão de ocupação do solo, além de outros fatores de aspecto econômico,
como a geração de empregos.
Embora no projeto inicial do Rodoanel não constasse o pagamento de pedágios para utilização do
sistema, a decisão política de transformar o projeto em parceria público-privada, com o objetivo de
captar recursos no sistema privado e permitir que o setor privado participe da gestão do complexo, os
pedágios foram implantados. Embora para o transporte de cargas ainda seja compensador utilizar os
pedágios, para a população em geral, os pedágios, além de aumentarem os custos de transporte,
impedem que as populações de baixa renda se beneficiem do sistema.
Assim, as populações pobres acabam sendo duplamente excluídas do sistema, dada a quase
inexistência de transporte público no complexo, que se torna, portanto, mais um fator de reprodução do
processo de segregação socioambiental na cidade.
Nessas condições, pode-se dizer que, em linhas gerais, o traçado do trecho norte do Rodoanel não
cumpre o papel de promover ganhos socioambientais em termos urbanos regionais, com base nos
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seguintes pontos: a real contribuição da obra em termos de transporte público, face o alto investimento
que representa; a quantidade de desapropriações inerentes ao empreendimento; o potencial de
exploração imobiliária na Serra da Cantareira, bem como de novas ocupações irregulares pela
população pobre desapropriada; desmatamento e impactos ambientais provocados sobre os mananciais;
riscos ambientais e acidentes, dada a natureza das cargas transportadas.
Em resposta à questão inicial da pesquisa, a partir da análise dos embates mencionados, pode-se
concluir que os conflitos socioambientais na região irão requerer novas soluções por parte do Estado,
aliado a uma participação efetiva da sociedade civil.

Referências

ALONSO (Angela) e COSTA (Valeriano). Por uma Sociologia dos conflitos ambientais no Brasil in:
Encontro do Grupo Meio Ambiente e Desenvolvimento da Clacso , Rio de Janeiro, 22 e 23 de
novembro de 2000.
ALVES, H. P. da F. Desigualdade ambiental no município de São Paulo: análise da exposição
diferenciada de grupos sociais a situações de risco ambiental através do uso de metodologias de
geoprocessamento. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, São Paulo, v. 24, n. 2, jul-dez.,2007.

ALVES, H. P. da F. Vulnerabilidade socioambiental na metrópole paulistana: uma análise
sociodemográfica das situações de sobreposição espacial de problemas e riscos sociais e ambientais.
Revista Brasileira de Estudos Populacionais, São Paulo, v. 23, p. 43-59, n. 1, jan-jun.,2006.
BERNARDELLI-JUNIOR, J.M.; RUIZ, M.S.; CORRÊA, R. Conflitos Socioambientais Urbanos:
Caracterização e Análise dos Embates Relacionados ao Adensamento Humano Rumo aos Contrafortes
da Cantareira. VI ENAPEGS, São Paulo, 2012.
BULLARD, R. Dumping in dixie: race, class, and environmental quality. San Francisco: Westview
Press, 1990.
Centro de Estudos da Metrópole .CEM CEBRAP/CEPID-FAPESP. Disponível em http://
www.cebrap.org.br. Acesso em 20/05/2012.
CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA - CN-RBMA.
Defesa da Serra da Cantareira em São Paulo‐SP, 2013.
DEBOULET A. Urbain highways as an embodiment of mega and elite projets: a new real of conflicts
and claims in three middle eastern capital cities, in Built Environment vol. 36 (2), p. 146-161, 2010.

XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

FERRAZ (Ivini). Audiências públicas como espaço para visibilidade de conflitos socioambientais, in
Congresso internacional interdisciplinar em sociais e humanidades.
Niterói: ANINTER-SH/ PPGSD-UFF, 03 a 06 de Setembro de 2012, ISSN 2316-266X.
FERREIRA, J.S.W. Cidades para poucos ou para todos? Impasses de democratização das cidades no
Brasil e os riscos de um "urbanismo às avessas", in Oliveira, F. Hegemonia às avessas. São Paulo,
Boitempo, 2010.
FRÚGOLI JUNIOR, H. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole.
São Paulo: Cortez: Edusp, 2000.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.Secretaria do Meio Ambiente. Parecer Técnico RBCV
sobre o Trecho Norte do Rodoanel, 2011.
GROSTEIN, M.D. Ciência ambiental, questões e abordagens. São Paulo, Anna Blume, 2008.
GROSTEIN, M. D. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos Insustentáveis. São
Paulo em Perspectiva. São Paulo: Fundação SEADE, 2001.
GUAIATI, A.J. Grandes projetos e mutações urbanas nas metrópoles do Sul: o caso do anel viário
Rodoanel Mario Covas na região metropolitana de São Paulo. Investigações iniciais. Disponível em :
http://www.crh.archi.fr/. Acesso em 01/07/2013.
JACOBI, P. Impactos socioambientais urbanos: do risco à busca de sustentabilidade. In: MENDONÇA,
F. A. (org.). Impactos Socioambientais Urbanos. Curitiba, UFPR, 2004.
JACOBI, P.(coord). São Paulo: ocupação do solo e degradação socioambiental. Cadernos Cedec nº 66 ,
São Paulo,1998.
KRIEG, E. The two faces of toxic waste: trends in the spread of environmental hazards. Sociological
Forum, 13, p. 3-20, 1998.
KOWARICK, L. Viver em risco: sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. São Paulo, Ed. 34,
2009.
LEIS, H. R. Um modelo político-comunicativo para superar o impasse do atual modelo políticotécnico
de negociação ambiental no Brasil. In: CAVALCANTI, C. (Org.). Meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e políticas públicas. São Paulo e Recife: Editora Cortez e Fundação Joaquim Nabuco, 1997.
LITLLE, Paul E. Ecologia Política como Etnografia: um guia teórico e metodológico. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, n. 25, 2006.
LUNGO,M. Grandes proyetos urbanos:desafios para as ciudades latinoamericanas. In Land Lines,
vol. 14 (4), 2007, Lincon Institute of Land Police, p. 293-299.
XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

MARTÍNEZ, A. El ecologismo de los pobres. Editora Icaria , 2005.
MAZZEI, Kátia. Manejo de unidades de conservação em áreas urbanas. Parque Estadual da
Cantareira: discussão para incorporação de novas áreas. Dissertação de Mestrado, FFLCH,
Departamento de Geografia da USP, São Paulo: 1999.
MEYER, Regina Maria Prosperi. Metrópole e Urbanismo. São Paulo Anos 50. Tese de Doutorado,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU / USP), São Paulo: 1991.
NAPTON, M. L.; DAY, F. A. Polluted neighborhoods in Texas: who lives there. Environment and
Behavior, 24, p. 508- 526, 1992.
PASTOR, M.; SADD, J; HIPP, J. Which came first? Toxic facilities, minority move-in, and
environmental justice. Journal of Urban Affairs, 23, p. 1-21, 2001.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Pesquisa IRBEM 2011. Indicadores de Referência de
Bem-Estar no Município. Rede Nossa São Paulo/ IBOPE, 2011. Disponível em
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/Pesquisa-IRBEM-Ibope-2011.pdf.
Acesso
em
05/07/13.
PULIDO, L. Rethinking environmental racism: white privilege and urban development in southern
California. In: Association of American Geographers, 90. Annals 2000, p. 12-40.
SANTOS, B. Para Além do Pensamento Abissal das Linhas Globais. A Uma Ecologia de Saberes.
Novos, Estudos 7, Novembro, 2007.
SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Atualização dos dados censitários de
favelas e loteamentos irregulares de São Paulo, Relatório Analítico, 2008. Disponível em:
http://www.habisp.inf.br. Acesso em 01/06/2013.
TEIXEIRA, L. A. Distribuição de água e saúde em São Paulo no início do Século XX. In: Encontro
regional de história da associação nacional de história, 12., 2006, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
ANPUH, 2006.
TORRES, H. A fronteira paulistana. In: MARQUES, E.; TORRES, H. (Orgs.). São Paulo: segregação,
pobreza e desigualdades sociais. São Paulo, Editora Senac, 2005.
TORRES, H. e MARQUES, E. (2001). Reflexões sobre a hiperperiferia: novas e velhas faces da
pobreza no entorno metropolitano. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n. 4.,2001.
VIEIRA, P. F. A problemática ambiental e ciências sociais no Brasil. 1980-1990, in BIB: Revista
Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais , N° 33.Rio de Janeiro, 1992.

XV ENGEMA 2013

16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO: O PROGRAMA COMPUTADORES PARA
INCLUSÃO DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO
Bárbara Popovits Ribeiro
Universidade Nove de Julho-UNINOVE
barbara.pr@gmail.com
Claudia Brito Silva Cirani
Universidade Nove de Julho-UNINOVE
claudiacirani@uninove.br

Resumo: O objetivo deste trabalho foi investigar o Projeto de Computadores para Inclusão do governo brasileiro,
verificando se o Projeto CI poderia ser considerado uma prática inovadora, alinhada à sustentabilidade. Para tanto, realizouse não só uma pesquisa documental exploratória a partir da análise dos sítios do governo federal e dos decretos relacionados
ao projeto, mas também observação e entrevista não-estruturada ao Centro de Recondicionamento de Computadores de
Guarulhos – CRC, no Estado de São Paulo. Os resultados demonstraram que a prática do projeto tem sido inovadora, e a
sustentabilidade vem sendo incorporada no programa do governo, pois o projeto contempla os três pilares: o social, o
econômico e o ambiental. Ou seja, o Projeto CI vem alcançando as três dimensões, uma vez que efetua o descarte adequado
dos resíduos dos computadores (dimensão ambiental), oferece capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade social
(dimensão social), e aumenta a vida útil dos computadores (dimensão econômica), recondicionando e enviando as máquinas
às instituições inseridas no projeto.
Palavras-chave: sustentabilidade, inovação, Projeto CI, computadores, inclusão.

Abstract: The aim of this study was to investigate the Project Computers for Inclusion of the Brazilian government ,
making sure the IC design could be considered an innovative practice , aligned to sustainability . Therefore , there was not
only a documentary research from exploratory analysis of the sites of the federal government and decrees related to the
project , but also observation and unstructured interview to Reconditioning Center Computer Guarulhos - CRC , the State of
São Paulo . The results showed that the practice of the project has been innovative , and sustainability has been incorporated
into the government program , because the project involves three pillars : social , economic and environmental . Ie , Project
IC has achieved the three dimensions , since effects proper disposal of waste from computers ( environmental dimension ) ,
provides training for young people in situations of social vulnerability ( social dimension ) , and extends the life of
computers ( economic dimension ) , refurbishing and sending machines to institutions incorporated in the project .
Key-words: sustainability, innovation, Project IC, computers, inclusion.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações em todo o mundo, assim como suas partes interessadas, têm se tornado cada
vez mais cientes da necessidade e dos benefícios da responsabilidade social, cujo objetivo é contribuir
para o desenvolvimento sustentável. O desempenho da organização em relação à sociedade e ao meio
ambiente vem se tornando fator crucial na avaliação de seu desempenho geral e na sua capacidade de
continuar a operar de forma eficaz. Isso reflete o reconhecimento cada vez maior da necessidade de
assegurar ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa governança organizacional (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).
A administração pública é grande consumidora e usuária de recursos naturais e, desempenha um
papel estratégico na promoção e indicação de novos padrões de produção e consumo, devendo ser
exemplo na redução de impactos socioambientais negativos gerados por sua atividade pública, no
combate a todas as formas de desperdício de recursos naturais e bens públicos, e na operacionalização
da gestão adequada de todos os resíduos gerados (AGENDA AMBIENTAL, 2001).
Porter e Kramer (2006) destacam algumas ações de responsabilidade social estratégica, tais
como transformar as atividades da cadeia de valor para beneficiar a sociedade e, ao mesmo tempo,
fortalecer a estratégia da empresa e filantropia estratégica para alavancar recursos, a fim de melhorar
aspectos relevantes do contexto competitivo.
Uma empresa sustentável é aquela que contribui com o desenvolvimento sustentável, gerando,
simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais – conhecidos como os três pilares da
sustentabilidade (HART; MILSTEIN, 2004). A inovação demandada pela regulamentação ambiental
pode ser rentável para a empresa, além de promover soluções aos problemas ambientais (PORTER;
VAN DER LINDE, 1995). Visando estimular a inovação sustentável, o governo criou em 2010 a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), definindo medidas de gestão e gerenciamento
desses resíduos com a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O artigo 30
dessa Lei estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos eletrônicos e de
seus componentes, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes; consumidores; e titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2010).
De acordo com o artigo 33 da referida Lei, os fabricantes são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor,
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Embora
o governo federal seja um consumidor e, por lei, não esteja obrigado a viabilizar um sistema de
logística reversa para os seus produtos com fim de vida útil, o decreto federal de nº 7.746/2012
determina a adoção de iniciativas, referentes ao tema da sustentabilidade pelos órgãos e entidades
federais. Portanto, houve uma iniciativa inovadora do governo ao criar o Projeto Computadores para
Inclusão – Projeto CI visando seguir as determinações do decreto federal, bem como contribuir com o
meio ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010).
O Projeto CI tem como objetivo a inclusão digital, por meio de oficinas, cursos, treinamentos,
formação para jovens de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com foco não apenas no
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recondicionamento e manutenção de equipamentos de informática, mas também na conscientização
ambiental sobre os resíduos eletroeletrônicos (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013).
Ele visa contribuir para a diminuição do "lixo eletrônico", já que ao iniciar um novo ciclo de
uso para os equipamentos, prolonga a sua vida útil, economizando recursos para produção de novas
máquinas e, consequentemente retardando o seu descarte. O processo de recuperação de computadores
usados em Centros de Recondicionamento de Computadores - CRCs permite o reaproveitamento
máximo de partes e peças. Por exemplo, os componentes que os CRCs não conseguem aproveitar são
destinados a oficinas de robótica, artesanato e metareciclagem; as carcaças e materiais recicláveis, tais
como plásticos e metais, são enviados as cooperativas de catadores; e os resíduos potencialmente
tóxicos têm destinação ambientalmente certificada (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2013).
Diante desse cenário de incentivo a inovação e sustentabilidade e, acreditando na importância
do papel do governo como estimular de ações positivas, com a vantagem de criar mecanismos legais
pela sua força de estado, esse trabalho pretende investigar o Programa Computadores para Inclusão do
governo brasileiro, verificando se a iniciativa pública é inovadora e se está, de fato, alinhada com a
sustentabilidade.
Dessa forma, o trabalho está estruturado em introdução, breve revisão dos conceitos de
sustentabilidade e inovação, metodologia, análise e discussão das informações levantadas sobre o
Projeto Computadores para Inclusão e, por fim, conclusão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A revisão da literatura científica nesta seção procurou apresentar os conceitos de
sustentabilidade e inovação a partir de um breve histórico, que serviram de suporte para o presente
trabalho.
Segundo Romeiro (2001), o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu com o nome de
ecodesenvolvimento no início da década de 70, num contexto de controvérsia sobre as relações entre
crescimento econômico e meio ambiente, devido à publicação do relatório do Clube de Roma que
pregava o crescimento zero como forma de evitar a catástrofe ambiental. Como uma proposição
conciliadora, ele resurge quando se reconhece que o progresso técnico efetivamente relativiza os
limites ambientais, mas não os elimina e que, além disso, o crescimento econômico é condição
necessária, mas não suficiente para a eliminação da pobreza e disparidades sociais. As dificuldades
desse entendimento revelam-se não apenas nas incontáveis definições de desenvolvimento sustentável,
como também nas diferenças de interpretação de uma mesma definição.
De acordo com Barbieri et al (2010), nem todas as correntes ambientalistas confluíram para o
movimento pelo desenvolvimento sustentável. Na década de 1970 havia diversas correntes com seus
posicionamentos distintos, isto é, conflitos irreconciliáveis, como por exemplo o uso da expressão
ecologismo, que indicava uma ideologia política que se destacou nos anos 1970, resultando nos
partidos verdes. Porém, o ambientalismo, que utiliza crenças a respeito das condições humanas para
sustentar e reproduzir as opiniões sobre a sociedade, não se adapta ao ecologismo, pois é ecocêntrico. E
uma ideologia política não pode ser ecocêntrica, a exemplo do liberalismo, socialismo, comunismo,
fascismo.
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Segundo Sachs (2008), um dos criadores do termo ecodesenvolvimento, o principal objetivo é o
estabelecimento de um aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício
das populações locais, levando-as a incorporar a preocupação com a conservação da biodiversidade aos
seus próprios interesses, como um componente de estratégia de desenvolvimento.
Em 1974, na reunião das Nações Unidas, no México, elaborou-se a Declaração de Cocoyoc,
fazendo menção ao termo sustentabilidade, entretanto, a concretização e a difusão em escala mundial
desse conceito, ocorreram na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento –
CMMAD (LIMA, 2008).
No início da década de 1980, a ONU retomou o debate das questões ambientais, indicando a
primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para chefiar a CMMAD, e estudar o assunto. A
comissão foi criada em 1983, após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, com o
objetivo de promover audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O
documento final desses estudos, denominado de Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, foi
apresentado em 1987, conceituando o desenvolvimento sustentável, como sendo “aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
necessidades”. (CMMAD, 1987).
O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio, durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro e denominada
também de Cúpula da Terra de 1992 – Eco-92. O desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre
proteção ambiental e desenvolvimento econômico e serviu como base para a formulação da Agenda 21,
com a qual mais de 170 países se comprometeram, por ocasião da Conferência.
Em 2002 a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo,
enfatiza que o desenvolvimento sustentável é construído sobre três pilares interdependentes e
mutuamente sustentadores: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção
ambiental. Desenvolvido por John Elkington (2001), o modelo triple bottom line, enfatiza a
necessidade de empreender uma gestão para obter resultados econômicos, sociais e ambientais
positivos, isto é, as linhas dos pilares da sustentabilidade.
Dessa forma, a sustentabilidade depende dos fatores sociais, econômicos e ambientais que são
inter-relacionados, pois a econômica afeta diretamente a sociedade, que será responsável pela
mudanças no meio ambiente, tanto positivas quanto negativas.
A pressão ecológica leva à inovação e, como resultado, à eco-eficiência (ELKINGTON, 2001).
A organização sustentável procura simultaneamente ser eficiente em termos econômicos, respeitar a
capacidade de suporte do meio ambiente e ser instrumento de justiça social, promovendo a inclusão
social, a proteção às minorias e grupos vulneráveis, o equilíbrio entre os gêneros, dentre outros. Ou
seja, uma organização inovadora sustentável “não é a que introduz novidades de qualquer tipo, mas
novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas e colham
resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio ambiente” (BARBIERI, 2007).
A inovação, segundo o Manual de Oslo, é a implementação de um produto (bem ou serviço)
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo
método organizacional nas práticas de negócios, nas organizações do local de trabalho ou nas relações
externas. A empresa inovadora, portanto, tem uma série de características que podem ser agrupadas
em habilidades estratégicas: visão de longo prazo, capacidade de identificar e antecipar as tendências
do mercado; vontade e capacidade de coletar, processar e assimilar informações tecnológicas e
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econômicas; e competências organizacionais: domínio de risco; cooperação interna entre os vários
departamentos operacionais e cooperação externa com consultorias, clientes e fornecedores;
envolvimento de toda a empresa no processo de mudança; e os investimentos em recursos humanos,
equipamentos, e métodos (OECD, 1997).

Segundo Barbieri et al (2010), as empresas precisam inovar constantemente, considerando as
três dimensões da sustentabilidade, a dimensão social que se preocupa com os impactos sociais
das inovações nas comunidades humanas dentro e fora da organização (desemprego; exclusão
social; pobreza; diversidade organizacional etc.); a dimensão ambiental com foco nos impactos
ambientais causados pelo uso de recursos naturais e pelas emissões de poluentes; e a dimensão
econômica responsável pela eficiência econômica, sem a qual as demais dimensões não se
perpetuariam nas empresas, pois essa dimensão significa obtenção de lucro e geração de
vantagens competitivas nos mercados onde atuam.

A propensão de uma empresa para inovar depende das oportunidades tecnológicas que ela
enfrenta. Além disso, cada empresa difere em sua capacidade de reconhecer e explorar oportunidades
tecnológicas. Para inovar, uma empresa deve descobrir o que essas oportunidades são, deve definir uma
estratégia relevante, e deve ter a capacidade de transformá-la em uma verdadeira inovação, de forma
mais rápida do que seus concorrentes. Muitas oportunidades tecnológicas são concebidas pelas
empresas para cumprir algum objetivo estratégico, como satisfazer uma demanda de mercado
identificada. Portanto, capacidade de inovação consiste em um conjunto de fatores, que a empresa tem
ou não tem, e nas formas de combinar tais fatores de forma eficiente (OECD, 1997).
Assim “inovação sustentável” é a incorporação de produtos, processos produtivos, métodos de
gestão ou negócios, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambientais para a organização. A partir
desse referencial teórico o presente estudo investiga uma organização pública, que não produz
produtos, mas é grande consumidora de bens e serviços, que possui um foco diferente de uma empresa
privada, porém faz uso de métodos de gestão e, utilizar em sua gestão inovações sustentáveis contribui
para qualquer tipo de organização ser mais eficiente e eficaz.
3. MÉTODO DE PESQUISA
A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, cuja preocupação central são as descrições,
compreensões e interpretações dos fatos ao invés das medições (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória sobre a problemática dos resíduos
eletroeletrônicos, especificadamente, os computadores, por meio do levantamento de dados
secundários, tais como decretos, sítios da Internet, documentos oficiais, publicados pelo ministério das
comunicações e pelo ministério do meio ambiente do governo federal brasileiro. As pesquisas
exploratórias e descritivas têm grande utilização nas ciências sociais aplicadas. Seu objetivo
fundamental é descrever ou caracterizar a natureza das variáveis que se quer conhecer (KÖCHE, 2012).
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Depois, realizou uma descrição das características do Projeto CI, utilizando não apenas os dados
secundários, mas também os dados primários coletados na entrevista não-estruturada com o
responsável pelo CRC de Guarulhos/SP.
O levantamento dos dados primários foi feito em Agosto de 2010, a partir de uma visita
agendada no CRC-Guarulhos/SP, onde se utilizou como instrumento de coleta das informações, a
observação direta não participante. De acordo com Lakatos e Marconi (1992), a observação direta não
participante é feita quando o pesquisador limita-se à observação dos fatos. Ela é um tipo de observação
que não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja
estudar.
Também utilizou-se de entrevista não-estruturada ou aberta com a responsável pelo CRCGuarulhos/SP. De acordo com May (2004), a entrevista não-estruturada caracteriza-se por ser
totalmente aberta, pautando-se pela flexibilidade e pela busca do significado.
A visita ao CRC-Guarulhos/SP durou uma hora. O responsável pelo local apresentou todas as
dependências do CRC, explicou o funcionamento de cada setor, e relatou de forma informal as
limitações e dificuldades enfrentadas pela sua unidade. Ressalta-se que foi feito apenas o registro
escrito das informações pelo pesquisador, sem constranger à entrevistada, garantindo o sigilo do seu
nome.
Realizou-se uma análise da conversação e da fala utilizando os tópicos segundo Myers (2002),
com o planejamento da entrevista, registro, transcrição, atribuições, análise e relatório. Porém não foi
feita a gravação da entrevista para não constranger a entrevistada, apenas o registro escrito e, dessa
forma, não foi feita a etapa de transcrição, apenas a análise do registro escrito. A análise dos dados
coletados foi realizada a partir das relações entre os conteúdos das respostas e sua correspondência com
o referencial teórico.
4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta inicialmente o Projeto CI, em seguida é analisada a interação dos três
pilares conforme modelo triple bottom line de Elkington (2001), com o projeto, bem como seu
alinhamento com a inovação. Para descrição do Projeto CI os únicos documentos disponíveis estão no
sítio da Internet do Ministério das Comunicações, que passou a coordenar o projeto inicialmente criado
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI/MP) do governo federal brasileiro. Dessa forma, a publicação do Ministério das
Comunicações serviu de sustentação para descrição deste projeto.

4.1. Projeto CI

Para o Ministério das Comunicações (2013), a política de inclusão digital do governo federal
brasileiro tem como diretriz principal: “promover o acesso e uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) pela população”.
O governo federal brasileiro fez investimentos em equipamentos, conexão à internet, recursos
humanos e capacitação para apoiar a implantação de espaços coletivos de uso das tecnologias. Visando
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apoiar e viabilizar iniciativas de promoção da inclusão digital, o governo criou o Projeto CI em 2004, a
partir da recuperação de equipamentos de informática usados e de sua doação, em plenas condições de
funcionamento. Essas doações são feitas para telecentros comunitários, escolas públicas, bibliotecas e
outros projetos considerados de impacto estratégico para o governo federal. A figura 1 demonstra os
fluxos percorridos pelos computadores no projeto CI.

Figura 1 – Programa computadores para inclusão
Fonte: Sítio do Ministério das Comunicações, 2013.

O Projeto CI criou espaços estruturados para realizar, em larga escala, a recepção, recuperação e
destinação de computadores usados e descartados por órgãos públicos, empresas privadas e cidadãos.
Esses espaços são chamados de Centro de Recondicionamento de Computadores– CRCs, tendo como
objetivo segundo o Ministério das Comunicações (2013): “promover a qualificação profissional de
jovens de baixa renda, moradores das periferias de grandes metrópoles, onde, em geral, existem poucas
oportunidades de formação técnica e profissional. E também implementar e fortalecer parcerias para
viabilizar sua inserção no mercado de trabalho.”
As entidades responsáveis pela condução dos CRCs, enquanto instâncias executoras atuaram na
estruturação dos espaços físicos dos centros, na contratação de profissionais, na mobilização de
parceiros, na definição dos fluxos internos de funcionamento do processo de recuperação dos
computadores, na concepção dos conteúdos e dos recursos didáticos, e na oferta de formação.
Os jovens atendidos nos centros puderam se apropriar de tecnologias, principalmente em temas
relacionados à manutenção e configuração de hardware e software, resgatando sua auto-estima
e ampliando seus horizontes educacionais, profissionais e de cidadania (MC, 2013).

Segundo o MC (2013), já foram implementados CRCs em Porto Alegre/RS, Brasília/DF,
Guarulhos/SP Horizonte/MG, Recife/PE, Lauro de Freitas/BA e Belém/PA. Desde a inauguração do
primeiro CRC em 2006, um total de 59 mil computadores foram recebidos em doações de órgãos e
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entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como de pessoas físicas e
jurídicas. Além disso, 870 projetos de inclusão digital foram apoiados em todas as unidades federativas
do Brasil, recondicionando 11.000 equipamentos de informática e capacitando 4.500 jovens.
No entanto, os dados secundários levantados neste trabalho sobre o Projeto CI informam que
há uma demanda nacional muito grande, e sua capacidade de selecionar as entidades beneficiárias, os
CRCs, a logística de entrega dos equipamentos e o acompanhamento da utilização dos computadores
doados superam as necessidades dos projetos de inclusão digital. De acordo com o MC (2013), ao
acompanhar o uso dos equipamentos doados realizado pelos CRCs, constatou-se casos de rejeição dos
computadores recondicionados, por parte das entidades beneficiárias.
A implantação do Projeto CI seguiu o modelo do programa canadense, denominado
Computadores para Escolas (Computers for Schools) – CFS, iniciado em 1993. Tal programa é
mantido pelo governo federal do Canadá em parceria com organizações não-governamentais.
(...) O Ministério da Indústria do Canadá foi o responsável pela coordenação inicial do
Programa, dispondo de recursos orçamentários específicos, e com financiamento compartilhado
com governos provinciais e doações por empresas e por organizações não-governamentais. Tais
doações ocorrem principalmente na forma de trabalho voluntário, serviços e equipamentos. O
programa coleta, repara e distribui computadores doados por governos, empresas e indivíduos
(MC, 2013).

Segundo o MC (2013), o CRC pode ser operado por uma única instituição ou por um
conjunto de entidades. As doações são preferencialmente de estações de trabalho completas, incluindo
CPU (Unidade Central de Processamento), teclado, monitor, mouse e impressoras. A transferência de
propriedade dá-se em nome da entidade responsável pelo CRC que recebe a doação.
A retirada de equipamentos dá-se por meio de parceiros logísticos, e, na sua impossibilidade,
mediante recursos orçamentários alocados para transporte. As mesmas diretrizes se aplicam à
entrega do equipamento recondicionado no CRC ao projeto beneficiário final da doação. A
seleção de beneficiários realizada pelo CRC deve seguir critérios objetivos e procedimentos
transparentes de inscrição, avaliação e aprovação, dando-se publicidade aos resultados.
Recomenda-se apoiar instituições beneficiárias próximas, para que seja possível acompanhar o
uso dos equipamentos doados e oferecer apoio técnico na instalação e aproveitamento dos bens
(MC, 2013).

De acordo com o MC (2013), “o funcionamento do CRC demanda profissionais de perfil
pedagógico, técnico e administrativo em funções de coordenação e gerência, e de educadores e
assistentes para apoio às atividades.” Devido os custos com licenças de softwares, os CRCs utilizam
sistemas abertos (softwares livres) nos equipamentos recondicionados. “(...) Estes softwares
promovem a melhoria de desempenho operacional mesmo em equipamentos com configuração de
menor capacidade, além de permitir compartilhamento e disseminação de soluções”.
Há padrões para aceitação de equipamentos doados, visando assegurar condições tecnológicas
e econômicas mínimas para fins de recondicionamento ou desmanche com aproveitamento de
componentes. Isso envolve custos compatíveis para a aquisição de componentes requeridos ao
recondicionamento e a viabilidade técnica de seu reaproveitamento no caso de desmanche. O
recondicionamento visa dotar o equipamento de requisitos de desempenho que atendam às
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necessidades dos telecentros e projetos de inclusão digital, permitindo a navegação na internet,
o uso de correio eletrônico e serviços de governo, a edição e compartilhamento de textos,
recursos educacionais, bem como ferramentas de acessibilidade (MC, 2013).

Segundo o MC (2013), os processos operacionais do Projeto CI são a recepção, triagem e teste
dos computadores doados; seguidas pelo recondicionamento, adaptação ou desmanche; finalizando-se
com o empacotamento e entrega. Já os processos administrativos de um CRC são a gestão pedagógica
e financeira, o gerenciamento da equipe, a manutenção predial e dos equipamentos e a logística. O
modelo institucional do Projeto CI prevê a manutenção do CRC apoiada por entidade privada sem fins
lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP ou Utilidade
Pública, atuando como hospedeira e/ou responsável pela gestão do centro.
O CRC utiliza tecnologia LTSP (Linux Terminal Server Project), usada em equipamentos de
pouco poder de processamento, memória e armazenamento pois sua configuração conjugada a
servidores f a z c o m q u e todo o processamento seja realizado na máquina servidora e as
estações de trabalho funcionam como terminais, que acessam o servidor via rede. M a s
d e p e n d e n d o d a d i s p o n i b i l i d a d e t e c n o l ó g i c a d o s a comunicação entre
terminal e servidor pode ocorrer também via placa de rede. Equipamentos mais antigos ou
pouco funcionais podem ser destinados a desmanche para fornecer componentes que
alimentam o repositório de partes e peças a ser utilizado no reparo de equipamentos passíveis
de reaproveitamento (MC, 2013).

As entidades responsáveis pelos CRCs devem fornecer informações sobre as ações realizadas
no sítio do Projeto CI, tais como a quantidade de equipamentos recebidos em doação; a quantidade de
lotes de equipamentos transportados, juntamente com a data e origem do recurso utilizado; o nome das
entidades beneficiárias, a quantidade de equipamentos que cada uma recebeu em doação do CRC, e a
data da doação, a fim de deixar o Projeto CI transparente a população como um todo. Para observar os
processos de formação dos jovens e o fluxo dos equipamentos, funcionários que coordenam o projeto
realizam visitas técnicas nos CRCs. “As informações contidas no sistema online do Projeto CI é um
importante instrumento para a averiguação do cumprimento dos objetivos e diretrizes do Projeto
Computadores para Inclusão (MC, 2013).
De acordo com as diretrizes do Projeto CI, quando não há um aproveitamento completo dos
computadores, seus componentes são desmanchados, e destinados ao recondicionamento de outros
computadores. A gestão é feita continuamente, de modo a evitar o acúmulo de material, pelo
encaminhamento desses resíduos a outras iniciativas de reutilização, robótica e metareciclagem, ou a
instituições ambientalmente certificadas em destinação final de resíduos sólidos.

4.2. A Inovação e os três pilares da sustentabilidade: o Projeto CI em estudo

Esta seção busca analisar as práticas desenvolvidas no projeto CI considerando a
sustentabilidade e a inovação, analisando a interação dos três pilares da sustentabilidade conforme o
modelo triple bottom line de Elkington (2001).
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Como já se mencionou, o Projeto CI foi desenvolvido para colaborar com a problemática dos
resíduos eletroeletrônicos (computadores), cuja responsabilidade legalmente instituída, ainda não esta
sendo executada por todos os atores envolvidos. Segundo o artigo 33 da Lei 12.305/2010-PNRS, os
fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus
componentes são obrigados a estruturar e a implementar sistemas de logística reversa, mas apenas
alguns fabricantes de Equipamentos Eletro Eletrônicos-EEEs, oferecem soluções de retorno desses
produtos à cadeia produtiva. Portanto, há a necessidade de discussões entre o governo federal e as
empresas para encontrar alternativas para implantação de uma logística reversa para os resíduos
eletroeletrônicos.
Pode-se dizer que o Projeto CI é inovador, pois o governo federal descobriu na problemática
dos resíduos eletroeletrônicos dos computadores, uma oportunidade, mesmo não sendo fabricante,
distribuidor ou comerciante. E de uma forma rápida e inovadora, o governo teve a capacidade de
oferecer uma solução a problemática dos resíduos EEEs.
A inovação nesse Projeto pode ser considerada pela visão de longo prazo, ao destinar
adequadamente os resíduos dos computadores, evitando seu descarte incorreto no meio ambiente. Ele
ainda teve a capacidade de identificar e até mesmo antecipar as tendências do mercado; aumentando a
vida útil do computador que é um produto com alta obsolescência. Para tanto, o governo federal
pesquisou o projeto que já tinha sido desenvolvido no Canadá, para lidar com esse tipo de resíduo,
obtendo assim habilidades estratégicas para processar e assimilar informações tecnológicas e
econômicas, que se consolidaram no Projeto CI (OECD, 1997).
Para a viabilização desse projeto houve a cooperação entre os vários departamentos
operacionais do governo, tais como cooperação externa com outros órgãos públicos, privados,
sociedade, investimentos em recursos humanos, equipamentos, métodos, e desenvolvimento de
competências organizacionais do governo federal. Esse projeto também melhorou a imagem do
governo como sendo uma organização que garante a população o retorno esperado de uma gestão
pública competente. Isso porque a população espera uma gestão pública que não desperdice dinheiro
público e ofereça serviços essenciais à população. A questão da gestão de resíduos é uma tarefa que
cabe ao poder público gerir, oferecendo à sociedade condições seguras para descartar seus resíduos
(OECD, 1997).
.As práticas desenvolvidas no Projeto CI podem ser também consideradas sustentáveis, pois o
governo federal, por força de Decreto Federal nº 7.746/2012, determina a adoção de iniciativas,
referentes ao tema da sustentabilidade pelos órgãos e entidades federais. Dessa forma, procurou como
organização, efetuar práticas sustentáveis para ser eficiente em termos econômicos, respeitando a
capacidade de suporte ao meio ambiente e, promovendo a inclusão social (BARBIERI, 2007).
Durante a visita ao CRC-Guarulhos/SP por meio da observação direta, verificou-se que o
projeto é desenvolvido conforme as diretrizes que constam em seu sítio eletrônico. Após visitar as
dependências do CRC, constituídas de salas conforme o tipo de material triado, como CPUs, monitores,
teclados, mouses e impressoras, salas para funções administrativas, salas de treinamentos teóricos e
práticos; uma sala para triagem dos computadores; e no lado externo um espaço de quarentena que
armazena as doações efetuadas ao CRC. Notou-se, também, que o local é muito limpo e organizado.
Além disso, a visita tinha o objetivo de averiguar se o projeto funcionava na prática, e durante a
visita havia vários funcionários trabalhando em suas salas específicas e, na sala de treinamento, havia

XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

jovens alunos realizando aula prática junto a um funcionário do CRC, ou seja, o projeto funciona na
prática.
Em relação às dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e econômica, a econômica é
alcançada, pois o Projeto CI contribui para a diminuição do chamado "lixo eletrônico", por exemplo,
iniciando um novo ciclo de uso para os equipamentos. Além disso, há o prolongamento da vida útil dos
EEEs, retardando seu descarte e, por sua vez, a economia de recursos financeiros do poder público que
seriam utilizados para a compra de novas máquinas. Por meio da entrevista notou-se a dificuldade que
a entidade tem em enviar o material recondicionado, pois depende de verbas do governo federal para
acionar os operadores logísticos, devido a burocracia da gestão pública para liberar esses recursos
financeiros.
O eixo social do projeto é contemplado, pois na sala de treinamento havia apenas jovens
realizando aula prática e, a inserção desses jovens no mercado de trabalho ocorre por meio de parcerias,
como por exemplo, com os telecentros que recebem as doações dos computadores, pois o CRC,
segundo seu responsável, oferece uma bolsa para os jovens atuarem como monitores dos telecentros.
Pode-se dizer, ainda, que o Projeto CI do governo federal brasileiro considera a dimensão
ambiental, uma vez que o foco do programa é reduzir o impacto ambiental dos resíduos
eletroeletrônicos resultantes de seu acelerado descarte. Nesse sentido, o Projeto CI também possui
atividades que contribuem para aumentar a consciência dos jovens em relação aos resíduos
eletroeletrônicos, à necessidade de seu correto manejo e disposição final, caracterizado como educação
ambiental.
Porém, o Projeto CI também demora a efetuar a retirada dos resíduos, tanto do CRC quanto
dos locais de doação, isso ocorre devido à burocracia que envolve a administração pública, para
liberar verbas ao projeto e, enviar operadores logísticos, o que ocasiona um acúmulo n as áreas de
armazenamento e, consequentemente aumenta os riscos para a equipe de trabalho do CRC, bem como
para os usuários que querem fazer doações para o CRC, pois o manejo de resíduos envolve cuidados
devido às exigências ambientais relativas a certos tipos de materiais utilizados na fabricação dos
componentes dos computadores.
Além disso, na entrevista o responsável pelo CRC-Guarulhos/SP informou que chegam
computadores muito antigos e, portanto a quantidade de computadores completos aproveitados é muito
pequena, e nesse caso, esses computadores antigos apenas oferecem componentes para reposição.
Assim, pode-se afirmar que o projeto atende as três dimensões da sustentabilidade, segundo o
modelo triple bottom line de Elkington (2001), embora haja demora e atrasos para o cumprimento de
todas as etapas do Projeto em função da gestão pública, sendo esse fator um ponto fraco do programa,
porém o atendimento aos jovens, telecentros, bibliotecas, a opção para a população e empresas como
destino do “lixo eletrônico” é um dos pontos fortes do Projeto, que consegue gerenciar os resíduos
eletroeletrônicos, apesar de as dificuldades citadas.

5. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi conhecer o Projeto CI do governo federal brasileiro, verificando se
o programa é uma prática inovadora alinhada aos preceitos da sustentabilidade através do modelo triple
bottom line de Elkington (2001).
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A análise realizada a partir das informações dos sítios do governo federal, dos decretos
relacionados ao projeto, de observação e entrevista realizada pelo pesquisador no Centro de
Recondicionamento de Computadores de Guarulhos – CRC indicou que o projeto integra os três pilares
da sustentabilidade, sendo assim uma prática sustentável, pois reaproveita os computadores, evitando
novos investimentos para a aquisição de computadores novos e, por sua vez, amplia sua vida útil,
fechando o ciclo do produto (dimensão econômica). Além disso, o projeto descarta os componentes
inutilizáveis de maneira correta (dimensão ambiental). No que diz respeito à dimensão social, essa
vertente é bem atendida por meio de projetos de inclusão digital de jovens e de doações de
computadores recondicionados para instituições carentes.
Verificou-se ainda que o Projeto CI é uma prática inovadora, impulsionada pelas pressões
externas ambientais, e regulamentações, tal como a responsabilidade compartilhada. Ou seja, o governo
busca a vantagem tanto econômica quanto estratégica, já que suas ações são observadas pela sociedade,
que procura ter o governo como estimulador e iniciador de políticas e ações positivas.
Embora algumas entidades beneficiadas tenham rejeitado os computadores recondicionados, por
outro lado, muitas outras fazem uso desses equipamentos para promover a inclusão digital de sua
população local. O aumento da vida útil desses equipamentos evita seu descarte prematuro, pois se trata
de um produto que possui várias alternativas ao final de suas vidas úteis.
Cada vez mais fica evidente a necessidade de promover uma gestão eficiente do volume de
bens de informática que está em uso na sociedade, a partir de mecanismos e processos que evitem os
impactos ambientais, econômicos, sociais e tecnológicos dos resíduos de EEEs, os quais são
descartados muitas vezes de forma inadequada.
O Projeto CI possui como ponto fraco a demora no envio de verbas e operadores logísticos,
atrasando seus cronogramas e, como pontos fortes há o atendimento aos jovens, a comunidade com a
doação dos computadores e o atendimento a gestão adequada dos resíduos de EEEs.
Este estudo limitou-se ao projeto do governo federal brasileiro, que envolve a gestão de
resíduos EEEs e, e embora envolva gestão pública, o presente estudo não objetivou discutir a gestão
pública. Assim, os resultados deste caso não podem ser generalizados, sugerindo que se realizem
pesquisas em outros segmentos sobre a temática da gestão dos resíduos de computadores.
Como nem todas as empresas oferecem propostas para destinação dos resíduos eletrônicos a
logística reversa para EEEs é um tema sugestivo para futuras pesquisas. Espera-se que este trabalho
possa servir para a discussão da temática da gestão de resíduos eletroeletrônicos no Brasil.
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Resumo: As ações antrópicas são muito discutidas atualmente, pela constatação da irreversibilidade dos danos causados ao
ambiente natural e acentuação dos problemas socioambientais. Neste sentido, o estudo objetivou compreender o contexto
atual das facetas da sustentabilidade. Como metodologia utilizou-se os periódicos da Capes e com critério de busca
empregada, utilizou-se a classificação dos mais revisados por pares, por ordem de relevância, nos últimos três anos,
constituindo assim, uma pesquisa bibliográfica. De acordo com o tema sustentabilidade abordados pelos autores, este
paradigma ainda é concebido pelo estudo da relação entre o desenvolvimento sustentável e os estudos organizacionais, onde
se compreende o desenvolvimento sustentável como um fenômeno de investigação que importa ao contexto das
organizações. Já o conceito de sustentabilidade empresarial simboliza uma nova abordagem para fazer negócios com
rentabilidade econômico-financeira e simultaneamente que promove a inclusão social e redução de recursos naturais e danos
sobre o meio ambiente. Conclui-se que dentro dos princípios de sustentabilidade incorporados, o tema sustentabilidade
sugere mais que um rompimento nos paradigmas.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade Empresarial.

Abstract: Human actions are much discussed today, by finding the irreversibility of damage to the natural environment and
accentuation of environmental problems. In this sense, the study aimed to understand the current context of the facets of
sustainability. The methodology was used Periodicals Capes and search criteria used, we used the classification of the peer
reviewed, in order of importance, in the last three years, thus, a literature search. According to the sustainability issue
addressed by the authors, this paradigm is still designed for the study of the relationship between sustainable development
and organizational studies, which includes sustainable development as a phenomenon research that matters to the context of
organizations. Already the concept of corporate sustainability symbolizes a new approach to doing business with economicfinancial profitability and simultaneously promoting social inclusion and reduction of natural resources and damage on the
environment. We conclude that within the principles of sustainability incorporated the theme of sustainability suggests more
than a break in the paradigms.
Key-words: Sustainability, Sustainable Development, Corporate Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO
A consciência ambiental obteve maior atenção a partir da segunda metade do século XX, a
percepção dos problemas ambientais ocorreu de modo diferenciado ao longo do tempo, decorrentes dos
processos de crescimento e desenvolvimento que ocorreram lentamente e de maneira distinta entre
diversos agentes, indivíduos, governos, organizações internacionais e entidades da sociedade civil
(PEREIRA e CURI, 2012).
A acentuação dos problemas socioambientais nos últimos anos, acompanhado da constatação da
irreversibilidade de muitos dos danos causados ao ambiente natural, por ação antrópica, traz à tona
discussões sobre como essa situação poderia ser resolvida e qual o papel das organizações nesse
processo. Segundo (SILVA, REIS e AMÂNCIO, 2011) as mudanças englobam alterações na visão de
mundo compartilhado, de forma social e predominantemente antropocêntrica, em que a natureza é vista
unicamente como fonte de recursos e local para a destinação de resíduos, para uma visão voltada para a
sustentabilidade, onde propõe uma maior integração entre a humanidade e natureza, cuja ideia central é
manter o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e possibilitar a manutenção da vida em longo prazo,
contemplando as gerações futuras.
A necessidade de desenvolver organizações, sobretudo locais, que proporcionam uma
possibilidade real de desenvolvimento, além do local, como também regional, é essencial,
principalmente para os municípios menores e as comunidades isoladas, que estão, constantemente, à
margem dos principais pólos produtivos (FELSKI, SAMPAIO e DALLABRIDA, 2010).
Compreendendo outras gêneses da problemática sustentabilidade, foi desenvolvido nos Estados
Unidos uma proposta do Programa de Honra, e cujo fundamento enfoca-se no meio de conservar o
livre pensamento nas salas de aula. No Brasil se apresenta voltado aos estudos e práticas na
Ecossocioeconomia, com objetivo de aproximar reciprocamente a universidade da realidade social e
ambiental regional, transcendendo desta forma, os processos de ensino-aprendizagem convencionais,
geralmente unidisciplinares, autoritários e sem inter-relação. Esse enfrentamento exige uma abordagem
metodológica interdisciplinar que permita entender a educação de Honra mais como processo de
construção de conhecimentos e saberes, do que de transferências verticais de conhecimento
(SAMPAIO et al., 2011).
Rumo à sustentabilidade brasileira e se alicerçando nos erros dos outros, a cidades brasileiras
carece da necessidade, de uma maior integração entre o ambiente construído e o planejamento urbano,
que requer um conhecimento mais abrangente e interdisciplinar, desta forma, os valores teóricos da sala
de aula poderão ser contributivos, se agraciar uma maior integração com a realidade atual e conseguir
antecipar aos erros. Para (MACEDO, 2011) as cidades brasileiras precisarão se esforçar mais para não
cometer os mesmos erros que arruinaram as cidades norte-americanas. A conscientização ambiental, os
valores éticos que incentivam hábitos sustentáveis, em vez de consumistas, são exemplos do que
podemos aprender com cidades que hoje gastam bilhões de dólares para reconstruir o que
deliberadamente destruíram.
Portanto, as ambiguidades e interpretações conceituais sobre o crescimento econômico e o
desenvolvimento econômico, rompem-se pelos questionamentos das bases conceituais que os
sustentam, havendo assim, a necessidade de novos referenciais epistemológicos para se começar a
pensar a sustentabilidade socioambiental. Essa nova racionalidade ambiental requer o respeito a traços
e saberes culturais tradicionais, além da pluralidade (ALVES et al., 2010).
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O presente artigo traz uma proposta da discussão do tema Sustentabilidade e sua importância
dá-se pela contribuição com material teórico de qualidade, na Gestão dos Recursos Naturais, na
atualidade.
Quanto à escolha do Portal Capes (periódicos) como fonte de pesquisa, deu-se, por contemplar
material relevante, e considerado como fonte de pesquisa confiável, além de possuir atualizações
constantes que inclui classificação e área de atuação das Revistas, com isso, objetivou-se compreender
o contexto atual das facetas da sustentabilidade.
2 METODOLOGIA DA PESQUISA
Trata-se de um artigo teórico, cuja metodologia adotada teve como base os periódicos da Capes
e como critério de busca utilizou-se, a classificação dos mais revisados por pares, por ordem de
relevância, nos últimos três anos, constante do Portal Capes (www.periodicos.capes.gov.br), tendo
como palavra-chave, o tema “Sustentabilidade”. Autores como, Hoppen (1998) e Bacha, Santos e
SCHAUN (1997) também utilizaram processos metodológicos similares a esta pesquisa.
De acordo com Severino (2007) a pesquisa bibliográfica é compreendida pela busca de registros
disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, quer sejam, pelos documentos impressos, livros,
artigos, teses, entre outros. Sendo assim, os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados
através das contribuições dos autores e dos estudos analíticos constantes dos textos, podendo inclusive,
criar novas proposições na tentativa de explicar a compreensão de fenômenos relativos às mais diversas
áreas do conhecimento (PRESTES, 2009).
A fundamentação teórica concentrou-se nos conceitos e reflexões sobre o tema sustentabilidade
e suas possibilidades discorridas nos periódicos, de acordo com a visão dos diversos ramos de pesquisa.
Foram analisados cerca de setenta e dois trabalhos catalogados no Portal Capes, e os parâmetros
de busca se alicerçaram nos resultados personalizados, segundo as seguintes disciplinas: Agricultura e
Florestamento, Biologia, Ciências da Terra, Engenharia, Geografia, Direito, Saúde Pública, Ciências e
Ciências Sociais.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Para compreensão do tema Sustentabilidade foi realizado uma revisão da literatura com ênfase
na definição e significado. Para justificar a pesquisa, seguem três subitens: recursos naturais e
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade empresarial e indicadores de sustentabilidade.
3.1 Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
Não dá para se precisar o momento certo da ruptura e das mudanças sobre o pensamento da
natureza e a sociedade, pois, nos últimos tempos, após uma série de eventos históricos, estes são
observados sobre uma nova ótica, que não dar para ser tratados de forma separada, de um lado, o
homem na figura antropocentrista, no outro, a natureza como geradora de recursos naturais infinitos ou
ainda, na situação de isolamento total, natureza intocada. Atualmente, ganharam uma nova percepção,
que reintegra o homem ao meio ambiente como sujeito modificador e integrante deste meio ambiente
(Floriani, 2000).
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A partir da segunda metade do século XX aumentou a consciência ambiental e a percepção
desses problemas, decorrentes dos processos do crescimento e do desenvolvimento, que ocorreram
lentamente e de modo muito diferenciado entre diversos agentes, indivíduos, governos, organizações
internacionais e entidades da sociedade civil.
A preocupação mundial quanto ao uso eficiente dos recursos naturais e o equilíbrio entre as
sustentabilidades ambiental, econômica e social, atualmente é uma realidade.
O paradigma da sustentabilidade é concebido pelo estudo da relação entre o desenvolvimento
sustentável e os estudos organizacionais, por compreender o desenvolvimento sustentável como um
fenômeno de investigação que importa ao contexto das organizações. Portanto, a sustentabilidade
representa um argumento inquestionável, o seu objetivo final deve ser alcançado por um equilíbrio na
utilização e consumo de recursos naturais. Para tanto, deve ser composta, de ações mais objetivas para
garantir um desenvolvimento sustentável (MUNCK e SOUZA, 2011).
A substituição da expressão desenvolvimento sustentável pela palavra sustentabilidade firma-se
com um substantivo concreto, definindo assim, como um desenvolvimento voltado para a melhoria da
qualidade de vida de todos os humanos, como a redução da pobreza, que também engloba o provimento
de justiça social, que respeite as condições e características do meio ambiente, como um legado às
futuras gerações, para que elas possam munir suas subsistências com qualidade de vida. Sendo assim, a
sustentabilidade, já não carrega mais as questões relativas ao desenvolvimento, e sim, as ideias de
projetos políticos conduzidos pelo interesse público, levando necessariamente à inclusão dos governos
e de suas instituições na condução dos processos de desenvolvimento (BARBIERI e SILVA, 2011).
Para Costa e Boente (2011) as principais dimensões de sustentabilidade são: a social, que
compreende a distribuição de renda e bens de forma justa para reduzir as diferenças sociais; econômica
possibilitada quando existe eficiência da destinação e da gestão dos recursos naturais e constantes
investimentos públicos e privados; ecológica, vincula-se ao uso dos recursos nos diversos ecossistemas
com mínimo desgaste ambiental; geográfica, está pautada em uma espacialização rural-urbana mais
equilibrada e melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e das atividades econômicas
estabelecendo uma rede de reservas naturais para proteger a biodiversidade; cultural, valoriza as
mudanças que ocorrem em harmonia com as especificidades de cada ecossistema, cultura e local.
Corroborando com o tema sustentabilidade Jacobi, Raufflet e Arruda (2011), defini-se como a
capacidade de resistir e durar. Na ecologia, descreve-se como sistemas biológicos que se mantêm
diversos e produtivos ao longo do tempo. Para os indivíduos, a sustentabilidade é o potencial de
manutenção de bem-estar por um longo período, o que possui dimensões ambientais, econômicas e
sociais.
Dos excessos dos sistemas de produção economicistas e das diversas discussões mundiais,
perante aos seus efeitos negativos na sociedade e no ambiente natural nas últimas décadas, manifesta o
conceito de desenvolvimento sustentável. No centro dessas discussões, estão as organizações e as
decisões tomadas por seus gestores na busca pelo crescimento econômico, em prejuízo dos aspectos
sociais e dos fatores naturais. Com o crescente reconhecimento do conceito de sustentabilidade pelas
organizações, as decisões organizacionais exigem uma abordagem mais complexa que envolva,
simultaneamente, as dimensões econômica, social e ambiental (MAIA e PIRES, 2011).
Quanto às metas e propostas para um desenvolvimento sustentável sugerido ao logo das últimas
décadas, foram geradas através das diversas conferências ambientais, especialmente a Agenda 21,
importante instrumento de discussão em torno da temática ambiental, com vistas a um novo modelo de
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desenvolvimento para o século XXI. Para (PEREIRA, CURI, 2012) as iniciativas que almejam à
qualidade ambiental, por intermédio das ações e atitudes, conscientes e coerentes, somente serão
concretizadas quando o bem estar social sobrepor aos interesses políticos, cabendo aos gestores a
condução de ações que promovam um ambiente equilibrado com vista a obtenção de uma sadia
qualidade de vida.
No Brasil, os estudos relacionados aos temas, desenvolvimento sustentável, meio ambiente e
responsabilidade social ganharam destaque nos últimos anos. De acordo com levantamento realizado
por (BACHA, SANTOS e SCHAUN, 2010), verificou-se grande abrangência no desenvolvimento e na
abordagem dos conceitos, pela complexidade do tema sustentabilidade. Contribuindo assim, com a
falta de consenso sobre seu significado, com inúmeras definições, que conduzem a muitos conceitos e
acepções ao mesmo tempo.
Então, nos vários ramos da sociedade o tema sustentabilidade ocorre flutuação de definição e
conceitos, busca-se “fórmula de bola” a ser empregada com eficiência, quer seja, na agricultura, no
ecoturismo, em áreas destinadas a conservação de recursos naturais e até mesmo nos parques urbanos.
Os parques são unidades de conservação do meio ambiente natural, cuja implantação pode
corresponder ainda à preservação de um patrimônio cultural essencial para a real preservação da
natureza. Segundo (MARRA, 2011) o modelo adotado para a criação de parques nacionais não preza
pelo conhecimento da identidade das comunidades que vivem da matéria-prima retirada dos limites da
unidade de conservação. Faz-se necessário buscar compreender os costumes desses grupos e estudá-los
com a finalidade de aprender com eles métodos diferentes que prezam pela manutenção e não agressão
da natureza. Portanto, seus hábitos e sua cultura devem ser mais bem valorizados enquanto patrimônio
e utilizados para demonstrar as demais populações, outro caminho para cuidar melhor do local onde
vivemos.
Portanto, a maioria dos conceitos para o desenvolvimento sustentável é caracterizado por várias
métricas, que avaliam a relevância das diversas atividades, segundo o impacto ambiental, na qual está
incluído o ISO 14001. A identificação e uso de medidas apropriadas não deve ser visto como um fim,
mas como um meio de avaliar estratégias de desenvolvimento sustentável, baseadas em princípios e
balizados por uma ótica, no sentido de proporcionar melhorias para o planeta e para as gerações
futuras. Neste contexto os designers assumem um papel importante, no tocante a não limitação e
aplicação de suas criatividades, pois tentam interpenetrar os vários estágios do ciclo de vida de um
produto, desde a exploração de matéria-prima até seu uso e consumo (COSTA e FERNANDES, 2011).
Na visão algumas famílias pesquisadas por Oliveira e Rocha (2011), os problemas ambientais
são reais e sentidas pelas mudanças climáticas, desmatamento, maior sensação de calor e são
desencadeados pela gestão inadequada dos elementos do meio natural e de práticas agrícolas ligadas ao
sistema de corte-queima. Portanto, as transformações nas condições para reprodução social, que
permite sistemas de produção sustentáveis e contexto socioeconômico podem transformar o atual
sistema sociotécnico.
Cada povo pode sim, utilizar seus recursos naturais para prover um desenvolvimento
sustentável em prol desse mesmo povo, porém o que não pode ocorrer, são as armadilhas consumistas e
exploratórias realizadas por outros povos gananciosos e predadores, que utilizam os recursos naturais
alheios, sequestrando os sonhos e o emprego responsável do capital recebido pela exploração desses
mesmos recursos. Trazendo desta forma, a insustentabilidade local, pela falta de gestão eficiente dos
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governos, fato este, frequente na maioria dos países pobres, que são escravos das políticas
internacionais esmagadoras importas pelos países mais ricos do planeta.
3.2 Sustentabilidade Empresarial
O desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares contribui com a formação de um
administrador mais comprometido com a sustentabilidade. A formação de administradores com
pressupostos orientados pela sustentabilidade exige novas propostas pedagógicas interdisciplinares, em
que a visão integrada, sistêmica e holística substitua os projetos pedagógicos disciplinares, que
privilegiam o processo de compreensão de uma realidade fragmentada (DEMAJOROVIC e SILVA,
2012).
Quanto o papel da educação superior, particularmente nos cursos de Administração e Gestão, o
desafio é formar estudantes com conhecimento e habilidades necessários para colocar a
sustentabilidade no centro de suas futuras atividades de gestão. Pois, ela também representa um convite
para que se possa repensar o papel desse ensino, em relação à educação de estudantes e futuros
administradores.
Quando se trata de responsabilidade social no ambiente corporativo, a questão econômicofinanceira é algo que não se pode deixar de lado nas discussões de mercado. Saber se as atitudes sociais
adotadas pelas organizações podem ou não gerar um melhor resultado financeiro torna-se uma
constante. Então, a BM&FBOVESPA criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que
englobam as empresas que mais se destacam na área social e ambiental em uma carteira de
investimentos capaz de evidenciar financeiramente o retorno de suas operações financeiras e
econômicas (SOUSA et al., 2011).
O primeiro índice de sustentabilidade empresarial da America Latina foi o (ISE) construído em
2005, pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em parceria com outras entidades. O índice tem a
intenção de ser benchmark de empresas que se destacam em promover boas práticas sustentáveis e
possuem comprometimento com Responsabilidade Social Corporativa (RSC), além da sustentabilidade
empresarial. De acordo com (TEIXEIRA, NOSSA e FUNCHAL, 2011) o ISE pode ser um canal
confiável para as empresas socialmente responsáveis, além de atenuar o problema de seleção adversa
com credores e acionistas sobre o atributo sustentabilidade nas suas expectativas de retorno ao investir
em tais empresas.
O Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade empresarial (PEPSE) sustenta-se,
que a melhoria da qualidade ambiental exista, sem redução de fatores econômicos, como a
lucratividade e retorno sobre o capital, e que deve ser vista em longo prazo. Sendo assim, dentro dos
princípios de sustentabilidade incorporados, não existem separações entre as questões sociais e
ambientais. Observa-se ainda, que o tamanho da organização influencia diretamente o processo de
sustentabilidade, pois, quanto maior a organização, maior o número de recursos para serem aplicados
nas políticas de sustentabilidade e implantação de estratégias modernas e inovadoras (MARTINS et al.,
2010).
A gestão empresarial comprometida com a sustentabilidade é um desafio e representa uma
questão importante em todos os segmentos da economia e do empresariado, porém alguns setores
possuem desafios maiores, por conta de sua natureza produtiva. Para uma gestão focada na
sustentabilidade, voltada à minimização dos impactos sociais e ambientais voltados à atividade
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produtiva da indústria mineral, consiste em fator primordial para a sua sobrevivência e
competitividade. Sendo assim, a gestão para a sustentabilidade associada à indústria mineral representa
uma temática emergente (ROCHA et al., 2012).
A abordagem sobre a sustentabilidade desperta debates intensos, que mobiliza os movimentos
ambientais, as comunidades, governos e também gestores de empresas. Para (DIAS e TEODÓSIO,
2010) a transição de modelos gerenciais tradicionais para estratégias sustentáveis de negócios ainda é
realizado por caminhos tortuosos e os desafios que as empresas se deparam são muitos, temas como
degradação ambiental planetária, fome, desigualdade social e conflitos armados, nunca foram
incorporados à agenda das organizações privadas ou pior, ocupavam lugar secundário nas estratégias
corporativas antes das transformações sociais e ambientais das últimas décadas.
No tocante ao desenvolvimento sustentável, nascido na esfera pública, chega às organizações
privadas exigindo uma postura mais responsável. Emergindo assim, o conceito de sustentabilidade
empresarial, que simboliza uma nova abordagem para fazer negócios com rentabilidade econômicofinanceira e simultaneamente promove inclusão social e redução de recursos naturais e danos sobre o
meio ambiente. Portanto, verifica-se que a relação entre o meio ambiente e a cadeia varejista requer
modernas técnicas administrativas e habilidade organizacional para que as empresas alcancem a
aprendizagem necessária para transformar suas estratégias ambientais em vantagens competitivas e
financeiras (ARAUJO e CARVALHO, 2011).
No Brasil o Inmetro desenvolve inúmeros programas voltados ao Desenvolvimento Sustentável,
com impacto significativo na sociedade, porém não conta com as políticas e programas formais de
Sustentabilidade Corporativa, que englobe aspectos ambientais e sociais. As iniciativas que mais se
aproximam de um programa de sustentabilidade são as portarias 278/2010, (Política, princípios e
diretrizes de segurança, saúde ocupacional, ergonomia, meio ambiente e responsabilidade social) e a
Portaria Inmetro n.º 374 de 17 de setembro de 2010, versando sobre os requisitos gerais para a
sustentabilidade de processos produtivos. No tocante à incursão de programas de sustentabilidade em
outras organizações, teria benefícios, como, maior aceitação da sociedade às atividades empresariais,
colaboradores mais motivados e orgulhosos do seu trabalho, redução do uso de matérias-primas e
energia, geração de lucro e valorização das ações negociadas em bolsas (SILVA, SILVA e ALMEIDA,
2011).
As organizações estudadas por Silva, Reis e Amâncio (2011), associavam o termo
sustentabilidade com efeito à permanência da própria empresa, com intuito de atender os interesses dos
públicos envolvidos, assegurando as metas de lucros ou desenvolver empreendimentos
economicamente viáveis.
De acordo com (ANDRADE e CÂMARA, 2012) o uso de medidores de desempenho do Grid
de Sustentabilidade Empresarial constitui uma ferramenta essencial para mensurar a sustentabilidade
dos hotéis da Via Costeira da cidade de Natal, por tratar-se de grandes empreendimentos instalados
sobre dunas, à beira-mar e com atração de beleza natural, sendo que os recursos naturais necessitam ser
preservados, para as gerações futuras.
Segundo Santos e Silva (2012) o empreendedorismo no Brasil possui importância para o
sucesso e a sustentabilidades das Micro e Pequenas Empresas, como alternativa de construir um novo
modelo de gestão, priorizando o fortalecimento e permanência nesse mercado, e por fortalecer a
economia nacional e oportunizar melhores condições a esses gestores e colaboradores. Portanto, um

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

empreendedor de sucesso precisa se adequar as novas transformações oriundas dos avanços
tecnológicos, econômicos e sociais evidenciados em todo o mundo.
No estudo sobre Cooperativas de Crédito Singulares Brasileiras em 2007, Leismann e Carmona
(2010) desenvolveram um índice de Sustentabilidade Intrassetorial Financeira das Cooperativas de
Crédito, com cinco escalas de classificação para a sustentabilidade e indicadores, onde inferiram que
existe a necessidade de acompanhamento da evolução do setor sob o aspecto da sustentabilidade
financeira. Quanto à análise envolvendo a população de cooperativas singulares, enfatizaram que esta
auxilia na sua evidenciação, enquanto unidades cooperadas, evitando desta forma, que unidades com
resultados positivos neutralizem os resultados negativos de outras, fato este, que pode ocorrer ao se
analisar somente à situação das centrais das cooperativas de crédito.
As organizações constantemente buscam a sustentabilidade como meio de promover seus
produtos perante seus clientes, porém a maioria desconhece o significado da palavra. De acordo com
(LEITE, PIFTSCHER e NUNES, 2011) no estudo sobre a sustentabilidade sócio-ambiental, com
auxílio da contabilidade na Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (CEASA) verificouse que a ciência contábil possui justamente o propósito de auxiliar a tomada de decisão, para as
questões da área ambiental, sendo a evidenciação de aspectos ambientais e sociais imprescindível, na
busca por uma atividade sustentável.
Ao analisar o processo de desenvolvimento da agricultura e pecuária leiteira no Município de
Xaxim-SC, com vertente a sustentabilidade e condicionantes, nas dimensões, social, política, ética,
cultural, ambiental, tecnológica, econômica e espacial. (OZELAME, MACHADO, 2012) verifica-se
que a atividade leiteira demonstra um médio grau de sustentabilidade, onde exerce um papel estratégico
na formação de renda das propriedades, bem como na reprodução social, capaz de oferecer
oportunidades de emprego e qualidade de vida para as famílias.
Sobre a proposta metodológica de avaliação da sustentabilidade ambiental de propriedades
produtoras de leite do município de Arroio do Meio-RS apresentada por (REMPEL et al., 2012)
diagnosticou-se que, os produtores rurais do município possuem condições reais de gerenciar sua
atividade, bem como suas práticas agrícolas consorciadas de forma sustentável.
A Amazônia possui uma das maiores biodiversidade preservada do planeta que se encontra
ameaçada pela degradação ambiental. Quanto ao ecoturismo de Iranduba-AM (RIBEIRO et al., 2012)
aponta para a exclusão da sustentabilidade, por esta ficar à margem, do equilíbrio ambiental, social e
econômico, onde existe falta de consenso dentro do mercado turístico quanta a importância dos
aspectos sociais e ambientais, não existe uma divisão justa dos benefícios no local, falta valores
agregados aos produtos e falta apoio dos governos para a efetividade de projetos turísticos para a
comunidade local, fato este, que contribui ainda mais para deixar as comunidades à margem da
sustentabilidade na região.
Para Santos e Martins (2012) uma das questões fundamentais que agregam e mantêm o coletivo
consiste no desafio de exercer um consumo mais consciente capaz de promover a sustentabilidade.
Sendo assim, o grupo de consumo coletivo produtos agroecológicos Trocas Verdes, situado em na
cidade de Campinas-SP, realiza uma atividade econômica voltada ao consumo de massas de alto fluxo,
de forma diferenciada. Portanto, a autogestão para o consumo coletivo agroecológico, como proposta
emancipatória e pedagógica, pode sim, ser considerada uma prática econômica sustentável, uma vez
que, se organiza para ser economicamente vantajosa tanto aos fornecedores, quanto ao grupo de
consumo, além de prezar pela responsabilidade ambiental e pela justiça nas relações socioeconômicas.
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Segundo o dossiê Verde aprimorado com base nas percepções do livro, conversas com líderes
sustentáveis, de Ricardo Voltolini (2011), o Pacto Global das Nações Unidas, lançado em 2010
contribuiu com um importante material para reflexões de executivos e gestores de empresas. Ao longo
de sua experiência, o Pacto Verde afirma ter aprendido duas lições importantes, a primeira, atribui o
alto desempenho em sustentabilidade das empresas líderes por constituir a mais abundante fonte de
inspiração para aquelas que se encontram nos degraus mais baixos da pirâmide da sustentabilidade e a
segunda lição, versa sobre os atuais desafios globais, como, clima, água, paz e biodiversidade, que
exigem novo patamar de desempenho para as companhias que desejam efetivamente cumprir a
promessa da sustentabilidade (ARAÚJO, CARIOCA e MACHADO, 2012).
A definição um modelo de sociedade está assentada sobre uma determinada base energética e
estruturada em função de um determinado modelo econômico. Sendo assim, cada paradigma vai
implicar na prioridade de uma modalidade de energéticos, nas suas interações, nas implicações sobre o
meio ambiente e sua transição. No tocante ao sistema energético-ambiental implica numa postura
estratégica, focada na gestão e planejamento, que se traduza por uma intervenção sobre a base
produtiva e a construção de uma matriz energética sustentável. Para se implementar uma gestão
estratégica da matriz energética sustentável é necessário incorporar energias limpas voltadas a
sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental, respeitando inclusive, as especificidades
regionais e promovendo a pesquisa em inovação tecnológica (RODRIGUES e COSTA, 2012).
O desenvolvimento econômico mundial encontra-se em constantes mudanças provocadas pelas
exigências do mercado. As pessoas são levadas a consumir a cada vez mais e as indústrias produzem
em maior escala para atender essa demanda. Então, o desafio da economia responsável e sustentável é
produzir mais, pela exigência dos mercados, porém possui o desafio de conservar a qualidade da
ambiência e ser capaz de gerar desenvolvimento.
3.3 Indicadores de Sustentabilidade
A agricultura garantiu a sobrevivência da espécie humana à medida que proporcionou ao
homem a oportunidade de abandonar o nomadismo. O seu desenvolvimento ocorreu através da
mecanização, da utilização de fertilizantes químicos, da manipulação genética de plantas, da utilização
de substâncias químicas na eliminação de pragas e doenças. Com o implemento da ciência e da
tecnologia tornou a atividade cada vez mais produtiva, na contramão, têm causado cada vez mais
impactos ambientais e danos à saúde humana. Sendo assim, a agroecologia propõe manter a
produtividade agrícola e a produção de alimentos com a utilização de práticas conservacionistas,
ambientalmente conscientes, econômica e socialmente viáveis, que minimizem os impactos ambientais
causados pela agricultura tecnificada (BARBOZA, 2012).
Os indicadores de sustentabilidade são empregados como ferramenta padrão, em diversos
estudos nacionais e internacionais, que contribui na compreensão de informações sobre fenômenos
complexos. Atua como base para análise do desenvolvimento, que abrange diversas dimensões, como,
fatores econômicos, sociais, culturais, geográficos e ambientais, permitindo inclusive, verificar os
impactos antrópicos no ecossistema (SILVA et al., 2010).
Devido ao aumento intervenções antrópicas no Planeta, percebe-se que nas últimas décadas,
ocorreu redução nos níveis de sustentabilidade na vida. Sendo assim, observa-se no contexto atual, a
necessidade de avaliar a sustentabilidade, mediante metodologias e indicadores de sustentabilidade, em
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todas suas dimensões. Pois, por ocasião da implantação de tecnologias ligadas à energia nuclear,
produtos transgênicos e outras tecnologias inovadoras, existem evidências do favorecimento das forças
políticas antiéticas, em benefício dos interesses das corporações industriais. Portanto, sem a
mensuração de indicadores, nem os gestores públicos nem a sociedade poderão tomar as decisões que
possam garantir a sustentabilidade (SILVA et al., 2011).
Diferentes países e pesquisadores têm trabalhado para elaborar índices que permitam medir a
sustentabilidade da produção e para quantificar os impactos ambientais a partir de dados mais
uniformes sobre a sustentabilidade. No Brasil, são poucas as empresas que divulgam relatórios que
levem em consideração aspectos relativos à medição da sustentabilidade, como custos ambientais e
sociais. Quanto a dimensão ambiental esta é mais difícil de encontrar indicadores confiáveis para medir
a sustentabilidade. No estudo realizado por (SANT’ANNA, FERREIRA e DUARTE, 2012)
desenvolveu-se uma sistemática para avaliação do desempenho de empresas quanto à sustentabilidade,
compondo indicadores, através da Composição Probabilística de Preferências e realizando a
comparação entre os resultados obtidos e os estabelecidos para os mesmos dados.
Quanto à sustentabilidade de uma pegada hídrica esta, depende de fatores climáticos e hídricos
de uma região. Já a água virtual considera-se a água embutida na fabricação do produto, desde o
consumo de água da produção agrícola até processo de manufatura, nos diversos países. Sendo assim,
uma localidade com grande fluxo de água tem uma pegada hídrica diferente daquela com escassez de
água. Então, o conceito da pegada hídrica surge como uma alternativa para mensurar o consumo da
água doce, constituindo desta forma, um indicador de sustentabilidade ambiental capaz de expressar o
consumo de água doce entre as pessoas, comunidades, estados e países. Tornando-se, desta maneira,
um instrumento de planejamento de políticas sociais, econômicas e ambientais (MARACAJÁ et al.,
2012).
A análise emergética é um método de avaliação integral e sistêmico da sustentabilidade, com
indicadores úteis para o planejamento dos agroecossistemas e de políticas públicas para o
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis e com base nos princípios da Agroecologia.
Para (RODRIGUES et al., 2010) os indicadores emergéticos modificados mostraram-se mais
apropriados que as formulações clássicas para a análise emergética de sistemas de produção de
olerícolas sob manejo orgânico, em unidades familiares, na Região Serrana Fluminense, estes
contribuem para o crescimento econômico, com baixa carga ambiental, sendo considerado do ponto de
vista emergético, como sustentáveis, em longo prazo).
Costa e Bueno (2012) ao fazer-se a avaliação energética e econômica do agroecossistema,
verificou-se a existência do nível de dependência econômico e energético do sistema, como necessárias
as adequações na exploração agrícola familiar, tipicamente produtora de leite. Torna-se importante
analisar a eficiência energética e econômica como mais um indicativo da sustentabilidade ambiental,
pelo uso de fluxos de energia não renovável e a sustentabilidade econômica dos recursos. Portanto, um
agroecossistema não pode ter uma trajetória sustentável se for baseado apenas na exaustão dos
recursos, há necessidade de se buscar alternativas produtivas mais sustentáveis do ponto de vista
energético e econômico, através da racionalização dos recursos disponíveis.
Segundo Akabane, Lopes e Silva (2010), a rastreabilidade possibilita a fiscalização do
desmatamento, com alcance de sustentabilidade no agronegócio. Este sistema, em cooperação com os
atuais sistemas de monitoramento do desmatamento, políticas sustentáveis, e investimentos em
tecnologias atreladas às ideias de desenvolvimento sustentável, permite obter resultados relevantes,
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como redução do desmatamento na região amazônica. Pois, nesta região a maior parte do
desmatamento é associada às praticas da agricultura e pecuária, e o monitoramento por satélite pode
fiscalizar com rapidez um foco do desmatamento e impedir o seu avanço.
Não só no passado, mas hoje o desafio é construir indicadores de sustentabilidade adequados a
realidade de cada povo, e o implemento de tecnologia consiste um ferramenta eficaz quando
empregada e combinada corretamente pelos pesquisadores em conjunto com os atores sociais, que
proporciona um grande desafio a todos os envolvidos no processo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia de sustentabilidade já passou do modismo, os autores dos textos revisados, comungam
praticamente a mesma percepção, que é a necessidade de se construir mecanismos mais eficientes para
a atuação e perpetuação da sustentabilidade em vários setores que se faz necessário, fato estes, já
observados no final do século passado, enaltecidos pela agenda 21, pela Constituição Federal
Brasileira/88, pelas diversas propostas defendidas nos Debates, Encontros, Simpósios, Congressos, e
nos desafios encontrados pela administração e economia, que é o próprio entendimento e emprego
eficiente do tema.
O reaproveitamento de matéria-prima, o reuso da água, a utilização de filtros nas indústrias,
bem como os quatro verbos importantes da política nacional de resíduos sólidos: recuperar, reciclar,
reutilizar e reduzir, entre outros mecanismos classificados como corretamente ecológicos, são ainda,
iniciativas insuficientes para se galgar a sustentabilidade.
Então, a sustentabilidade também atinge o sono dos economistas e dos grupos financeiros
dominantes que aos poucos buscam “sossego em seus sonhos”, pela descoberta que a própria
sustentabilidade abre caminho para um mercado novo e promissor, não só por garantir um mínimo de
possibilidade de sustentabilidade, e sim porque atende um mercado cada vez mais exigente e que se
“considera na moda” e preocupada com o “futuro do planeta”. Os meios de comunicações neste
contexto também desempenha um papel fundamental de controle e de alimentação dessa ideia, pela
divulgação e manutenção do processo, além de servir como incentivador ou criador de tendências.
Sendo assim, dentro dos princípios de sustentabilidade incorporados, não existem separações
entre as questões sociais e ambientais. O tema sustentabilidade sugere mais que um rompimento nos
paradigmas, cabe inovar e reinventar, ou quem sabe é só observar ou rever alguns costumes primitivos
da humanidade, os quais tinham maior apreço, com a natureza, com o coletivo e com as futuras
gerações.
Não é o mundo que não quer falar de sustentabilidade, pelo contrário são os governantes que
desejam se perpetuar no poder em sua maioria e têm dificuldade de pensar no futuro, somente pensam
no agora. Porque sustentabilidade é trazer o futuro para o presente, buscar resolver os seus problemas
sem egoísmo para realizar os sonhos de hoje sem comprometer a acessibilidade dos recursos naturais às
próximas gerações. Sugere-se que estudos futuros desta natureza, possuam uma amplitude maior,
abrangendo, inclusive, outros temas acadêmicos, nacionais e internacionais e também demais
periódicos científicos.
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo evidenciar os fatores socioeconômicos no município de Porto Velho
com o advento da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. A pesquisa evidencia impactos negativos e
positivos nos seguintes indicadores socioeconômicos: emprego, acidentes de trânsito, veículos, população e saúde,
analisando os casos de dengue e malária. A metodologia utilizada na pesquisa foi documental, utilizando fonte
secundária através dos órgãos oficiais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), Departamento de trânsito (DETRAN) e a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) de Porto
Velho. Com os dados obtidos dos referidos órgãos, foi possível visualizar: no fator social, uma análise negativa,
levando em consideração os impactos de indicadores como acidentes de trânsito, com elevado número de vítimas,
assim como o aumento de casos de dengue, devido ao fluxo migratório desordenado e acelerado no município. Este
causou precariedade nos atendimentos dos hospitais e postos de saúde e, por consequência, afetou a qualidade de
vida da população; no fator econômico, os impactos foram positivos tendo por base o aquecimento da economia
local, com o expressivo aumento no comércio automotivo, e devido ao aumento da oferta de emprego.
Palavras-chave: Usina Hidrelétrica e Fatores Socioeconômicos.
Abstract: The present study aims to highlight the socio-economic factors in the city of Porto Velho with the advent
of the construction of the Hydroelectric Plant of Santo Antonio. The research evidence negative impacts and positive
in the following socioeconomic indicators: employment, traffic accidents, vehicles, population and health, analyzing
the cases of dengue fever and malaria. The methodology used in this research was documentary , using secondary
source through the official organs : Brazilian Institute of Geography and Statistics ( IBGE ) , Ministry of Labour and
Employment ( MTE ) , Traffic Department ( DMV ) and Municipal Health ( SEMUSA ) of Porto Velho . With the
data obtained from these bodies , could be visualized : the social factor , one negative review , taking into account
the impacts of indicators such as traffic accidents , with a high number of victims , as well as the increase of dengue
cases , due to the flow disorderly and accelerated migration in the municipality . This caused insecurity in relation to
the attendance of the hospitals and health posts and, consequently, affect the quality of life of the population; in
economic factor, the impacts were positive on the basis of the heating of the local economy, with a significant
increase in automotive trade, and due to the increased supply of employment.
Keywords: Hydroelectric, Plant and Socioeconomic Factors.
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INTRODUÇÃO
Porto Velho vive um momento de fluxo migratório, ocasionando impactos positivos e
negativos dos fatores socioeconômicos em consequência da construção da Usina Hidrelétrica de
Santo Antônio. Este empreendimento gerou empregos diretos e indiretos e criou expectativas de
melhoria na qualidade de vida da população.
Segundo Cavalcante (2007), o conjunto de políticas públicas territoriais exercidas na
Amazônia é caracterizado pela implantação de grandes obras de infraestrutura como parte dos
planos estratégicos nacionais, essenciais ao desenvolvimento da sociedade à qual são
apresentados. Na região do Alto rio Madeira, esse processo é marcado pela apropriação dos
recursos naturais, ocasionando uma desestruturação na organização social, cujo quadro de
instabilidade ambiental, social e econômica tende a ser elevado.
O projeto do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira se encontra numa planície quase ao
nível do mar, na Região Norte, no Estado de Rondônia, é composto por duas usinas de grande
porte: UHE Jirau (3.300 MW) e UHE Santo Antônio (3.150 MW).
A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio está sendo construída, a 7 km da cidade de Porto
Velho, capital do Estado de Rondônia, na Vila de Santo Antônio, patrimônio histórico e cultural
do povo rondoniense. Sua construção trouxe vários problemas sociais para centenas de famílias
tradicionais, os ribeirinhos, que viviam na região há mais de cinquenta anos e que foram retiradas
de suas terras e de seu estilo de vida, apesar de suas manifestações em contrário.
O presente estudo tem como objetivo geral evidenciar os fatores socioeconômicos da
cidade de Porto Velho, antes e durante a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, de
acordo com os indicadores: emprego, acidentes de trânsito, veículos, população, casos de dengue
e malária no município. O método utilizado foi a análise comparativa dos dados secundários
(2007 a 2011) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE, do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN e
da Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA. Os objetivos específicos são: a) coletar dados
secundários para análise dos impactos junto aos órgãos oficiais supracitados; b) utilizar o método
analítico dos quocientes para comparar os dados antes e depois da construção da hidrelétrica de
Santo Antônio/RO; c) avaliar a qualidade de vida da população em especial os ribeirinhos no
município de Porto Velho/RO, de acordo com os dados secundários analisados.
A pesquisa contribui para a análise dos investimentos de grande porte – neste caso, a
construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio – e para a reflexão sobre os impactos
positivos e negativos dos fatores socioeconômicos do município de Porto Velho ou no local onde
estes empreendimentos poderão ser realizados, visto que se trata de um procedimento de análise
imparcial que pode ser aplicado em outros empreendimentos.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Hidrelétricas Investimentos de Grande Porte
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As hidrelétricas têm desempenhado importante papel no processo de desenvolvimento
econômico e social no Brasil, principalmente porque o território brasileiro é dotado de grande
potencial para gerar energia elétrica a partir do aproveitamento dos caudalosos rios de terrenos
planálticos. Mais do que nunca, o aprimoramento no processo de apropriação do recurso água
como fonte geradora de energia elétrica limpa é desejável tanto por motivos socioeconômicos,
quanto ambientais (KOLLN, 2007).
Segundo Ab’ Saber (1996), o estudo dos impactos se justifica pela seguinte afirmação: “A
previsão de impactos é de caráter da inteligência por excelência, pois é o momento em que se
exige a interdisciplinaridade dos saberes de ciência. Prevê que impactos de projetos de qualquer
tipo é uma operação técnica científica essencialmente multidisciplinar e de grande importância
para países como o Brasil, porque revela o nível de esclarecimento atingido pela sociedade (e
pelos acadêmicos) do País para o futuro da produção/organização espacial das territorialidades; é
também um bom indicador da força de pressão social dos grupos esclarecidos em relação ao bom
uso socialmente adequado e justo dos instrumentos democráticos capazes de garantir um quadro
decente de qualidade ambiental”.
O levantamento dos impactos positivos e negativos visualizados neste estudo foi no
espaço territorial do município de Porto Velho, este formado pela caracterização histórica de
regiões amazônica.
2.2 Caracterização do município de Porto Velho
O município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, é o maior município, tanto
em extensão territorial, quanto em população. Segundo o censo do IBGE de 2010, possui 435.732
habitantes, divididos em uma área territorial de 34.068,50 km², o que resulta em uma densidade
demográfica de 12,78 habitantes por km². É a terceira maior capital da Região Norte - atrás de
Manaus – AM e Belém - PA (COSTA et al. 2011). Foi fundada em 1914, com a construção da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, pertencendo ao Estado do Amazonas. Pela Lei n° 1.011, de 7
de setembro de 1919, a Vila de Porto Velho foi elevada à categoria de cidade. Através do decreto
federal n° 5.812, de 13 de setembro de 1943, a cidade de Porto Velho passou a ser a capital do
Território Federal do Guaporé. A Lei nº 2731, 17 de fevereiro de 1956, alterou a denominação de
Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia. Por meio da Lei
Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981 o Território Federal de Rondônia foi elevado à
categoria de Estado de Rondônia.
A geografia da população do município de Porto Velho tem na migração seu traço
característico. A mobilidade populacional sempre esteve ligada à exploração dos recursos
naturais combinada, com a busca de trabalho e, conforme nos lembra Becker (2001), resultando
em “produtos de valorização momentânea no mercado internacional, seguidos de longos períodos
de estagnação”. Na apropriação de modo insustentável destes recursos, prevalece o caráter
extensivo, cujo resultado comporta fluxos e refluxos migratórios, sem que as políticas públicas e
investimentos tecnológicos pudessem convergir ou conciliar numa exploração dos recursos
naturais coerente com a estabilidade econômica, social e ambiental do território (GUTBERLET,
2002; CARDOSO e MILLER, 1978).
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A atividade gomífera no século XIX foi um fator singular no Alto rio Madeira, do ponto
de vista da sua ocupação e organização, resultando no primeiro povoado, o de Santo Antônio,
próximo à cachoeira de mesmo nome, local onde está sendo construída a hidrelétrica de Santo
Antônio, nas proximidades de Porto Velho.
2.3 A construção de Usinas Hidrelétricas e os fatores socioeconômicos
As usinas hidrelétricas construídas até hoje no Brasil resultaram em mais de 34.000 km2
de terras inundadas para a formação dos reservatórios, e na expulsão – ou “deslocamento
compulsório” – de cerca de 200 mil famílias, todas elas populações ribeirinhas diretamente
atingidas (Comissão Mundial de Barragens – CMB, 2000).
Os fluxos populacionais, que se configuram a partir da construção das hidrelétricas na
Amazônia, ocorrem mediante dois “velhos” processos: a) o de territorialização de contingentes
em busca de trabalho, que passam a ocupar esta área; b) o de desterritorialização, marcado pela
desapropriação das terras da população nas áreas de influência do reservatório (FURNAS, 2005).
A mobilidade populacional que este empreendimento potencialmente provoca, tanto em
um processo quanto no outro, garante uma nova dinâmica nesta área, ao considerar que, junto a
estes processos, tem-se a expropriação e conversão para novos usos dos recursos naturais, além
da atração de trabalhadores de outras regiões em busca de novas oportunidades de trabalho. Isso é
um fato recorrente (CAVALCANTE et al, 2011).
A construção de hidrelétricas na região Amazônica é um empreendimento que nos mostra como
grandes obras podem trazer impactos negativos e intensos. Na Amazônia brasileira, podemos
citar como exemplos hidrelétricas de Samuel, no município de Candeias do Jamari (RO), e a de
Balbina, no município de Presidente Figueredo (AM), que ofereceram algumas lições para
melhorar a tomada de decisões sobre grandes obras na Amazônia, e em outros lugares
(FEARNSIDE, 2002).
Quadro 01. Hidrelétricas da região Norte e alguns dos impactos ocasionados na região
Usina
Samuel

Estado
Rondônia

Extensão do lago
560 KM²

Balbina

Amazonas

2.500 KM²

Impactos
Inundação de áreas agricultáveis, reassentamento de famílias de
agricultores. Aumento de doenças endêmicas pela proliferação
de vetores, comprometimento da qualidade da água.
Inundação de uma grande área para geração de pouca energia.
Atingiu índios que foram relocados, além de provocar alta
produção de gás sulfúrico e perda de material genético.

Fonte: Brasil,1992.

Apesar da abertura de novos horizontes para o progresso do Estado de Rondônia, a
implantação da Usina Hidrelétrica de Samuel formou um reservatório de 560 km², que trouxe
graves problemas ambientais para a região do entorno da obra, fornecendo algumas lições para
tomada de decisões sobre o desenvolvimento em toda Amazônia, e em outras áreas tropicais
(FEARNSIDE, 2004).
A construção das hidrelétricas no rio Madeira, uma das prioridades do Programa de
Aceleração do Crescimento do Governo Federal, adicionará novas tramas sociais e econômicas
no Estado de Rondônia. Como sabemos, a implantação de infra-estruturas de transporte e energia
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elétrica na Amazônia brasileira tem sido marcada por grandes impactos ao ambiente e tem
atribuído novas funções e formas de organização em seu território. Nesta ótica, as hidrelétricas
constituem elemento estrutural, gerador de novos arranjos, revelando o caráter político e o poder
de uso do território, tendo em vista que sua construção é para atender a uma demanda externa à
região Amazônica, apresentando características vinculadas a multidimensionalidade das escalas
geográficas de objetivação sociais, o que resulta em conflitos sócio-ambientais, contradições
entre os agentes atuantes e mudanças no ordenamento territorial (NUNES, 2004; SANTOS &
SILVEIRA, 2005).
As transformações provenientes das hidrelétricas são anteriores a sua implantação, visto
que há uma expectativa da sociedade quanto a sua construção a partir das especulações
relacionadas à geração de emprego, desenvolvimento, especulações imobiliárias e investimentos
na construção civil. São preocupações e inseguranças referentes aos danos ambientais e ao
próprio futuro dos que serão desalojados (CAVALCANTE et al, 2011). Este processo é
percebido enquanto idealização, pois existe na psicosfera, conforme denominou Santos (2005),
ao tratar de objetos que exercem influência na realidade social, mesmo não materializado. A
partir da materialização do empreendimento, os impactos passam a ser imediatos, ou seja, sua
materialização é requisito para que eles ocorram. Neste caso, há a formação do lago e a partir
dele, a desterritorialização da população atingida, fato propulsor ao surgimento de ocupações
desordenadas.
Os impactos decorrentes da implantação da hidrelétrica de Santo Antônio incide nos
níveis sociais, econômicos e ecológicos ao considerarmos os impactos, alterações ou intervenções
que implicam em mudanças (CAVALCANTE et al, 2011).
Por este motivo, é importante conhecer quais foram as alterações ocorridas nos níveis
sociais e econômicos da população com a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio
para analisar se estas modificações afetam a qualidade de vida da população. É necessário
conhecer o conceito de qualidade de vida e identificar os indicadores que servem como parâmetro
para fazer tal análise.
2.4 Qualidade de Vida Urbana
A preocupação com a qualidade de vida urbana assumiu grande importância no debate
político e científico, em especial, a partir da década de 60, devido ao rápido e desordenado
crescimento das cidades. Constata-se que, a despeito do imenso progresso e avanço tecnológico,
o modelo de desenvolvimento adotado gerou também ampliação da desigualdade na distribuição
de bens e serviços, nas condições de vida da população e na degradação ambiental. Mais do que
isso, as gigantescas concentrações urbanas, os níveis alarmantes de poluição e a degradação
socioambiental suscitam dúvidas acerca da real possibilidade de sobrevivência da espécie
humana enquanto tal e das outras formas de vida no planeta (NAHAS, 2002).
Para Maslow (1971), a significação de qualidade de vida apoia-se na hipótese das
necessidades básicas na seguinte forma hierárquica: necessidades fisiológicas, de segurança, de
amor e pertinência, de estima e de autorrealização.
Segundo a Unidade de Pesquisa de Qualidade de Vida da Universidade de Toronto, a
qualidade de vida é o grau em que uma pessoa desfruta de possibilidades importantes para sua
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vida. As possibilidades resultam das oportunidades e limitações que cada pessoa tem em sua vida
e reflete a interação de fatores pessoais e ambientais. O usufruto tem dois componentes: a
experiência de satisfação e posse ou realização.
Santos & Martins (2002) equacionam três âmbitos de análise relativos à qualidade de
vida:
 Distinção entre os aspectos materiais e imateriais da qualidade de vida. Os aspectos
materiais dizem respeito às necessidades humanas básicas, como condições de habitação,
abastecimento de água, sistema de saúde, ou seja, aos aspectos de natureza essencialmente
física e infraestrutural. Para as sociedades menos desenvolvidas, os aspectos materiais são
mais significativos. Para as mais desenvolvidas, as questões imateriais ligadas ao
ambiente, ao patrimônio cultural são mais centrais;
 Distinção entre os aspectos individuais e coletivos. As componentes individuais são mais
relacionadas com as condições econômica, pessoal e familiar dos indivíduos. As
componentes coletivas são relacionadas com os serviços básicos e os serviços públicos;
 Distinção entre os aspectos objetivos e subjetivos. Os aspectos objetivos são mais
facilmente apreendidos por meio da definição de indicadores de natureza quantitativa. Os
subjetivos remetem à percepção que os indivíduos têm da qualidade de vida e que é muito
diferente de pessoa para pessoa, e de estrato social para estrato social.
Portanto, a qualidade de vida de uma população é medida pelos seguintes indicadores:
condições ambientais – áreas verdes, qualidade do ar e da água, infraestrutura básica, ruídos;
condições materiais coletivas – equipamentos desportivos, patrimônios; condições econômicas –
mercado de trabalho, rendimento e consumo; sociedade – população, saúde, educação e
segurança.
Para medir esses indicadores de qualidade de vida é preciso que sejam evidenciados, aos
interessados no momento real de maneira acessível e autêntica.
2.5 Conceituando Evidenciação
O vocabulário da língua portuguesa descreve que evidenciar é tornar evidente, público,
mostrar com clareza. A evidenciação pode ser entendida como a transmissão clara e fidedigna
das demonstrações contábeis, de forma a apresentar com clareza e de modo compreensível, a
situação econômico-financeira da entidade. Tornar evidente as informações contábeis significa
mostrar com clareza e ter compreensão imediata do que se pretende comunicar. Isso permite ao
usuário avaliar a situação econômico-financeira da entidade e formar opinião sobre seus objetivos
com a entidade.
Para Iudícibus (2000:119), “no Brasil, tem-se a ideia de evidenciação como quase um
sinônimo de notas explicativas e notas de rodapé, quando a evidenciação principal está contida
nos próprios relatórios formais, existindo, entretanto, várias outras formas de divulgar
informações, e a escolha do método depende da natureza ou relevância das mesmas”.
Dependendo da importância do documento, existirá uma abordagem mais específica ou global, de
forma que a escolha dar-se-á em conformidade com o que for necessário.
Esta pesquisa evidencia informações a respeito de indicadores socioeconômicos que se
elevaram no município de Porto Velho com a construção da usina Hidrelétrica de Santo Antônio.
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Na construção desses indicadores utilizou-se como procedimentos metodológicos, fontes
autênticas de documentos publicados pelos órgãos que diretamente estão envolvidos aos fatores
de impactos socioeconômicos no município de Porto Velho.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa classifica-se como documental, utilizando dados de fontes secundárias.
Entendendo-se como fontes secundárias de pesquisa as publicações de órgãos competentes, teses
acadêmicas que pesquisaram o assunto, artigos, jornais, revistas e livros que versam sobre o tema
estudado. Pois, segundo Godoy (1995):
Os documentos devem ser entendidos dentro de uma forma ampla incluindo
os materiais escritos, jornais, revistas, diários, obras literárias, científicas e
técnicas, cartas, memorandos e os elementos iconográficos, como por
exemplo, imagens, fotografias e filmes ( GODOY,1995, p. 26).

A pesquisa utilizou e analisou dados disponibilizados e publicados pelos órgãos oficiais:
IBGE, MTE, SEMUSA e DETRAN.
Os objetivos deste trabalho são descritivos, pois relacionaram vários fatores
socioeconômicos, com a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. A forma de
abordagem do problema é quali-quantitativa, porque compreendeu a análise de dados numéricos
e não numéricos. Segundo Gil (2010), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a
tentativa de compreender detalhes dos significados e características das situações apresentadas
nos resultados da coleta de dados, enquanto a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego
de técnicas estatísticas.
A análise qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de estudar
os fenômenos que envolvem os seres humanos em suas complexas relações sociais, nos mais
diversos ambientes. Nesta perspectiva, um fenômeno deverá ser investigado e compreendido
dentro do contexto em que ele ocorre, pois somente assim poderá o pesquisador ter uma visão
integrada. Dentro deste enfoque, o pesquisador vai a campo buscar as informações necessárias
para o entendimento da dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995).
Diante desta conceituação, o presente trabalho classifica-se como documental por meio de
análise qualitativa em fontes secundárias como referências bibliográficas e em dados publicados
pela internet, em sites oficiais, e quantitativos, por utilizar dados estatísticos pelo método dos
quocientes.
3.1 Análises Estatísticas
Neste trabalho, foram utilizados os recursos disponíveis para o cálculo das estatísticas
através do método analítico dos quocientes, variável aleatória discreta bidimensional e a
construção de gráficos e tabelas no Excel Starter 2010.
Segundo Reis (2009), o método analítico mais usado é o dos quocientes, por meio do qual
se comparam dois valores dividindo-se um pelo outro; segundo o autor, é sem dúvida, o que
apresenta resultados mais expressivos, mais inteligíveis e mais facilmente comparáveis com os
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resultados de outros períodos. Por esse motivo, optou-se pelo método dos quocientes para
apuração dos índices que servirão de base para as análises.
Para exprimir o grau de correlação, utilizou-se o coeficiente de correlação, o qual é um
número real que assume valores de -1 a 1 e exprime a medida de dependência linear entre as
variáveis x e y (DA SILVA et al, 1995).
3.2 Etapas dos estudos
O esquema abaixo detalha as principais etapas do estudo.
Pesquisa bibliográfica
Coleta dos indicadores socioeconômicos em órgãos oficiais do período de 2007 a 2011

Análises estatísticas

Evidenciação dos dados mais significativos.
Discussão dos resultados
obtidos

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados secundários obtidos estão demonstrados nas tabelas 01 e 03, divididos por
indicadores econômicos e sociais respectivamente.
Tabela 01. Indicadores econômicos e suas respectivas fontes
Indicadores
econômicos
Emprego
(vaga)
Veículos
Crescimento
populacional

Ano
2007

Ano 2008
Início

Ano
2009

Ano
2010

Ano
2011

Fonte

1.514

129

5.361

2.935

345

MTE

114.232

135.430

160.876

97.319
369.345

379.186

383.425

428.527

186.835
435.732

DETRAN
IBGE

Fonte: elaborada pelas autoras.

Na tabela 01, os valores dos indicadores econômicos estão dispostos por ano, na qual se
percebe um crescimento muito abrupto da oferta de emprego em 2009 em relação ao ano de 2008
e nos anos seguinte esses valores entram em declínio. Já o crescimento populacional e o número
de veículo circulante apresentam valores anuais em ascensão. Esses dados foram quantificados
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pelo método dos quocientes para saber quais são os mais significativos. Os resultados estão
demonstrados na tabela 02.
Tabela 02. Análise dos valores obtidos pelo método dos quocientes
Indicadores
Ano
Ano
Ano
Ano
econômicos
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
%
%
%
%
(91,50)
4055
(45,25)
Emprego (vaga)
(88,24)
Veículos

17,37

18,55

18,79

2,66
1,11
11,76
Crescimento
populacional
Fonte: Elaborada pelas autoras/fonte dos dados: MTE; DETRAN; IBGE.

16,13
1,68

A tabela 02 demonstra o crescimento e o decréscimo dos indicadores econômicos através
do método dos quocientes. Podemos observar que, do ano de 2007 para o ano de 2008, o número
de veículos aumentou 17,37%. A oferta de emprego sofreu um decréscimo de cerca 91,50% neste
mesmo período. Do ano de 2008 para o ano de 2009, ano de início das obras de construção da
hidrelétrica de Santo Antônio, a oferta de emprego aumentou 4.055% e o número de veículos
subiu 18,55%. Do ano de 2009 para 2010, o número de veículos aumentou 18,79%, crescimento
populacional subiu 11,76% e a oferta de emprego te um declínio 45,25%.
Houve um decréscimo significativo na oferta de emprego nos anos de 2010/2011,
apresentando uma queda de 88,24%. No mesmo ano, o número de veículos continuou
aumentando, apesar de ter sofrido uma redução de 2% relação ao ano anterior. Neste mesmo
período, o crescimento populacional teve aumento pouco expressivo. Os dados apresentados
neste trabalho correspondem às estimativas do IBGE, pois os dados oficiais ainda não haviam
sido publicados à época da pesquisa. Os gráficos a seguir esmiúçam as informações apresentadas:
Gráfico 01. Aumento da oferta de emprego por ano

Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: MTE
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O gráfico 01 evidencia a discrepância no pico de oferta de emprego no ano de 2009, (5361
vagas equivalente a um aumento de 41 vezes maior), em relação ao ano de 2008 (129 vagas).
Estes resultados coincidem com o início das obras da hidrelétrica de Santo Antônio, sugerindo a
correlação entre o empreendimento e o aumento de oferta de vagas no município.
Apesar de um decréscimo de 2426 vagas de emprego no ano de 2009 para 2010, o
número de vagas ofertado em 2010 (2935 vagas) é superior aos anos de 2007 (1514 vagas) e
2008 (129 vagas) . No entanto, em 2011 esse índice sofre uma queda significativa de 2935 para
345 vagas, em decorrência do estabelecimento da obra.
Gráfico 02. Aumento de veículos circulantes

Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: DETRAN

O gráfico 02 evidencia o crescimento anual contínuo do número de veículos licenciado no
município de Porto Velho. Esse aumento foi mais significativo nos anos de 2009 e 2010 onde
tivemos respectivamente um crescimento de 21198 e 25446 novos veículos licenciados. Esses
valores correspondem em percentuais um aumento anual superior a 18% conforme demonstrado
na tabela 02. Em 2011, o número de novos veículos é de 25959, apesar desse número de veículos
superar o ano de 2010, houve um decréscimo em percentuais de 2,66% conforme a tabela 02.
Gráfico 03. Crescimento populacional
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Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: IBGE (2011)

Observa-se, no gráfico 03 um crescimento populacional expressivo de 45102 novos
habitantes no município de Porto Velho no ano de 2010, o que equivale em percentuais a um
aumento superior a 11% conforme tabela 02. O aumento do fluxo migratório dois anos após o
início da construção da hidrelétrica de Santo Antônio sugere a migração dos familiares destes
trabalhadores.
Tabela 03. Indicadores sociais e suas respectivas fontes
Indicadores Sociais

Ano
2007

Ano 2008
início

Ano
2009

Ano
2010

Ano
2011

Fonte

Acidentes de trânsitos

6.369

6.325

7.902

9.208

9.631

DETRAN

Casos de Dengue

547

2.452

2.723

6.941

334

SEMUSA

Casos de Malária

32.932

23.647

20.591

23.256

19.266

SEMUSA

Fonte: elaborada pelas autoras.

A tabela 03 apresenta os indicadores sociais com os respectivos dados dispostos por ano,
evidenciando um crescimento contínuo de acidentes de trânsito nos anos de 2008 a 2011 e um
elevado número de casos de dengue no ano de 2010 de 4218 novos casos. Mostra ainda uma
melhoria, diminuição, dos casos de malária em relação ao ano de 2007. Este dado não foi
analisado em profundidade para saber sobre os fatores que contribuíram para conter a epidemia
da doença no município, podendo ser objeto de pesquisa em outro momento ou por outra área. A
tabela 04 mostra o percentual anual dos indicadores sociais.
Tabela 04. Análise dos valores obtidos pelo método dos quocientes
Indicadores
Sociais

Ano
2007/2008
%

Ano
2008/2009
%

Ano
2009/2010
%

Ano
2010/2011
%

Fonte

Acidentes/trânsito

(0,69)

24,93

16,52

4,59

DETRAN
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Casos de Dengue

348,26

11,05

154,90

(95,18)

SEMUSA

Casos de Malária

(28,19)

(12,92)

12,94

(17,15)

SEMUSA

Fonte: elaborada pelas autoras

De acordo com a tabela 04, o indicador social acidentes de trânsito obteve um índice mais
expressivo (24,93%) de 2008 para o ano de 2009. Esse índice coincide com o início da
construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Os casos de dengue tiveram dois aumentos
significativos de 348,26% de novos casos em relação aos anos de 2007 para 2008 e de 154,90%
casos de dengue no ano de 2010. Contudo, os casos de malária diminuíram 28,19% em relação ao
ano de 2007. Estes indicadores sociais e seus respectivos valores são melhores evidenciados no
gráfico de nº 5 e 6.

Gráfico 04. Acidentes com vítimas no município de Porto Velho

Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: DETRAN

O aumento crescente de acidentes de trânsitos com vítimas a partir do ano de 2009
fica evidente no gráfico 4. Este resultado coincidiu com aumento de veículos em 2009 (18,55%).
Tais acidentes continuaram em ascensão nos anos de 2010 (16,52%) e 2011 (4,59%), assim como
o número de veículos circulantes no município: 18,79% (2010) e 16,13% (2010), conforme os
resultados demonstrados nos gráficos 2 e 4 e nas tabelas 02 e 04.
O coeficiente de correlação entre o número de veículos e acidentes de trânsito foi igual a
0,9688, o que significa a dependência linear diretamente proporcional entre as duas variáveis.
Estes resultados visualiza que o aumento de veículos circulantes nas ruas de Porto Velho elevou
na mesma proporção os casos de acidentes de trânsitos.
Gráfico 05. Casos de dengue no município de Porto Velho
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Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: SEMUSA

Os casos de dengue no município de Porto Velho aumentaram bruscamente em 2008
foram registrados1905 casos de dengue e no ano de 2010 esse número subiu para 4218 novos
casos conforme o gráfico 05. Esses picos de casos de dengue coincidiram com os anos de maior
fluxo migratório no município, em 2008 o crescimento foi de 2,66% e em 2010, o aumento
populacional foi de 11,76%. Esses dados sugerem que o fluxo migratório desordenado elevaram
os casos de d engue no município, pois como se trata de uma doença viral essas pessoas ainda
não tinham imunidade para o vírus local, levando-os a desenvolver a doença. No ano seguinte,
essas pessoas já estavam imunes ao vírus. Dessa forma, não ficaram mais doentes. Isso explica o
declínio observado no número de casos no ano 2011.
Gráfico 06. Números de casos de malária por ano

Fonte: Elaborado pelas autoras/ Dados: SEMUSA

Os casos de malária diminuíram cerca de 13% de 2007 para 2008, e teve uma pequena
oscilação em 2010, um aumento em torno de 13%, voltando a cair em 2011, conforme os
resultados apresentados na tabela 04 e no gráfico 06. Esses resultados não sugerem nenhuma
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ligação evidente com a construção das usinas hidrelétricas, pois os números de casos são
inferiores ao ano de 2007.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa evidenciou que os fatores socioeconômicos, veículos, empregos, população,
acidentes de trânsitos e casos de dengue se elevaram com o início da construção da usina
hidrelétrica de Santo Antônio, no município de Porto Velho.
De acordo com os dados secundários obtidos junto aos órgãos oficiais, essas alterações
geraram impactos negativos no contexto social com o aumento de casos de dengue devido ao
fluxo migratório desordenado e causando também precariedade nos atendimentos comerciais,
bancários, principalmente pela falta de estacionamento, e queda na qualidade do atendimento aos
clientes.
Considerando ainda, o alto impacto dos indicadores sobre acidentes de trânsito, com
elevado número de vítimas, aumenta de casos de dengue, devido ao fluxo migratório desordenado
e acelerado no município, e precariedade nos atendimentos dos hospitais e postos de saúde.
Quanto ao fator econômico, os impactos foram positivos, devido ao aumento significativo
na venda de veículos, na oferta de empregos. Houve também um crescimento imobiliário e
aberturas de novas empresas no ramo. Estes fatores contribuíram para o aquecimento da
economia local e para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Esses resultados nos levam a reflexão de como grandes obras podem afetar a qualidade de
vida de uma população. Houve crescimento econômico no município de Porto Velho, mas
também houve precariedade no âmbito social. E, de acordo com os indicadores de qualidade de
vida, é preciso um equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental.
Segundo Aranha et al (2004), os impactos positivos e negativos de um empreendimento
são questionáveis, sobretudo, ser não contribuírem de modo eficaz para o desenvolvimento da
economia local. As obras são planejadas e executadas com vistas ao desenvolvimento econômico
do país, criando uma questão polêmica, pois não se concebe desenvolvimento se somente uma
parcela da sociedade é beneficiada com tais empreendimentos.
A preocupação com o equilíbrio entre a necessidade de preservação ambiental e a
necessidade de desenvolvimento econômico exigem legislações específicas que objetivam se não
resolver o problema da poluição e degradação ambientais, ao menos manter sob controle as
atividades das empresas e das pessoas para a melhoria da qualidade de vida em todas as suas
formas, para que as gerações atuais consigam atender às suas necessidades sem comprometer o
atendimento das necessidades das gerações futuras (SANTOS, 2005).
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Resumo: A ética tem recebido atenção crescente à mediada que pesquisadores e executivos começam a introduzir os fatores
de influência da ética de negócios no planejar e desenvolver das organizações e, ainda, a pessoa e a organização são mais
eficientes quando há coerência entre os valores e crenças a respeito da pratica que executa na organização. Entretanto, a
ética nos negócios é um estudo complexo e ainda pouco estudado, em especial no Brasil, e verificam-se poucos estudos
referentes à avaliação da ética nos negócios no desenvolver da sustentabilidade no ambiente organizacional. No contexto de
atender esta lacuna, o presente trabalho tem por objetivo analisar a ética nos negócios como um fator de impacto, sim ou
não, para um maior sucesso do desenvolver da sustentabilidade no ambiente organizacional, informando e colocando à
disposição dos leitores os principais autores que vem pesquisando as temáticas a nível nacional e internacional, assim como
a reflexão dos autores sobre a ética nos negócios no desenvolver da sustentabilidade. O resultado do estudo teórico
demonstra que os dois temas são ainda timidamente abordados pelo corpo científico, em especial no Brasil. Além disso,
revela que existem lacunas de pesquisa sobre os mesmos.
Palavras-chave: ética nos negócios; sustentabilidade; fatores de influência da ética; ambiente organizacional.
Abstract: Ethics has received increasing attention mediated the researchers and executives begin to introduce the influence
factors of business ethics in planning and developing the organizations and also the person and organization are more
efficient when there is consistency between the values and beliefs about practice of running the organization. However
business ethics is a study complex and still poorly studied, particularly in Brazil, and there are few studies concerning the
evaluation of business ethics in developing sustainability in the organizational environment. In the context of meeting this
gap, this study aims to examine business ethics as an impact factor, yes or no, for a greater success of developing
sustainability in the organizational environment, informing and making available to readers of the main authors who has
been researching the issues nationally and internationally, as well as the authors' reflections on business ethics in developing
sustainability. The result of the theoretical study shows that the two themes are timidly approached by scientific body,
especially in Brazil. Moreover, it shows that there are gaps research on the same.
Key-words: business ethics; sustainability; influencing factors of ethics; organizational environment.
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1. INTRODUÇÃO
As discussões sobre ética nos negócios vão assumindo importante papel nas empresas e no
mundo contemporâneo, a fim de introduzir discussões e reavaliações de atitudes, de comportamentos,
de condutas e de medição da ética no ambiente empresarial (VALENTINE; FLEISCHMAN, 2004;
FLORIDI; SAVULESCU, 2006; GROOT, 2012; GRASSL; HABIACH, 2011).
Porém, estudos e práticas, como indicadores de clima ético nas organizações (ARRUDA,
2000), que direcionaram gestores a desenvolver a ética nos negócios em muitas empresas, agora se
defrontam com a temática sustentabilidade empresarial (SACHS, 2004; ELKINGTON, 2012).
Na área empresarial, a temática sustentabilidade não ocorreu somente pelos efeitos ambientais
resultantes da interferência do homem na natureza, mas, sobretudo, por exigências para exportação de
produtos, pela pressão dos consumidores e grupos interessados, como os acionistas, comunidade,
governo, fornecedores, entre outros que, direta ou indiretamente, impactam ou são impactados pelo
negócio em desenvolvimento (GROLLEAU et al., 2007; MCFADDEN, 2007; NAWROCKA;
PARKER, 2008; SVENSSON; WAGNER, 2011; SEARCY; ELKHAWAS, 2012; CHOW; CHEN,
2012; GURVITSH; SIDORAVA, 2012).
Em relação às necessidades e exigências do mercado na implementação de práticas
sustentáveis, verifica-se, nos últimos anos, que gestores e teóricos vem redirecionando a atenção para
uma reflexão da ética nas corporações (CLEGG et al., 2007; ELKIGTON, 2012; BECKER, 2012) e
neste contexto algumas indagações surgem: como estará uma determinada empresa em relação ao
mercado, no que diz respeito a sustentabilidade? Qual será o envolvimento da ética no desenvolver da
sustentabilidade dessas empresas? Que empresas podem ser chamadas de sustentáveis e éticas
atualmente? Como avaliar o grau de envolvimento da ética na prática da sustentabilidade? A ética pode
ser uma diretriz importante e necessária para um melhor resultado da sustentabilidade empresarial?
Esses questionamentos e indagações, assim como outros, vêm sendo tema de estudo científico em
muitos países e perguntas para muitas empresas que buscam implementar a sustentabilidade.
Autores, como Almeida (2007), Elkington (2012), Becker (2012) e Groot (2012), sugerem
estudos que desenvolvam novas abordagens, ferramentas e ou métodos que introduzam a ética na
sustentabilidade, em especial a ética no tripé da sustentabilidade empresarial. Aliadas a essas sugestões,
pesquisas realizadas em países desenvolvidos, como Alemanha, Canadá, Hungria e Estados Unidos, já
identificam que as fábricas que são motivadas a adotar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), uma das
práticas da sustentabilidade empresarial, obtêm melhor desempenho econômico e ambiental,
posicionamento de mercado, vantagem competitiva, comprometimento com os funcionários e
comunidade local (DARNALL et al., 2008). Ou seja, a diferença de desempenho, e até mesmo de
competitividade das empresas, encontra-se na gestão, e como diz Elkington (2012), as organizações
estão embarcando numa revolução cultural e isso leva a rever princípios, valores, culturas e formas de
gerenciar o negócio.
Desse modo, o estudo tem como problema de pesquisa: A ética nos negócios pode ser um fator
de impacto, sim ou não, para o desenvolver da sustentabilidade no ambiente organizacional? Com a
problemática apresentada, o objetivo principal deste artigo é “analisar a ética nos negócios como um
fator de impacto, sim ou não, para um maior sucesso do desenvolver da sustentabilidade no ambiente
organizacional”. Serão apresentados conceitos e estudos identificados nos principais periódicos da área
a nível nacional e internacional, assim como o posicionamento dos autores sobre o objeto de pesquisa.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sustentabilidade
Os desastres ambientais, assim como os sociais, não são recentes e têm sido tema de
discussões em estudos acadêmicos, eventos, seminários, simpósios e reuniões em todo o mundo, sendo
o mais recente a Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável). A
Rio+20 teve como objetivo renovar e reafirmar a participação dos países líderes na economia mundial
em relação ao desenvolvimento sustentável do planeta, correspondente à segunda etapa da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO 92, quando elaborada a Carta
da Terra (Declaração do Rio) e a Agenda 21.
Ainda em 1983, ocorreu a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento e a elaboração do relatório Our Common Future pela ONU, que propôs tópicos como
a limitação do crescimento populacional, a preservação da biodiversidade e ecossistemas, a redução do
consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias renováveis, o controle da urbanização e o
aumento das indústrias com tecnologias renováveis. Além disso, pode ser destacado o Protocolo de
Kyoto em 1997, a concepção do Triple Bottom Line em 1999 por John Elkington e a 15ª Conferência
do Clima (COP 15) das Nações Unidas em 2009, que levou à discussão e reflexões para os nós dos
impasses ambientais da atualidade, introduzindo a prática do conceito de desenvolvimento sustentável,
a ISO 14001 em 2010, e a ISO 26000, em 2011, como destacam Jabbour e Santos (2006), Sehnem
(2011), Jacobi (2011) e Elkington (2012).
Elkington (2012), em seus livros, e mais recente no livro “Sustentabilidade: canibais com
garfo e faca”, descreve a ideia de que a sustentabilidade é o caminho para se alcançar o
desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade é o meio para se obter equilíbrio entre os três
pilares: ambiental, econômico e social (ver Figura 1), considerando-se que as empresas no século 21
teriam de focar na criação de valor multidimensional, para possibilitar o desenvolvimento sustentável.
Entretanto, Elkington (2012) define sustentabilidade como o equilíbrio entre os três pilares ‒ a
prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social ‒, sendo que a “sociedade depende da
economia – e a economia depende do ecossistema global, cuja saúde representa o pilar derradeiro”
(ELKINGTON, 2012, p.110).
Figura 1: Sustentabilidade corporativa, segundo a abordagem do “Triple BottomLine”

Fonte: Elkington(1994).
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Ainda Buffara e Pereira (2003); Sneddon et al. (2006) e Nascimento et al. (2008) destacam
que a sustentabilidade corresponde a um processo de transformação, em que a exploração dos recursos,
o destino dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional
devem considerar as necessidades das futuras gerações. Esses fatores vêm assumindo importância no
contexto do ambiente empresarial. Segundo essas mesmas referências, o conceito de sustentabilidade é
o desenvolvimento dos três pilares do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental (ver
Figura 2). As empresas vêm sofrendo pressão por parte da sociedade, assim como dos demais
stakeholders da cadeia do negócio, uma vez que a atuação das empresas tem provado impactos
ambientais, sociais e econômicos na sociedade.
Figura 2: Triple Bottom Line no contexto organizacional da sustentabilidade
TRIPLE-BOTTOM LINE E CONTEXTO ORGANIZACIONAL
NA SUSTENTABILIDADE
Triple- Bottom Line
Contexto Organizacional

Dimensão
Ambiental
Dimensão
Econômica

Dimensão
Social

Proteção e preserva do
ambiente, cuidados com os
recursos renováveis, gestão
de resíduos e gestão dos
riscos e impactos.
Resultados
econômicos,
direitos dos acionistas,
competitividade e relação
entre
clientes
e
fornecedores.
Direitos
humanostrabalhadores,
envolvimento
com
a
comunidade, transparência
e postura ética.
(Oliveira Filho, 2004)

Meio
Ambiente

Economia

Sociedade

Respeitar as limitações naturais,
racionalizar recursos não renováveis,
potencializar o uso de recursos e
manter biodiversidade.
Desenvolvimento
econômico,
segurança alimentar, modernização
contínua e maximização da utilização
dos recursos.
Inclusão social, saúde e segurança,
aspectos políticos, aspectos culturais
e qualidade de vida.

(Severo; Delgado; Pedrozo, 2006)

Fonte: Araujo e Mendonça (2009, p.08)

A partir dessas dimensões, Almeida (2002), Sneddon et al. (2006), Bellen (2006), Claro et al.
(2008), Benedetti et al. (2009), Dale e Newman (2010) e Baumgãrtner e Korhonen (2010) colocam
que para a efetividade da sustentabilidade no ambiente organizacional, é necessário a compreensão e o
levantamento de necessidades com foco no equilíbrio dos entornos sociais, ambientais e econômicos,
ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável passou a focar no desenvolvimento, e não somente
no crescimento, buscando-se o crescimento econômico aliado às necessidades da sociedade ao
preservar o meio ambiente.
Na sequência, o Quadro 1 apresenta alguns conceitos-definições, características e
direcionamentos da sustentabilidade empresarial.
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Quadro 1: Descrições da sustentabilidade empresarial
Autores
Silva e Quelhas

Ano
2006

Araujo e Mendonça

2009

Linnenluecke e
Griffiths

2010

Svensson e Wagner

2011

Thomas; Lamm

2012

Searcy e Elkhawas

2012

Descrição
Corresponde à preocupação com a manutenção, a renovação e a
recuperação de recursos naturais, incluindo uma dimensão ética de
integridade para busca do equilíbrio entre o social desejável, o
economicamente viável e o ecologicamente sustentável.
Significa rever seus processos produtivos, ou seja, construir sistemas
de produção que não causem impactos negativos e que estejam
contribuindo para a recuperação de áreas degradadas, além de ter
ações e ou programas que permeiem as três dimensões (econômica,
ambiental e social) da sustentabilidade.
Para os autores, ainda há um desacordo sobre o conceito de
sustentabilidade corporativa, e também há uma falta de clareza sobre a
melhor forma de praticá-la. O conceito de sustentabilidade
empresarial origina do conceito mais amplo de sustentabilidade, o que
busca desenvolver hoje sem impactar as gerações futuras na dimensão
do triple botton line.
Refere-se ao esforço total de uma empresa, incluindo a sua demanda e
rede de cadeia para reduzir o impacto sobre a vida (sociedade) e terra
(meio ambiente), assim como a prática de aquisição, produção e
distribuição de mercado para reduzir não só suas pegadas de carbono,
como do negócio da organização, levando a reavaliar as três
dimensões do desenvolvimento sustentável.
Descrevem como um papel (prática) importante que os gestores
desempenham de legitimidade na tomada de decisão gerencial e
processos, considerando as três dimensões da sustentabilidade como
forma de inovação e inserção no modelo conceitual da empresa.
É descrita como um negócio e estratégia de investimento que utiliza
as melhores práticas de negócio para atender e equilibrar as
necessidades das partes interessadas atuais e futuras. Os autores ainda
mencionam que as empresas que desenvolvem a prática da
sustentabilidade empresarial têm maior ênfase na tomada de decisão
com base na ética, critérios sociais e ambientais.

Fonte: elaborado pela autora a partir de Silva e Quelhas (2006), Araujo e Mendonça (2009), entre outros.

Quanto à sustentabilidade como parte do posicionamento estratégico da empresa,
Linnenluecke e Griffiths (2010) destacam que ela deve estar aliada à cultura da organização, entretanto,
sustentam que as mudanças e práticas hoje realizadas ainda são insuficientes para a formação de
empresas e indústrias sustentáveis. Todavia, os autores descrevem que para responder plenamente aos
desafios ambientais, sociais e econômicos da atualidade, as empresas terão de passar por uma mudança
cultural significativa e transformadora. As fontes de informações dos autores podem estar relacionadas
ao estudo realizado no capítulo acerca da ética nos negócios, quando foi abordada a cultura
organizacional e clima organizacional como fundamentos da prática da ética de negócios. Nesse caso,
sugere-se que as empresas desenvolvam uma cultura orientada para a sustentabilidade.
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2.2 Ética nos Negócios
A ética é parte da filosofia responsável pelo estudo dos princípios que orientam o
comportamento humano e, neste sentido, foi definida como indagação sobre a natureza e fundamentos
da moralidade, enquanto a moral é entendida como padrões e regras de conduta (FERREL;
FRAEDRICH; FERREL, 2001). Os fatos morais possuem relação com os conceitos de certo e errado,
bem e mal, justo e injusto, legítimo e ilegítimo, virtude e vício, justificável ou injustificável, e, assim, a
moral está relacionada à cultura, aos valores, aos princípios e à época que orientam o caminhar das
pessoas (SROUR, 2008). A ética não é algo nato, que nasce conosco; ela surge com o desenvolver do
ser humano, com a educação, base familiar e constante intercâmbio que desenvolvemos durante a
formação pessoal e profissional.
Bishara (2011) chama atenção para este quesito em seu artigo, quando diz que a ética é uma
compilação de fatores preocupantes a uma economia e às organizações nela inseridas. Outro fator que
elevou a discussão sobre ética nos negócios está relacionado ao aumento significativo dos comércios
internacionais, que tornou a ética uma preocupação de gestores, políticos e pesquisadores, além da
introdução das ações práticas com maior ênfase da Responsabilidade Social das empresas na década de
90 (CARROL, 2000; ALMEIDA, 2007).
A ética passa a ser uma questão estratégica para os negócios empresariais, e, conforme Arruda
e Navran (2000), Arruda (2005), Clegg, Kornberger e Rhodes (2007), a ética é melhor compreendida e
teorizada como forma de prática, o que os gerentes realmente fazem em suas atividades cotidianas.
Feldeman (2004), Clegg, Kornberger e Rhodes (2007) descrevem em seus estudos que o que
transcende a falta de exercício da ética nas organizações corresponde à ética ter sido vista como uma
incursão do reino moral fora da prática comum e teoria ordenada, ou seja, faltaram ênfase e
interpretação da ética na relação com os assuntos organizacionais. Posto isso, concluem que a ética é
uma preocupação importante para a gestão das organizações, e deve estar situada no negócio da
organização.
Na sequência o Quadro 2 apresenta as dimensões da definição de ética nos negócios (como
chamado nos EUA e países da Europa), que consiste em um recorte temporal entre 2000 e 2012,
destacando os principais pensadores sobre a temática.
Quadro 2: Principais dimensões da definição de ética de negócios – ética empresarial
Autores
Definições
Treviño,
Weaver, Para os autores, a ética nos negócios corresponde à análise - e envolvimento das
Reynolds (2006)
influências individuais (consciência moral; juízo moral; motivação moral;
comportamento moral) e a influência contextual organizacional (recompensa /
castigo; infraestrutura ética; clima ético/ cultura; chefia) numa tomada de decisão
da organização – executada pelo indivíduo que nela está inserido.
Tsalikis, Seaton e A ética nos negócios, como é descrita nos estudos internacionais, é vista por um
Tomaras (2002)
conjunto de princípios e padrões (influências culturais, história, estrutura do
Tsalikis, Seaton e negócio, culturas e leis que regem o país, situação financeira da empresa, economia
Shepherd (2008)
atuante do país, cultura organizacional, comportamentos e atitudes individuais),
Tsalikis & Seaton entre outros quesitos que são específicos de cada região, cultura e religião. Os
(2008)
autores citados dão uma atenção especial à ética dos negócios avaliada pela cultura
e característica de cada país – região do mundo, além do fator globalização alteração do conceito de ética nos negócios.
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Kuntz,
Kuntz
Elenkov (2011)

e Para os autores, a ética nos negócios consiste em variáveis demográficas (sexo,
idade, raça ou etnia, renda familiar, ocupação, tamanho da família, ciclo de vida
familiar), o comportamento ético, as posições morais do indivíduo e os fatores
contextuais. O conjunto de variáveis para os autores forma a definição da ética
empresarial, assim como tem impacto direto na prática da ética no ambiente
organizacional.
Ardichvili, Jondle, Ética de negócios, para os autores, significa um conjunto de fatores (cultura
Kowske,
organizacional, missão, valores, códigos de ética, elementos informais, processos e
Cornachione,
políticas, comportamento individual e alta liderança) em análise que inspiram a
Thakadipuram
tomada de decisão no ambiente empresarial.
(2012)
Zhou e Piramuthu Na visão dos autores, a ética nos negócios concentra sua atenção no
(2012)
comportamento coletivo baseado em regras de ética individual. No quesito
consequencialista, os autores descrevem como avaliar decisões dos indivíduos com
base no comportamento pessoal, ou seja, as tensões enfrentadas entre os
individuais e coletivos que são confrontados na tomada de decisão envolvendo a
ética no ambiente organizacional.
Fonte: elaborado a partir de Treviño, Weaver, Reynolds (2006); Tsalikis, Seaton e Tomaras (2002); Tsalikis, Seaton e
Shepherd (2008); Tsalikis & Seaton (2008), entre outros.

O Quadro 2 evidencia que existem diversas dimensões da definição de ética nos negócios,
sendo que cada autor apresentado descreve uma linha de diretrizes para o termo. Analisando o Quadro
2, pode-se notar que muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar a temática ética nos negócios e as
dimensões que levam à prática da ética nas empresas, destacando-se, nestas dimensões, três linhas de
definição: estudo das normas morais pessoais e objetivos do ambiente organizacional; estudo de
questões de ordem individual, organizacional e sistêmica, incluindo a responsabilidade social; estudo
de questões individual, organizacional e ambiental, incluindo em especial o quesito demográfico.
Apesar das diferenças de dimensões de alguns autores na definição da ética nos negócios, as
diretrizes variam em características: normas morais e organizacional, individual, organizacional e
sistêmica, incluindo a responsabilidade social e individual, organizacional, ambiental, e o estudo
demográfico e social. Estas últimas contemplam um leque maior de dimensões na definição da ética
nos negócios, sendo que alguns autores já introduzem um olhar para as negociações internacionais, pois
dependendo do país requer mais fatores de ética a serem avaliados na negociação e tomada de decisão.
Cherman e Tomei (2005) afirmam que a tomada de decisão ética é expressa pelo código de ética da
organização, somado ao discurso do gestor e ao seu conceito de ética, a partir da perspectiva de cada
organização.
Fica evidenciado no Quadro 2 que os estudiosos estão buscando avaliar outros fatores que
podem influenciar a prática da ética nos negócios, assim como reavaliar as diretrizes que realmente
podem interferir em uma melhor tomada de decisão. Isso ressalta a importância de se avaliar de que
maneira essas dimensões podem contribuir para a melhor prática da ética nos negócios e obtenção de
melhores resultados.
2.2.1 Fatores de influência da ética nos negócios
Muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar os fatores que influenciam a prática da ética
organizacional, destacando-se três diretrizes de explicação do comportamento ético das organizações:
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individual, organizacional e cultural. No estudo individual, são classificadas como gênero, idade, grau
de instrução e valores morais (LUTHAR; DIBATTISTA; GAUTSCHI, 1997; DESHPANDE, 1997;
GLOVER et al., 1997; ELM; KENNEDY; LAWTON, 2001; MCDANIEL; SCHOEPS; LINCOURT,
2001; CARLSON; KACMAR; WADSWORTH, 2002; MAY; PAULI, 2002; MAY; RADIN, 2012). Já
no estudo organizacional são classificados como clima ético da organização, o papel dos códigos
éticos de ética e a estrutura do capital (WEBER, 1993; DESHPANDE, 1996; FRIETZSCHE, 2000;
WOTRUBA, CHONKO e LOE, 2001; SCHWARTZ, 2001; PETERSON, 2002; LONG; DRISCOLL,
2008; HOIVIK, 2002; SINGH, 2011; SHIN, 2012). O estudo mais recente caracteriza-se pela ordem
cultural e social (JACKSON; ARTOLA, 1997; TSUI; WINDSOR, 2001; ROBERTSON et al., 2002;
PETRICK; CRAGG; SANUDO, 2012).
Os fatores de influência do comportamento ético foram agrupados e estão apresentados no
Quadro 3.
Quadro 3: Dimensões determinantes da ética nos negócios para sustentabilidade empresarial
Fatores de influência
Definições/ Características
Descrição dos fatores Gênero corresponde à identicidade
individual (gênero)
atribuída a uma pessoa, sendo
masculino ou feminino. A variável
gênero tem influência no tipo de
comportamento ou tomada decisão na
questão
ética
no
ambiente
organizacional, sendo que para os
autores citados ao lado, homens e
mulheres costumam ter pensamento e
orientações morais diferentes. Para os
autores, há diferença entre o homem e a
mulher no que se refere à ética, às
percepções e às atitudes no ambiente
organizacional.
Descrição dos fatores Idade é o número de anos decorrido
individual (idade)
sobre a existência de alguma coisa ou
pessoa. Segundo os autores, a idade é
um fator de impacto no comportamento
– atitude ética do indivíduo no ambiente
organizacional, pois a idade interfere no
grau de instrução, momento de carreira
e experiência profissional e individual,
levando a tomada de decisões
diferenciadas. Para os autores, os
indivíduos mais velhos serão mais
éticos em sua percepção das práticas de
negócio.
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Descrição dos fatores Grau de instrução é conceituado como o
individual (grau de ciclo de estudos que uma pessoa
instrução)
desenvolve.
A variável grau de
instrução, para os autores, pode
interferir na tomada de decisão das
práticas de negócios antiéticas e éticas
no ambiente organizacional, além de
promover o desenvolvimento moral do
indivíduo em qualquer estágio da sua
vida.
Descrição dos fatores Valores morais podem ser definidos
individuais
(valores como normas, princípios e padrões
morais)
socialmente aceitos. Os valores morais
correspondem a uma das variáveis com
maior impacto no comportamento –
tomada de decisão envolvendo a ética
nos negócios, o qual geralmente difere
devido às experiências pessoais e
culturais.
Descrição dos fatores Clima organizacional é definido como a
organizacionais (clima qualidade do ambiente de trabalho no
ético da organização)
qual as pessoas desenvolvem suas
atividades profissionais. O clima ético
nas organizações é descrito como a
relação entre o clima da organização e o
comportamento ético dos indivíduos,
bem como a linha de comportamento tomada de decisão ética que a empresa
adota na administração.
Descrição dos fatores Código de ética é definido como um
organizacionais (código documento que orienta o tipo de
de ética)
conduta - comportamento que o
funcionário deve ter dentro da
organização, assim como para com os
seus stakeholders.
Descrição dos fatores Cultural-social, no estudo, é descrito
cultural-social
como os costumes, as crenças, a moral,
os hábitos, a religião, a lei e demais
quesitos adquiridos como membro da
sociedade. Para os autores, o fator
cultural-social é um forte influenciador
da ética nos negócios, uma vez que a
cultura é descrita como um sistema de
normas
e
valores
socialmente
transmitidos.
Descrição do fator Situacional é definido no estudo como
situacional
os fatores - questões - que podem
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Deshpande
(1997),
Luthar,
Dibattista e Gautschi (1997),
Elm, Kennedy e Lawton (2001)

Glover et al. (1997), Carlson,
Kacmar e Wadsworth (2002),
May e Pauli (2002), May e
Radin (2012)

Deshpande (1996), Frietzsche
(2000), Peterson (2002), Hoivik
(2002), Shin (2012)

Weber (1993), Wotruba, Chonko
e Loe (2001), Schwartz (2001),
Long e Driscoll (2008), Singh
(2011)

Jackson e Artola (1997), Tsui e
Windsor (2001), Robertson et al.
(2002), Petrick,
Cragg
e
Sanudo (2012)

Robertson et al. (2002), Almeida
(2007), Petrick, Cragg e Sanudo
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interferir no momento da organização e (2012)
no contexto da ética nos negócios. Os
autores descrevem como uma variável
de interferência forte, destacando a
economia, globalização, tecnologia,
internet, ambientais, dentre outros.
Fonte: elaborado pela autora a partir de Lozano (1999).

O Quadro 3 apresenta que muitos pesquisadores têm estudado os fatores que influenciam a
tomada de decisão na ética nos negócios, destacando os aspectos individual, organizacional, culturalsocial e situacional. Segundo os autores pesquisados, o comportamento e decisão de um mesmo
indivíduo no ambiente organizacional podem variar de acordo com os grupos, quanto à descrição dos
fatores individual, organizacional, cultural-social e situacional, ou seja, a tomada de decisão pode ser
diferente perante o perfil do indivíduo, posição que se encontra na empresa e fatores situacionais, como
a economia, a sociedade e até mesmo o meio ambiente.

3. MÉTODO DE PESQUISA
Segundo as classificações de Minayo (1993), o procedimento técnico utilizado neste estudo foi
a pesquisa bibliográfica. Desta forma, este trabalho é caracterizado como teórico-conceitual e tem
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica sobre sustentabilidade empresarial e ética nos
negócios. A revisão da literatura busca identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento da
pesquisa em determinada área do conhecimento (NORONHA; FERREIRA, 2000). Assim, devido ao
crescente número de pesquisas e publicações de sustentabilidade e ética, o levantamento bibliográfico
permite conhecer a maneira como ética nos negócios e sustentabilidade empresarial vem sendo
abordadas pelo corpo acadêmico nos principais periódicos.
O estudo bibliométrico sobre a temática ética nos negócios e sustentabilidade no ambiente
organizacional foi realizado nas principais bases de dados ‒ Scopus, Compendex, Web of Science e
Springer Link ‒ com as palavras-chaves (sustainability, ethics, business sustainability, business Ethics)
no período de 2000 a 2012 e possibilitou delimitar o problema de pesquisa, objetivos, lacunas e
oportunidades de pesquisas. Primeiramente foi realizada a investigação preliminar, quando foram
identificados 326 estudos (artigos, livros e teses) com as palavras-chaves selecionadas, estes foram
lidos os títulos, resumos e palavras-chaves, chegando a 230 estudos apropriados à pesquisa, sendo 15
livros, uma tese e 214 artigos.
Após análise dos artigos na base de dados Web of Science (ISI), foram escolhidos 157 artigos
para o estudo tendo como referência os periódicos com fator de impacto (JCR - Journal Citation
Report) e maior reconhecimento científico. No Quadro 4 são apresentados os periódicos e autores de
maior representação identificados no estudo.
Quadro 4 - Periódicos e autores de maior representação para o estudo
Journal/ Revista
British Journal of Management
Business Ethics Quarterly
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Bartlett (2003); Clegg, Kornberger e Rhodes (2007); Barraquier
(2011)
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European Business Review
Human Resource Development
Review
Human Resource Development
International
Journal of Management
Journal of Management
Development
Journal of Environmental
Management
Journal of Cleaner Production

Journal of Business Ethics

Management Decision
Revista de Administração
Revista de Administração
Mackenzie
Revista de Administração de
Empresas
Revista de Administração
Contemporânea
Revista Gestão & Produção
Revista Produção

Svensson e Wagner (2011)
Ardichvili e Jondle (2009)
Ardichvili, Jondle, Kowske (2010)
Trevino& Weaver (1994); Treviño, Weaver, Reynolds (2006)
Ferrell et al. (2001)
Groot (2012)
Glavic e Lukman (2007); Giannetti, Bonilla, Silva, Almeida
(2008); Nawrocka, Parker (2008); Linnenluecke e Griffiths
(2010); Jabbour (2010); Jabbour, Silva, Paiva e Santos (2012);
Baumgartner (2011); Searcy e Elkhawas (2012)
Enderle (1997); Tsalikis, Seaton e Tomaras (2002); York
(2008); Tsalikis, Seaton e Shepherd (2008); Tsalikis & Seaton
(2008); Elango et al. (2010); Nielsen (2010); Elangoet al.
(2010); Fassin, Rossem e Buelens (2011); Chua e Rahman
(2011); Zhou, Nakano e Luo (2011); Martin e Parmar (2012);
Shin (2012); Ardichvili et al. (2012); Chowe Chen (2012);
Thomas; Lamm (2012)
Haden, Oyler, Humphreys (2009)
Claro, Claro e Amancio (2008)
Araujo e Mendonça (2009)
Arruda e Navran (2000)
Almeida (2007)
Silva e Quelhas (2006)
Benedetti, Lima, Melatto e Silva (2009); Pimenta e Gouvinhas
(2012)

Fonte: elaborado pela autora

Após o estudo bibliométrico, bem como a identificação dos principais elementos conceituais
do estudo, foi elaborado o estudo teórico, que consiste em formulações conceituais que integram a
teoria e norteiam os instrumentos de coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987). O item referencial teórico
apresenta a síntese da revisão teórica.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Ética nos negócios e sustentabilidade empresarial - O que os principais autores descrevem?
Dos autores pesquisados, um número elevado de estudos tem procurado explicar a ética nos
negócios a partir dos fatores moral e ambiente organizacional (VELÁSQUEZ, 1992; NASH,1993;
TREVINO & WEAVER, 1994; FERREL et al., 2001; MOREIRA, 2002; BARTLETT, 2003; PENA,
2004; BOEIRA, 2005; TREVIÑO, WEAVER E REYNOLDS, 2006; ALMEIDA, 2007; ZHOU;
XV ENGEMA 2013
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PIRAMUTHU, 2012). Já os autores Enderle (1997), Lozano (1999), Srour (2000), Leisinger &
Schimitt (2001), Neiman (2012) dão ênfase às questões de ordem individual, organizacional e
sistêmica, incluindo a responsabilidade social. Estudos mais recentes (TSALIKIS, SEATON;
TOMARAS, 2002; ELANGO et al., 2010; BARRAQUIER, 2011; KUNTZ, KUNTZ; ELENKOV,
2011; NEIMAN, 2012) começam a sugerir o fator ambiental como uma dimensão a ser pesquisada
frente à tomada de decisão na ética nos negócios. Esses fatores (individual, organizacional, socialcultural e situacional), entre outras, vêm sendo pesquisadas em muitos países, mas nas principais bases
de dados utilizadas (Scielo, Scopus, Compendex, Web of Science e Springer Link) não foram
encontrados estudos que direcionassem essas dimensões à sustentabilidade. Tendo em vista esta lacuna,
Becker (2012) sugere mais pesquisas no contexto da ética e sustentabilidade.
Outros autores, como Almeida (2007), Elkington (2012), Becker (2012) e Groot (2012),
sugerem estudos que desenvolvam novas abordagens, ferramentas e ou métodos que introduzam a ética
na sustentabilidade, em especial a ética no tripé da sustentabilidade empresarial. Aliadas a essas
sugestões, pesquisas realizadas em países desenvolvidos, como Alemanha, Canadá, Hungria e Estados
Unidos, já identificam que as fábricas que são motivadas a adotar o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), uma das práticas da sustentabilidade empresarial, obtêm melhor desempenho econômico e
ambiental, posicionamento de mercado, vantagem competitiva, comprometimento com os funcionários
e comunidade local (DARNALL et al., 2008). Ou seja, a diferença de desempenho, e até mesmo de
competitividade das empresas, encontra-se na gestão, e como diz Elkington (2012), as organizações
estão embarcando numa revolução cultural e isso leva a rever princípios, valores, culturas e formas de
gerenciar o negócio.
Autores como Floridi e Savulescu (2006) e Almeida (2007) têm se questionado sobre a
influência ou mudanças que a ética pode direcionar às novas tecnologias e gerações, destacando que há
menos de um século, a humanidade passou de um estado de submissão com a natureza a um estado de
destruição total para adequar, atender as necessidades do ser humano e inventar o futuro. Neste sentido,
os autores trazem alguns questionamentos, como: o desenvolvimento moral dos gestores exerce
influência no clima ético das organizações? Como está a prática da ética empresarial para com as
gerações futuras? O desenvolvimento moral dos dirigentes – gestores ‒ exerce influência sobre a
tomada de decisão dos seus funcionários? O clima ético da organização tem influência no desempenho
social da organização? Considerando tais questionamentos, parece claro que as perguntas também são
importantes no estudo da sustentabilidade empresarial, já que as empresas, em especial, as industriais,
são as principais responsáveis pelos impactos ambientais e sociais vivenciados nas últimas décadas, em
especial nos últimos anos
O Quadro 5 apresenta as pesquisas mais recentes sobre a prática da ética nos negócios
encontradas no estudo bibliométrico realizado nas bases de dados do Portal da Capes, destacando a
pesquisa de Tesalikis e Seaton (2006), Tsalikis e Seaton (2007), Tsalikis e Seaton (2008), Tsalikis,
Seaton e Li (2008) e Ardichvili, Jondle, Kowske (2010) e Ardichvili et al. (2012), a qual será
apresentado alguns resultados.
A seguir, o Quadro 5 apresenta alguns estudos sobre a temática ética nos negócios.
Quadro 5: Estudos recentes sobre ética nos negócios
Autores
Arruda e
XV ENGEMA 2013
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de Estimular os executivos a se preocuparem com a
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Navran
(2000)

Bartlett
(2003)

Valentine e
Fleischman
(2004)
Tesalikis e
Seaton (2006)

Clegg,
Kornberger e
Rhodes
(2007)
Tsalikis e
Seaton
(2007)
Tsalikis,
Seaton e Li
(2008)
Tsalikis e
Seaton
(2008)
Nielsen
(2010)

Ardichvili,
Jondle,
Kowske
(2010)
Williams
(2011)
Fassin,
Rossem e
XV ENGEMA 2013

Administração
Empresas

de qualidade ética de sua organização, informando-lhes e
colocando à sua disposição um trabalho que vem sendo
desenvolvido desde 1998 pelo Centro de Estudos de ética
nas organizações (CENE) /EASESP/FGV em parceria
com o Ethics Resource Center, em Washington.
Journal of Business Abordar a lacuna teórico-prática através do levantamento
Ethics
da literatura ética empresarial, a fim de identificar, reunir
e integrar existentes teoria e pesquisa, com ênfase
especial em modelos de tomada de decisão éticae
sua
relação com o valor do trabalho.
Journal of Business Avaliar como a formação ética pode melhorar outros
Ethics
componentes do ambiente ético de uma organização sob a
percepção de funcionários de empresas dos Estados
Unidos.
Journal of Business Criar uma avaliação sistemática dos consumidores sob
Ethics
percepções da pratica da ética nos negócios nas
organizações, utilizando o Índice de Ética Empresarial
(IEE).
British
Journal
of Desenvolver um quadro teórico sobre a temática ética na
Management
teoria da organização que se move, além de ser
prescritivo ou moralmente relativo.
Journal
Ethics

of

Business Descrever o processo de criação do Índice de Ética
Empresarial (IEE) como uma medida de avaliar os
sentimentos dos consumidores pela prática da ética nos
negócios das empresas escolhidas para compra.
Journal of Business Avaliar o Índice de Ética Empresarial (IEE) criado por
Ethics
Tsalikis e Seaton com os consumidores das duas
economias emergentes da Ásia (China e Índia) sobre a
prática da ética nos negócios.
Journal of Business Avaliar o Índice de Ética Empresarial (IEE) criado por
Ethics
Tsalikis e Seaton com os consumidores em quatro excomunistas países (Rússia, Polônia, Romênia e Bulgária)
sobre a prática da ética nos negócios.
Journal of Business Explicar e ilustrar a prática da ética como importante
Ethics
abordagem complementar à organização, destacando os
benefícios para estudiosos e profissionais em ética
organizacional.
Human
Resource Analisar se as práticas de negócios, relacionadas ao
Development
comportamento ético, são semelhantes ou diferentes em
International
organizações empresariais de treze países e três
continentes diferentes.
Business Horizons
Avaliar se as decisões gerenciais e comportamentos na
área de negócios internacionais têm implicações éticas
diferentes por culturas e países.
Journal of Business Explorar a distinção e clareza nas percepções de pequenos
Ethics
negócios (proprietários-gerentes) de conhecimentos e ou
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Buelens
(2011)
Barraquier
(2011)
Shin
(2012)

Ardichvili et
al. (2012)

modelos mentais sobre os conceitos de ética empresarial e
responsabilidade corporativa.
British
Journal
of Analisar o comportamento ético dos gestores confrontado
Management
com as exigências éticas das partes interessadas
relevantes.
Journal of Business Investigar a relação entre a liderança ética e clima ético
Ethics
sobre o executivo-chefe. Avaliar o efeito moderador da
força do clima ético sobre o comportamento de cidadania
organizacional.
Journal of Business Comparar as percepções de culturas empresariais éticas
Ethics
em grandes organizações empresariais a partir de quatro
maiores economias emergentes, comumente referidos
como o BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) com os
EUA.

Fonte: elaborado a partir de Brand e Slater (2003); Bartlett (2003); Valentine e Fleischman (2004); Tesalikis e Seaton
(2006), entre outros.

Analisando o Quadro 5, pôde-se observar que houve certa evolução nos estudos realizados na
pratica da ética nos negócios, já que os primeiros autores direcionavam suas pesquisas ao contexto
teórico da ética no ambiente organizacional, enquanto autores como Tesalikis e Seaton de 2006 a 2008
direcionaram seus estudos para a avaliar o Índice de Ética Empresarial (IEE) em países dos Estados
Unidos, União Europeia, economias emergentes da Ásia e os quatro ex-comunistas países (Rússia,
Polônia, Romênia e Bulgária). Além disso, os autores Ardichvili, Jondle, Kowske (2010), Nielsen
(2010), Williams (2011), Shin (2012), Ardichvili et al. (2012), direcionam para pesquisas quantitativas,
comparando culturas, comportamentos de gestão, comportamento individual, clima ético, entre outros
fatores de cada país na prática da ética nos negócios. Outro fator identificado a partir do Quadro 5 é a
predominância de estudos internacionais em publicações sobre o tema ética nos negócios. O Brasil tem
poucas publicações acerca dessa temática, principalmente em revistas cientificas, o que leva a concluir
que os pesquisadores brasileiros devem realizar e publicar mais estudos sobre ética nos negócios na
prática das organizações, a partir da elaboração de trabalhos quantitativos e exploratórios com maior
robustez.
Dentro deste contexto, autores como Valentine e Fleischman (2004), Almeida (2007), Clegg et
al. (2007), Nielsen (2009), Elango et al. (2010) levantam questionamentos sobre o que é importante
para a prática da ética na gestão empresarial: se é a relação com os seus stakeholders, os referenciais
culturais e os valores morais, o impacto da ética individual na ética organizacional, a intenção do
indivíduo de se engajar em um comportamento ético, a criação de mecanismos de governança para
melhorar a ética organizacional, as problemáticas ambientais e as preocupações sociais que são hoje
temas centrais de debates, entre outros. Para os autores, as organizações não sabem responder a estes
questionamentos e tampouco estimulam a sua equipe de gestores, clientes e demais stakeholders para
as respostas. Tendo em vista a este contexto, os autores sugerem pesquisas que desenvolvam
abordagens – estratégias para melhor desempenho a empresa.
Para tanto, mudanças precisam ocorrer na forma de gerenciar, principalmente no que diz
respeito ao envolvimento dos três pilares, isto é, “nossos valores são o produto da mais poderosa
programação a que cada um de nós se submeteu” (ELKINGTON, 2012, p.167). Dessa forma, cabe às
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empresas a responsabilidade de reavaliar a conduta ética dos gestores e os fatores que influenciam o
contexto empresarial, e até mesmo as iniciativas-ações de sustentabilidade (ALMEIDA, 2007;
ELKINGTON, 2012; BECKER, 2012). Em síntese, mesmo considerando que a ética é importante e
possibilita resultados satisfatórios às empresas (Tsalikis, Seaton e Li, 2008; Ardichvili, Jondle,
Kowske, 2010 e Ardichvili et al., 2012) e que sua prática vem sendo estimulada na sustentabilidade
(Elkington, 2012; Becker, 2012), a literatura e pesquisas disponíveis sobre a medição do seu
desempenho nos níveis gerenciais da organização são limitados (BECKER, 2012; GROOT, 2012;
ARDICHVILLI et al, 2012).
5. CONCLUSÃO
A preocupação com a ética nos negócios não é recente, mas foi nas últimas décadas, em
especial a partir da década de 90, que começou a fazer parte das atividades das empresas (ARRUDA;
NAVRAN, 2000). Autores como Morin (2005), Elango et al. (2010) e Bishara (2011) destacam que
não são poucas as discussões sobre ética na gestão nos últimos tempos, considerando que a ética no
ambiente empresarial centra-se em valores, intenções éticas e atitudes no comportamento do indivíduo,
da organização e efeito combinado, em especial nos processos de tomada de decisão das organizações.
Tais exemplos sobre falta de ética nos negócios fizeram com que a temática passasse a ser
incluída em reuniões, seminários e encontros, como o Pensamento Nacional das Bases Empresariais
(PNBE) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – RIO +20. Muitas
normas, auditorias e rankings (auditoria social de Ackerman e Bauer, Social Accountability 8000,
SA8000, ISO 9000, conjunto de normas ISO 14000 e ISO 26000) de avaliação da gestão e
responsabilidade socioambiental têm sido propostos também com o intuito de mensurar a ética e buscar
alternativas de produzir melhor e com menos impacto ambiental, social e econômico aos envolventes
no processo.
Além disso, analisar a conduta ética e os fatores que influenciam os níveis de comportamento
ético na tomada de decisão ‒ tem sido foco de muitas pesquisas (ALMEIDA, 2007; ELANGO et al.,
2010). Porém, novos resultados podem ser obtidos por meio de pesquisas direcionadas à análise e
relação dos níveis de comportamento ético com áreas e dimensões da empresa em específico, como a
relação da ética nos negócios na sustentabilidade empresarial. Além disso, a ética é um importante
quesito no gerenciamento das questões ambientais, econômicas e sociais da empresa, assim como no
relacionamento com os seus stakeholders (ELKINGTON, 2012).
Tendo em vista aos questionamentos apresentadas, surge a necessidade de pesquisas na área
da ética nos negócios para a sustentabilidade empresarial, uma vez que as duas temáticas não são
correlacionadas e medidas em conjunto. As empresas precisam de abordagens que levem a correlação
da ética na sustentabilidade (ELKINGTON, 2012; BECKER, 2012). Ou seja, identificar quais fatores
de influência da ética podem proporcionar maior ou menor resultado à sustentabilidade, como: saber se
a questão gênero pode interferir no desenvolver da sustentabilidade, saber se o uso do código de ética
possibilita resultados mais satisfatório na prática da sustentabilidade, entre outras questões importantes
para a sustentabilidade empresarial.
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Resumo: Embora não existam estimativas muito precisas a respeito da quantidade de resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos (REEE) gerados anualmente, espera-se que esta quantidade aumente ano a ano, devido à obsolescência
planejada, às alterações tecnológicas e às mudanças no estilo de vida das pessoas. O objetivo deste artigo é analisar o
impacto da intensificação do uso da tecnologia e geração de REEE, levantando os riscos e oportunidades para trabalhadores
e população em geral. A realização do trabalho consistiu numa pesquisa bibliográfica, seguida de três estudos de caso.
Como resultado do trabalho foi elaborado um quadro com riscos e oportunidades dos REEE. Do ponto de vista ambiental,
há riscos do aumento do consumo gerar maior número de descartes incorretos e ilegais, porém, se houver a implementação
da logística reversa, pode-se reduzir o volume destes resíduos. Do ponto de vista econômico, embora não se conheçam
claramente os custos envolvidos na logística reversa dos REEE, há um mercado em expansão para gerenciadores deste tipo
de resíduos. Já do ponto de vista social, o risco é o aumento do trabalho informal e sem segurança, que pode ser minimizado
com investimentos na área pelo poder pública e/ou privado.
Palavras-chave: Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE); meio ambiente; sociedade; riscos; oportunidades
Abstract: There are not very precise estimates about the amount of waste electrical and electronic equipment (WEEE)
generated each year, but it is expected that this amount will increase year by year, because of planned obsolescence,
technological change and changes in the lifestyle of people. The objective of this paper is to analyze the impact of the
increased use of technology and generation of WEEE, raising the risks and opportunities for workers and the general
population. The completion of the work consisted of a literature search, followed by three case studies. As a result of the
work, a framework presenting the risks and opportunities of WEEE was created. From an environmental standpoint, the
risks are related with increased consumption, generating a large number of incorrect or illegal discharges; however, if the
reverse logistics implementation is correct, the volume of hazardous waste can be reduced. From an economic point of
view, although the costs involved in the reverse logistics of WEEE are not clearly known, there is a growing market for this
type of waste residue. Finally, from a social point, the risk is the increase in informal and insecure work, which can be
minimized with investments by public and/or private power.
Key-words: Waste electrical and electronic equipment (WEEE), environment; society, risks, opportunities.
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Introdução
Os equipamentos eletroeletrônicos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. No
Brasil, a densidade de acessos a telefones móveis, para cada 100 habitantes, é de 131,56, segundo
dados da Anatel (2012) para o mês de Setembro/12. Na pesquisa realizada pelo IBGE, em 2011, 96,9%
das residências brasileiras possuíam aparelhos de televisão, 83,4% possuíam rádio e 42,9% possuíam
computadores (IBGE, 2012).
Se, por um lado, estes equipamentos trazem benefícios como a conectividade, o acesso às
informações e melhorias na comunicação, por outro lado, quando estes equipamentos não servirem
mais para os usuários, seja pelo final de sua vida útil ou pela substituição por algo mais moderno,
tornar-se-ão resíduos eletrônicos.
Estudos realizados pela Universidade das Nações Unidas estimam que, em 2020, serão geradas
aproximadamente 12 milhões de toneladas por ano deste tipo de resíduos na União Europeia
(HUISMAN et al, 2007). Conforme estimativas de Araújo et al (2012), são gerados, no Brasil, 3,77 kg
de resíduos eletrônicos por habitante, por ano, considerando apenas sete tipos de equipamentos
eletroeletrônicos mais comuns nas residências. Estes resíduos podem conter elementos químicos, como
chumbo, cádmio, arsênio e bromo, que são perigosos e podem causar danos ao meio ambiente e ao ser
humano, se não forem adequadamente tratados.
No Brasil já foram realizados alguns trabalhos sobre os resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos (REEE), com focos distintos. Miguez (2010) avaliou os benefícios ambientais e
econômicos da logística reversa aplicada à estes resíduos. Virgens (2009) realizou uma ampla pesquisa
sobre as responsabilidades, interesses e obstáculos do processo de gestão dos REEE. Franco e Lange
(2001) trabalharam para estimar o fluxo de REEE em Belo Horizonte/MG. Já Santos (2012) analisou as
consequências ambientais, sociais e econômicas da gestão dos REEE.
Entretanto, esse aumento de REEE também pode ser uma oportunidade para a criação de
empresas especializadas na coleta, triagem, reciclagem e tratamento destes resíduos, bem como na
ampliação de oferta de emprego formal para uma parcela da população que trabalha informalmente no
setor, os catadores.
Sendo assim, o artigo tem como objetivos analisar o impacto da intensificação do uso da
tecnologia para a população em geral e, especificamente, para trabalhadores de associações e empresas
de reciclagem, bem como levantar as possíveis oportunidades de negócios que poderão surgir da
necessidade de tratamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos.
Este trabalho apresentará, inicialmente, abordagens teóricas dos assuntos em questão:
intensificação do uso de equipamentos eletroeletrônicos, REEE (conceito, caracterização e
classificação), riscos existentes e oportunidades que podem surgir na manipulação de REEE. Na
sequência, o método de trabalho é detalhado, mostrando a forma que este foi realizado. Nas seções
finais são apresentados os resultados e as conclusões obtidas após a realização do trabalho.
A intensificação do uso da tecnologia
Há pouco mais de um século, foi criado, por Grahan Bell, o telefone. No Brasil, a primeira rede
nacional de comunicação viabilizou-se com a criação da Embratel, em 1967 (FERRARI, 1998). Nos
últimos anos, especificamente a partir da privatização e da promulgação da Lei Geral das
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Telecomunicações em 1997, a telefonia recebeu novos investimentos e ampliou sua penetração em
todas as camadas sociais, oferecendo serviços de voz, dados e internet. No serviço telefônico fixo
comutado (STFC), a telefonia fixa, houve incremento de 12,4 linhas telefônicas para cada 100
habitantes, em 1998, para 22,0, em 2011. Observando os dados da Anatel (2013) para a telefonia
móvel, percebe-se um crescimento ainda maior: de 65,6 milhões de acessos em 2004 para 242,2
milhões de acessos em 2011. Um crescimento de 370% em 8 anos.
A humanidade, ao longo de sua história, vem modificando sua forma de viver, de trabalhar e de
se comunicar. A automatização e mecanização das indústrias e das lavouras ampliaram a produção de
bens e alimentos. A medicina conta com aparelhos de diagnóstico e tratamento cada vez mais precisos
e modernos, propiciando uma melhoria na qualidade e na expectativa de vida da população. A evolução
dos computadores e dispositivos de comunicação móveis trouxeram maior flexibilidade e agilidade na
realização de tarefas pessoais e profissionais.
Estas mudanças estão alicerçadas nas inovações tecnológicas. Inovação é o um processo
interativo de introdução no mercado de novos produtos e/ou serviços com sucesso. Portanto, o processo
de inovação compreende o desenvolvimento tecnológico de uma invenção combinado com a sua
implementação no mercado (OECD, 1997).
As inovações podem ser de produto, de processo, organizacionais ou de marketing, segundo o
Manual de Oslo da OECD (1997). Inovação de produto envolve mudanças significativas na
funcionalidade/potencialidade de produtos ou serviços, englobando produtos totalmente novos ou
melhorias em produtos existentes. Já as inovações de processos tratam de mudanças importantes nos
métodos de produção e distribuição. Quando se fala em alterações ou novos métodos utilizados pela
empresa para organizar o local de trabalho e as relações da empresa com entidades externas, por
exemplo, trata-se de inovações organizacionais. O último tipo de inovação, o de marketing, é aquele
que inclui mudanças em design de produto, inclusão de promoções, colocação do produto no mercado,
etc.
Já o conceito de inovações tecnológicas de produto ou de processo compreende a
implementação de produtos ou processos que envolvam novas tecnologias ou a realização de melhorias
tecnológicas significativas. Porém, nem sempre é fácil distinguir as inovações de produtos ou de
processos, pelo fato destas inovações, por vezes, serem combinadas (OECD, 1997).
A difusão destas inovações tecnológicas pode ser constatada pela forte presença de produtos
eletroeletrônicos nas residências brasileiras. Observando os dados das vendas anuais de 2009
apresentados pelo IBGE (2013): 7,3 milhões de unidades de computadores (desktops, notebooks,
laptops,...), 7,7 milhões de telefones celulares e 5,8 milhões de aparelhos de televisão. A Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) informou que o faturamento das empresas
fabricantes de produtos eletroeletrônicos no Brasil cresceu 11% em 2011 em relação ao ano anterior,
sendo que os setores de Telecomunicações e Equipamentos Industriais tiveram crescimento de 19% no
período (ABINEE, 2012).
Os equipamentos eletroeletrônicos, no Brasil, podem ser classificados, conforme Associação
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (ELETROS) em três linhas: (i) Linha Branca –
equipamentos de grande porte, como refrigeradores, congeladores, lavadoras de roupa e fogões
elétricos; (ii) Imagem e Som (linha marrom) – equipamentos como aparelhos de som, televisores,
aparelhos de DVD´s e telefones; e (iii) Portáteis – aspiradores de pó, secadores de cabelo, cafeteiras,

XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

liquidificadores (ELETROS, 2012). Computadores e periféricos são considerados equipamentos de
informática ou de TI (tecnologia de informação).
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE)
Durante a fabricação dos equipamentos eletroeletrônicos são utilizados diversos componentes
químicos, presentes nas matérias-primas, além de energia e água. Oliveira, Chiesi e Barbieri (2012)
citam o caso da fabricação de chips que necessita de grande quantidade de água filtrada e destilada e
que ao final do processo produtivo está contaminada com metais pesados e outras substâncias químicas
nocivas. Metais pesados são elementos químicos reativos e bioacumuláveis, ou seja, se ingeridos, o
organismo não consegue eliminá-los.
Após serem utilizados pelos consumidores, os equipamentos eletroeletrônicos podem ser
reutilizados, doados, reciclados ou descartados. Popularmente, os equipamentos que não possuem mais
uso são chamados de lixo eletrônico (e-waste). Porém, a denominação lixo não parece ser apropriada,
pois dá ideia de algo inútil e indesejável. Os resíduos destes equipamentos podem ser indesejáveis, mas
não são inúteis, uma vez que podem retornar ao processo produtivo após a reciclagem ou serem
reutilizados em aplicações diversas. Segundo Leite (2009), a redução do ciclo de vida dos produtos
ocorre pela introdução de novos modelos, pelo uso de matérias primas menos duráveis, pela dificuldade
técnica e econômica de conserto, por exemplo.
Sendo assim, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos ou waste electrical and electronic
equipment (WEEE) são aqueles oriundos de equipamentos elétricos ou eletrônicos, seus componentes e
seus periféricos. As substâncias mais comumente encontradas nestes resíduos, segundo Oliveira, Chiesi
e Barbieri (2012), são resina epoxy, fibra de vidro, PCB (Bifenilas policloradas), PVC (cloreto de
polivinila), chumbo, estanho, cobre, silício, berílio, carbono, ferro e alumínio. Outros componentes são
encontrados em quantidades bastante reduzidas, como ouro, prata, titânio, arsênio, boro, cobalto, índio,
lítio, manganês, selênio e platina.
Considerando a nocividade de alguns destes elementos químicos, o Parlamento Europeu criou a
diretiva RoHS (Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical anda Electronic
Equipment) que objetiva eliminar e/ou reduzir certas substâncias presentes nos EEE, como chumbo,
cádmio, mercúrio, cromo e retardantes de chamas (PBB - bifenis polibromados - e PBDE - bifenis
polibromados éteres). Estas restrições são obrigatórias para comercialização e produção de
equipamentos na União Europeia e é necessário apresentar certificações comprovando o atendimento à
RoHS, o que tem impacto no projeto e produção de equipamentos em vários países do mundo,
inclusive no Brasil (EUROPEAN COMISSION, 2012).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída no Brasil pela Lei nº 12.305 de 2
de agosto de 2010. Tem como princípios, por exemplo, a visão sistêmica na gestão dos resíduos
sólidos, o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, o respeito às diversidades locais e regionais e o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável
e reciclável como um bem econômico, capaz de gerar renda, e com valor social, podendo gerar
empregos e promover a cidadania (BRASIL, 2010).
No artigo 33 da PNRS é determinada a obrigatoriedade da instituição da logística reversa para
produtos eletroeletrônicos e seus componentes, sendo que a responsabilidade por assegurar a
implantação e a operacionalização deste sistema é dos fabricantes, importadores, distribuidores e
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comerciantes destes equipamentos. Entende-se por logística reversa um sistema (ações, procedimentos
e meios) que tem por objetivo possibilitar o retorno de bens ou de seus materiais constituintes ao ciclo
produtivo para reaproveitamento ou destinação adequada (BRASIL, 2010; LEITE, 2009).
Ainda no artigo 33 da PNRS, é sugerida a atuação destes agentes em parcerias com
cooperativas, associação de catadores e com o poder público. Já no artigo 42 é informado que o poder
público poderá instituir medidas de incentivo e financiamento para o setor, visando, entre outros, a
prevenção e a redução do volume de resíduos sólidos gerados no processo produtivo, o
desenvolvimento de produtos menos agressivos ao ambiental e à saúde humana, aquisição de
equipamentos para cooperativas e estruturação de sistemas de logística reversa (BRASIL, 2010).
Riscos e Oportunidades dos REEE
Os REEE podem trazer problemas ligados ao meio ambiente e à sociedade, conforme Oliveira,
Chiesi e Barbieri (2012). Em relação ao meio ambiente, estes resíduos podem causar danos ao solo, à
água e ao ar. Quando os EEE são descartados de forma inadequada (aterros e lixões), as substâncias
químicas tóxicas que constituem estes equipamentos podem afetar o solo e contaminar também a água
dos lençóis freáticos. Há riscos de contaminação do ar se houver incineração destes resíduos, gerando
fumaças altamente tóxicas. Ainda do ponto de vista ambiental, os REEE podem representar um
desperdício de recursos naturais não renováveis, uma vez que, se estes resíduos fossem reciclados, não
haveria necessidade de extração de alguns metais, economizando as reservas naturais e energia que
seria necessária para a extração.
As pessoas correm riscos ao manipularem, transportarem e armazenarem estes resíduos.
Ferreira e Ferreira (2008) salientam que estes resíduos podem causar doenças de pele, problemas
respiratórios, prejudicar o sistema nervoso e reprodutivo e até mesmo causar doenças mais graves,
como câncer.
A maioria das pessoas desconhece o potencial negativo dos resíduos eletroeletrônicos, sendo
que há um mercado informal de reciclagem que maneja estes resíduos sem preocupação com a
segurança das pessoas ou com a forma correta de coleta, armazenamento e estocagem. Os
equipamentos de proteção necessários para trabalhar com resíduos eletrônicos que contenham metais
pesados, conforme Silva, Martins e Oliveira (2008), são: respirador facial, óculos, luvas, vestimenta
adequada, calçado de segurança com bico de aço e capacete.
Outro problema social refere-se à marginalização dos “catadores”. Dejours (2006) afirma que o
trabalho é uma fonte de paradoxos: pode ser alienante e emancipatório, trazer prazer e sofrimento. O
trabalho é alienante quando a pessoa passa a tolerar, permitir e participar, mesmo que
inconscientemente, de injustiças sociais, infrações às leis trabalhistas e trabalho em péssimas condições
de segurança, por exemplo. Desta forma, o trabalhador sofre por conviver com estas injustiças e pela
ideia de não satisfazer as imposições da organização, de não atingir o desempenho esperado.
Entretanto, o trabalho é emancipatório, pois quem tem trabalho consegue, via de regra, se sustentar, ter
uma vida digna e ser reconhecido como cidadão, passa a ter identidade, o que pode lhe trazer prazer.
Alguns países exportam seus resíduos eletrônicos, às vezes como “doação” ou equipamentos de
“segunda mão”, para países da África e da Ásia, embora a Convenção da Basiléia tenha banido a
exportação de lixo perigoso em 1992. Bhutta, Omar e Yang (2011) trazem a informação que, em um
levantamento em Nova Déli, na Índia, 70% do WEEE foi importado de países desenvolvidos.
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Na Nigéria, por exemplo, existe um decreto local de 1988 proibindo a importação de
substâncias perigosas que não é cumprido. Os equipamentos chegam em containers ao porto e os que
estão em boas condições de uso são encaminhados para feiras livres (mercados). O país não tem
capacidade para realizar operações de tratamento dos resíduos eletrônicos, sendo que os equipamentos
importados que não possuem condições de reaproveitamento são destinados à lixões, que não possuem
controle das toxinas e que podem facilmente se infiltrar nos lençóis freáticos e poluir o ar devido às
queimadas. Além disso, os trabalhadores destas feiras e do porto ficam expostos aos gases tóxicos dos
equipamentos eletrônicos sem nenhuma proteção (MIGUEZ, 2010).
Essa concentração de resíduos eletroeletrônicos em países pobres, sem regulamentação, que não
dispõe de infraestrutura adequada para realizar esta reciclagem, amplia o problema social nestes países.
São pessoas subempregadas, sem condições dignas e trabalhando sem equipamentos de proteção em
um ambiente insalubre.
No Brasil, os “catadores” também vivenciam esta situação. A nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) procura promover a inclusão social e a valorização do trabalho das
cooperativas de catadores e empresas de reciclagem, porém ainda não há resultados práticos suficientes
da necessária cooperação entre governo e empresas para alterar esta realidade (OLIVEIRA; CHIESI;
BARBIERI, 2012).
Mas os resíduos eletrônicos também podem significar oportunidades de negócios e de
empregos, seja pela reciclagem, pelo reaproveitamento, pela implantação da logística reversa, etc. A
reciclagem tem por finalidade aproveitar os resíduos e reutilizá-los novamente na produção de produtos
similares ou em outras aplicações distintas. Shibao, Moori e dos Santos (2010) afirmam que estes
materiais reciclados têm custos mais atraentes que os da matéria prima original, podendo ser uma
oportunidade para redução de custos da produção.
Entretanto, para viabilizar a reciclagem ou o reaproveitamento, é preciso um processo de
logística reversa eficiente para que os REEE sejam coletados, transportados e armazenados. O
planejamento e o gerenciamento da logística reversa ainda são incipientes no Brasil, pois faltam
procedimentos padronizados e formas de mensurar os custos envolvidos na atividade (SHIBAO;
MOORI; DOS SANTOS, 2010).
Na mesma linha, Leite (2009) apresenta os benefícios ambientais e econômicos para
implantação da logística reversa. Do ponto de vista ambiental, é esperado que ocorra a redução de
descartes inseguros e ilegais, a diminuição da poluição, a economia de matérias primas e energia. Já do
ponto de vista econômico, podem ser criados novos negócios e novas fontes de receitas através da
comercialização de produtos secundários e resíduos, além de melhorar a imagem da empresa e
possibilitar obtenção de financiamentos por esta ter procedimentos ecologicamente corretos.
A Prefeitura de Porto Alegre, num convênio com uma empresa gerenciadora de resíduos, já
realizou três feiras para descarte de resíduos tecnológicos na cidade. Nas duas primeiras edições foram
arrecadadas mais de 40 toneladas de REEE e na terceira houve um grande aumento na arrecadação que
chegou a 35 toneladas de resíduos. Estes resíduos são encaminhados para a empresa conveniada que é
responsável pelo correto destino dos REEE (PORTOALEGRE, 2013).
Outro caminho dos REEE é serem utilizados para inclusão social e educação. Santos (2012)
entrevistou os stakeholders da cadeia reversa dos REEE e citou o projeto da rede de colégios Maristas,
em parceria com o Governo Federal, Hospital Conceição e Prefeitura de Porto Alegre, que criou o
Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC Cesmar) em 2006. O centro recebe doações de
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equipamentos de informática, principalmente de órgãos públicos, que serão desmontados, as peças são
testadas e armazenadas. As peças que não têm condições de serem utilizadas são encaminhadas para
uma empresa de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos para o descarte adequado. As demais
serão utilizadas para recondicionamento de computadores. O recondicionamento é realizado por alunos
de baixa renda do programa Jovem Aprendiz, o que lhes garante bolsa auxílio e alimentação. Ao final
do curso os alunos recebem o certificado do curso técnico, possibilitando sua melhor inserção no
mercado de trabalho. Além disso, os equipamentos recondicionados serão utilizados por escolas
públicas, entidades sociais e telecentros (equipamentos que ficam a disposição da comunidade),
permitindo a inclusão digital da população atendida.
Método de pesquisa
Esta pesquisa foi desenvolvida em 5 etapas, conforme apresentado na figura 1. A primeira
etapa da pesquisa foi o planejamento. Nesta fase foi definido o objetivo da pesquisa, a forma de coleta
de dados, o tipo de instrumento que seria utilizado na coleta de dados, bem como a definição de que o
público alvo da pesquisa seria as empresas gerenciadoras de resíduos, cooperativas e associações de
catadores.
Planejamento da Pesquisa
Revisão da Literatura
Coleta de dados

Análise e Interpretação
Conclusão

Figura 1 – Método de trabalho
Na revisão da literatura, necessária em qualquer pesquisa, conforme Cervo, Bervian e da Silva
(2007), foram consultados vários artigos, nacionais e internacionais, que abordavam o tema de resíduos
eletroeletrônico, mais especificamente, os riscos e oportunidades ambientais, econômicas e sociais
destes resíduos. Também foram consultados alguns sites de associações, agências e órgãos do governo,
bem como alguns livros.
A elaboração do questionário para as entrevistas foi realizada na etapa de Coleta de dados. O
questionário deve começar com perguntas gerais, não podendo ser muito longos para não cansar o
respondente, nem muito curtos, pois corre-se o risco de ser superficial e não conseguir respostas que
possibilitem a análise (MARCONI; LAKATOS, 2009). Embora uma desvantagem de questionários
seja o baixo retorno das respostas, esta foi a opção pelo período em que a pesquisa foi realizada ser
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muito curto. O questionário elaborado contém questões abertas, que dão liberdade ao entrevistado de
dissertar a respeito do assunto. São 2 questões para descrição das principais etapas do processo da
empresa, 3 questões sobre contratação, treinamento e segurança dos funcionários e 1 questão sobre
oportunidades de negócios e visão do mercado.
O passo seguinte foi contatar cooperativas, associações e empresas de reciclagem através de email que apresentava a pesquisa, informando o tema e os objetivos. A amostra utilizada foi não
probabilística intencional. Segundo Mattar (1996), alguns critérios utilizados para seleção dos
elementos de uma amostra não probabilística podem ser: sua localização, seu porte, a existência ou não
de certos programas (qualidade, produtividade), o número de funcionários, o setor de atuação. Neste
trabalho os critérios utilizados foram a localização da empresa (Rio Grande do Sul, pela conveniência
para coleta de dados) e o tipo de reciclagem realizada, ou seja, a empresa selecionada deveria
necessariamente trabalhar com reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Com base em lista do
CEMPRE (2013) e pesquisa na internet no site Google com as palavras de busca: reciclagem de
eletrônicos RS. Foram selecionadas as empresas que possuíam site e e-mail para contato e que estavam
localizadas no RS. O questionário foi enviado para 10 empresas do Rio Grande do Sul (RS) no período
compreendido entre dezembro de 2012 e junho de 2013, mas apenas 3 empresas gerenciadoras de
resíduos enviaram suas respostas.
Com isso, foi realizada uma análise multicasos, que segundo Yin (2001), é uma estratégia para
se examinar acontecimentos contemporâneos, mas que não permite realizar generalizações estatísticas,
e visa descobrir os pontos de convergência e divergência das empresas estudadas. Para analisar e
interpretar os dados foi realizada uma comparação das informações coletadas com dados constantes na
literatura em trabalhos similares, como, por exemplo, os de Santos (2012), Virgens (2009), Franco e
Lange (2011), Miguez (2010) e Rodrigues (2007). Ao final do trabalho é construído um quadro
contendo os principais resultados da pesquisa.
Apresentação dos resultados das entrevistas
A empresa A está localizada na região metropolitana de Porto Alegre e tem como negócio a
reciclagem de resíduos eletrônicos. Trata-se de uma pequena empresa, com 9 funcionários.
O processo inicia-se com o contato com empresas e pessoas físicas para levantamento dos
materiais disponibilizados para descarte e definição da forma de coleta e transporte do material até a
empresa. Estes equipamentos são armazenados na empresa até a desmontagem, etapa que gera os
resíduos que serão comercializados no mercado local ou no exterior (placas de circuito impresso). Estes
resíduos são encaminhados para parceiros da empresa para reciclagem e retorno ao processo produtivo.
O armazenamento dos produtos é realizado utilizando Bags ou empilhando-os de forma
ordenada, no caso dos monitores e CPU´s. Após a desmontagem os materiais são colocados em bags ou
caixas de papelão.
Os funcionários da empresa são selecionados através de entrevistas para avaliar se o perfil do
trabalhador é compatível com a função. Inicialmente é feito um contrato de experiência de 30 dias. Os
novos trabalhadores passam por treinamento realizado na própria empresa, ministrado pelo supervisor
que mostra como desmontar e classificar os resíduos. Em relação aos equipamentos de proteção, os
trabalhadores utilizam luvas, óculos, protetores auriculares e botina com bico de aço.
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A empresa considera que com a implementação da PNRS haverá um mercado mais
regulamentado, reduzindo o mercado informal, uma vez que as empresas e prefeituras precisarão de
segurança e garantias do descarte correto dos equipamentos. Provavelmente haverá aumento na
quantidade dos resíduos descartados e concentração destes resíduos nas empresas especializadas, o que
deve levar a um crescimento no setor.
A segunda empresa gerenciadora de resíduos (empresa B) também está localizada na região
metropolitana de Porto Alegre e trabalha com computadores, telefones, pilhas e baterias, diferenciandose da maioria de seus concorrentes por atender apenas pessoas jurídicas. Trata-se de uma pequena
empresa, com 6 funcionários.
O serviço prestado pela empresa inicia-se com a coleta dos resíduos eletrônicos na empresa
contratante. Ao chegar à empresa, os resíduos são pesados e desmontados, sendo separados conforme o
tipo em recipientes específicos: plástico, metal ferroso, metal não ferroso, pilhas/baterias e placas de
circuito impresso. Há uma etapa de moagem do plástico e de danificação de Hard Disk (HD) e
aparelhos celulares, para evitar uso de dados indevidamente. O papel da empresa é destinar
corretamente cada um dos resíduos e acompanhar o processo até que estes resíduos se tornem matérias
primas para novos produtos. O plástico e os metais são enviados para empresas no RS, as pilhas e
baterias para uma empresa especializada que fica em Suzano/SP e as placas de circuito impressos são
enviadas para Cingapura.
O armazenamento dos materiais é realizado em bags e caixas de papelão e de plástico, conforme
o tipo de material. Há áreas segregadas para cada tipo de resíduo, já que há necessidade de acumular
determinadas quantidades para que os materiais sejam enviados para as empresas de reciclagem.
Os funcionários utilizam luvas e uniforme, com sapatos fechados, em todas as etapas do
processo. Em parte do processo utilizam óculos e protetores auriculares. Em relação à proteção
coletiva, todas as áreas da empresa são demarcadas com faixa amarela e placas indicando o que deve
ser colocado em cada área de armazenamento. Há uma área isolada para baterias e pilhas e outra c,
cercada e com identificação de acesso restrito.
Há uma preocupação da empresa em verificar como as empresas que recebem estes resíduos
operam, quais as condições de trabalho de seus funcionários e quais os seus processos, motivo que leva
a visitas periódicas aos seus parceiros de negócio para avaliar estes pontos.
A empresa B acredita que a PNRS sendo regulamentada deverá ocorrer crescimento no setor de
reciclagem de eletroeletrônicos. Além disso, haverá redução do mercado informal, porque será
necessário comprovar que foram dadas as destinações ambientalmente corretas para os equipamentos e
somente empresas legalizadas poderão ter as licenças ambientais necessárias e fornecer estes
certificados.
A terceira empresa (empresa C) está localizada na região serrana do Rio Grande do Sul e possui
7 colaboradores. A empresa realiza a coleta no local do cliente, conforme agendamento prévio por email ou telefone, transportando os resíduos até sua sede. Na entrada do material na empresa é feita a
sua classificação e verificado seu peso. Na sequência é realizada a desmontagem dos equipamentos,
sendo o material estocado em pallets, caixas ou big bags. Conforme o tipo de material, realiza-se a
descontaminação. Após este processo é encaminhado para empresas específicas de reciclagem para
cada material.
A formação dos funcionários da empresa C é ensino médio completo e estes possuem
conhecimentos em operação de ferramentas, sistemas de gestão ambiental e experiência profissional
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anterior de pelo menos um ano. Os funcionários recebem treinamento a respeito do manuseio,
armazenamento e carregamento de resíduos industriais, utilizam EPI´s como luvas, óculos de
segurança, máscara com válvula, sapatos e jalecos industriais e capacetes. Em relação à proteção
coletiva, a empresa dispõe de ventilação nos locais de trabalho, corrimão e guarda corpo em escadas,
fitas sinalizadoras, antiderrapantes em degraus, piso antiderrapante e extintores de incêndio.
A empresa acredita que, no Brasil, para implementar a logística reversa para os EEE, haverá a
criação de um sistema de consórcio, similar ao crédito de carbono, onde fabricantes e importadores
comprarão crédito de lixo eletrônico das empresas que realizam esta logística reversa conforme
legislação.
Discussão e análise dos resultados
No trabalho realizado por Rodrigues (2007), que entrevistou empresas de reciclagem e
sucateiros entre 2005 e 2006, foi comentado por algumas empresas que o mercado de resíduos
eletroeletrônicos é pouco atraente, não lucrativo. Outra salientou que este tipo de resíduo necessita de
mão de obra especializada para desmontagem. Também houve evidências da falta de comprometimento
ambiental de algumas empresas, que informaram destinar os resíduos ao serviço público de limpeza.
Se observarmos as respostas das empresas participantes desta pesquisa e do trabalho de Santos
(2012), percebe-se que elas acreditam que haverá incremento de seus negócios e do setor em si,
ocasionados pela promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 2010. Note-se que
quando foi realizada a pesquisa de Rodrigues (2007) a política tramitava no congresso nacional há
muitos anos, sem perspectivas reais de aprovação, o que justifica a falta de atratividade do setor na
época.
E essa nova realidade do setor fez com que o CEMPRE (Compromisso Empresarial para
Reciclagem), uma associação sem fins lucrativos, dedicada à promoção da reciclagem e mantida por
empresas privadas de diversos setores, criasse um comitê para discutir a questão dos eletroeletrônicos.
A organização salienta que a reciclagem destes equipamentos necessita tecnologias mais complexas e
caras. Também salienta que existe muita informalidade neste mercado, que comercializa produtos para
reuso e também descarta irresponsavelmente estes resíduos. Outro fator importante é a relação que os
consumidores têm com os produtos eletroeletrônicos, que valorizam estes equipamentos e os
armazenam, imaginando que poderão ser úteis no futuro (CEMPRE, 2013).
Em relação aos riscos para a saúde dos trabalhadores, Rodrigues (2007) afirma que nem todas
as empresas entrevistadas utilizam adequadamente os equipamentos de proteção individual (EPI) e
apresentam um ambiente de trabalho adequado. No trabalho realizado por Santos (2012), uma das
empresas gerenciadoras de resíduos entrevistada afirma que seus funcionários utilizam EPI´s, mas
apresenta um local de armazenagem dos REEE desorganizado. As empresas participantes deste
trabalho demonstram preocupação com os EPI´s dos trabalhadores e com a proteção coletiva,
trabalhando em locais amplos e arejados e segregando os materiais mais agressivos em áreas isoladas e
sinalizadas.
Nas empresas legalmente formalizadas não há problemas da mesma gravidade que no mercado
informal. Os catadores, segundo Silva, Martins e Oliveira (2008), normalmente são pessoas excluídas
do mercado de trabalho, sem instrução e com renda muito baixa. Estas pessoas coletam os resíduos que
lhe interessam antes da passagem dos caminhões da coleta pública ou nos lixões. Este trabalho é
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insalubre, pois há riscos destas pessoas contraírem doenças ou se machucarem ao revirarem o lixo, ao
transportarem os resíduos eletrônicos sem segurança e, principalmente, ao manipularem estes resíduos
para extrair os materiais com maior valor comercial.
Franco e Lange (2011), que realizaram um trabalho de pesquisa para avaliar o fluxo dos
resíduos eletroeletrônicos em Belo Horizonte (MG), entrevistaram consumidores, depósitos de
resíduos, cooperativas e organizações não governamentais. Os depósitos de resíduos visitados pelas
pesquisadoras mostraram que estão despreparados para trabalhar com resíduos eletrônicos, aspecto
salientado numa fotografia de uma pessoa desmontando um motor elétrico para retirada do cobre
sentado em um local inadequado e sem todos os EPI´s necessários. Entrevistando um trabalhador de
uma cooperativa houve o relato de que, para retirar o cobre de um tubo de raios catódicos, eles colocam
o tubo em um saco plástico, envolvendo o conjunto com uma lona, quebram o vidro, esperam “a poeira
baixar, pois faz para a saúde”, retiram o material que lhes interessa e enviam o vidro (contaminado)
para reciclagem. As cooperativas recebem estes resíduos geralmente de empresas, que transferem seu
passivo ambiental sem qualquer responsabilidade.
Com base nas informações das empresas entrevistadas e na revisão da literatura foi elaborado o
resumo da Figura 2, que evidenciam que o objetivo deste trabalho foi atingido. A ideia foi organizar os
riscos e oportunidades dos REEE do ponto de vista ambiental, econômico e social.
Riscos
Aumento
da
aquisição
de
eletroeletrônicos
Ambiental equipamentos
aliado à falta de informação e
educação ambiental e à escassez de
pontos de coleta, podendo
contribuir para o descarte incorreto
e ilegal.
Custo não totalmente conhecido
Econômico para implementação da logística
reversa para REEE, mas este é
considerado alto.

Social

Continuidade do trabalho informal
e sem segurança no setor de
reciclagem e desconhecimento do
risco envolvido no manuseio,
transporte e armazenamento de
REEE.

Oportunidades
Melhoria da conscientização da população
e implantação da logística reversa
ocasionando redução da poluição e do
descarte incorreto destes resíduos, bem
como redução do volume de lixo nos
aterros.
Novos
negócios
oriundos
da
implementação da logística reversa,
possível economia na aquisição de
matérias-primas
recicladas
e/ou
reaproveitadas. Possibilidade de incentivo
à inovação para desenvolvimento de novos
produtos menos agressivos ao meio
ambiente.
Ampliação do mercado de reciclagem,
com o objetivo de comprovar a correta
destinação dos resíduos para atendimento
da legislação. Também deverá ocorrer
ampliação de empregos formais no setor
de reciclagem, contribuindo para a
melhoria das condições de vida dos
sucateiros.

Figura 2 – Riscos e Oportunidades dos REEE
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Conclusões
O tema abordado neste trabalho é atual e tem gerado discussões no meio acadêmico e
empresarial. A repercussão da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é visível no setor,
que busca alternativas para atendê-la. Ocorre que há dificuldade em implantá-la, pois não há modelo
definindo de como funcionará, na prática, a logística reversa. Há esforços sendo empreendidos pelo
governo e pela sociedade. Por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) colocou
em consulta pública um projeto de norma intitulado “REEE – Requisitos para atividade de manufatura
reversa” com o objetivo de proteção do meio ambiente e controle de riscos de segurança e saúde no
trabalho aplicável a organizações que realizam manufatura reversa de resíduos eletroeletrônicos
(ABNT, 2013).
O envolvimento da população com a correta destinação dos REEE precisa ser estimulado,
através de atividades ligadas à educação ambiental e campanhas publicitárias. Há muito que fazer para
implementar a PNRS e há obrigações para todos os envolvidos: governo, fabricantes, distribuidores,
comerciantes, empresas gerenciadoras de resíduos e população. Há necessidade de conhecer os custos
envolvidos, o real impacto ambiental e social da geração crescente destes resíduos, quais ações podem
ser tomadas para minimizar estes impactos, como será operacionalizada a coleta, como facilitar o
descarte correto pela população, etc.
Do ponto de vista social, ainda há muita informalidade no setor, com catadores trabalhando em
condições insalubres e desumanas. O ponto positivo é o aumento de empresas gerenciadoras de
resíduos, legalmente instaladas, nos últimos anos. Estas empresas trabalham com mão de obra
regularizada, com treinamento e que utilizam equipamentos adequados para realizar o trabalho, como
as três empresas que participaram da pesquisa.
No futuro seria interessante dar continuidade às entrevistas com outras empresas gerenciadoras
de reciclagem e principalmente, cooperativas e catadores, com o objetivo de obter mais informações e
possibilitar a comparação com os dados já obtidos.
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Resumo: A natureza beneficia a humanidade com suas belezas e com seus recursos naturais, que são constantemente
extraídos, industrializados e comercializados. No decorrer dos séculos, o ser humano passou a consumir os recursos
demasiadamente, sem preocupar-se com o futuro. Diante dessa premissa, os impactos ambientais tornaram-se cada vez mais
visíveis. Esses fatos são a comprovação de que o planeta está mudando, e que a utilização de seus recursos naturais deve ser
mais bem analisada, para que, num futuro próximo, esses mesmos recursos ainda possam estar disponíveis ás gerações
futuras. Com base nesses dados, a percepção dos pontos críticos prepara-nos para enfrentar situações atípicas com um foco
socioambiental, econômico e mercadológico. Para tanto, o objetivo do estudo consiste em apresentar um dispositivo para
captação e filtragem da água da chuva, bem como verificar o seu reuso em residências. Neste sentido, realizou-se uma
pesquisa qualitativa com 80 respondentes. Os resultados destacam que o dispositivo de filtragem da água da chuva, frente a
outros dispositivos, mostra-se eficiente e eficaz, pois seu baixo custo de implantação e o relevante ganho econômico e
ambiental faz com que o retorno do investimento aconteça em curto prazo.
Palavras-chave: Recurso Natural; Água; Filtragem.

Abstract: The nature benefits humanity with its beauty and its natural resources, which are constantly extracted, processed
and marketed. Over the centuries, humans started consuming resources too, without worrying about the future. Given this
premise, the environmental impacts have become increasingly visible. These facts are proof that the planet is changing, and
that the use of natural resources should be further analyzed, so that, in the near future, these resources may still be available
for future generations. Based on these data, the perception of the critical prepares us to face atypical situations with a focus
on environmental, economic and market. Therefore, the aim of the study is to provide a device for capturing and filtering
rain water as well as check their reuse in homes. In this sense, there was a qualitative study with 80 respondents. The results
highlight that the filtering device of rain, compared to other devices, proves efficient and effective because of its low cost of
implementation and the relevant economic gain and environmental causes the return on investment to happen in the short
term
Key-words: Natural Resource; Water; Filtering.
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1 INTRODUÇÃO
A sustentabilidade ambiental relaciona-se à capacidade de suporte, resiliência e resistência dos
ecossistemas em face das agressões antrópicas. Os organismos vivos necessitam de água para a sua
sobrevivência, pois ela é um bem de fundamental importância para a sustentabilidade dos ciclos no
planeta. A água desempenha um papel importante na economia mundial, uma vez que a mesma serve
de solvente para uma grande variedade de substâncias químicas e para resíduos sólidos, ou seja, é um
bem de extrema necessidade à humanidade e um recurso que está extremamente reduzido.
Embora o planeta Terra seja considerado aquático, possuindo ¾ de sua superfície cobertos por
água, no entanto, a água doce e limpa está cada vez mais escassa. Apesar de todos os esforços para
armazenar e diminuir o seu consumo, a qualidade da água se deteriora cada vez mais rápido
(FREITAS; BRILHANTE; ALMEIDA, 2001). De acordo com Hawken, Lovins e Lovins (2007) menos
de 3% da água do planeta é doce. Para Tundisi (2003) apenas 15% da água doce disponível no planeta
está em estado líquido. Portanto a água doce de boa qualidade é um recurso disponível, porém,
reduzido.
Tundisi (2003) acrescenta que a Terra é o único planeta no sistema solar que possui água em
três estados da matéria (sólido, líquido e gasoso). O autor justifica ainda a importância desses estados,
demonstrando através do ciclo hidrológico, que as mudanças de estado físico da água afetam
diretamente os processos biogeoquímicos nos ecossistemas aquáticos e terrestres.
Para um projeto que tem a sustentabilidade como objetivo, Manzini e Vezzoli (2008) elencam
quatro requisitos gerais para seguir esta proposta:
a) fundamentalmente, ter a base em recursos renováveis, garantido assim a renovação;
b) aperfeiçoar o emprego dos recursos que não são renováveis compreendidos como o ar, a
água e o território;
c) não acumular lixo que o ecossistema não tenha a capacidade de retornar as substâncias
originais, assim como as suas concentrações originais.
d) agir de modo que cada indivíduo, e cada comunidade das sociedades “ricas”, permaneçam
nos limites de seu espaço ambiental e, que cada indivíduo e comunidade das sociedades
“pobres” possam efetivamente gozar do espaço ambiental ao qual potencialmente têm
direito.
Neste cenário, percebe-se que o consumo das sociedades industrializadas contemporâneas está
distante de atingir esses requisitos. O uso insensato de recursos renováveis, bem como não renováveis,
além do número crescente de emissões de substâncias sintéticas no ambiente, o acúmulo de lixo, por
exemplo, deixa claro o descaso das pessoas, bem como das indústrias com o ambiente em que vivemos.
Faz-se necessário mencionar também que o consumo mundial demasiado de matéria-prima, energia e
água, vem aumentando, provocando a escassez dos recursos disponíveis (MANZZINI; VEZZOLI,
2008).
A produção industrial aliada a um vertiginoso crescimento econômico, nas últimas décadas,
ocasionou impactos negativos aos recursos naturais do planeta, refletindo na qualidade de vida e na
saúde ambiental da sociedade (SEVERO et al., 2008). No âmbito industrial, ressalta que a utilização de
novas tecnologias ambientais são elementos fundamentais na gestão global de uma empresa, pois com
a utilização de seus preceitos e recursos, é possível antever muitos problemas, antecipando soluções
(POTTS, 2010; SEVERO et al., 2012).
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Visualizando projetos sustentáveis como benefícios econômicos e para um melhor
reaproveitamento da água da chuva desenvolveu-se o equipamento dispositivo para filtragem da água
da chuva, que foi definido a partir de análises quantitativas do uso desse recurso natural e devidamente
potencializado para fins que não necessitam tais características. Para tanto, este dispositivo permite a
reutilização da água da chuva em escala a reduzir consideravelmente o uso de água potável nas
residências e nas indústrias.
Tendo em vista tal contexto, o estudo tem como objetivo apresentar um dispositivo para
captação e filtragem da água da chuva, bem como verificar o seu reuso em residências. Além desta
introdução, o artigo está organizado nas seguintes seções: referencial teórico, abordando os temas
inerentes aos recursos hídricos no Brasil, à legislação Brasileira sobre os recursos hídricos, à utilização
da água em residências e à utilização das águas pluviais; metodologia da pesquisa; apresentação do
dispositivo para coleta e filtragem da água da chuva; resultados e discussões e as considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Recursos Hídricos no Brasil
No Brasil, estima-se que estejam 12% de toda a água doce do mundo, sendo assim, em
termos quantitativos, o país é um dos mais ricos no mundo, neste recurso natural (ANA, 2012).
Observa-se na Figura 1 a distribuição de água pelo ciclo hidrológico nas regiões do país, através dos
percentuais de área (A), população (P) e vazão média(Q).
Apesar da comprovada escassez de água, a maioria dos países, continua esgotando os recursos
não renováveis, insistindo em procurar mais água, não buscando alternativas para melhorar a utilização
e aumentar a captação mediante as tecnologias já existentes.
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Figura 1: Distribuição de água no Brasil
Fonte: ANA (2002).

2.2 Legislação Brasileira sobre os Recursos Hídricos
No Brasil, a Constituição Federal, através da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, publicada no
Diário Oficial da União traz a política que rege os recursos hídricos dentro do país. Assim, institui-se a
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria-se o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamentado através do inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Cujos
fundamentos segundo o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH, 2011) são:
a) a água é um bem de domínio Público: O Estado concede o direito de uso da água e não de
sua propriedade;
b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
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c) em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e a saciar
a sede de animais;
d) a gestão dos recursos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
f) a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e da comunidade.
De acordo com a legislação Brasileira, as águas da chuva são encaradas como esgoto, pois
geralmente caem dos telhados e vão para as bocas de lobo, sendo escoadas junto com o saneamento das
cidades, ou são arrastadas mecanicamente para córregos que acabam por sua vez suprindo a captação
para tratamento de água potável.
Dentro do Brasil, temos como exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que possuem leis e
incentivos estaduais, para a captação e utilização da água da chuva, com a finalidade de contenção e
destinação dessas águas, evitando principalmente as enchentes e alagamentos.
Neste sentido, os projetos que possibilitem o melhor aproveitamento da água da chuva, que é
um recurso natural cada vez mais escasso, abrangem a economia, a manutenção e a melhoria da
qualidade de vida dos seres que habitam o planeta.
2.3 Utilização da Água em Residências
Ao abordar o tema água, a literatura científica aponta a utilização da mesma em residências,
principalmente em centros urbanos, onde foco de destinação da água são o consumo humano e
atividades que envolvem os ocupantes das residências. Ações que visem a máxima otimização do
consumo e mínima geração de efluentes são cada vez mais necessárias.
Segundo Hawken, Lovins e Lovins (2007), os gastos de água com jardinagem correspondem a
algo em torno de 2 a 4/5 da demanda de fornecimento. Por sua vez, avanços, relativamente modestos,
são capazes de reduzir em até 50% o consumo de água ao ar livre. Já nas edificações, os atures
destacam que as residências comerciais gastam 12% da água dos EUA, incluindo-se o consumo
externo. A moradia típica de uma família norte americana utiliza cerca de 265 litros por pessoa
diariamente. Com um mínimo de aprimoramento esse número poderia ser reduzido em cerca de 52%.
No Gráfico 1 observa-se uma melhor visualização do consumo de água doméstico.
Ainda para Hawken, Lovins e Lovins (2007), nas descargas de sanitários o consumo médio é de
26% do gasto em água de uma residência, já a lavagem de roupas e louças é responsável por 23% do
consumo residencial. O chuveiro é responsável por 18% do consumo, no entanto, atualmente, são
comercializado mais de 30 tipos diferentes de chuveiros, o que traz a variação de consumo. Já as pias,
por sua vez, consomem 15% e as atividades como lavagem de calçadas, limpezas externas e a água
utilizada na jardinagem consomem um total de 18% da água utilizada nas residências dos Estados
Unidos.
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Gráfico 1 – Consumo doméstico de água
Fonte: Adaptado de Hawken, Lovins e Lovins (2007).

Segundo a pesquisa realizada por Barreto (2006), com amostras coletadas na zona oeste da
cidade de São Paulo, o consumo médio de água nas residências do Brasil (Gráfico 2) fica distribuído
em diferentes percentuais.

Gráfico 2 – Participação dos pontos de utilização no consumo diário médio
Fonte: Barreto (2006).

Verifica-se que o foco de consumo de água nas residências pesquisadas está no chuveiro, com
14% seguido da torneira da pia com 12%; por sua vez a máquina de lavar utiliza 11%; o tanquinho 9%;
a torneira de tanque com máquina de lavar 8%; a caixa acoplada 6%; a torneira do tanque 5%; e a
torneira de lavatório 4%. Outros usos com 31% completam o restante (BARRETO, 2006). É
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importante ressaltar que não se podem associar diretamente os consumos apresentados, por tratar-se de
um gráfico contendo o consumo médio de todas as residências, as quais representam a média do
consumo individual de cada residência através de seus moradores durante a realização de tarefas
cotidianas.
Uma medida de grande importância que não foi abordada na pesquisa de Barreto (2006), tratase dos vazamentos. Dados coletados por Hawken, Lovins e Lovins (2007) apontam que nos EUA, 1/10
do consumo doméstico normal devem-se aos vazamentos das válvulas de descargas, das torneiras e de
encanamentos defasados, o desperdício chega a 3.980 litros por mês. Em um comparativo entre as
pesquisas, a realizada nos EUA e a da zona oeste de São Paulo, é possível visualizar que o gasto na
região de SP, é menor. Entretanto, não impede que políticas de melhor aproveitamento e economia
sejam implantadas dentro do Brasil.
2.4 Utilização das Águas Pluviais
Chuva é um fenômeno meteorológico que consiste na precipitação de gotas de água no estado
liquido sobre a superfície da terra. A reutilização deste recurso vem ganhando força, tornando-se,
portanto, importante ressaltar os métodos e procedimentos, para reutilização desse recurso.
O excessivo bombeamento de água subterrânea além de esgotar o recurso tende a levar a
contaminação química de poços. Além disso, a utilização de recursos hídricos pode aliviar igualmente
uma estação de tratamento de esgoto sobrecarregada, sem custos de aperfeiçoamento ou expansão,
permitindo-lhe, geralmente, funcionar melhor devido aos fluxos reduzidos. Neste contexto, também é
possível melhorar o funcionamento dos sistemas sépticos individuais (HAWKEN; LOVINS; LOVINS,
2007).
Além dos motivos citados, o aumento da população também faz com que a busca por novas
formas de reaproveitamento de água sejam colocadas em prática. Eles demonstram que a utilização da
água da chuva já é aplicada há muito tempo, com diferentes tecnologias, podendo ser menos ou mais
complexas. O quadro 1 apresenta as vantagens e desvantagens da coleta da água da chuva.
Observa-se que as vantagens são bem mais significativas que as desvantagens na utilização e
implantação deste sistema. Todavia é importante ressaltar o fato de não utilizar a água da chuva como
único recurso para o consumo e utilização em uma residência, e sim como alternativa para economia no
fornecimento da água que é fornecida pela rede pública.
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Redução do consumo de água da rede pública e por sua vez o
custo de fornecimento da mesma.

Evitar a utilização de água potável em descargas de vasos
sanitários, irrigação de jardins, lavagem de pisos, entre outros,
onde esta não é necessária.
Os investimentos de tempo, atenção e dinheiro são mínimos
para adotar a captação de água pluvial na grande maioria dos
telhados, e o retorno do investimento é sempre positivo.

Qualidade da água é vulnerável: A qualidade da água
da chuva pode ser afetada pela poluição do ar,
excrementos de animais e de pássaros, insetos, ou
materiais orgânicos.
Abastecimento sensível à seca: a ocorrência de
estações secas prolongadas e de secas pode causar
problemas ao abastecimento de água.
Limitação do abastecimento: abastecimento limitado
pela quantidade de precipitação e o tamanho da área de
captação e do reservatório de armazenagem.

Faz sentido ecológica e financeiramente reaproveitar um
recurso natural, disponível em abundância no nosso telhado.
Diminui a incidência de enchentes, represando parte da água
que teria de ser drenada para galerias e rios.
Encoraja a utilização racional da água e uma postura ativa
perante os problemas ambientais.
Quadro 1: Vantagens e desvantagens da coleta da água da chuva
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

3 METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva, onde Gil (2007) destaca
como objetivo primordial a descrição das características de determinadas populações ou fenômenos.
Uma de suas características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o
questionário e a observação sistemática.
A base deste estudo é cunho qualitativo e justifica-se por estar identificando o perfil de
determinados grupos sociais, baseando-se em suas características e através de técnicas estatísticas
predizer se as pessoas terão determinada opinião ou se agirão de determinada forma. Esta pesquisa é
apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências, bem como verificar e analisar os dados obtidos.
De acordo com Roesch (2007), o estudo qualitativo é o método ideal para a avaliação formativa, se
tratando de melhorar a efetividade de um programa ou plano, no caso, para o presente estudo, a
utilização de um dispositivo para filtragem da água da chuva utilizando um mix das tecnologias
disponíveis no mercado, juntamente com um novo dispositivo de fluxo.
Para a coleta de dados utilizou-se um questionário embasado no referencial teórico. O
questionário é composto por questões fechadas, e por uma escala Likert intervalar. A escala Likert
apresenta sete pontos, sendo em seus extremos (1) pouco interesse e (7) muito interesse. Vale ressaltar
que o questionário foi validado por 2 experts na área temática antes de ser aplicado. Os respondentes
foram selecionados através de um Banco de Dados, utilizando-se os critérios de: i) idade média: de 17 a
45 anos; ii) grau de escolaridade: ensino médio, completo ou incompleto; e, iii) residência na Serra
Gaúcha – Rio Grande do Sul. O questionário foi enviado por e-mail através de um link no Formulário
Google Docs. Neste contexto, foi enviado um total de 150 questionários, entretanto obteve-se um
retorno de 80 questionários respondidos. A pesquisa ocorreu nos meses de outubro a novembro de
2012.
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Para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo conforme
Bardin (2004), pois consiste na análise de elementos que permitem a apreciação das comunicações e
fornecem informações suplementares.
Com a aplicação do questionário foi possível analisar o quanto as pessoas estão interessadas no
assunto economia de água, e se houvessem mudanças nos seus gastos o quanto isso poderia significar
na mudança de decisão a respeito.

4 DISPOSITIVO PARA COLETA E FILTRAGEM DA ÁGUA DA CHUVA
Com o intuito de criar um sistema modulado, o mesmo pode ser utilizado em reservatórios de
água, os quais podem ser tanto cisternas quanto caixas d’água. Pelo fato de a maioria dos reservatórios
de água possuírem forma circular, foi optado por apresentar um produto que atendesse essa forma,
onde possa ser dividida por setores que desempenharam o processo previsto. O dispositivo para coleta e
filtragem da água da chuva trata-se de um dispositivo que realiza a filtragem da água da chuva,
juntamente com um suporte para colocar a bomba de água, reduzindo resíduos e também auxiliando na
instalação do freio d’ água e o sifão de escoamento.
Contudo, para o funcionamento de qualquer sistema de reuso de água da chuva, deve-se passar
pelos quatro processos conforme observa-se no Quadro 2, os quais já existem tecnologias disponíveis
no mercado.
Após a análise sincrônica dos produtos similares disponíveis no mercado, observa-se que os mesmos
trabalham com sistemas individuais para cada função, dificultando a montagem do sistema, pois
necessita-se que sejam seguidas certas normas de nivelamento e componentes específicos para que
ocorra o funcionamento adequado. Por esses motivos, surge a ideia de criar um sistema de filtragem
que junte algumas funções em um só produto, reduzindo os índices de erro na hora de instalação,
reduzindo os componentes, e como consequência reduzindo o custo, processos e materiais para a
concretização do mesmo.
Optou-se por criar um filtro simples, de fácil fabricação e manutenção, funcionando de forma
diagonal ao fluxo da água, assim pode-se ter maior eficiência na coleta, pois trabalha contra o efeito
gravitacional sobre o fluxo de água. A partir desse propósito, foi tomado como diferencial, um módulo
que pudesse ser instalado em cima do reservatório de água, e que os componentes propostos como
auxílio pudessem partir da instalação no interior desse módulo.
Por esse motivo, o produto contém diferentes componentes, para poder se adaptar ao processo,
fazendo com que uma peça se encaixe a outra para poder formular o produto, a vantagem da modulação
é que ajuda a reforçar o produto, desde que seja elaborada de forma correta, além de poder reaproveitar
as partes para novas combinações e estruturações de futuros projetos.

Soluções de reuso de água
Captação: Age no começo do processo de Calhas: Usado para recolher a água da chuva que escoa do telhado.
reutilização, é onde a água será recolhida e Rufo: Funciona como uma vedação entre a estrutura e o telhado,
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transferida para os demais processos de
filtragem.

Filtragem: Utilizado para separar a água da
chuva de impurezas como folhas, galhos,
insetos e musgo com a mínima perda de água e
baixa manutenção.

Armazenagem: Local apropriado onde será
armazenada toda a água da captação que passa
pelo processo de filtragem

Distribuição: Função de ejetar a água
sobressalente do reservatório de água através da
conexão dos produtos.

assim evita a infiltração da água.
Pré-filtro: Tem a função de recolher o sedimento vindo da calha,
facilitando o processo da filtragem.
Filtro: Tem a função principal no reuso da água, executando a
filtragem dos sólidos, fazendo com que a água fique mais limpa para
a reutilização, a água da filtragem vai direto para o armazenamento.
Freio d’água: Utilizado para reduzir a velocidade da água que chega
ao reservatório de água, evitando o turbilhonamento, dificultando a
ressuspensão de sólidos depositados no fundo do reservatório de água
e o arraste de materiais flutuantes.
Filtro flutuante: Tem a função de evitar a retirada da água superficial,
evitando alguns sólidos que possam imergir dentro do reservatório de
água. O filtro flutuante é a ultima etapa do processo de filtragem,
dando inicio ao processo de distribuição.
Purificadores: Dispositivos que purificam a água eliminando as
impurezas da mesma.
Cisterna: É onde ocorre o armazenamento de toda a água filtrada, as
cisternas podem ser externas ou enterradas, dependendo o uso e
espaço.
Caixa d’água: Outro modelo de armazenamento assim como a
cisterna, porém é externa.
Sifão de escoamento: Tem a função de retirar a água excedente do
reservatório de água, removendo os sólidos da superfície do
reservatório, e evitando entrada de insetos e roedores, assim, a água é
lançada na rede pluvial.
Motor de bombeamento de água: Tem como função enviar a água do
reservatório até a caixa de água privada para seu uso.

Quadro 2: Soluções para o reuso da água
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

O dispositivo trata-se de um módulo que realiza a filtragem da água da chuva, onde unifica
diversas operações (filtragem, armazenamento e distribuição) em um só produto (Figuras 2 e 3),
evitando cuidados técnicos como manter o nivelamento dos componentes ou o ângulo necessário para o
funcionamento. É um produto de fácil produção e manutenção o qual pode ser instalado sem maiores
experiências técnicas, é apenas necessário garantir que a água chegue com fluxo e o sistema se
encarregará de fazer o restante.
Como uma breve descrição do funcionamento do dispositivo, pode-se ilustrar que a água entra
pela esquerda, bate no filtro e faz a separação dos sólidos, assim a água pura é armazenada no
reservatório de água, enquanto a sujeira sai por outro caminho, juntamente com algum fluxo de água,
essa mesma sujeira sai pelo sistema de escoamento quando o reservatório de água chega ao seu limite
de operação, rejeitando toda a água a mais necessária e empurrando essa sujeira para o exterior.
Antes de entrar no reservatório a água bate no freio de água, que tem a função de amortecer o
impacto da água gerando menos turbilhonamento no reservatório (evitando que a sujeira acumulada no
fundo suba), tem-se uma mangueira com um filtro superficial ligada a uma boia, a qual capta a água do
topo do reservatório, que trata-se da água mais limpa, devido a decantação. O motor que puxa essa
água o envia para uma caixa de água separada dentro da residência, esta água deve ser utilizada para os
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usos não potáveis, tais como descargas de sanitários, banhos, irrigação de jardins, lavagens externas
como calçadas, vidros e os próprios telhados, lavagem de carros, combate a incêndios, dentre outras
utilizações que dispensem a água potável. O diferencial desse dispositivo é que quando acabar a água
do reservatório entrará a água da caixa comum para alimentação, evitando falta de água. Esse sistema
de fluxo possui dois componentes redondos confeccionados em matéria-prima adequada que impedem
o tráfico por gravidade, evitando a utilização de energia e tornando-se um produto de baixo custo.
Vale ressaltar que mensurou-se os custos com as compras de matéria-prima e mão de obra para
a produção do dispositivo, assim para a aquisição e implantação do mesmo, estima-se que o valor
abarque R$ 1.900,00.

Figura 2: Vistas renderizadas do produto
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).
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Figura 3: Montagem do produto
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar os dados da pesquisa em relação a identificação da amostra, observou-se que a faixa
etária predominante foi a que possuía de 17 a 25 anos com 84% dos respondentes, seguida da faixa
etária de 26 a 45 anos de idade com 15%. Em relação á escolaridade, a grande maioria dos
respondentes possuía o ensino superior incompleto, representando 65% da amostra seguida daqueles
que possuíam o ensino superior completo que representou 26%. Ainda observando as características da
amostra, foi verificado que 60% dos respondentes dispõem de espaço para instalação de caixa d’água
ou cisterna no local onde residem.
Em relação a preocupação com o consumo de água em sua residência, a grande maioria dos
respondentes preocupa-se com essa atividade representando 91% da amostra. Já quanto ao interesse em
possuir um sistema de captação na residência, verifica-se que os respondentes demostraram interesse
em possuir um sistema de captação de água, enfatizando a sua preocupação com o consumo de água
(Gráfico 3).
Também visando o reuso de água, os respondentes foram questionados se comprariam um
sistema para o reuso a fim de utilizá-lo em suas residências. Para tanto, 49% dos respondentes
informaram que sim, comprariam um sistema para o reuso da água, ao passo que 51% dos respondentes
informaram que talvez viessem a comprar esse tipo de sistema. Ainda visando o reuso da água, os
respondentes foram questionados sobre quais fatores estavam atrelados na decisão de compra do
sistema. Neste sentido, observou-se que para os três itens: i) custo; ii) funcionalidade; e, iii)
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usabilidade, tem-se um total de 62% dos respondentes. Entretanto, apenas 17% dos respondentes
informaram que a sustentabilidade ambiental seria o principal ítem a ser avaliado na decisão de
compra.
E por fim, levando-se em consideração que se o custo adicional para aplicar o sistema fosse
recompensado em três anos pela economia no consumo de água, foi verificado que 73% dos
respondentes estariam dispostos a pagar um pouco mais para incrementar o sistema atual, e 28% talvez
iriam se dispor a realizar um investimento mias expressivo.
Através da aplicação do questionário, nota-se que os entrevistados possuem como pressuposto
de que um sistema de reuso necessita-se de altos investimentos e modificações em suas atuais
residências.

Gráfico 3: Grau de interesse em possuir um sistema de captação de água
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Um dado curioso na pesquisa, é que quando foi perguntado se comprariam um sistema para
reuso da água, 49% optou por “sim”, e 51% optou por “talvez”; Já quando foi abordado a questão de
custo, e o tempo que seria recompensado o investimento pela economia, esse dado mudou
consideravelmente, passando o “sim” para 71% e “talvez” para 29%. Esses dados demonstram que boa
parte dos entrevistados se preocupa com os custos do sistema, mas se de alguma forma fosse
recompensado esse custo, optariam por utilizá-lo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escassez de água é agravada em virtude do aumento da densidade demográfica, a larga
produção industrial, e a falta de recursos naturais. Nesse panorama, tem-se procurado conscientizar a
população desses problemas, muito se discute sobre o reuso da água. No entanto, o reuso da água não é
um conceito novo, vem sendo estudado por diversos pesquisadores.
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Com base nas teorias abordadas, reforça-se mais uma vez o quão válido é encontrar alternativas
para a economia da água. O projeto de melhoria de uma cisterna ou caixa d’água através de um módulo
de filtragem é uma, dentre as tantas possibilidades, para se atingir este objetivo. Porém, ressalta-se que
a disseminação do conhecimento e a conscientização sobre os problemas hídricos e possíveis
alternativas para solucionar os mesmos, só será possível com a participação efetiva da sociedade.
Verificou-se a clara percepção da amostra analisada em relação ao reuso da água, bem como o
interesse dos mesmos em adquirir o dispositivo para coleta e filtragem da água da chuva, em
contrapartida evidenciou-se a questão do custo, da funcionalidade, da usabilidade e da sustentabilidade
ambiental, como principais fatores para a concretização da aquisição do produto apresentado.
Ressalta-se que este dispositivo também pode ser utilizado nas indústrias, emergindo como uma
inovação ambiental, uma tecnologia limpa, que prima para a redução de custos, o aumento da eficiência
ecológica e a melhoria da imagem pública da organização (SEVERO, et al., 2012).
Observa-se que o estudo acerca de requisitos de preservação ambiental emerge para comprovar
o quanto a teoria e a prática devem andar juntas para a melhoria de materiais e processos. A prática sem
a teoria não está completa, bem como a teoria sem a comprovação prática perde muito de seu valor.
Esta pesquisa apresenta limitações de generalização, pois explora e descreve a realidade da
referida amostra, especificamente da Serra Gaúcha, porém esta pesquisa pode estimular a realização de
estudos futuros em outras amostras de diferentes regiões, comparando métodos de implantação, bem
como os benefícios e dificuldades de sistemas para reuso da água da chuva.
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Resumo: Este estudo tem como objetivo identificar e analisar as informações de caráter social e ambiental divulgadas nos
websites das maiores empresas com atividades no estado do Espírito Santo. A classificação das maiores empresas foi
baseada no anuário “IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo”. A abordagem do problema é predominantemente
qualitativa, de natureza descritiva, valendo-se da análise do conteúdo das referidas informações. Para viabilizar a
comparação entre empresas, setores e atividades, foi preestabelecido um índice de disclosure de informações
socioambientais a serem identificadas nos websites das 163 empresas integrantes da amostra. Os resultados fornecem
evidências sobre a falta de padronização na divulgação das informações, bem como baixo quantitativo de informações
divulgadas. Pode-se observar a presença de viés de marketing, sendo que informações de caráter positivo aparecem com
mais frequência que informações negativas (tais como impactos sociais e ambientais negativos). Da amostra, apenas 24
empresas (14,7%) evidenciaram mais de 50% das informações de caráter socioambiental, conforme os critérios
estabelecidos. Em geral, os resultados sinalizam uma carência e superficialidade de divulgação socioambiental, remetendo
para a necessidade de uma maior discussão em relação à obrigatoriedade e regulação da evidenciação de informações
socioambientais em busca de padronização e maior nível de divulgação.
Palavras-chave: Informações socioambientais; divulgação; websites; empresas capixabas.
Abstract: This study aims to identify and analyze the information of social and environmental disclosed on the websites of
the largest firms with activities in the state of Espírito Santo. The classification of the largest firms was based on in the
yearbook “IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo”. The approach to the problem is predominantly qualitative,
descriptive, using the content analysis. To facilitate comparison between companies, sectors and activities, was
predetermined an index of disclosure of environmental information to be identified on the websites of the 163 companies in
the sample. The results provide evidence of the lack of standardization in the disclosure of information as well as low
quantitative of disclosed information. Can be observed the presence of bias in marketing, and information positive character
appear more frequently than negative information (such as negative impacts social and environmental). In sample, only 24
firms (14.7%) disclosed more than 50% of the socio-environmental information according to criteria established. Overall,
the results indicate a lack and superficiality and environmental disclosure, citing the need for further discussion regarding
the obligation of disclosure and regulation of disclosure of social and environmental information in pursuit of
standardization and greater level of disclosure.
Keywords: environmental information; disclosure; websites; capixabas companies
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1 INTRODUÇÃO
O contexto em que as empresas operam está se alterando em ritmo acelerado, levando a novas
perspectivas que enfatizam a forma como elas interagem com a sociedade e com o ambiente. Há uma
mudança na postura adotada, que deixa de se focar apenas na obtenção de lucros e passa a valorizar o
relacionamento com o social e a sustentabilidade dos negócios.
Conforme destacam Campos e Lemme (2007), se antes as atenções estiveram voltadas para o
capital industrial e financeiro, enquanto as demais formas de capital pareciam não merecer atenção
como fatores restritivos do desempenho, agora essa imagem está sendo questionada, uma vez que a
degradação ambiental e os desequilíbrios sociais começam a apresentar as contas a serem pagas pelas
futuras gerações.
Tinoco e Robles (2006) enfatizam que a sociedade passa recentemente a demandar das
empresas informações sobre a questão socioambiental. Com isso, é crescente o número de organizações
que divulgam informações sobre sua interação com a sociedade e o meio ambiente. Villiers e Staden
(2011) destacam que a informação socioambiental é divulgada principalmente em base voluntária e que
pode gerar benefícios para os vários stakeholders. As empresas usam uma variedade de meios para
comunicar suas informações sociais e ambientais, tais como relatórios anuais, websites, balanços
sociais e relatórios impressos para fins específicos, dentre outros. A contabilidade cumpre importante
papel nesse contexto, possibilitando o desenvolvimento de instrumentos adequados à disponibilização
de informações de qualidade sobre o desempenho social e ambiental.
A utilização da Internet, via websites, para divulgação de informações sociais e ambientais
torna-se cada vez mais frequente. Segundo Calixto, Barbosa e Lima (2007), o advento da Internet
proporciona grandes mudanças na maneira como as empresas divulgam informações sobre a
performance de suas atividades. Aerts, Cormier e Magnan (2008) destacam que a Internet permite que
uma empresa divulgue muito mais informações do que é possível através dos métodos tradicionais (em
especial, os impressos). Lodhia (2006) argumenta que, através dos websites, as empresas têm a
capacidade de fornecer informações em tempo real, atingir um grande número de usuários
(comunicação de massa) e proporcionar recursos interativos, além de várias outras ferramentas para
apresentação e para a organização de informações (o que favorece a comunicação).
Entretanto, uma vez que esse tipo de divulgação é voluntária, as empresas podem optar pelo
nível de informações a ser apresentado, ou seja, escolher se divulgarão ou não informações sobre seus
impactos socioambientais nos seus websites, e quais tipos de informações divulgarão. Em alguns casos,
podem ocultar fatos que seriam desfavoráveis às suas imagens, bem como apresentar dados que levem
a uma visão distorcida da realidade. Torna-se relevante, assim, identificar que tipos de informações
sociais e ambientais são divulgados nos websites das empresas, de forma a verificar se são fornecidos
subsídios que realmente permitam a avaliação da atuação dessas empresas em tais esferas.
Assim, a questão norteadora deste estudo é: Como as informações de caráter social e ambiental
são divulgadas nos websites das maiores empresas do Estado do Espírito Santo? A identificação das
maiores empresas segue a classificação do anuário “IEL 200 Maiores empresas do Espírito Santo”. As
informações analisadas são aquelas disponíveis nas páginas eletrônicas das empresas e ou em relatórios
específicos disponíveis para download nesses websites. Portanto, o estudo tem como objetivo
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identificar e analisar as formas de divulgação de informações de caráter social e ambiental nos websites
das maiores empresas com atividades no estado do Espírito Santo.
O presente estudo se justifica não somente pela relevância do tema, mas também por propor
uma discussão sobre a responsabilidade socioambiental das maiores empresas que atuam no estado do
Espírito Santo e sobre a divulgação, através de seus websites, de informações que reflitam ações
ligadas a tal responsabilidade. Ressalta-se, ainda, a escassez de evidências relacionadas com as
questões socioambientais referentes à economia capixaba, o que reforça o interesse de investigar essa
questão.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 As Empresas e seus Impactos na Sociedade e no Ambiente
Como agentes sociais e econômicos, as empresas influenciam na organização social e geram
impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos. As discussões sobre qual a melhor forma para
que as empresas conciliem seus processos produtivos com questões ambientais têm aumentado nas
últimas décadas, existindo maior conscientização de que a preservação do meio ambiente é fator
determinante para a sobrevivência empresarial (SOUZA; RIBEIRO, 2004).
Se por um lado podem ser evidenciados impactos positivos, como, por exemplo, geração de
empregos e produção de bens, também são claros os impactos negativos gerados pelas organizações,
tais como a poluição e a destruição de recursos naturais. Silva, Souza e Miranda (2007) afirmam que é
crescente o número de empresas que vinculam suas imagens à prática de ações voltadas para a
sociedade e para o meio ambiente.
Para Tinoco (2001), a responsabilidade social empresarial pressupõe o reconhecimento da
comunidade e da sociedade como partes integrantes da organização, as quais possuem necessidades a
serem atendidas. É também o exercício de sua consciência moral e cívica, advinda da ampla
compreensão de seu papel no desenvolvimento da sociedade. Representa, ainda, a responsabilidade
pública, que consiste no cumprimento e superação das obrigações legais decorrentes das próprias
atividades e de seus produtos.
Segundo Donaire (1999), a responsabilidade social assume diversas formas, como a proteção
ambiental, projetos educacionais, planejamento da comunidade e serviços sociais no geral. O
reconhecimento da responsabilidade social para com o meio ambiente não é uma tarefa fácil e tem
sofrido resistência por parte das empresas, devido principalmente a altos custos gerados (por exemplo,
para aquisição de novas tecnologias visando à redução e eliminação dos resíduos tóxicos) e à
inexistência de legislação apropriada sobre a questão ambiental.
Milano et al. (2002, p.10) colocam a responsabilidade social como
[...] a conduta ética e responsável adotada pelas empresas na plenitude das suas redes de
relações, o que inclui o universo de seus consumidores, fornecedores, funcionários, acionistas,
comunidade em que se inserem ou sobre a qual exercem algum tipo de influência, além do
governo e do meio ambiente. Em outras palavras, são pressupostos da responsabilidade social
os adequados cumprimentos de toda legislação (trabalhista, fiscal, ambiental, direitos do
consumidor,...) e a postura ética em todas as relações (governo e comunidade), não sendo
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possível ser socialmente responsável burlando a lei ou usando artifícios para escapar aos valores
morais e éticos.

Esta conduta pode ser considerada uma das bases para o alcance da sustentabilidade. Oliveira
(2005) afirma que mais responsabilidade social pode ser um fator de diferenciação para a empresa, no
sentido de abrir novos mercados e melhorar sua competitividade. Entretanto, Gonçalves, Desiderio e
Gutierrez (2006) destacam a grande dificuldade para definir se um investimento empresarial nesta área
tem objetivo social ou somente mercadológico. É importante diferenciar ações com ênfase no social,
geradoras de resultados para a comunidade, e ações ligadas à área social, mas com ênfase na
corporação, ou seja, geradoras de publicidade (voltadas para a imagem da marca).
2.2 Divulgação de Informações de Caráter Social e Ambiental
A preocupação com o meio ambiente e com os impactos sociais gera a demanda por
informações referentes à atuação das empresas na esfera socioambiental. Segundo Monteiro e Ferreira
(2007), as empresas têm utilizado diversos recursos para demonstrar seu compromisso com a sociedade
e sua responsabilidade social, incluindo a divulgação de relatórios sobre ações sociais e ambientais. É
crescente também o número de empresas que divulgam informações ambientais em seus relatórios
contábeis, refletindo a preocupação em tornar públicas as suas ações.
A evidenciação ambiental é constituída pelo conjunto de meios utilizados pela organização para
divulgar suas ações e reações, e seu contexto requer formas de demonstrar o que e como está
procedendo com relação ao meio ambiente e à sociedade (ROSA et al., 2011). Esse tipo de
evidenciação permite aumentar a comunicação e reduzir a assimetria entre as organizações e suas
partes interessadas, sendo, conforme Rosa et al. (2011), uma atividade complexa que necessita
considerar interesses diferenciados e até conflitantes. A contabilidade assume, conforme Souza e
Ribeiro (2004), papel fundamental de subsídio a todos os agentes envolvidos no processo, e deve
auxiliar os administradores no que tange ao gerenciamento empresarial das relações com o meio
ambiente. A elaboração e fornecimento de informações sobre eventos ambientais (que causam
modificações na situação patrimonial das entidades) é uma importante atribuição dessa ciência.
Conforme Ferreira (2003), a contabilidade, especificamente em sua esfera ambiental, é um
instrumento de grande utilidade no processo de comunicação entre entidades e sociedade, uma vez que
pode fornecer subsídio informacional para controlar impactos ambientais, fortalecer a imagem de uma
empresa socialmente responsável e fornecer um conjunto de informações confiáveis (sobre o meio
ambiente) para o público externo.
Bufoni, Muniz e Ferreira (2009) destacam que muitas variáveis têm sido consideradas pelas
pesquisas, como a organização do mercado e o nível de regulamentação, no intuito de determinar as
circunstâncias que favorecem a evidenciação ambiental. Tais autores enfatizam, ainda, que as pressões
externas por informações sociais podem vir de vários grupos (minorias, consumidores, ambientalistas,
serviços comunitários), influenciando as formas de evidenciação – desde o relatório anual e até os
rótulos e manuais de produtos. David (2003) coloca que, entretanto, parece haver consenso (por parte
desses grupos) de que a divulgação de tais informações ainda é insuficiente.
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Braga (2007) reforça que para que a informação seja capaz de fornecer subsídios à tomada de
decisão e à avaliação dos efeitos ambientais, faz-se necessária a reflexão sobre o quê, como, quando e
onde evidenciar. Para Donaire (1999), o social e o ambiental estão se tornando oportunidades para abrir
mercados e prevenir-se contra restrições futuras ao acesso a mercados internacionais, que demandarão
informações financeiras completas e de qualidade.
Percebe-se, assim, que a evidenciação representa um importante meio de comunicação sobre o
desempenho de uma empresa aos seus interessados, e pode ser vista como um instrumento que visa
examinar o perfil da informação ambiental eficiente (VILLIERS; STADEN, 2011). A informação
ambiental eficiente é entendida como aquela que revela a gestão ambiental da organização, ou seja,
permite a correta avaliação de sua situação em relação à interação socioambiental; engloba, por
exemplo, os dados sobre itens patrimoniais e de resultados, questões político-institucionais, aspectos
financeiros, consumo de recursos naturais, impactos, ações de preservação, conservação ambiental e as
condições físicas ambientais do entorno (ROSA et al., 2011).
2.3 A Internet como Meio de Divulgação de Informações Socioambientais
Além de ser uma fonte de informações para diversos fins, atualmente a Internet é um dos
principais meios de comunicação e está sendo utilizada com maior frequência para a divulgação de
informações sobre as ações sociais e ambientais das organizações. Segundo Villiers e Staden (2011), as
empresas agora podem usar a Internet para divulgar diversos tipos de dados em suas páginas na web e a
maioria das empresas também disponibiliza nelas seus relatórios anuais.
Conforme Álvarez, Sánchez e Domínguez (2008), através de websites os investidores
individuais estão equipados com uma quantidade e tempestividade das informações anteriormente
disponíveis apenas para agentes selecionados, tais como investidores institucionais e analistas. Assim,
há uma melhoria na transparência e redução nas assimetrias de informação entre a gestão da empresa e
os participantes do mercado (CRAVEN; MARSTON, 1999).
Segundo Aerts, Cormier e Magnan (2008), hoje a Internet permite que uma empresa divulgue
muito mais informações do que é possível através de métodos tradicionais, impressos. Além do
relatório anual e websites, divulgações socioambientais também são feitas em relatórios independentes
separados (tais como os relatórios de sustentabilidade ou balanços sociais). As empresas
adicionalmente podem disponibilizar esses relatórios em suas páginas da Internet, o que torna a
divulgação via websites ainda mais ampla.
Os websites apresentam vantagens como meio de divulgação. Segundo Villiers e Staden (2011),
a prestação de informações adicionais em um website é mais barata se comparada com a mídia física ou
os relatórios impressos. Os autores argumentam também que os websites podem ser atualizados a
qualquer momento, o que os torna adequados para divulgar informações que precisam ser
disponibilizadas rapidamente, como quando uma empresa responde a uma crise ambiental (a empresa
pode usar a Internet para fornecer informações atualizadas sobre todas as questões controversas a seu
respeito).
Para Lodhia (2006), através dos websites a comunicação das empresas com suas partes
interessadas é favorecida, uma vez que essas empresas têm a capacidade de fornecer informações em
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tempo real, atingir um grande número de usuários (comunicação de massa) e proporcionar recursos
interativos, além de várias outras ferramentas para apresentação e para a organização de informações.
A divulgação de informações socioambientais via websites têm algumas vantagens adicionais
de uma perspectiva de gestão, tais como o fato de que as páginas na Internet não estão sujeitas à
auditoria e não fazem parte de um registro sequencialmente numerado (VILLIERS; STADEN, 2011).
Assim, os websites podem fornecer informações não verificadas, e esta informação pode ser removida
rapidamente se for considerada improdutiva ou prejudicial.
Calixto, Barbosa e Lima (2007) destacam que a velocidade da Internet é particularmente
relevante no caso da divulgação de informações financeiras de uma empresa, pois a capacidade de
reação rápida do investidor pode significar a diferença entre ganhar ou perder na disputa por uma
oportunidade de investimento.
Em relação a estudos anteriores que realizaram algum tipo de investigação a respeito de
divulgação de informações socioambientais via websites, pode-se destacar o trabalho de Razeed e
Considine (2004), que comparou as informações divulgadas no relatório ambiental disponibilizado na
Internet com o relatório anual das companhias, abordando 126 companhias listadas na New York Stock
Exchange e na Australian Stock Exchange (bolsas de valores americana e australiana,
respectivamente), no período de 1999-2000. Os resultados indicaram, dentre outras conclusões, que o
tamanho da empresa está associado com o nível de divulgação de informação sobre o meio ambiente
nos relatórios anuais e que há uma associação entre o país de origem da organização e o volume de
informações ambientais divulgadas voluntariamente na Internet (RAZEED; CONSIDINE, 2004).
Villiers e Staden (2011) mostram que os acionistas em três países, Austrália, Reino Unido e
EUA, preferem que a informação ambiental seja divulgada no relatório anual, com entre 80% e 91%
dos respondentes a favor em cada um dos países. Dentro do relatório anual, eles preferem uma seção
separada sobre ambiente para fornecer as informações. O segundo meio mais popular para a divulgação
de informação ambiental são os websites de empresas, com entre 75% e 84% dos respondentes
apoiando essa divulgação, em cada um dos três países.
Adams e Frost (2004) analisaram o desenvolvimento de websites corporativos como um meio
de comunicação por empresas na Austrália, Reino Unido e Alemanha no que diz respeito à
comunicação corporativa de questões éticas, sociais e ambientais, juntamente com a sua utilização para
o engajamento das partes interessadas. Os autores concluem que havia um uso limitado da Internet para
comunicação das referidas questões éticas, sociais e ambientais.
Lodhia (2006) desenvolve uma análise das práticas de evidenciação, através da Internet, de 14
empresas australianas do setor de mineração (setor considerado de grande impacto ambiental). Os
resultados demonstram que o potencial dos websites não é amplamente utilizado pelas empresas como
veículo de comunicação socioambiental, e o autor conclui que as empresas podem não ter
conhecimento dos benefícios que poderiam obter com esse tipo de comunicação.
Por fim, ressalta-se o estudo de Calixto, Barbosa e Lima (2007), os quais afirmam que as
empresas divulgam, via Internet, um grande número de informações sobre o seu histórico, missão,
negócio, relações sociais com a comunidade interna e externa, produtos, serviços, informações
contábeis e financeiras. Comparando o conteúdo de informações divulgadas via relatórios contábeis
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com as informações divulgadas na Internet, para as sessenta maiores empresa brasileiras no ano de
2005, os autores observam uma diferença significativa e constatam que por meio da Internet foram
evidenciadas mais que o dobro de informações disponibilizadas nos relatórios contábeis. Reforça-se,
assim, o forte potencial dos websites como veículo de divulgação de informaçãoes referentes à atuação
socioambiental das empresas.
3 METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, a presente pesquisa é classificada como descritiva. Uma pesquisa pode
ser definida como descritiva, conforme Gil (2010), quando tem como principal objetivo a descrição das
características de determinados indivíduos. A abordagem do problema é predominantemente
qualitativa, baseada na análise do conteúdo divulgado pelas empresas da amostra. As informações
analisadas são aquelas disponíveis nos websites das empresas e/ou em relatórios específicos disponíveis
para download nesses websites.
Dentre todas as empresas capixabas (as quais compõem a população do estudo), foi selecionada
uma amostra inicial que abrangia as 200 maiores empresas do Estado do Espírito Santo, conforme
classificação trazida pelo anuário “IEL 200 Maiores empresas do Espírito Santo” (IEL, 2011). A
escolha das maiores empresas deve-se ao fato de que, em conjunto, tais empresas foram responsáveis
pela geração de receita operacional bruta de R$ 76,8 bilhões no ano de 2010 e por 93.784 postos de
trabalho diretos, valores esses representativos para a economia capixaba. Conforme o IEL (2011), o
critério utilizado para o ranqueamento das empresas foi por meio da receita bruta operacional do ano
de 2010.
A coleta dos dados foi efetuada nas páginas eletrônicas das empresas, entre os dias 7 e 23 de
outubro de 2012. No entanto, foi realizada uma redução na amostra inicial (composta por 200
empresas) para uma amostra final de 163 empresas, ou seja, foram excluídas 37 empresas. Esse
procedimento foi necessário porque 28 empresas não possuíam website, em 5 empresas o website
estava em manutenção ou em construção e 4 empresas pertenciam a grupos econômicos empresariais
(dos quais foram considerados para análise apenas os websites das empresas controladoras, uma vez
que as controladas não possuíam sítio próprio). Ressalta-se, ainda, que o processo de amostragem
utilizado é não probabilístico.
A coleta de dados teve como fonte os websites das empresas. Para o levantamento dos dados
quantitativos, foi elaborado um índice de disclosure baseado em um exame prévio dos websites das
empresas componentes da amostra e em estudos anteriores, tais como os de Calixto (2009), Calixto,
Barbosa e Lima (2007) e Sousa Filho e Wanderley (2006). Elaborou-se uma check-list (lista de
verificação) que permitiu a análise do conteúdo das informações, e os quesitos avaliados pelo índice de
disclosure são apresentados na próxima seção, na Tabela 1.
Em tais websites, buscou-se identificar informações socioambientais e a existência de ícones ou
links específicos que remetesses aos temas responsabilidade socioambiental, responsabilidade social,
meio ambiente e/ou projetos sociais. Nos casos em que foram localizados relatórios específicos acerca
de questões socioambientais nos endereços eletrônicos das empresas alvo do estudo, estes somente
foram analisados se a data de publicação fosse referente ao exercício de 2011.
XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Foram, então, examinadas a evidenciação ou a não evidenciação dos quesitos de análise,
conforme os critérios definidos para o índice de disclosure. Em relação às empresas avaliadas, foi
atribuído o valor “1” para aquelas que apresentavam evidenciação de cada informação buscada, e o
valor “0” para as que não evidenciaram a informação correspondente. O resultado foi quantificado
(criou-se um score) a partir da soma dos valores para cada um dos itens e obtenção dos percentuais em
relação ao total de quesitos, de forma a permitir a comparação entre as empresas (sendo também
efetuadas comparações relativas a diferentes setores e atividades).
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Analisando os dados, foi possível identificar que da amostra de 163 empresas, 79 (48,47%) não
divulgaram, em seus websites, informações de caráter socioambiental. Ou seja, essas 79 empresas não
divulgaram nenhum dos itens necessários para atender aos quesitos que compõem o índice de
disclosure proposto neste estudo. Do total de empresas sem informações disponíveis no seu endereço
eletrônico, 26 pertencem ao setor de comércio, 11 ao setor de indústria e 42 ao setor de serviços.
Ressalta-se que a classificação dos setores da economia e das atividades foram a mesma utilizada pelo
IEL em seu anuário (com base no qual foram selecionadas as empresas da amostra).
O restante da amostra é composto por 84 empresas (51,53%) das quais 5 divulgaram
informações que atenderam a todos os quesitos que compõem o índice, sendo 3 empresas do setor de
indústria, uma empresa comercial e uma do setor de serviços. As demais 79 empresas divulgaram
informação para no mínimo um dos quesitos que compõem o índice, e, dentre elas, 16 pertencem ao
setor de comércio, 28 ao industrial e 35 ao de serviços.
Na Tabela 1 (constante na página seguinte) são apresentados os quesitos que foram analisados
nos websites das empresas, sendo utilizado o total de 15 quesitos de evidenciação de informações de
caráter socioambiental. Na coluna “Índice de disclosure” são expostos os percentuais de evidenciação
dos quesitos para todas as empresas da amostra.
A média geral de divulgação de todos os quesitos foi de 22%. Este percentual de evidenciação
sinaliza uma reduzida preocupação das empresas que atuam no território capixaba em relação à
divulgação de informações socioambientais. O percentual médio de evidenciação assemelha-se aos
valores encontrados por Calixto, Barbosa e Lima (2007), que encontraram um valor de evidenciação de
24,4% em uma amostra composta por empresas classificadas na Revista Exame como “Melhores e
Maiores” e com atividades potencialmente poluidoras.
Em relação aos quesitos específicos, pode-se observar que o item/quesito 3 - “Há no website um
ícone/link específico sobre informações socioambientais, meio ambiente, projetos sociais ou
responsabilidade social/ambiental”, foi o quesito mais presente nos websites, sendo que em 45% das
empresas foi constatado a presença de ícone/link específico. Contudo, pode-se observar que esta
presença não é suficiente para que as demais informações sejam reportadas, pois nenhum dos outros
quesitos atingiu este mesmo nível de evidenciação.
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Tabela 1 – Índice de disclosure para as empresas da amostra
Item
1
2
3

Quesito

A empresa disponibiliza informação de caráter ambiental em qualquer lugar do website.
A empresa disponibiliza informação de caráter social em qualquer lugar do website?
Há no website um ícone/link específico sobre informações socioambientais, meio ambiente,
projetos sociais ou responsabilidade social/ambiental.
4
A empresa apresenta um relatório específico sobre informação socioambiental on-line ou para
donwload.
5
No website da empresa contém informações quantitativas sobre as ações sociais.
6
No website da empresa contém informações quantitativas sobre as ações ambientais.
7
Nas informações divulgadas no website é possível identificar algum impacto social ou ambiental
negativo.
8
Nas informações divulgadas no website é possível identificar se a empresa possui alguma
certificação ambiental ou social.
9
Nas informações divulgadas no website é possível identificar se a empresa ganhou algum prêmio
de sustentabilidade ambiental ou social.
10
No website da empresa há informação disponível sobre riscos e impactos ambientais
11
No website da empresa há informação disponível sobre tratamento de resíduos (quer seja sólidos,
líquidos ou gasosos) e/ou reciclagem de materiais.
12
No website da empresa há informação disponível sobre redução ou controle de consumo de
energia.
13
No website da empresa há informação disponível sobre recuperação ambiental.
14
No website da empresa há informação disponível sobre educação e/ou conscientização ambiental
15
No website da empresa há informação disponível sobre projetos e/ou ações sociais que beneficiem
a comunidade
Média geral do índice de disclosure
Fonte: Elaborada pelos autores.

Índice de
disclosure
37%
44%
45%
9%
20%
15%
8%
20%
11%
10%
30%
15%
14%
20%
34%
22%

Observa-se ainda, com relação à Tabela 1, que as empresas evidenciam informações de caráter
social com mais frequência que informações de caráter ambiental, conforme os itens 1 e 2. A
identificação de informações quantitativas acerca das ações sociais e ambientais, representadas pelos
itens 5 (20%) e 6 (15%), merecem destaque tendo em vista que as empresas mencionaram ações de
caráter social e ambiental, porém não quantificaram as áreas beneficiadas e o número de indivíduos
atendidos. A ausência de informações quantitativas acerca das ações sociais e ambientais pode
dificultar para que o usuário da informação identifique a real dimensão do benefício socioambiental
gerado pela empresa.
Os quesitos com menores percentuais de disclosure foram os itens 7 - “Nas informações
divulgadas no website é possível identificar algum impacto social ou ambiental negativo”, e o 4 - “A
empresa apresenta um relatório específico sobre informação socioambiental on-line ou para download”,
que apresentaram os percentuais 8% e 9%, respectivamente.
A ausência de evidenciação destes dois itens indica a superficialidade dos dados reportados nos
endereços eletrônicos. A evidenciação de impactos negativos por apenas 8% das empresas sugere a
utilização dos websites mais para a autopromoção do que para a divulgação de dados de caráter
informativo. Gonçalves, Desiderio e Gutierrez (2006) já levantavam a questão dessa autopromoção,
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uma vez que é difícil identificar, com base nas informações publicadas, se os investimentos realizados
são com foco socioambiental ou de promoção da marca.
Embora 61 empresas (37,42%) tenham apresentado informações em conformidade com o
quesito 1, que faz referência à disponibilização de informações de caráter ambiental em qualquer lugar
do website, ressalta-se que, destas empresas, apenas 16 atenderam ao quesito 10 de disponibilizar
informações sobre riscos e impactos ambientais. Percebe-se, assim como em Siqueira e Fernandes
(2009), o viés de marketing, uma vez as empresas têm a tendência de valorizar os aspectos
socioambientais positivos e omitir os negativos (ou apresentá-los de forma atenuada).
Adicionalmente aos quesitos expostos na Tabela 1, buscou-se identificar, nos websites das
empresas, se havia alguma informação que possibilitasse a identificação de alguma ação social ou
ambiental derivada de determinação legal, considerando que a legislação brasileira, em alguns casos,
motiva esse tipo de ação (por exemplo, na exploração de reservas minerais em que é requerido que a
área afetada seja posteriormente recuperada). Nesta análise, não foram identificadas empresas que
mencionassem especificamente ações decorrentes de obrigatoriedade legal.
Além disso, 49 empresas atenderam ao quesito 11 e disponibilizaram informações sobre
tratamento de resíduos, 25 atenderam ao quesito 12, referindo-se à redução ou controle de consumo de
energia; 23 atenderam ao quesito 13 relatando informações sobre recuperação ambiental; e, 32
atenderam ao quesito 14 e apresentaram informações sobre educação e ou conscientização ambiental.
Estes achados corroboram com as evidências encontradas por Calixto (2009, p.13), indicando
que “as companhias utilizam a internet estrategicamente para evidenciação de informações sociais e
ambientais para seus stakeholders, com ênfase nos aspectos positivos das suas ações sobre o tema.”
Villers e Staden (2011) ressaltam a necessidade de obrigatoriedade de divulgação da informação
ambiental como meio de melhorar a qualidade do que é divulgado.
Uma análise complementar ao quesito 4 - “A empresa apresenta um relatório específico sobre
informação socioambiental online ou para donwload”, consistiu em identificar a existência ou não de
um relatório socioambiental específico, e, caso existisse, qual o padrão seguido em sua elaboração.
Identificou-se 15 empresas que possuíam relatórios socioambientais específicos (para download ou na
forma online). Destas, 11 companhias sinalizaram a adoção do modelo GRI e as outras 4 não
demonstraram algum padrão aparente para confecção de seus relatórios.
Percebe-se, então, que devido à falta de obrigatoriedade e inexistência de um padrão, as
empresas divulgam suas informações socioambientais de acordo com seus interesses particulares.
Silva, Souza e Miranda (2007) abordaram a questão da inexistência de um modelo padrão e o quanto
isto torna difícil a avaliação adequada da função social exercida pela organização, dado que ela pode
divulgar apenas o que lhe for conveniente.
Na Tabela 2 são apresentados os valores do índice geral de disclosure por setor da economia.
Observa-se que o maior nível de evidenciação setorial foi encontrado na indústria, com 37% de
divulgação. Os níveis de divulgação do setor de serviços e do de comércio foram, respectivamente,
18% e 16%.
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Tabela 02 – Índice geral de disclosure por setor
Setor
Indústria
Serviços
Comércio
Fonte: Elaborada pelos autores.

Nº de empresas

Índice Disclosure

42
78
43

37%
18%
16%

Tendo como base as classificações por setores e atividades conforme os critérios estabelecidos
pelo IEL e considerando a amplitude dos setores, realizou-se a análise dos dados de acordo com as
atividades desempenhadas pelas empresas. A Tabela 3 apresenta o índice geral de disclosure por
atividade.
Tabela 3 – Índice geral de disclosure por atividade
Índice
nº empresas
disclosure por atividade
Adm. Shopping Centers
0%
1
Alimentos
19%
10
Alojamento e Alimentação
0%
1
Atendimento Hospitalar
13%
8
Bebidas
13%
1
Capt. Trat. Distr. Água
80%
2
Coleta, Trat. e Disp. Resíduos
47%
1
Comércio Atacadista
17%
20
Comércio Varejista
12%
9
Concessionária de Rodovias
27%
1
Concessionária de Veículos
7%
12
Eletricidade e Gás
62%
4
Ensino
0%
2
Ger. Transp. Coletivo
0%
1
Gestão De Portos e Terminais
10%
2
Ind. Min. Não-Metálicos
39%
5
Indústria e Construção
28%
5
Informação e Comunicação
29%
3
Locação de Máq. Equip. P/ Const.
47%
1
Fonte: Elaborada pelos autores.
ATIVIDADE

Índice
nº empresas
disclosure por atividade
Logística
18%
3
Manut. Máq. e Equipamentos
47%
2
Mineração
67%
3
Móveis
16%
3
Papel e Celulose
100%
1
Planos de Saúde
27%
8
Produtos de Borracha e Plástico
33%
2
Química e Petroquímica
53%
2
Serv. Engenharia
7%
1
Serv. Financeiros e Seguros
8%
10
Serv. Importação e Exportação
6%
13
Serv. Limpeza e Conservação
0%
1
Siderurgia e Metalurgia
47%
7
Tecnologia da Informação
10%
2
Telecomunicações
73%
1
Têxteis
0%
1
Transportes
12%
11
Vigilância e Segurança
2%
3
ATIVIDADE

Por meio da Tabela 3, identificam-se 37 atividades distintas nas quais se enquadram as
empresas da amostra. As atividades com maior concentração de empresas foram comércio atacadista
(20), serviços de importação e exportação (13), concessionária de veículos (12), transportes (11),
alimentos (10) e serviços financeiros e seguros (10).
Observa-se que seis atividades possuem nível zero de evidenciação das informações, sendo
compostas por uma ou duas empresas. Destacam-se, como tendo os maiores índices de evidenciação, as
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atividades de papel e celulose, com 100% da evidenciação; captação, tratamento, distribuição de água,
com 80%; telecomunicações, com 73%; mineração, com 67%; e eletricidade e gás, com 62%.
O resultado referente à atividade de eletricidade e gás aproxima-se aos valores obtidos no
estudo de Calixto (2009), que analisou a divulgação das informações em websites pelas empresas do
setor de energia elétrica na América Latina e encontrou um percentual de 63,93% de evidenciação para
as empresas brasileiras.
Em relação à atividade de papel e celulose, representada por uma única empresa que foi objeto
de pesquisa em trabalhos anteriores, pode-se observar que está mantém sua postura acerca das questões
socioambientais, como evidenciado por Gesser, Ferreira e Ferreira (2009).
A atividade de telecomunicações apresentou resultados semelhantes aos de Fiori et al. (2008),
que analisaram a questão da responsabilidade social corporativa nos informes das empresas do setor,
por meio da análise dos portais eletrônicos de 30 empresas, e encontraram que 77% evidenciaram de
alguma forma suas questões de responsabilidade ambiental.
Após a análise do nível de evidenciação de informações socioambientais por setores e por
atividades, são reportados, na Tabela 4, a quantidade de empresas com os respectivos percentuais do
índice de disclosure.
Tabela 4 – Índice de disclosure e quantidade de empresas
Quantidade empresas
5
4
4
4
1
1
1
4
Fonte: Elaborada pelos autores.

% Disclosure

Quantidade empresas

% Disclosure

100%
93%
87%
80%
73%
67%
60%
53%

8
9
8
7
16
9
3
79

47%
40%
33%
27%
20%
13%
7%
0%

Por meio da Tabela 4, observa-se que 24 empresas (14,7%) evidenciaram em seus endereços
eletrônicos mais de 50% das informações de caráter socioambiental (conforme estabelecido pelos
critérios deste estudo). Este resultado sinaliza uma carência de divulgação socioambiental e remete para
a necessidade de uma maior discussão em relação à regulação da evidenciação de informações
socioambientais, em busca de uma obrigatoriedade e de padronização, as quais possibilitem análises
mais seguras para a tomada de decisão dos stakeholders.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi identificar e analisar as informações de caráter socioambiental
divulgadas nos websites das maiores empresas com atividades no estado do Espírito Santo. Para a
quantificação dos resultados foi desenvolvido um índice de disclosure de forma a proporcionar a
XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

análise da evidenciação das empresas, além de comparar a evidenciação referente a setores e atividades
distintos. Foram analisadas 163 dentre as 200 maiores empresas do estado, conforme a classificação do
anuário “IEL 200 Maiores empresas do Espírito Santo” (IEL, 2011).
Com base nos resultados alcançados, foi possível identificar um panorama sobre o nível de
evidenciação, via websites, das informações de caráter socioambiental das empresas da amostra, de
acordo com os critérios estabelecidos. Pode-se perceber a carência de informações detalhadas e de
dados quantitativos sobre ações e projetos sociais e ambientais, dificultando assim a identificação de
elementos relevantes sobre tais ações e projetos (por exemplo, quais as áreas afetadas e os números de
pessoas beneficiadas).
O baixo percentual (9%) de empresas que disponibilizam relatório específico sobre informação
socioambiental (online ou para donwload) demonstra o reduzido interesse dessas empresas em divulgar
tais informações, uma vez que não são de caráter obrigatório. No entanto, percebe-se que 45% das
empresas da amostra buscaram demonstrar, em seus webites, a existência de um ícone/link específico
para o relato de informações socioambientais, meio ambiente, projetos sociais ou responsabilidade
social/ambiental, embora sem o aprofundamento destas questões.
Os resultados obtidos neste estudo fornecem evidências de que a falta de padronização e de
obrigatoriedade fazem com que as empresas divulguem voluntariamente apenas as informações que
lhes são convenientes, em geral enviesadas para o reforço promocional da marca. Essa falta de
padronização das informações socioambientais também dificulta a comparabilidade entre as empresas.
Vale mencionar que as limitações do estudo estão relacionadas à amostra e às restrições da
metodologia empregada. A amostra foi obtida de forma não probabilística, por conveniência, e os
resultados ora apresentados não devem ser generalizados (inferências que extrapolem os limites da
amostra e o período abordado devem ser evitadas). Os critérios de análise do conteúdo que foram
empregados geram a necessidade de interpretação por parte dos autores, além de se limitarem a um
número de quesitos predeterminados (os quais podem não englobar todos os aspectos de divulgação por
parte das empresas).
Para trabalhos futuros, sugere-se a verificação da existência de diferenças entre o nível de
divulgação das informações entre empresas de capital aberto, fechado e as limitadas. Sugere-se ainda,
verificar a satisfação dos stakeholders das empresas com atividades no Espírito Santo quanto ao nível
de evidenciação socioambiental atual, bem como sobre a utilização dessas informações em suas
decisões.
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Resumo: O objetivo deste estudo é caracterizar as ações sustentáveis desenvolvidas pelas redes de empresas e organizações
constituídas a partir dos três principais bancos privados atuantes no Brasil (Itaú, Bradesco e Santander). Para tanto, realizouse pesquisa descritiva em duas etapas: a primeira empregou pesquisa bibliográfica em dados secundários sobre as ações
desenvolvidas pelos principais bancos pesquisados; e a segunda etapa envolveu entrevistas com roteiro semi-estruturado
aplicadas junto aos gestores das áreas administrativas dos bancos pesquisados, bem como junto aos gestores de empresas e
organizações parceiras que constituem a rede de negócios de cada banco analisado. Como resultados, destaca-se o Programa
Cidades Sustentáveis, no qual os três bancos atuam diretamente como patrocinadores, contando ainda com diversos
parceiros envolvidos (empresas e organizações). Outro ponto de destaque volta-se aos resultados alcançados pelos bancos
que adotam gestão sustentável, como o Itaú, premiado como o banco mais sustentável do mundo, atuando igualmente em
ações voltadas ao meio ambiente e à educação; o Bradesco, que passou a ser conhecido como banco do planeta,
direcionando suas atenções para o meio ambiente e educação e, por fim; o Santander, eleito mundialmente em 2012 a
empresa mais verde na categoria instituições financeiras, investindo fortemente em educação.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão ambiental. Ecoeficiência. Rede de empresas. Bancos.

Abstract: This study aimed to characterize the sustainable actions carried out by networks of companies and organizations
formed from the three major private banks operating in Brazil (Itaú, Bradesco and Santander). To achieve this goal, this
descriptive research was held in two stages: the first was bibliographical research on secondary data about the actions
developed by the leading banks surveyed; and the second step involved semi-structured script interviews applied to
managers of administrative areas of the banks surveyed, as well as the managers of companies and partner organizations
that constitute the business network of each bank. As a result, the ‘Programa Cidades Sustentáveis’ (Sustainable Cities
Programme), in which the three banks act directly as sponsors, even with different partners involved (companies and
organisations). Another interesting results of banks that adopted sustainable management, like Itaú, that awarded the world's
most sustainable bank, acting also in actions oriented to the environment and education; Bradesco, which came to be known
as the ‘banco do planeta’ (bank of the planet), directing his attention to the environment and education and, finally;
Santander, elected worldwide in 2012 the greenest company in the category of financial institutions by investing heavily in
education.
Key-words: Sustainability. Environmental management. Eco-Efficiency. Corporate networks. Banks.
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1. INTRODUÇÃO
A temática ambiental tem assumido cada vez mais importância nas agendas de empresas
contemporâneas interessadas em obter sucesso nos mercados em que atuam. Tal contextualização
encontra suporte na tendência de tais empresas adotarem práticas visando a preservação ambiental,
expediente que tem ganhado cada vez mais espaço na atualidade, uma vez que os resultados
econômicos vêm demonstrando que não há, necessariamente, conflito entre lucratividade e proteção ao
meio ambiente.
Assim, discussões ambientais ligadas à estratégias que contemplem a gestão ambiental e ainda seus
desdobramentos em práticas ligadas à ações de ecoeficiência empresarial figuram na atual pauta de
grandes empresas. Dentre as quais é possível posicionar os grandes bancos atuantes na indústria
bancária brasileira. Também no âmbito acadêmico verifica-se a preocupação em melhor compreender
tal fenômeno, uma vez que há um número crescente de pesquisadores voltados ao questionamento dos
paradigmas teóricos e conceituais que tratam desta complexa temática.
O discurso utilizado pelo meio empresarial em meados da década de 1980, direcionava-se para uma
resistência a qualquer tentativa de minimizar os impactos socioambientais decorrentes das atividades
produtivas, com destaque para o que se refere aos problemas de degradação ambiental
(DEMAJOROVIC, 2003). Ainda segundo o autor, verificou-se aumento na conscientização
empresarial em torno das questões ambientais, com a promoção de debates por diversos países e a
exposição na mídia das tragédias ambientais, convertendo assim, os danos e as ameaças ao meio
ambiente em custo direto para os negócios.
Tais discussões assumiram ainda um caráter interdisciplinar, incluindo não somente o mundo
acadêmico, como também, as organizações que iniciaram projetos com focos ambientais. Tais
iniciativas têm origem em questões como a pressão da sociedade e seus consumidores, o incentivo às
certificações e a conscientização da responsabilidade social (BUFONI; MUNIZ; FERREIRA, 2009).
Há de se enfatizar que dentre as empresas, os bancos são responsáveis por grandes impactos
socioambientais, considerando-se o grande número de agências bancárias presentes no país, a elevada
quantidade de funcionários envolvidos e os milhões de clientes da indústria bancária como um todo.
Assim sendo, alguns insumos e recursos passam a representar um impacto socioambiental significativo,
como é o caso, por exemplo, do consumo de papel. Dados do Guia de Eco-eficiência para Serviços
Bancários (DESCANO, 2005) indicam que o consumo médio de papel por funcionário varia de 150 a
300 kg por ano.
Nos últimos anos, a indústria bancária começou a tratar de forma mais direta o conceito de
sustentabilidade, ajustando sua gestão em direção a um caminho responsável, gerando assim ações
mais sustentáveis e incorporando conceitos voltados à ecoeficiência junto aos seus parceiros de negócio
e à sociedade. A temática ecoeficiência, por sua vez, deixou de ser tratada somente como ferramenta de
gestão ambiental, transformando-se em fator capaz de influenciar o comportamento da instituição
bancária e de seus funcionários, visando a melhoria de sua imagem e a diminuição de seus custos,
viabilizando assim caminhos para alcançar vantagem competitiva duradoura.
Segundo dados de pesquisa realizada pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos (2011), os
programas e projetos de gerenciamento do impacto ambiental receberam R$ 16,4 milhões para seu
desenvolvimento, por parte de 33,3% dos bancos abordados. Esses recursos foram aplicados em ações
variadas, que vão desde a educação e conscientização sobre o tema ambiental até a adoção de práticas e
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inovações tecnológicas que permitem redução do consumo de recursos naturais como água e energia.
Porém, ações dessa envergadura somente são exequíveis com a participação de diferentes organizações
em torno da rede de negócios da instituição bancária.
Assim, outro ponto importante presente nesta pesquisa trata do enfoque de redes de organizações, cuja
análise é considerada extremamente relevante para o estágio atual das empresas, levando-se em conta o
ambiente integrado e no qual o relacionamento tem sido tratado como ponto fundamental de evolução e
crescimento às organizações. Faz-se necessária esta análise sob o ponto de vista das redes uma vez que
as empresas atuam como complementadoras umas das outras, em um modelo de cocriação de valor,
consolidando os pontos fortes e minimizando os pontos fracos das organizações participantes.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo é caracterizar as ações sustentáveis desenvolvidas pelas redes de
empresas e organizações constituídas a partir dos três principais bancos privados atuantes no Brasil
(Itaú, Bradesco e Santander).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Gestão ambiental
A responsabilidade social corporativa tem sido cada vez mais considerada na agenda das empresas
contemporâneas. Assim, a decisão em desenvolver atividades dessa natureza considera os impactos
ambientais decorrentes das atividades realizadas pela empresa em seu processo produtivo (MELO
NETO; FROES, 2001). Nesta situação, vale ressaltar que para a prática estratégica da Gestão
Ambiental é importante incorporar critérios de responsabilidade social corporativa à gestão estratégica
do negócio, traduzindo as políticas de inclusão social e de promoção da qualidade ambiental, entre
outras, em metas que possam ser computadas na sua avaliação de desempenho (ETHOS, 2006).
Por essa razão, a gestão ambiental pode ser compreendida como a forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. E ainda
pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2006).
A partir deste contexto, Guimarães (1995) entende gestão ambiental como uma forma de conduzir os
negócios da empresa baseando-se no desenvolvimento social, procurando envolver todas as partes do
sistema de produção e venda empresarial, ou seja, acionistas, funcionários, prestadores de serviço,
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente.
Para Souza (1993), a gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos bem
definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e controlar os impactos introduzidos por um
empreendimento sobre o meio ambiente. Na visão de Hart (1995), gestão ambiental é o sistema que
inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e
manter a política ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos
provocados no ambiente pelas suas atividades.
Conhecer os princípios ambientais é um dos requisitos básicos para uma empresa que deseja ser
sustentável, visto que é com base nestes princípios que todas as suas decisões deverão ser tomadas,
para que respeitem a legislação vigente e conquistem espaço competitivo junto ao mercado. De acordo
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com Antunes (2002), não existe possibilidade de pensar em vida ou qualidade de vida, sem pensar em
meio ambiente. O autor declara que não há possibilidade de ver o meio ambiente de modo restrito e
dissociado da sociedade. Assim sendo, sob a ótica de gestão ambiental, a empresa pode promover ações
de ecoeficiência ao buscar implementar melhorias em seus processos produtivos.
2.2. Ecoeficiência
A estratégia de ecoeficiência tem origem na década de 1980, baseada na ideia geral de que a
sociedade pode ser transformada a fim de resolver os problemas ambientais que começavam
a se agravar à época. Um pressuposto básico ao desenvolvimento deste tema repousa na
discussão sobre a adaptação das atividades empresariais ao crescimento econômico e
desenvolvimento industrial, ou seja, a produzir mais com menos (AALL; HUSABO, 2010).
Dahlsrud (2009) define que ecoeficiência como a redução da intensidade com que as
matérias-primas, materiais e consumo de energia por unidade de produto são utilizadas,
buscando-se assim melhorar as possibilidades de reciclagem e reutilização, ampliando-se a
regeneração de recursos, aumentando a durabilidade dos produtos e as chances de reciclagem
dos componentes, reduzindo assim a dispersão de substâncias tóxicas no ambiente.
Para Co; Booth; Louis (2006), o termo ecoeficiência foi proposto em 1990 por dois
pesquisadores suíços, Schaltegger e Sturm. A nomenclatura ecoeficiência foi formalmente
definida e aprovada pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável
(WBCSD) em 1991, como sendo a entrega de mercadorias e serviços a preços competitivos e
que satisfaçam as necessidades humanas, trazendo qualidade de vida, enquanto
progressivamente reduzem os impactos ecológicos e a intensidade de recursos durante todo
o ciclo de vida do produto, a um nível pelo menos em linha com a capacidade de carga da
Terra.
Já na visão de Desimone e Popoff (2000), ecoeficiência surgiu em razão da necessidade das
organizações diminuírem a emissão de gás carbônico e demais gases geradores do efeito estufa. Kolarz;
Korol; Krawczyk (2010) argumentam que ecoeficiência seja um novo conceito de gestão
ambiental que integra as considerações ambientais com análise econômica para melhorar
produtos e tecnologias. Ou seja, ecoeficiência é uma ferramenta estratégica da empresa,
configurando-se num fator-chave para seu desenvolvimento sustentável. A correta análise e
emprego da ecoeficiência pela empresa permite encontrar a solução mais eficaz, levando-se em
conta aspectos econômicos e de compatibilidade ambiental dos produtos e tecnologias.
Quanto ao objetivo da ecoeficiência, Thant e Charmondusit (2010) afirmam que a
ecoeficiência busca maximizar a criação de valor, apesar da minimização do uso de recursos e
emissões de poluentes. Dessa forma, a mensuração dos resultados de uma estratégia ecoeficiente é
importante para medir a dissociação entre o crescimento econômico e a pressão ambiental.
Assim, conforme expõem Michelsen e Dahlsrud (2009), os principais objetivos da análise de
ecoeficiência são: redução do consumo de recursos, redução do impacto ambiental, aumento do
valor do produto agregado, aumento da eficiência econômica da produção e, por fim, redução
do impacto ambiental.
Já para Barbieri (2007), a ecoeficiência baseia-se na ideia de que a redução de materiais e energia por
unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa e, ao mesmo tempo, reduz as
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pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso, seja como depósito de resíduos. Ou seja, a
ecoeficiência pode ser vista como uma ferramenta de gestão que representa uma forma para solucionar
problemas cada vez mais latentes no cotidiano corporativo, ou seja, os problemas que afetam o meio
ambiente.
Assim, a ecoeficiência tem assumido um papel cada vez maior nas estratégias de gestão ambiental das
empresas, constituindo-se numa ferramenta essencial para conciliar crescimento econômico e melhoria
do desempenho ambiental. Nessa seara, a ecoeficiência passa a ser entendida como um determinado
nível de eficiência organizacional alcançado pela empresa. Nível esse caracterizado pela entrega de
bens e serviços a preços competitivos, que satisfazem as necessidades humanas e melhoram a
qualidade de vida, ao mesmo tempo que minimizam os impactos ambientais e a intensidade do uso de
recursos naturais a um ponto ao qual o meio ambiente suporta em um equilíbrio dinâmico, conforme
exposto pelo World Business Council for Sustainable Development - Eco Efficiency (2002).
Na visão de Virjan (2011), a ecoeficiência é motivada não apenas por questões relacionadas à
proteção ao meio ambiente, mas também pela perspectiva de economia financeira importante
sob a forma de custos mais baixos de energia e água, além de menos despesas com
matérias-primas, materiais e combustíveis, dentre outros. A nova economia deve ser a
economia do mundo moderno, das necessidades humanas, de modo a criar um consenso
entre as necessidades humanas e as necessidades do meio ambiente. Nesse contexto, as
empresas podem assumir papel significativo na criação desse consenso.
Hertwich (2009) argumenta de forma crítica a respeito do debate sobre a ecoeficiência e modernização
ecológica, discorrendo que este tem se concentrado na eficiência da produção industrial, em consenso
com o meio ambiente; isto é, o uso de recursos ou emissões e resíduos por unidade de produção ou por
unidade de preço. Porém, o resultado final tem sido objeto de pouca atenção, ou seja, se a aplicação de
uma estratégia de ecoeficiência tem realmente reduzido a pressão ambiental na sociedade como um
todo, ou apenas mudou literalmente a pressão para outras ações relacionadas às atividades econômicas.
Já para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a ecoeficiência
pode ser definida como a eficiência com que os recursos ecológicos são utilizados para atender as
necessidades humanas, sendo seu resultado obtido a partir do valor dos produtos e serviços gerados por
uma empresa, um setor econômico ou, ainda, um país; dividido pela soma das pressões ambientais
geradas pelas empresas e setores (LEHNI, 2000).
Na concepção de Mirata e Emtairah (2005), a ecoeficiência conceitualmente trata especificamente de
uma nova maneira de a sociedade se relacionar com seu ambiente, de forma a garantir a sua própria
continuidade e a de seu meio externo, sendo que as empresas assumem importante papel nesse novo
modelo. Elias e Magalhães (2003) complementam a importância das empresas ao asseverarem que
nesse novo contexto surge, na prática, a produção mais limpa e a ecoeficiência como sustentadores da
estratégia da empresa.
Os conceitos de ecoeficiência expostos até aqui indicam a existência de uma importante ligação entre
eficiência dos recursos e produtividade, lucratividade e responsabilidade ambiental da empresa. Ou
seja, a ecoeficiência assume um sentido de melhoria econômica das empresas, pois busca eliminar
resíduos e utilizar recursos de forma mais coerente. Assim, empresas ecoeficientes podem obter
redução dos custos e se tornarem mais competitivas, alcançando vantagens em novos mercados,
principalmente em mercados nos quais as exigências para produtos sustentáveis são rigorosas (DIAZ e
PIRES, 2005).
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Assim, a ecoeficiência gera uma melhoria econômica nas empresas, minimizando os resíduos e
utilizando os recursos de forma mais adequada. Empresas ecoeficientes podem reduzir custos e serem
mais competitivas, aplicando procedimentos ambientalmente corretos, sem comprometerem a
qualidade dos produtos. Estes procedimentos se baseiam em conceitos tais como: prevenção da
poluição, redução do consumo de matéria-prima, redução e minimização do desperdício e produção
limpa (WBCSD, 2002).
Em outras palavras, a ecoeficiência pode ser vista como o uso eficiente dos recursos naturais, sem
deixar de gerar maior produtividade e lucratividade, associado (ou tendo como consequência) à maior
responsabilidade ambiental da empresa/indústria, principalmente quando utilizado em redes
organizacionais. Ou seja, o uso mais eficiente de matérias-primas e de energia é capaz de reduzir custos
econômicos e os impactos ambientais da produção para todos os envolvidos na cadeia de negócios da
rede de empresas estabelecida.
2.3. Redes de Organizações e Empresas
O conceito de rede é definido por Grandori e Soda (1995) como um conjunto de nós conectados por
relações. O seu uso pela teoria organizacional e administrativa é uma figura de linguagem comparativa,
uma metáfora que se torna instrumento para criar e compreender as organizações e seus
relacionamentos. Rachid (2000), por sua vez, afirma que alguns autores utilizam o termo rede para se
referirem a uma forma particular de organização, buscando assim prescrever como uma organização
deve ser para se tornar competitiva. A autora complementa que o termo ‘organização em rede’ está
associado a uma lógica de ação coletiva que permite a cooperação a longo prazo entre as diferentes
organizações envolvidas.
Cândido e Abreu (2004) argumentam que as redes consistem num conjunto de informações interligadas
por meio de relações específicas, estruturadas a partir da definição dos papéis, atribuições e relações
entre os elementos participantes. Isto envolve aspectos relacionados à estrutura, heterogeneidade e
hierarquia, os quais precisam ser devidamente definidos e explicitados (CÂNDIDO e ABREU, 2004).
Amato Neto (2000) indica que a formação de redes de empresas pode surgir de uma necessidade
empresarial (não planejada) ou de uma necessidade estratégica (planejada).
Neste aspecto, considera-se que são muitas as formas para classificar e diferenciar os tipos de redes:
dependência estratégica das partes; formação relacional; flexibilidade da produção; integração da
produção; grau de compartilhamento das funções; objetivos e amplitude destes; tempo de duração;
setores industriais envolvidos; grau e tipo de ligação e vínculos entre as partes e liderança de
organizações centrais, dentre outras possibilidades (FARIAS FILHO; CASTANHA; PORTO, 2009).
Conforme argumentam Hoffmann, Molina e Martinez (2004), as empresas que integram uma rede
conseguem reduzir custos, dividir riscos, conquistar novos mercados, qualificar produtos e serviços e
ter acesso às novas tecnologias.
Hanna e Walsh (2008) argumentam que a cooperação permite o estabelecimento de conexões entre os
agentes ou a constituição de relações estruturadas (socialmente e economicamente) em rede, no sentido
de atender aos objetivos individuais e coletivos dos seus participantes. Em outros termos, a construção
de relacionamentos de interesses econômico-sociais entre as organizações poderá produzir benefícios
recíprocos e inclusivos econômica e socialmente.
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2.4. Indústria Bancária Brasileira
A indústria, segundo Porter (1990) é a unidade básica para se compreender a competição. O autor
define indústria (incluindo produtos e serviços) como um grupo de competidores (empresas) que
produzem produtos ou serviços similares e que competem entre si. Estes competidores podem ser
entendidos como empresas que formam uma determinada indústria que reúne as atividades humanas
que, ao utilizar o trabalho, transformam matéria-prima em outros produtos.
A indústria bancária brasileira tem ocupado destacado posicionamento em termos econômicos,
políticos e sociais no país. Pereira (2004) assevera que os bancos, enquanto intermediários do capital,
ocupam lugar estratégico na estrutura capitalista de diversos países. Meirelles (2004) argumenta que a
indústria bancária brasileira é formada por bancos múltiplos e comerciais, sendo que os produtos que
esta indústria oferece são serviços que envolvem as mais variadas transações financeiras, tais como:
conta corrente, financiamentos, investimentos, empréstimos, aplicações e cartões de crédito, dentre
outros. Os bancos desta indústria operam oferecendo estes serviços tradicionalmente através de suas
agências e caixas eletrônicos e mais recentemente através do uso da tecnologia da internet.
A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) congrega atualmente 126 bancos associados
(privados e públicos) que representam a indústria bancária brasileira. A indústria bancária brasileira
apresentou em 2010 um faturamento de R$ 462 bilhões, o que representou mais de 21% do total do PIB
nacional sendo, portanto, uma das principais indústrias do país e um dos setores responsáveis pelo
crescimento do PIB nacional nos últimos anos (FEBRABAN, 2011).
A característica da indústria bancária brasileira (bancos múltiplos) é de concentração, pois os maiores
bancos, dentre os quais três privados e dois públicos, detêm cerca de 98% das agências e dos postos de
atendimentos. Os cinco maiores bancos múltiplos (levando-se em conta os ativos) são: Itaú, Banco do
Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal. Juntos, esses bancos detêm quase 80% do
mercado. Há de se ressaltar ainda que estes cinco bancos são os que mais investem em projetos de
sustentabilidade (FEBRABAN, 2010).
3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Para alcançar os objetivos do presente estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter
qualitativo (GIL, 2002) em duas etapas, a saber: a primeira empregou uma pesquisa bibliográfica que
buscou conhecimentos nas fontes bibliográficas, compreendendo artigos científicos, publicações
periódicas, sites, balanços financeiros e informações disponíveis sobre os principais bancos privados
atuantes no Brasil, com o objetivo de conhecer e caracterizar as estratégias de gestão ambiental e as
ações voltadas à ecoeficiência adotadas por essas instituições juntos às redes de empresas em que
atuam.
A segunda etapa da presente pesquisa envolveu entrevistas com roteiro semi-estruturado aplicado aos
executivos e gestores de áreas administrativas ligadas à sustentabilidade nos bancos pesquisados, bem
como com os gestores das organizações constituintes da rede de empresas analisada. Especificamente
em relação às organizações envolvidas na rede de empresas dos respectivos bancos (fornecedores,
instituições de ensino e ONGs), buscou-se entrevistar os representantes com poder de decisão.
O universo contemplado nesta pesquisa refere-se aos 126 bancos oficialmente atuantes no país, de
acordo com dados da FEBRABAN (2011). Dentre esse universo, optou-se por prospectar como
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amostra os três maiores bancos múltiplos privados atuantes no Brasil: Itaú, Bradesco e Santander. O
critério de seleção da amostra deveu-se à representatividade desses bancos no contexto nacional, uma
vez que, juntos esses bancos detêm 55% dos ativos, 56% dos lucros, 65% dos funcionários e 62% das
agências (FEBRABAN, 2010).
Assim, foram entrevistados dois gestores de cada banco e dois gestores das respectivas organizações e
empresas parceiras inseridas na rede analisada, conforme caracterizações a seguir descritas:
A) Gestores dos bancos analisados:
- GBA 1 (Gestor 1 do Banco A) - Cargo: supervisor de sustentabilidade sênior, tempo no Cargo: 1
ano e 10 Meses, tempo de atuação na indústria bancária: 4 anos, tempo de atuação no nanco: 4
anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 2 anos;
- GBA 2 (Gestor 2 do Banco A) - Cargo: analista de sustentabilidade pleno, tempo no cargo: 4
meses, tempo de atuação na indústria bancária: 5 anos, tempo de atuação no banco: 5 anos, tempo
de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 2 anos;
- GBB 1 (Gestor 1 do Banco B) - cargo: sub-gerente executivo de responsabilidade socioambiental,
tempo no cargo: 3 anos, tempo de atuação na indústria bancária: 22 anos, tempo de atuação no
banco: 14 anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 5
anos;
- GBB 2 (Gestor 2 do Banco B) - cargo: gerente executivo de responsabilidade socioambiental,
tempo no cargo: 7 anos, tempo de atuação na indústria bancária: 18 anos, tempo de atuação no
banco: 15 anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 10
anos;
- GBC 1 (Gestor 1 do Banco C) - cargo: gerente de projetos de Sustentabilidade, tempo de cargo: 1
ano e 2 meses, tempo de atuação na indústria bancária: 16 anos, tempo de atuação no banco: 16
anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 9 anos;
- GBC 2 (Gestor 2 do Banco C) - cargo: analista de desenvolvimento sustentável sênior, tempo de
cargo: 4 anos e meio, tempo de atuação na indústria bancária: 7 anos, tempo de atuação no banco:
7 anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 12 anos.
B) Gestores de organizações e empresas da rede formada a partir dos bancos analisados:
- PBA 1 (Parceiro 1 do Banco A - Fornecedor) - cargo: sócio - gerente de qualidade e
sustentabilidade, tempo de cargo: 4 anos, tempo de atuação na empresa: 7 anos e meio, tempo de
atuação em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 4 anos;
- PBA 2 (Parceiro 2 do Banco A - Organização não governamental - ONG) - cargo: diretora de
comunicação, tempo de cargo: 15 anos, tempo de atuação na empresa: 15 anos, tempo de atuação
em questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 15 anos;
- PBB 1 (Parceiro 1 do Banco B - Fornecedor) - cargo: gerente de qualidade e sustentabilidade,
tempo de cargo: 4 anos, tempo de atuação na empresa: 7 anos e meio, tempo de atuação em
questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 4 anos;
- PBB 2 (Parceiro 2 do Banco B - Fornecedor) - cargo: proprietário, tempo de cargo: 8 anos, tempo
de atuação na empresa: 8 anos, tempo de atuação em questões voltadas à sustentabilidade e
ecoeficiência: 3 anos e meio
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- PBC 1 (Parceiro 1 do Banco C - Fornecedor) - cargo: gerente de qualidade e sustentabilidade,
tempo de cargo: 4 anos, tempo de atuação na empresa: 7 anos e meio, tempo de atuação em
questões voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 4 anos;
- PBC 2 (Parceiro 2 do Banco C - Organização não governamental - ONG) - cargo: presidente,
tempo de cargo: 3 anos, tempo de atuação na empresa: 3 anos, tempo de atuação em questões
voltadas à sustentabilidade e ecoeficiência: 12 anos.
As respostas dadas pelos sujeitos às questões do instrumento de pesquisa foram transcritas para melhor
compreensão do conteúdo auferido na pesquisa de campo. Posteriormente, foi empregada a técnica de
análise de conteúdo visando a realização da análise dos dados, identificação e validação de categorias e
codificação, conforme metodologia proposta por Bardin (1977) e Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva
(2006). A partir do procedimento para validação das categorias instituídas, desenvolveu-se a
verificação do nível de ocorrência dos códigos encontrados nas falas dos respondentes, sendo que
alguns segmentos de dados puderam ser classificados em diferentes códigos simultaneamente.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1. Breve caracterização dos maiores bancos privados atuantes no país e sua rede de empresas e
organizações
A seguir é apresentada uma breve caracterização dos bancos privados analisados na pesquisa de campo
efetuada, bem como as principais empresas e organizações atuantes em sua rede e as respectivas ações
sustentáveis de gestão ambiental e ecoeficiência desenvolvidas.
BANCO ITAÚ S/A
O Banco Itaú foi fundado 1943 na cidade de São Paulo (SP). É um banco com forte presença no varejo,
marcada por uma ampla rede de atendimento. O banco possuía 2.931 agências, 783 PABs (posto de
atendimento bancário) e 22.023 caixas eletrônicos. A fusão em 2008 com Unibanco elevou estes
números para 3.766 agências, 5.082 PABs e mais de 30.000 caixas eletrônicos. O banco também está
presente com subsidiárias na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bahamas, Ilhas Cayman, Nova
York, Portugal, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, China e Japão.
O Quadro a seguir expõe os principais parceiros componentes da rede de empresas/organizações
constituída pelo Banco Itaú, e ainda as ações desenvolvidas e resultados alcançados.
Empresas /
Organizações

WWF Brasil

Instituto Avisa
Lá

Quadro 1 – Rede de empresas/organizações constituída pelo Banco Itaú
Área de
Ações com o
Principais Ações e
Tempo
Atuação
Banco
Reconhecimentos
Empresa defensora do clima,
Projeto ‘Salve 1 milhão de
PIC Natureza
Árvores’, Pegada ecológica, Dia da
ONG
16 anos
Clube Corporativo Mata Atlântica, Prêmios
‘Governança Premiada Defensores
do Clima’
Fundação Itaú
Projetos ‘Formar em Rede’ e ‘Além
ONG
26 anos
Social Educação
dos números’, Prêmio Itaú UNICEF
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Financeira
Escolas Pinheiros, Centro e Sul,
Professor Comunitário, Prêmio
UNICEF 2011
Prêmio Polo de Organização de
Conhecimento, Prêmio
Responsabilidade Social –
UNICEF, 1328 associados,
Conexões sustentáveis - São Paulo,
Amazônia, Corredor Ecológico do
Vale do Paraíba, Carvão Sustentável
Primeira Gráfica de Segurança
Carbon Free, Selo Ambiente Livre
de Tabaco, Adoção de produtos de
limpeza ecoeficiente, Gestão de
Resíduos Industriais e Coleta
Seletiva

Cidade Escola
Aprendiz

ONG

15 Anos

Fundação Itaú
Social

Instituto Ethos

ONG

20 Anos

Venda de aparas de
papel
Ecomudanças

30 Anos

TI Verde
Venda de aparas de
papel
Ecomudanças

Prêmio Itaú UNICEF, Prêmio Itaú
Finanças Sustentáveis

BMK

Gráfica

Sustainability:
Valor do
Amanhã

Risco de
negócios

25 Anos

Programa de Coleta
Seletiva
Educação
Financeira

IBM

Tecnologia

124 Anos

TI Verde

Prêmio Itaú UNICEF, Selo Verde,
redução da emissão de CO2

Sciery

Redes corporativas

5 Anos

TI Verde
Vendas de Aparas
de Papel

Ambiente educacional on line,
Prêmio Itaú Finanças Sustentáveis

VIVO

Telecomunicações

124 Anos

TI Verde

Conexão sustentável, Tecnologia
sustentável, Atitude sustentável

42 Anos

Programa de Coleta
Seletiva
Educação
Financeira

PROTEGE

Transportes

Prefeituras Rio
de Janeiro e
Santos

Governo

2 Anos

Grupo Pão de
Açúcar

Cartão de
crédito

1 ano

Projeto Apoema

ONG

3 anos

SENAC

Instituicão de
ensino

1 ano

Transporte
sustentável Sistema SAMBA
Parte da renda com
cartões revertida a
ações sustentáveis
Educação
Ambiental
Educação
Ambiental Patrocínio de livro
sobre
sustentabilidade

Projeto Crescer, Protege Solidária,
Projeto Capacitar
Projeto de sustentabilidade das
Prefeituras em parceria com o Itaú,
Sistema de bicicletas SAMBA (RJ)
e Percorrer o calcadão à beira-mar
ou em outras áreas estratégicas da
cidade
Projeto de sustentabilidade para
ações conjuntas das duas
instituições
Projeto Apoema de Educação
Ambiental
Livro ‘Sustentabilidade – a
legitimação de um valor’

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

BANCO BRADESCO S/A
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O Banco Bradesco foi fundado em 1943 no município de Marília (SP) e atualmente estende-se por todo
o país, tendo sua rede de atendimento composta por 4.444 agências, 1.368 PABs, 1.608 PAAs (posto
de atendimento avançado), 17.922 pontos de atendimento próprios e 35.007 pontos de atendimento em
terceiros (sendo 12.323 pontos da rede Banco 24 horas). Presente em todos os municípios brasileiros. O
banco também atua em outros países, como Argentina, Japão, Inglaterra, Luxemburgo e Estados
Unidos, por meio de agências e subsidiárias.
O Quadro a seguir expõe os principais parceiros componentes da rede de empresas/organizações
constituída pelo Banco Bradesco, bem como as ações desenvolvidas e resultados alcançados.
Empresas /
Organizações
SOS Mata
Atlântica
Projeto
Semente
Fundação
Abrinq

Educadores sem
fronteiras

BMK

Laboratório
Aché
IBM
Futuro
Promocional

Even

Scazilli.fmv

Quadro 2 – Rede de empresas/organizações constituída pelo Banco Bradesco
Área de
Ações com o
Principais Ações e
Atuação
Tempo
Banco
Reconhecimentos
Fundação Bradesco Costa Atlântica Floresta do Futuro
ONG
35 anos
Fundação SOS
Lagomar, Plantando Cidadania
Mata Atlântica
Rede das Águas Viva a Mata
Título de utilidade pública pelo
ONG
Fundação Bradesco Estado de São Paulo, Projeto de
5 anos
educação ambiental
Projeto ‘Creche para todos’,
Projetos ‘Escola no campo’, ‘Adote
ONG
25 anos
Fundação Bradesco
um sorriso’ e ‘Salvando vidas de
crianças no Nordeste’
Título UNICEF de
Responsabilidade Social no Projeto
ONG
20 anos
Fundação Bradesco ‘Matemática para todos’,
acompanhamento de jovens e
adolescentes
Primeira gráfica de segurança
Programa de Gestão
Carbon Free, Selo ‘Ambiente Livre
Ecoeficiente
Gráfica
30 Anos
de Tabaco’, adoção de produtos de
Reciclagem e
limpeza ecoeficientes, Gestão de
Inovação
resíduos industriais e coleta seletiva
Prêmios ‘Lupa de Ouro’, ‘Empresa
Laboratório
Amiga da Indústria’, ‘Positivo de
47 anos
Reciclagem
farmacêutico
Responsabilidade Social’ e ‘Ser
Humano’
Inovação
Prêmio ‘Itaú UNICEF’, Selo Verde
Tecnologia
124 Anos
Tecnológica
na redução da emissão de CO2
Fornecedor de
Programa de Gestão Produtos ecológicos. parque gráfico
12 Anos
brindes
Ecoeficiente
totalmente sustentável
Construção e manutenção da rede
de agências sustentáveis com
materiais e tintas totalmente
EmpreenPrograma de Gestão sustentáveis, prêmio ‘Alta
dimentos
26 anos
Ecoeficiente
Qualidade Ambiental’, única
Imobiliários
construtora a figurar no Índice de
Sustentabilidade Empresarial da
BM&F/BOVESPA
Serviços
Programa de Gestão Reciclagem e economia no uso de
17 anos
jurídicos
Ecoeficiente
recursos naturais e materiais,
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prêmio ‘Finanças Sustentáveis’
Governo do
Estado do
Governo
1 ano
Amazonas
Instituto Ethos
ONG
10 anos
Governo do
Estado do Rio
Governo
2 anos
de Janeiro
Fonte: elaborado pelos autores (2013).

Patrocínio
Patrocínio Prata
Patrocínio

Fundação Amazonas Sustentável
Conferência Ethos
Rio – Cidade Sustentável

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
O Banco Santander foi fundado em 1857, tendo origem espanhola. É uma grande instituição financeira
mundial, com presença em mais de 22 países, entre eles Reino Unido, Suíça, Rússia, Hungria,
República Tcheca e Marrocos. Já no Brasil sua atuação deu-se a partir de 1982 e, com a aquisição do
Banco Real em 2009, o Santander passou a ocupar a terceira posição no ranking nacional de bancos
privados com 2.463 agências, 4.445 PABs e mais de 18.500 caixas eletrônicos.
O Quadro a seguir expõe os principais parceiros componentes da rede de empresas/organizações
constituída pelo Banco Santander, bem como as ações desenvolvidas e resultados alcançados.
Empresas/
Organizações
Águas Claras
do Rio Pinheiro
Akatu

Ecofuturo

Projeto Escola
Brasil

BMK

Quadro 3 – Rede de empresas/organizações constituída pelo Banco Santander
Área de
Principais Ações e
Tempo
Ações com o Banco
Atuação
Reconhecimentos
Recuperação do Rio Restauração e revitalização da flora e
ONG
4 anos
Pinheiros
fauna do Rio Pinheiros (SP)
Energias renováveis, Prêmio
Consumo
ONG
18 anos
‘Integrare Prêmio Itaú Finanças
Consciente
Sustentáveis’
Projeto Escola
Dia Nacional da Leitura, Prêmio de
Brasil
ONG
13 anos
Educação para Sustentabilidade
Projeto Cultura
Reservas Ecofuturo
Ecoeficiente
Projeto Escola
Brasil formada por Melhoria na qualidade do ensino nas
ONG
14 anos
funcionários do
escolas públicas do país
banco
Primeira gráfica de segurança
Programa de Gestão
Carbon Free, Selo Ambiente Livre
Ecoeficiente
Gráfica
30 Anos
de Tabaco, adoção de produtos de
Reciclagem e
limpeza ecoeficientes, gestão de
Inovação
resíduos industriais e coleta seletiva

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

Instituição de
ensino

60 anos

Unilavras

Instituição de
ensino

46 anos

Suzano Papel e
Celulose

Fornecedor de
papéis e
formulários

85 anos
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Universia Santander
Universidades

Prêmio ‘Santander Universidades’

Universia Santander
Universidades
O uso do papel
certificado, de
baixo impacto
ambiental

Prêmio ‘Santander Universidades’

Responsabilidade socioambiental

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Sodexo

Fornecedor de
alimentação

30 anos

Dell

Tecnologia

28 anos

Martifer
Energia elétrica
Fonte: elaborado pelos autores (2013).

1 ano

Sobras orgânicas
Reciclagem
Projeto Cultura
Ecoeficiente
Patrocínio

The Better Tomorrow Plan – Plano
por um amanhã melhor
Utilização de materiais reciclados
Quatro parques eólicos instalados

4.2. Principais ações sustentáveis desenvolvidas pelos maiores bancos privados atuantes no país
O Quadro 4 apresenta de forma resumida as principais ações sustentáveis promovidas pelos três
maiores bancos privados atuantes no Brasil.
Quadro 4 – Principais ações sustentáveis realizadas pelos maiores bancos privados atuantes no Brasil
Bancos
Principais ações sustentáveis
Itaú

Bradesco

Santander
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- PIC Natureza lançado com o apoio da WWF-Brasil
- Fundação Itaú Social
- Prêmio Itaú UNICEF
- TI Verde
- Ecomudança
- Educação Financeira
- Redução de 17% nos consumos de água e papéis
- Programa de coleta seletiva de plásticos e alumínios
- Uso louças e metais projetados para reduzir o consumo de água
- Programa de coleta seletiva de plásticos e alumínios
- Cartuchos usados em impressoras e máquinas copiadoras são doados a entidades
carentes
- Ações como venda de aparas de papel
- Fundação Bradesco com 180.000 alunos atendidos
- Fundação SOS Mata Atlântica
- Primeira instituição brasileira a compensar a sua emissão de CO2
- Certificação ISO 14001
- Programa Gestão da Ecoeficiência
- Reciclagem, inovações tecnológicas e economia no uso de recursos naturais e materiais.
- Comitê Executivo de Eficiência
- Treinamentos específicos, ética, finanças sustentáveis e língua brasileira de sinais
(Libras)
- Comunicação interna = mensagens eletrônicas, do informativo Sempre em Dia via
Intranet, da revista interna Interação, de cartilhas temáticas e de programas da TV
Bradesco, levando em conta sugestões dos funcionários
- Projeto Escola Brasil
- Projeto Universidades
- Projeto Cultura Ecoeficiente
- Patrocínio para recuperação do Rio Pinheiros
- Universidade Solidária
- Três pilares: reduzir, reutilizar e reciclar
- Distribuição de canecas para uso pessoal que substituem os copos plásticos descartáveis
- Sistema de coleta seletiva nos prédios administrativos
- O Banco doa 100% dos resíduos recicláveis às instituições beneficentes
- Sobras orgânicas, oriundas de seu refeitório, são entregues a uma empresa privada que
descarrega o material em um aterro sanitário no bairro do Jaguaré (São Paulo), que
13
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posteriormente o transforma em adubo orgânico
- Os prédios administrativos e 98% das agências têm coleta seletiva
- Lâmpadas, pilhas, baterias e cartuchos de impressoras passaram a ter destinação
devidamente adequada
- O uso do papel certificado, de baixo impacto ambiental é incentivado
- Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa e um plano de
redução/compensação dessas emissões
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos balanços sociais dos bancos Itaú (2011), Bradesco (2011) e Santander (2012).

No quadro acima é possível perceber diversas ações sustentáveis voltadas ao desenvolvimento da
gestão ambiental e ecoeficiência nos bancos privados analisados. Em maior ou menor grau, verifica-se
que cada um dos três bancos busca introduzir ações concretas que sustentem a estratégia apoiada na
gestão ambiental, inclusive com o desenvolvimento de ações de ecoeficiência diretamente relacionadas
na melhoria da prestação dos serviços disponibilizados aos clientes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema meio ambiente torna-se cada vez mais relevante na agenda das organizações contemporâneas,
diante da complexidade do mundo dos negócios e do atual estágio de degradação ambiental observado
no planeta. A indústria bancária, frente às questões relacionadas à sustentabilidade, também tem sido
impactada, buscando assim promover soluções voltadas à gestão ambiental e ecoeficiência.
Os resultados da pesquisa de campo efetuada demonstrou que os três bancos privados analisados no
estudo mantêm uma rede de organizações e empresas voltadas à viabilização de ações sustentáveis. Ou
seja, foi possível observar que os bancos pesquisados efetivam grande parte de suas ações voltadas à
gestão ambiental e ecoeficiência por meio da intensa participação dos atores (organizações e empresas)
participantes da rede por eles desenvolvida. Entre tais atores, destacam-se empresas fornecedoras
parceiras de negócio, ONGs, instituições de ensino e governos estaduais. Em geral, as ações
desenvolvidas pelos bancos por meio de sua rede de organizações e empresas privilegiam iniciativas
voltadas à sustentabilidade e educação.
Também observou-se como resultado, iniciativas específicas dos bancos analisados por meio da
promoção de ações voltadas à ecoeficiência. Tais ações são desenvolvidas internamente, de modo a
propiciar a melhoria dos processos internos e serviços prestados. Porém, observa-se que as
organizações e empresas envolvidas na rede estabelecida em torno dos bancos pesquisados também
atua como agentes parceiros para a viabilização dessas iniciativas.
Em síntese, as ações de sustentabilidade oriundas da gestão ambiental e ecoeficiência podem
configurar-se como promotoras de melhoria na imagem dos bancos junto à sociedade, além de impactar
também no resultado operacional destes.
Como limitação do presente estudo, indica-se a existência de restrições no processo de coleta de dados
da pesquisa de campo. Eventualmente encontraram-se algumas barreiras em função da
confidencialidade das informações a serem prestadas, principalmente caso dos gestores dos bancos e
demais empresas e organizações analisadas, por julgarem que tais informações possam ser
consideradas estratégicas à organização em estudo.
Embora sejam evidentes as limitações inseridas na presente pesquisa, fica clara a contribuição de se
estudar o setor de serviços e, mais especificamente, o setor financeiro, destacando-se para tanto a
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indústria bancária brasileira como um grande campo de estudo para os pesquisadores e profissionais
ligados à área de gestão ambiental. A contribuição acadêmica da presente pesquisa volta-se ao avanço
do tema que, embora seja objeto de pesquisas já existentes principalmente em relação às empresas
industriais, não se verificam estudos específicos voltados às empresas prestadoras de serviços,
notadamente quanto ao relacionamento entre bancos e empresas e organizações parceiras voltadas ao
desenvolvimento de ações de ecoeficiência. Assim sendo, a construção de um referencial teórico amplo
e a aplicação dos conceitos de gestão ambiental na prática, podem indicar caminhos a serem seguidos
pelos demais pesquisadores, bem como contribuir na construção e desenvolvimento do pensamento
científico acerca do tema.
Estudos futuros deverão levantar novas questões proporcionando uma vasta investigação em diferentes
variáveis, tais como objetivos, atividades corretivas, preventivas e educativas voltadas à gestão
ambiental de grandes corporações e suas respectivas ações de ecoeficiência.
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Resumo: O setor sucroenergético desempenha papel cada vez mais importante no contexto econômico brasileiro. A
eficiência das empresas setor desse segmento passa, obrigatoriamente, por questões ligadas à sustentabilidade das ações
desenvolvidas em seu processo produtivo, o que pode ser verificado a partir do nível de gestão ambiental em que se
encontram as organizações que compõem esse setor. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou analisar o delineamento da
gestão ambiental de duas indústrias do setor sucroenergético localizadas na microrregião de Assis-SP, a partir da
implementação e execução das diretivas do Protocolo Agroambiental. Utilizando-se de roteiros semiestruturados e
questionários, a pesquisa mostrou haver alterações na estrutura organizacional, notadamente após a adesão ao Protocolo
Agroambiental, dando às questões ambientais maior destaque. Evidenciou, ainda, que as indústrias analisadas encontram-se
na intersecção entre os níveis intermediário e avançado de gestão ambiental, com predominância de ações voltadas para o
atendimento às regulamentações legais. Contudo, conclui-se que a adesão e o estabelecimento de metas e ações para o
cumprimento das diretivas do Protocolo, têm contribuído para que as empresas tenham boas perspectivas para melhorar o
nível de gestão ambiental.
Palavras-chave: Gestão Ambiental. Setor Sucroenergético. Sustentabilidade. Protocolo Agroambiental. Taxonomia de
Gestão Ambiental.

Abstract: The sugarcane industry plays an increasingly important role in the context of the Brazilian economy. The
efficiency of the sector companies in this segment passes obligatorily by issues of sustainability of actions undertaken in its
production process, which can be seen from the level of environmental management which are the organizations that make
up this sector. Thus, this study aimed to analyze the design of environmental management in two industries sugarcane
industry in the microregion of Assis-SP, from the implementation and execution of directives Environmental Protocol.
Using questionnaires and semi-structured roadmaps, research has shown some changes in organizational structure,
especially after joining the Environmental Protocol, giving greater prominence to environmental issues. Also evidenced that
the industries analyzed are at the intersection between the intermediate and advanced levels of environmental management,
with a predominance of actions to meet legal regulations. However, it is concluded that the membership and the
establishment of goals and actions to comply with the directives of the Protocol, have contributed to that enterprises have
good prospects for improving the level of environmental management.
Key-words: Environmental Management. Sugarcane industry. Sustainability. Environmental Protocol. Taxonomy of
Environmental Management.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos dez anos, o debate sobre a sustentabilidade socioambiental tem sido ampliado,
abarcando, sobretudo, o impacto da produção agrícola, impulsionada pela crescente demanda mundial
por alimentos e fontes de energia renovável que exige novos conhecimentos sobre como produzir em
conformidade com os critérios e padrões sustentáveis (LEHTONEN, 2011; RUVIARO et al., 2012).
O setor sucroalcooleiro no Brasil, constituído por usinas de produção de açúcar e álcool, é
conhecido mundialmente pelos seus altos níveis de produtividade nos dois elos da cadeia produtiva,
isto é, no cultivo e colheita como também no processamento do açúcar e do álcool e seus derivados
(CAMARGO JR. e OLIVEIRA, 2011).
A experiência brasileira com o etanol, aliada a alguns outros importantes fatores como a alta
competitividade na produção de cana e a disponibilidade de terras propícias à cultura, permitem ao
Brasil assumir papel de liderança nas exportações mundiais de etanol (VIEIRA, 2006; JANSSEN e
RUTZ, 2011). Além disso, o completo desenvolvimento do processo para a produção comercial de
etanol de segunda geração – o etanol celulósico – nos próximos anos pode representar uma mudança
transformacional na indústria da cana do país (MATSUOKA et al., 2009).
A cana-de-açúcar é cultivada em mais de oito milhões de hectares no Brasil, em todas as regiões
geográficas do país (CONAB, 2012), atingindo em 2010/11 uma produção de aproximadamente 622
milhões de toneladas. Nesta mesma safra, os estados do Centro-Sul1 foram responsáveis pela produção
de mais de 560 milhões de toneladas, sendo que deste total, somente o estado de São Paulo produziu
aproximadamente 362 milhões de toneladas de cana no mesmo período (MAPA, 2011).
Nesse segmento em crescente expansão, as empresas desempenham um importante papel para a
inovação e eficiência, sobretudo como suporte para o alcance do almejado desenvolvimento
sustentável. Pesquisadores como Shrivastava et al. (2011) testemunham transformações
socioeconômicas ocorridas em países como Índia – segundo maior produtor –, tendo a indústria da
cana-de-açúcar como principal mola propulsora.
Considerando que atualmente a degradação ambiental constitui-se numa das mais graves
ameaças para a sobrevivência da humanidade (FRAJ-ANDRÉS et al., 2009) e, ainda, o fato de que a
expectativa da sociedade com relação às empresas é crescente e, simultaneamente, decresce a
confiança, os casos de “negócio verde” surgem como resposta das empresas aos desafios e pressões
ambientais (FIGGE e HAHN, 2012), haja vista o principal tema da Conferência Internacional Rio+20
ter sido “Economia Verde”, um chamado à participação direta das empresas.
1.1 Problema de Pesquisa e Objetivo
Nesse contexto, destaca-se o papel da Secretaria de Estado do Meio Ambiente ao estabelecer
parceria com o setor sucroenergético paulista com a finalidade de desenvolver tratativas que promovam
ações a serem executadas pelas indústrias do setor tendo em vista o cuidado com o meio ambiente.
Dependendo da maneira como a empresa atua em relação aos problemas ambientais decorrentes
das suas atividades, ela pode desenvolver diferentes abordagens de gestão ambiental, as quais podem
também ser compreendidas como níveis comuns de gestão ambiental.

1

Compreende os estados de GO, MG, MT, MS, PR e SP.
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Dessa forma, define-se como problema de pesquisa a seguinte questão: Como o Protocolo
Agroambiental influencia a gestão ambiental das indústrias do setor sucroenergético a partir da
implementação e execução de suas diretivas?
Para fazer frente a esta questão de pesquisa, tem-se como objetivo principal analisar o
delineamento da gestão ambiental de duas indústrias do setor sucroenergético localizadas na
microrregião de Assis-SP a partir da implementação e execução das diretivas do Protocolo
Agroambiental.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Gestão Ambiental Empresarial
A noção de que existe certa tensão entre as atividades econômicas e o ambiente natural não é
nova. A importância de se compatibilizar as ações antrópicas com o meio ambiente natural tem sido
anunciada em muitos estudos.
A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, passa a exigir uma postura
diferenciada de empresários e gestores que, impreterivelmente, devem considerar a questão ambiental
em suas decisões, adotando concepções administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a
capacidade de suporte do planeta (BARBIERI, 2004).
Nesse cenário fortalece-se a gestão ambiental empresarial como uma necessidade para as
empresas reduzirem os impactos ambientais causados por suas atividades.
Haden et al. (2009) advogam que a gestão ambiental diz respeito à incorporação de objetivos e
estratégias ambientais aos objetivos e estratégias mais amplos existentes na organização, afinal, os
conceitos de preservação ambiental e de gestão estão interligados, fazendo, ambos, parte do mundo dos
negócios, ou seja, gestão ambiental como componente da gestão empresarial.
González-Benito e González-Benito (2006) reforçam que o principal fator que leva as
organizações a adotarem uma gestão ambiental refere-se às exigências dos stakeholders. Os estudos de
Abreu et al (2011) a partir da aplicação de modelos econométricos permitiram concluir que o papel
exercido pelos stakeholders representa relevante fonte de influência sobre o desempenho das empresas,
notadamente em função da proatividade ambiental.
Cabe a contribuição de Crotty e Rodgers (2012), ao afirmarem que as empresas praticam a
gestão ambiental em resposta a um ou a uma combinação de três fatores: a regulação, a pressão das
partes interessadas (stakeholders) ou preocupação com os custos, considerando, ainda, as influências
das atitudes e percepções gerenciais.
Clark et al (1994) entendem que, se o ambiente de negócio é visto em termos de insumos para a
organização que está sob controle de outras organizações ou grupos de interesse, então a gestão
ambiental pode ser definida como um conjunto de ações deliberadas, destinadas a controlar, mudar,
influenciar ou se adaptar a essas entradas.
Assim, considerando que a questão ambiental tornou-se um foco crítico nas atividades
industriais em geral e no setor sucroenergético em especial e, ainda, o fato de que toda organização
gera impactos ambientais, os quais devem ser gerenciados, torna-se relevante e estratégico o estudo
sistemático da gestão ambiental no âmbito das organizações, sobretudo a partir da influência do
Protocolo Agroambiental.
De um modo geral, as organizações têm reagido às pressões dos seus mais diversos
stakeholders, no que diz respeito à adoção de uma postura ambiental adequada às suas práticas
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relacionadas ao meio ambiente, o que, a rigor, se traduz em assumir uma gestão ambiental condizente
com os seus aspectos e impactos ambientais, além do interesse em proteger o meio ambiente,
propriamente dito.
No entanto, estudos mostram que as organizações não praticam a gestão ambiental na mesma
gradação (BOIRAL, 2006; GONZÁLEZ-BENITO e GONZÁLEZ-BENITO, 2006). A revisão de
literatura mostra que os diferentes níveis em que as empresas podem incorporar as práticas ambientais
têm recebido diversas nomenclaturas que sintetizam as várias propostas evolutivas. O Quadro 1
apresenta, sinteticamente, as principais propostas evolutivas para análise da gestão ambiental
corporativa, bem como os níveis comuns de gestão ambiental proposto para efeito deste estudo.
Autores/Pesquisas
Níveis comuns de
gestão ambiental
Hunt e Auster
(1990)
Azzone e Bertelé
(1994)

Quadro 1 – Taxonomias para níveis de gradação em gestão ambiental
Fases da Gestão Ambiental
Iniciante

Intermediário

Avançado

Iniciante

Reativo

Preventivo

Pragmático

Proativo

Estável

Reativo

Antecipatório

Proativo

Criativo

Maimon (1994)

Controle ambiental nas
saídas
Controle da poluição

Controle ambiental nas práticas e
processos industriais
Prevenção da poluição

Hart (1995)

Prevenção da poluição

Gestão ambiental em produtos

Venselaar (1995)
Azzone, Bertelé e
Noci (1997)
Russo e Fouts
(1997)
Berry e Rondinelli
(1998)

Reativo

Ativo

Donaire (1994)

Hoffman (1999)
Sharma, Pablo e
Vredenburg (1999)
Miles e Covin
(2000)
Sanches (2000)
Winn e Angel
(2000)
Buysse e Verbeke
(2003)
Corazza (2003)
Barbieri (2004)
Rohrich e Cunha
(2004)
Cagno, Trucco e
Tardini (2005)
Polizelli, Petroni e
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Passividade

Reação

Controle ambiental na
gestão administrativa
Proatividade
Desenvolvimento
sustentável
Proativo

Antecipação

Comprometimento com legislação

Inovação

Prevenção da poluição

Não preparado

Reativo

Proativo

Ambientalismo industrial

Ambientalismo
regulador e normativo

Ambientalismo estratégico

Gestação

Politização legislativa

Litigação

Modelo de adequação da gestão ambiental
Reativa
Ambiental reativo
deliberado
Estratégia reativa

Ambiental não
realizado

Modelo estratégico de gestão ambiental
Proativa
Ambiental ativo
emergente

Ambiental proativo
deliberado

Prevenção da poluição

Liderança ambiental

Controle da poluição

Prevenção da poluição

Integração matricial da
variável ambiental
Abordagem estratégica

Controle

Prevenção

Proatividade

Integração pontual da variável ambiental

Controle da poluição
Reativo

Prevenção da poluição
Ofensivo

Transição

Inovativo
4
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Kruglianskas (2005)
Rothenberg,
Controle total da
Schenck e Maxwell
Regulação
Eficiência
poluição
(2005)
Seiffert (2005)
Improvisação
Formalização
Boiral (2006)
Esperar-para-ver
Jabbour e Santos
Especialização funcional
Integração interna da dimensão ambiental
(2006)
da dimensão ambiental
Jabbour (2010)
Reativo
Preventivo
Cetrulo, Molina e
Passiva/Reativa
Preventiva
Malheiros (2012)
Fonte: Adaptado de Jabbour et al. (2009).

Ciclo de vida
Gestão dinâmica
Proativa
Integração externa da
dimensão ambiental
Proativo
Proativa

Para este estudo adotar-se-á os níveis comuns de gestão ambiental propostos no início do
Quadro 1. Nota-se que as empresas que se encontram no primeiro estágio, ou seja, estágio iniciante – o
estágio menos desenvolvido da gestão ambiental – tem como característica principal a preocupação
com o atendimento às regulamentações ambientais e em evitar a geração de problemas ecológicos para
a alta administração. Além disso, a área ambiental tende a ter pouca autoridade na estrutura
organizacional. A empresa não se envolve em atividades externas sobre o tema ambiental.
Em um segundo estágio, encontram-se empresas em que a questão ambiental começa a ser
discutida por outras áreas, além daquela específica, muito embora as principais ações ainda continuem
sob a responsabilidade das áreas produtivas. A área de gestão ambiental adquire maior destaque na
estrutura organizacional, sendo que algumas ações externas começam a ser desenvolvidas pela
empresa. A alta administração envolve-se periodicamente (BARBIERI, 2007).
Nas empresas situadas no estágio avançado de gestão ambiental, a redução de impactos tornouse um elemento fundamental na estratégia de negócio e criação de vantagem competitiva. Nesse
estágio, a área de gestão ambiental é atuante com ações integradas junto às demais áreas da
organização. Observa-se um envolvimento permanente e sistemático da alta administração, a qual
estimula a exploração de oportunidades e antecipação de problemas. Além disso, os fornecedores
passam a ser avaliados, sobretudo, com base em critérios ambientais.
Cetrulo et al. (2012), a partir da análise de dados de uma amostra de dezenove indústrias
produtoras de etanol, representando mais de 30% de toda cana moída atualmente no Brasil, realizaram
estudo sobre a postura ambiental dessas empresas, levando à proposição de uma taxonomia de postura
ambiental empresarial, que conta com características e indicadores que possibilitam o enquadramento
das ações das empresas em cada uma das classificações de postura ambiental proposta.
O Quadro 2 apresenta essas posturas de gestão ambiental que passarão a ser denominadas níveis
comuns de gestão ambiental, além de suas principais características e exemplos de indicadores.
Quadro 2 – Níveis comuns de gestão ambiental, principais características e indicadores.
Níveis comuns de
Principais características
Exemplos de indicadores
gestão ambiental
Iniciante
 Preocupação com atendimento às  Não há definição de responsabilização pela
regulamentações ambientais
gestão ambiental
 Área ambiental tem baixa autoridade  A administração não reconhece os impactos
na estrutura organizacional
decorrentes das operações
 Neutralidade estratégica
 Ocorrência de passivo / multas ambientais
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 Ausência de integração
 Predomínio de ações reativas
Intermediário
 Criação de cargo, função ou
departamento ambiental
 Existência
de
grupo
técnico
específico
 Média autoridade na estrutura
organizacional
 Integração pontual
 Predomínio de ações preventivas
Avançado
 Controle da gestão ambiental pela
alta gerência
 Sistema gerencial especializado
 Variável ambiental introduzida nas
decisões e seleção de fornecedores
 Dimensão estratégica
 Integração matricial
 Predomínio de ações proativas
Fonte: Adaptado de Cetrulo et al. (2012).

 Adota metas de redução para uso de recursos
(água, energia elétrica e outros)
 Tem processo para prevenir/reduzir impacto
ambiental
 Adota práticas sistematizadas de política
ambiental
 Política ambiental integrada às demais políticas
 Exigência de comprovação de práticas de gestão
ambiental pelos fornecedores
 Influência na formulação de estratégias
 Alta gerência participa da gestão ambiental

Independentemente do nível em que se encontra a gestão ambiental nas empresas, pode-se inferir que a
mudança na postura ambiental por parte das organizações consiste, na prática, num conjunto de
respostas aos mais diversos estímulos e pressões que a circundam (CETRULO et al., 2012). Além dos
fatores internos, há fatores externos de pressão, que provocam uma resposta no sentido das empresas
controlarem seus impactos ambientais (BANSAL e ROTH, 2000).
Nesse sentido, torna-se importante e necessário o desenvolvimento de estudos a respeito da postura
ambiental das organizações, como estímulo para que o Estado possa desenvolver políticas públicas que
atendam o setor produtivo em questão. Além disso, serve como subsídio para que a sociedade promova
cobranças fundamentadas e, ainda, para que as próprias empresas promovam incrementos na área
ambiental, de modo a torná-la estrategicamente sustentável ao longo de toda a cadeia produtiva.
2.2 O Protocolo Agroambiental
O Protocolo Agroambiental consiste num acordo de cooperação assinado em junho de 2007 entre o
Estado de São Paulo, representado pelas Secretarias de Estado da Agricultura e Abastecimento (SAA) e
do Meio Ambiente (SMA) e, de outro, a União da Indústria Sucroalcooleira (ÚNICA). Em março de
2008 o documento foi estendido aos produtores/fornecedores de cana-de-açúcar, representados pela
Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA).
O referido documento tem como objetivo principal promover a cooperação técnica e institucional entre
as partes de forma a criar condições que viabilizem, objetiva e transparentemente, o desenvolvimento
de um conjunto de ações para a consolidação do processo de desenvolvimento sustentável do setor
canavieiro no Estado de São Paulo.
Tal iniciativa se desenvolveu a partir de um entendimento entre governo, usinas e fornecedores de
cana-de-açúcar sobre a necessidade de organizar a atividade agrícola e industrial de modo a promover a
adequação ambiental e minimizar, consequentemente, os impactos sobre o meio ambiente e a
sociedade. Isso é especialmente importante em um setor que vem apresentando crescimento
significativo, representando uma parcela cada vez maior na economia do Estado.
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Acredita-se que seja possível estimular a produção sustentável de etanol, respeitando os recursos
naturais e mitigando a poluição, sem descuidar da população da região, contribuindo para o
desenvolvimento regional.
O Protocolo prevê a concessão anual de um certificado de conformidade aos produtores que adotarem
boas práticas de manejo. Considerando que a certificação atesta que a empresa definiu uma política
ambiental e está buscando continuamente a melhoria de seu desempenho ambiental, o Protocolo pode
ser visto como um instrumento de gestão ambiental que ajuda as indústrias a reduzirem seus impactos
ambientais.
Num âmbito mais técnico, as ações do projeto visam articular e subsidiar o órgão licenciador nos
procedimentos de licenciamento e padronização de dados enviados nos estudos ambientais, além de
contribuir para o Sistema Estadual de Informações Ambientais, prioritariamente com informações
sobre cobertura florestal e áreas de recuperação florestal do Estado.
Importante frisar que a adesão por parte das usinas e fornecedores ao Protocolo é voluntária.
Atualmente, 173 unidades agroindustriais assinaram o Protocolo Agroambiental, correspondendo a
aproximadamente 90% do parque agroindustrial paulista. Além disso, mais de 5.400 fornecedores, por
meio de 29 associações, tiveram sua adesão efetivada, o que representa 21,7% da área de cana-deaçúcar do Estado de São Paulo.
O Protocolo define diretivas técnicas ambientais a serem implementadas pelas Unidades
Agroindustriais e pelas Associações de Fornecedores de cana que aderiram ao acordo, sendo muitas
delas mais restritivas que a própria legislação ambiental aplicável no Estado de São Paulo.
O Quadro 3 apresenta as diretivas do Protocolo Agroindustrial para as Usinas.
Quadro 3 - Diretivas do Protocolo Agroambiental para usinas
DIRETIVAS – PROTOCOLO AGROAMBIENTAL
[a] Antecipar, nos terrenos com declividade até 12%, o
[b] Antecipar, nos terrenos com declividade acima de 12%,
prazo final para a eliminação da queimada da cana de
o prazo final para a eliminação da queimada da cana de
açúcar, de 2021 para 2014, adiantando o percentual de
açúcar, de 2031 para 2017, adiantando o percentual de cana
cana não queimada, em 2010, de 30% para 70%
não queimada, em 2010, de 10% para 30%
[d] Adotar ações para que não ocorra a queima a céu aberto
[c] Não utilizar a queima da cana-de-açúcar para colheita
do bagaço de cana ou de qualquer outro subproduto da cananas áreas de expansão de canaviais
de-açúcar
[e] Proteger as áreas de matas ciliares das propriedades
[f] Proteger as nascentes de água das áreas rurais do
canavieiras, devido à relevância de sua contribuição para empreendimento canavieiro, recuperando a vegetação ao seu
a preservação ambiental e proteção à biodiversidade.
redor.
[h] Implementar Plano Técnico de Conservação de Recursos
[g] Implementar Plano Técnico de Conservação do Solo, Hídricos, favorecendo o adequado funcionamento do ciclo
incluindo o combate à erosão e a contenção de águas
hidrológico, incluindo
pluviais nas estradas internas e carreadores.
programa de controle da qualidade da água e reuso da água
utilizada no processo industrial
[i] Adotar boas práticas para descarte de embalagens
[j] Adotar boas práticas destinadas a minimizar a poluição
vazias de agrotóxicos, promovendo a tríplice lavagem,
atmosférica de processos industriais e otimizar a reciclagem
armazenamento correto, treinamento adequado dos
e o reuso adequados dos
operadores e uso obrigatório de equipamentos de
resíduos gerados na produção de açúcar e etanol.
proteção individual.
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Projeto Etanol Verde (2013).
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Observa-se que, das dez diretivas do Protocolo Agroambiental, quatro referem-se à queima da cana-deaçúcar. A Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, que proíbe a queima da cana-de-açúcar no Estado
de São Paulo, apresenta cronologia para redução gradativa da queima; ou seja, até 2021, 100% da área
mecanizável não poderá ter queima e até o ano de 2031, toda área não mecanizável deverá ser colhida
sem queima da palha da cana-de-açúcar. Como pode ser observado nas diretivas [a] e [b] do Protocolo,
esses prazos são reduzidos, para 2014 e 2017, respectivamente.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Esta pesquisa encontra-se alicerçada sobre os pressupostos qualitativos de investigação. A pesquisa
qualitativa é especialmente de grande utilidade quando se pretende investigar contornos de um
fenômeno específico em seu contexto particular. É adequada para obter uma visão crítica e reflexiva
sobre o mundo das organizações e seus processos (ERIKSSON e KOVALAINEN, 2008). Quanto aos
objetivos, pode ser classificada como descritiva, uma vez que expõe características de determinada
população ou de determinado fenômeno (VERGARA, 2010).
Utilizando-se de roteiro semiestruturado, foram realizadas entrevistas com os coordenadores
ambientais de duas unidades agroindustriais do setor sucroenergético localizadas na microrregião de
Assis (SP), aqui denominadas empresas ALPHA e BETA. Após transcrição das entrevistas,
encaminhou-se as mesmas aos entrevistados para que as validassem. Além disso, solicitou-se a esses
mesmos atores que respondessem um questionário estruturado contendo planilha com as diretivas e
respectivas ações e resultados efetivos alcançados com a implementação e execução do Protocolo
Agroambiental. Para a empresa ALPHA foi possível confrontar os dados obtidos e sistematizados com
a realização da entrevista e aplicação do questionário com as informações publicadas em seu relatório
de sustentabilidade, o que proporcionou maior consolidação dos dados.
Após a leitura pormenorizada do conteúdo das entrevistas, somada aos dados obtidos com o
questionário, foram identificadas as principais ações tomadas para cada diretiva. Por fim, com a
sistematização dessas ações foi possível classificar o nível comum de gestão ambiental em que as
empresas se encontram, considerando os indicadores propostos no Quadro 2.
A Figura 1 apresenta o esquema metodológico da pesquisa.

Figura 1: Esquema metodológico da pesquisa
Fonte: elaborado pelos autores.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Breve contextualização das empresas estudadas
A história empresarial da ALPHA começou a ser escrita em 1946. A unidade agroindustrial objeto de
estudo, iniciou suas atividades em 1981, num dos municípios que compõem a microrregião de Assis
(SP). A ALPHA é uma empresa familiar, de capital fechado, brasileira, dos setores alimentício e
energético que desenvolve produtos de alto valor agregado a partir da cana-de-açúcar. Tradicional
produtora de açúcar e etanol, com a decisão estratégica de diversificar sua atuação, passou também a
produzir energia elétrica limpa, a partir da biomassa da cana, e ainda ingredientes para alimentação
humana e nutrição animal, à base de processos biotecnológicos. Atualmente a empresa possui uma área
total de 177,2 mil hectares de lavoura, dos quais 131,5 mil hectares são administrados pelos Parceiros
Agrícolas – modelo de cessão de terra que teve início em 1999.
O grupo controlador da empresa BETA iniciou suas atividades empresariais no nordeste brasileiro em
1935, com aquisição da primeira usina. Em 1970, adquiriu a segunda unidade produtora, também na
região nordeste. Seis anos mais tarde (1976), sua terceira unidade na mesma região. Em 2002, o grupo
instala a primeira usina no estado de São Paulo, com capacidade de moagem de 7.000 ton. de cana por
dia, produzindo açúcar VHP e cristal, além de álcool anidro e hidratado.
4.2 Principais resultados das empresas estudadas
Na estrutura de governança da empresa ALPHA o setor responsável pelas questões ambientais
denomina-se Gestão de Pessoas e Socioempresarial (GPS), ligado à Diretoria Executiva, tendo acima o
Conselho de Administração. Portanto, observa-se que não se trata de um departamento exclusivo para
as questões ambientais. Na fala do técnico entrevistado:
Dentro dessa área de GPS existe um gerente, abaixo do gerente existem coordenadores, um desses coordenadores é o
coordenador de saúde, segurança patrimonial e preservação ambiental; abaixo dos coordenadores existe um especialista em
gestão ambiental [...].

Este cargo de especialista em gestão ambiental a que se refere o entrevistado é um cargo relativamente
novo na empresa matriz e que existe também na unidade ALPHA desde 2008. Segundo o entrevistado,
o ocupante deste cargo na matriz “cuida das legislações, auditoria, certificação [...]”. O entrevistado
informa, ainda, que, o ocupante deste cargo não tem equipe, trabalha sozinho, respondendo diretamente
ao coordenador. O mesmo ocorre com o cargo na unidade ALPHA. Observa-se uma preocupação da
empresa com o atendimento às questões eminentemente burocráticas, no atendimento à legislação, o
que pode ser corroborado com a designação de um funcionário exclusivamente para esse fim.
Na empresa BETA a hierarquia em termos de cargo, numa escala ascendente é composta por liderança,
coordenação, supervisão, gerência e diretoria. A coordenadoria socioambiental está ligada à gerência e
diretoria administrativa. De acordo com a entrevistada, “na minha área a gente não tem supervisor;
então eu estou ligada diretamente à gerência e diretoria, respondo direto pra gerência e diretoria”.
A primeira moagem da usina BETA ocorreu em 2005. Segundo a entrevistada, “devido a questões
ambientais, sentiu-se a necessidade de criar um subsetor para tratar o assunto. Em 2006 foi criado o
cargo de coordenador ambiental [...]”. A entrevistada ocupa este cargo há cerca de dois anos, sendo a
terceira pessoa a ocupá-lo após sua criação. Segundo informações obtidas na entrevista, a empresa está
bastante preocupada com as questões ambientais, principalmente os dirigentes, “sendo um dos maiores
incentivos para a realização dos serviços e cumprimento das legislações”. Não diferente da empresa
ALPHA, percebe-se a força que o cumprimento da legislação impõe sobre a organização.
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Para ambas as empresas, nota-se reconfigurações relativamente recentes na estrutura organizacional,
seja com a criação de um novo departamento ou cargo funcional, seja com a alocação de
responsabilidades e competência no intuito de atender as exigência normativas legais, notadamente a
partir da adesão ao Protocolo Agroambiental.
O envolvimento da alta administração com as questões ambientais da organização é vista pelas duas
empresas como positivo. Segundo depoimento da entrevistada na empresa BETA “uma das vantagens
do grupo é que os dirigentes estão sempre próximos e envolvidos com todas as questões, não sendo
diferente com o departamento ambiental”. Entretanto, isso ocorre há pouco tempo. Segundo a
entrevistada “hoje eles estão muito envolvidos [...]. O entrevistado da empresa ALPHA acredita que
“poderia melhorar”. Contudo, complementa, “a diretoria tem uma boa visão, acredito, pelo que eu
vejo [...] infelizmente eu não tenho muito contato com a diretoria, até pelo nível que estou dentro da
organização, mas eu vejo que ela tem sua preocupação ambiental”. Observa-se que, embora o
entrevistado afirme existir envolvimento da alta administração com as questões ambientais, parece
haver uma lacuna entre a alta administração e o nível executor das funções ambientais, o que pode ser
corroborado na sua própria fala.
Tanto a empresa ALPHA como a empresa BETA são signatárias do Protocolo Agroambiental desde
2007. A motivação comum às empresas para a adesão ao Protocolo é o diferencial de mercado. A
empresa ALPHA, por exemplo, a partir dos avanços obtidos com o Protocolo, obteve motivação para
outras conquistas. O selo internacional Bonsucro (BSI) foi uma delas. Este selo é um pré-requisito para
a venda de açúcar para o mercado europeu. Segundo o entrevistado da ALPHA “o Protocolo
Agroambiental trouxe credibilidade [...] trouxe uma grande renovação e alteração de alguns
patamares [...]. Para a certificação BSI, grande parte do que foi visto no cumprimento da legislação,
atendimentos às metas ambientais, só existe por causa do Protocolo”. Além disso, o Protocolo
Agroambiental possibilitou a venda de etanol para o mercado norte americano. Na fala do entrevistado,
“quando nós fomos auditados, a primeira coisa que a gente apresentou foi o Protocolo Agroambiental
O Protocolo foi o carro-chefe”. O entrevistado referia-se à auditoria promovida para atender às
exigências da Agência Ambiental Americana (EPA).
Quanto à queima da cana-de-açúcar antes da colheita, grandes mudanças ocorreram a partir da adesão
ao Protocolo Agroambiental. Convidado a falar sobre essas mudanças após a implementação do
Protocolo, o entrevistado da empresa ALPHA foi enfático ao afirmar que “quando a gente assinou o
Protocolo, a gente ainda usava fogo, cortava muita cana manualmente [...]” e, então, “em 2011 a
gente já estava colhendo 100% cru”. Para a entrevistada da empresa BETA, “a adesão ao Protocolo
fez com que antecipássemos a aquisição de máquinas colhedoras [...] e também a sistematização das
áreas agrícolas”. Para a safra 2012/2013 a empresa pretende colher de 80 a 85% de cana sem
utilização do fogo em áreas mecanizáveis. Importante reforçar que o prazo final para colheita de 100%
de cana crua em áreas mecanizáveis, segundo as diretivas do Protocolo, é 2014.
No quesito consumo de água (diretiva ‘h’),o Protocolo Agroambiental fixa a meta de 1,0 m 3/ton. de
cana processada. Tanto a empresa ALPHA quanto a empresa BETA apresentam consumo abaixo da
meta estipulada pelo Protocolo, respectivamente, 0,85 m3 e 0,87 m3/ton. de cana processada. Segundo o
entrevistado da empresa ALPHA “com o Protocolo Agroambiental, o consumo reduziu drasticamente”.
Para a empresa BETA, “existe uma preocupação [...] com a utilização dos recursos hídricos”. A
captação de águas nas duas empresas é predominantemente de água subterrânea cujos poços estão
equipados com medidores do consumo de água. Além disso, todos os poços possuem outorga expedida
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pelo órgão competente. Ambas as empresas passaram por alterações nos processos industriais com
adoção de novas tecnologias, por exemplo a substituição de aspersores por torres de resfriamento, onde
há possibilidade de reuso da água no processo produtivo através do sistema de recirculação. Outro
exemplo interessante observado na empresa ALPHA é a substituição da lavagem da cana com água
pela lavagem a seco, sistema composto de gigantescos ventiladores que fazem toda a limpeza da
matéria-prima antes de ser moída. Segundo o entrevistado, “a eliminação da lavagem de cana reduziu
drasticamente nosso consumo de água”. Ações que, de acordo com o entrevistado surgiram com a
implementação e execução das diretivas do Protocolo Agroambiental.
O Quadro 4 apresenta, resumidamente, algumas das principais ações implementadas pelas
empresas ALPHA e BETA para cada uma das diretivas do Protocolo Agroambiental.

Diretivas

A, B e C






D

E




F




G





H






I


J



Quadro 4 – Diretivas e ações implementadas pelas empresas pesquisadas
Ações
Empresa ALPHA
Empresa BETA
Aquisição de colhedoras

Aquisição de colhedoras
Substituição de áreas com alta declividade

Sistematização das áreas para colheita mecanizada
Eliminação de áreas com declividade 
Opção por áreas de baixa declividade
superior a 12%
Treinamento e capacitação de todos os 
Utilização de equipamentos de controle de
envolvidos nos processo agrícolas
emissões atmosféricas nas caldeiras movidas a
bagaço de cana, como os lavadores de gases
Implantação de carreadores com 10 m de 
Proteção com aceiros de 6 m em torno das matas e
largura entre a mata e o canavial
manutenção dos mesmos
Avaliação ambiental de todas as matas 
Manutenção de brigadas de incêndio em pontos
existentes
estratégicos
Todas as áreas de APP são remedidas 
Reflorestamento de espécies nativas regionais em
sempre que há colheita de cana na área
torno das nascentes descobertas
As ações de reflorestamento são voltadas
para as áreas de nascentes
Implementação de medidas de recuperação 
Adoção de práticas como construção de curvas de
do solo, além de medidas para evitar erosões
nível, descompactação do solo, manutenção da
palhada no campo
Uso de técnicas agropecuárias apropriadas
ao terreno e ao tipo de solo
Eliminação da lavagem de cana

Sistema de recirculação em sistema fechado
Implantação de trocadores de calor mais 
Uso da fertirrigação (de acordo com a norma
eficientes
P4.231/2006 – CETESB)
Recuperação do vapor vegetal
Recuperação de condensados
Reuso da água em processos menos nobres
Adoção de práticas dentro das normas 
Adoção do sistema de tríplice lavagem de acordo
específicas de manuseio, uso e descarte das
com a norma regulamentadora específica
embalagens
Instalação de lavadores de gás

Emissão de gases dentro do limite permitido pela
legislação
Regulagem nos processos para evitar
dispersão de gases tóxicos

Aplicação de resíduos e efluentes na lavoura
(fertirrigação) conforme os parâmetros permitidos
Utilização da vinhaça e torta de filtro na
pela legislação vigente
lavoura de acordo com as normas de
aplicação
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Fonte: dados da pesquisa

Para ambas as empresas, como pode ser observado nas entrevistas, o Protocolo Agroambiental
foi responsável pela inclusão de várias ações pontuais no atendimento às suas diretivas, incluindo a
reestruturação organizacional. Para um dos entrevistados “a área de preservação ambiental dentro da
empresa [...] vem se estruturando, ela vem crescendo [...] vem ganhando importância”. Contudo, a
preocupação com as questões ambientais permanece predominantemente focada no atendimento à
legislação. Segundo um dos entrevistados “até então não tinha essa preocupação; a cada ano isso vem
aumentando, tanto a preocupação com a gestão ambiental” como “preocupação com licenciamento
ambiental” e complementa: “Hoje em dia existe todo um cuidado em atender às licenças, em atender o
órgão ambiental”.
Nesse sentido, percebe-se que a gestão ambiental foi introduzida inicialmente pelo efeito das
normas regulamentadoras, incorporadas por meio de pressões externas às companhias. Entretanto, pelo
exposto, o Protocolo Agroambiental parece ter contribuído para a superação dessa fase de
conformidade, uma vez que as organizações passaram a atuar mais preventivamente.
De um modo geral, a adesão ao Protocolo Agroambiental, através do cumprimento de suas
diretivas, foi um fator impulsionador de mudanças no comportamento organizacional que se tornou
gradativamente mais relevante à medida que proporcionou novas oportunidades de mercado, como é o
caso da empresa ALPHA.
Não se observou em nenhuma das empresas pesquisadas ausência total de preocupação e/ou
investimentos no gerenciamento de impactos ambientais. Ao contrário, o fato de existir um aumento
da preocupação ambiental por parte das empresas contribuiu de maneira significativa para uma
mudança de atitude face às questões ambientais. As empresas passaram a incorporar a gestão ambiental
nos processos produtivos – do campo à indústria –, a fim de oferecer resposta à sociedade e se adequar
às novas determinações legais de proteção ao meio ambiente, cada vez mais restritivas.
Nesse sentido, a exemplo do trabalho de Cetrulo et al. (2012), é possível identificar o
posicionamento do nível comum de gestão ambiental das empresas analisadas numa intersecção entre
os níveis intermediário e avançado. Em geral, observa-se que as empresas, estimuladas, sobretudo pelo
Protocolo Agroambiental, cumprem integralmente com os indicadores de gestão para o nível
intermediário ao adotarem metas de redução para uso de recursos (redução do consumo de água, uso da
fertirrigação, por exemplo); processos para prevenção/redução de impacto ambiental (colheita
mecanizada, construção de curvas de nível e outras práticas que evitam a erosão do solo); além de
práticas sistematizadas de política ambiental (a própria adesão e certificação ambiental do Protocolo é
um exemplo).
Contudo, entende-se que a adesão e manutenção da certificação pelo Protocolo Agroambiental
fornece uma base bastante sólida para que as empresas alcancem um patamar mais elevado na gestão
ambiental, notadamente ao permitir que a questão ambiental influencie o processo de tomada de
decisão e, principalmente, sua incorporação na estratégia de negócio da empresa.
Por conseguinte, faz-se necessário que o governo crie incentivos que estimulem essas empresas
a ir além do mero cumprimento às normas regulamentadoras. Esses incentivos poderiam consistir, entre
outras formas, de: a) bonificação financeira e fiscal com redução de percentual na carga tributária às
empresas signatárias e cumpridoras das diretivas; b) maior rigor na fiscalização por parte do Protocolo
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Agroambiental no cumprimento das diretivas, com auditorias in loco mais frequentes; c) maior
valorização pelo próprio Estado ao Protocolo Agroambiental.
Um dos entrevistados reforça essa ideia ao afirmar que “o Protocolo Agroambiental [...] é uma
ótima ferramenta, tanto para destaque na cadeia sucroenergética quanto para as questões ambientais
[...]. Só que precisa ser mais bem utilizada, acho que tem que pagar melhor quem faz e faz certo e tem
que cobrar de quem não tá fazendo”.
O governo, como importante stakeholder, exerce forte influência sobre as políticas setoriais,
sobretudo na utilização de instrumentos restritivos, afinal, como afirmam Cetrulo et al. (2012) grande
parte dos avanços da postura ambiental adotada pelo setor resulta da utilização desses instrumentos.
5 CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo analisar o delineamento da gestão ambiental de duas indústrias do
setor sucroenergético localizadas na microrregião de Assis-SP, a partir da implementação e execução
das diretivas do Protocolo Agroambiental.
Os resultados evidenciaram mudanças positivas na estrutura organizacional das empresas,
principalmente após a adesão ao Protocolo Agroambiental. Todavia, é forte a predominância de
arranjos corporativos com vistas, prioritariamente, ao cumprimento da legislação. Por outro lado, não
se pode negar que a preocupação em estabelecer metas e propor ações para o cumprimento das
diretivas tem servido como um forte impulsionador para a tomada de postura ambiental empresarial.
Nesse sentido, corrobora-se o fato de que o Protocolo Agroambiental, contribuiu para que houvesse um
avanço na gradação do nível comum de gestão ambiental, saindo da zona de intersecção entre o
intermediário e o avançado e firmando-se, efetivamente, no nível avançado.
Porém, observa-se a necessidade de que a política ambiental passe, efetivamente, a integrar as demais
políticas da empresa, além de influenciar a formulação da estratégia corporativa.
Considerando que existem oito usinas localizadas na microrregião de Assis e este trabalho analisou
somente duas delas, pode-se consider uma limitação. Outro ponto que deve ser salientado é que,
embora às vezes possa parecer, este trabalho não pretendeu fazer comparações entre as empresas
pesquisadas e, sim, buscar elementos comuns que pudessem contribuir para a classificação da gestão
ambiental dessas empresas em um dos níveis comuns.
É sugestivo para pesquisas futuras que haja a incorporação de outras unidades agroindustriais da
microrregião pesquisada, a fim de buscar maior consolidação dos resultados.
Por fim, de um modo geral, a principal contribuição dos resultados apresentados evidenciam que o
nível de gestão ambiental em que se encontra a agroindústria reflete muito fortemente a importância e a
forma como são tratadas as questões ambientais no contexto das organizações, além de refletir seu real
interesse em proteger o meio ambiente.
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de relacionar o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) com a variação de preços das
empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo no ano de 2012. Os dados foram coletados pelo software
Economática e para análise do modelo foi utilizado o método dos Mínimos Quadráticos Ordinários. Para uma melhor
avaliação do problema, foi acrescentado o índice financeiro ROE (Return on Equity ou Retorno sobre Patrimônio Líquido),
tornando assim um modelo mais balanceado. O ISE foi implementado como uma variável dummy e para eliminar os
resíduos foi acrescentado uma variável denominada outlier. A amostra utilizada foi de 235 ações negociadas na bolsa de
Valores de São Paulo. A validação dos dados foi realizada através do Teste t e a análise do modelo foi baseada na regressão
linear. O R² deste modelo foi de quase 0,30, assim pode-se afirmar que este modelo explica aproximadamente 30% da
valorização das empresas em 2012. Os resultados mostraram que as empresas que em 2012 as empresas que pertencem ao
ISE obtiveram um valorização inferior às demais empresas.
Palavras-chave: Índice de Sustentabilidade Empresarial; ROE; Mínimos Quadrados Ordinários.
Abstract
This work has the objective to relate the ISE (Corporate Sustainability Index) with the variation of the prices of the
companies traded on the stock values of São Paulo in the year 2012. The data were collected by the software Economática
and the model analysis method used was the Ordinary Least Quadratic. For a better assessment of the problem, was added
the financial index ROE (Return on Equity), making a more balanced model. The ISE has been implemented as a dummy
variable and to eliminate the residuum was added an outlier. Data validation was performed using the Test t and model
analysis was based on linear regression. The R ² of this model was nearly 0.30, so we can say that this model explains about
30% of the valuation of companies in 2012. The results showed that in 2012, the companies belonging to the ISE obtained a
lower performance than other companies.
Key-words: Corporate Sustainability Index; ISE; ROE; Ordinary Least Quadratic.
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1

INTRODUÇÃO

Já há alguns anos iniciou-se uma tendência mundial dos investidores procurarem empresas
socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos. Tais aplicações,
denominadas “investimentos socialmente responsáveis” (SRI), consideram que empresas sustentáveis
geram valor para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos
econômicos, sociais e ambientais. Essa demanda veio se fortalecendo ao longo do tempo e hoje é
amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado internacional (GONÇALVES da
COSTA, BERNARDES VOESE et al., 2011).
Kraemer (2009) afirma que o crescimento demográfico acelerado, somado ao consumo sem
parcimônia dos recursos naturais, à degradação do meio ambiente e à persistência da pobreza, da
injustiça e da violência, em grande parte da humanidade, tem contribuído para a insustentabilidade do
planeta.
Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Propõe-se a ser um meio de
configurar a civilização e atividade humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas
economias possam preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao
mesmo tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a
atingir eficiência na manutenção indefinida desses ideais.
Os recursos ambientais desempenham funções econômicas, entendidas estas como qualquer
serviço que contribua para a melhoria do bem-estar, do padrão de vida e para o desenvolvimento
econômico e social. Empresas estão cada vez mais aptas à utilizar a sustentabilidade sustentável como
parte de sua aplicação financeira, ajudando tanto na sua imagem quanto no apoio recebido devido a
esse estímulo.
O conceito desenvolvimento sustentável está intrinsicamente relacionado com a questão da
responsabilidade social. Compreende as ações das empresas que visam elevar sua produtividade,
melhorar seus produtos, métodos de gestão e contribuir para a preservação do meio ambiente. No
Brasil, o número de empresas preocupadas com a questão socioambiental cresce consideravelmente.
Pesquisas revelam que 67% das empresas da região Sudeste, 55% do Nordeste e 46% do Sul do país
realizaram alguma atividade não obrigatória ligada à comunidade ou aos seus funcionários (TUPY,
2008).
A McKinsey & Co, em parceria com a Global Corporate Governance Forum, realizou uma
pesquisa junto a investidores entre abril e maio de 2002, apurando que estes estariam dispostos a pagar
entre 11% e 41% a mais por ações de companhias que adotam melhores práticas de gestão e
transparência. No Brasil, a pesquisa indica que os investidores pagariam 24% a mais por ações de
companhias com este perfil (MCKINSEY, 2002)
Em outra pesquisa realizada pela BITC and Research International em 2003, revelou-se que
86% dos consumidores concordavam em, quando o preço e a qualidade são equivalentes, eles estariam
mais propensos a adquirir um produto associado a uma “causa”, 61% trocariam de loja pela mesma
razão e 86% teriam uma imagem mais positiva de uma companhia se percebesse que ela estava
realizando algo para fazer um mundo melhor. Da mesma forma, uma pesquisa realizada pela CSR
Europe and Euronext identificou que 51% dos gestores de fundos e 37% dos analistas financeiros
pagariam um prêmio em companhias socialmente responsáveis (HANCOCK, 2005) .
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Cada vez mais clientes estão distinguindo empresas “responsáveis” daquelas “irresponsáveis” e
governos e reguladores estão cada vez mais propensos a emitir licenças e concessões às empresas que
tenham comprometimento com a responsabilidade corporativa (CAVALCANTE, BRUNI et al., 2009).
Atendendo à crescente preocupação do investidor em aplicar recursos em empresas que
incorporam os conceitos de sustentabilidade, Searcy e Elkhawas (2012) apontam que ao redor do
mundo houve a criação dos índices: Índice Dow Jones Sustainability (DJSI); Índice FTSE4 Good e; o
Índice MSCI ESG (Environmental, Social, and Governance). No Brasil, a Bolsa de Valores de São
Paulo - Bovespa -, a exemplo do que já ocorria no mercado financeiro internacional, decidiu pela
criação de um índice de ações que fosse um referencial (benchmark) para esses investimentos: o Índice
de Sustentabilidade Empresarial - ISE. A partir de dezembro de 2005, o ISE passou a refletir o retorno
de uma carteira formada por empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento
sustentável e responsabilidade social (SILVA e QUELHAS, 2006).
A bolsa de valores tem em seu universo milhares de variáveis que influenciam na análise de
uma empresa. Assim temos cada vez mais investidores em busca da relação perfeita entre os índices
que possam retornar uma boa aproximação para o futuro. São diversas combinações possíveis e muitos
resultados obtidos.
Neste contexto, busca-se nesse trabalho, em conjunto com o índice ISE já citado, o retorno
sobre patrimônio líquido, conhecido em inglês como Return on Equity ou expresso pela sigla ROE,
que conforme Monteiro (2006), é bem provável que seja o indicador mais importante que um
investidor deve levar em consideração. Neste contexto, Ross, Westerfield et al. (2010) complementam
que o uso do ROE é muito difundido no mercado, pois corresponde à rentabilidade de todo o capital
próprio da empresa. O retorno sobre patrimônio líquido corresponde à relação entre o ganho obtido
pelos sócios e o capital que foi investido na empresa (MARTINS, 2001).
O Brasil possui grandes desafios em relação à sustentabilidade. No que tange aos aspectos
socioambientais, o país possui níveis bastante insatisfatórios de concentração de renda, de acesso a
serviços básicos e de emissão de efeito estufa. No que tange aos aspectos de governança corporativa,
embora o tema tenha evoluído de forma significativa nos últimos anos, ainda há no país alguns pontos
relevantes que precisam ser endereçados para dar continuidade a esta evolução (SILVA e QUELHAS,
2006).
Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é avaliar a relação entre o ISE e a variação de
preço das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no ano de 2012.
O estudo se justifica, pois para investidores e gestores de empresas é fundamental saber se
investir em práticas sustentáveis pode resultar em um maior retorno e uma maior valorização no
mercado de capitais. Além disso, é relevante comentar que ao redor do mundo já foram realizados
vários estudos buscando comparar o desempenho das empresas com práticas socialmente responsáveis
em relação a empresas sem essa preocupação e os resultados foram bastante contraditórios, o que
justifica um novo estudo sobre o tema. Por exemplo, López, Garcia et al. (2007) compararam os
retornos das ações do Índice Dow Jones Global (DJGI) e o Índice Dow Jones Global de
Sustentabilidade (DJSGI) e constatou que os retornos do DJSGI eram inferiores ao do DJGI, ou seja,
empresas com práticas socialmente responsáveis tendem a ter um desempenho inferior no mercado de
ações do que as demais empresas. Contudo, Knoepfel (2001) realizou um estudo com o objetivo de
comparar indicadores de retorno entre empresas que pertencem ao DJSGI em relação às empresas
pertencentes ao DJGI, e constatou que as empresas do DJSGI possuíam melhores indicadores de
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retorno ao investidor. Já no Brasil, Machado, Machado et al. (2009) realizaram uma pesquisa com o
objetivo de avaliar diferenças de desempenho no mercado de ações entre empresas pertencentes ao ISE
e as demais empresas. O autor não encontrou nenhuma evidência estatística de que há diferença nos
retornos desses dois grupos de empresas no mercado de ações.
O artigo inicialmente faz uma revisão bibliográfica sobre o Retorno sobre Patrimônio Líquido e
sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial. A parte de metodologia demonstra quais serão as
fontes de dados, classificações de períodos e formas de análise. A análise dos dados é realizada através
do Teste t e regressão linear dos dados obtidos. Em seguida apresenta-se as principais conclusões do
artigo.
2

REVISÃO TEÓRICA

A revisão teórica desse artigo é dividida em dois conceitos. Inicialmente é descrito o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) explicando e apontando suas principais utilidades atuais para
depois conceituar o índice ROE (Retorno sobre o patrimônio líquido) para enfim avaliar se existe uma
relação entre as variáveis e a variação de preços das ações.
2.1

Índice de Sustentabilidade Empresarial

A responsabilidade social das empresas tem como principal característica a coerência ética nas
práticas e relações com seus diversos públicos, contribuindo para o desenvolvimento contínuo das
pessoas, das comunidades e dos relacionamentos entre si e com o meio ambiente. Ao adicionar às suas
competências básicas a conduta ética e socialmente responsável, as empresas conquistam o respeito das
pessoas e das comunidades atingidas por suas atividades, o engajamento de seus colaboradores e a
preferência dos consumidores (ETHOS, 2001).
De acordo com Bovespa (2013), o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) é uma
iniciativa pioneira na América Latina que tem como objetivo criar um ambiente de
investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade
contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações através de boas práticas
empresariais. Iniciado em 2005, Sua criação foi financiada pela International Finance Corporation
(IFC), braço financeiro Banco Mundial, cuja missão é promover investimentos no setor privado
de países em desenvolvimento, com objetivo central de reduzir a pobreza e promover a melhoria de
qualidade de vida. Seu desenho metodológico é responsabilidade do Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVCes) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-EAESP).
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na
BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica,
equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. O objetivo do ISE é criar um ambiente de
investimento compatível com o desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a
responsabilidade ética das corporações por meio de boas práticas empresariais. Sua finalidade é a de
oferecer aos investidores uma opção de carteira de ações de empresas reconhecidamente
comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. Também amplia o
entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em
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termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade,
transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas
dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas.
São componentes fundamentais para o desenvolvimento sustentável: crescimento econômico,
proteção ao meio-ambiente e igualdade social. Esses fundamentos, juntamente com a mudança do
paradigma das empresas, que tinham como único foco o lucro, deram origem ao Triple Bottom Line
(BARBOSA, 2007).
Para avaliar as ações mais negociadas e incluir as empresas que as representam no ISE, a
Bovespa utiliza questionários incluídos no conceito do Triple Bottom Line (TBL). Entretanto, esses
questionários acresceram outros indicadores tais como: critérios gerais, critérios de natureza do produto
e critérios de governança corporativa. Portanto, o questionário do ISE busca refletir, além das
características das empresas, sua atuação nas dimensões econômica, ambiental e social, governança
corporativa e a natureza de seus produtos.
De acordo com Waldow (2012) no Brasil essa tendência já teve início, e há expectativa de que
ela cresça e se consolide rapidamente. Atentas a isso, a BM&FBOVESPA, em conjunto com várias
instituições – ABRAPP, ANBIMA, APIMEC, IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio
Ambiente – decidiram unir esforços para criar um índice de ações que seja um referencial
(“benchmark”) para os investimentos socialmente responsáveis, o ISE – Índice de Sustentabilidade
Empresarial. Nesse sentido, essas organizações formaram um Conselho Deliberativo presidido pela
BM&FBOVESPA, que é o órgão máximo de governança do ISE e tem como missão garantir um
processo transparente de construção do índice e de seleção das empresas. Posteriormente, o Conselho
passou a contar também com o PNUMA, IBRACON e GIFE em sua composição. A Bolsa é
responsável pelo cálculo e pela gestão técnica do índice.
2.2

Retorno sobre Patrimônio Líquido

Um dos indicadores mais utilizados pelos investidores para avaliar a rentabilidade das empresas
é o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). O ROE é utilizado nas análises econômicas e financeiras
das empresas e que procura avaliar a eficiência e capacidade de gestão dos investimentos dos
detentores do capital da empresa em termos de produção de resultados financeiros. Quanto maior o
valor do ROE, melhor será a performance da empresa na utilização dos investimentos dos seus
proprietários. Se, por exemplo, o valor do ROE for igual a 0,1, isso significa que cada real de
investimento dos proprietários é convertido em 10 centésimos de resultados líquidos.
O cálculo do ROE é dado pelo lucro líquido do período de um ano dividido pelo patrimônio
líquido, que pode ser do início, fim do ano ou o patrimônio líquido médio do período (MARTINS,
2001).
O lucro líquido é basicamente a parcela da receita da empresa que resta para o acionista, após o
pagamento de todos os custos, despesas, inclusive os juros e impostos. No patrimônio líquido está
contabilizado todo o dinheiro que os sócios ou acionistas investiram na empresa. Considera-se também
que os lucros e prejuízos alteram o patrimônio líquido, bem como reservas de capital, reservas de
reavaliação e lucros acumulados. Segundo Graham e Dodd (1934), outra forma de se calcular o
patrimônio líquido é somar o ativo da empresa, ou seja, todos os bens e direitos dela e subtrair todas as
obrigações, ou seja, tudo que a empresa deve.
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Preston e O’bannon (1997) analisaram a relação entre indicadores de performance social e
financeira de 67 empresas americanas de 1982 e 1992. Os indicadores sociais foram retirados dos
dados da revista Fortune e os indicadores financeiros foram ROE, ROA e ROI (sendo ROE com maior
peso). Os resultados indicaram uma forte e positiva relação entre a performance social e financeira das
grandes corporações financeiras. Concluíram que o desempenho social influencia o financeiro (e viceversa), além de apontarem o fato de existir uma relação sinérgica entre eles. Assim concluímos que o
ROE tem um forte poder para qualquer análise financeira, sendo um importante e potente fator que está
alinhado com o desempenho social.
Embora o enorme poder do ROE, ele tem alguns sérios problemas de performance. O primeiro é
que os ganhos podem ser manipulados legalmente no âmbito de um princípio contábil através de
mudanças na política contábil. A segunda falha é que o ROE é calculado após o custo da dívida, mas
antes de contar o custo da conta do capital próprio. O ROE aumenta quanto maior a alavancagem
financeira, enquanto o rendimento dos fundos emprestados pode exceder o custo dos empréstimos. (Du
TOIT e De WET, 2007)
Para uma melhor análise do ROE nas empresas foi criada a fórmula de Du Pont, que divide o
ROE em três aspectos: Margem Líquida (ML), Giro do Ativo e Alavancagem, de acordo com a fórmula
abaixo:
Equação 1 – Retorno sobre Patrimônio Líquido
É importante notar que temos o mesmo valor do ROE da primeira equação, porém é possível
ver mais claramente de onde está vindo o rendimento, além do motivo dele, se é por causa da eficiência
operacional da empresa (melhor ML e/ou giro do ativo) ou se é por causa de uma maior alavancagem.
O primeiro termo Margem Líquida avalia a eficiência da empresa em converter as receitas em
lucro. Quanto maior for esse item melhor, se, por exemplo, duas empresas possuem o mesmo ROE,
mas uma apresenta ML maior estamos diante de uma empresa mais eficaz operacionalmente.
O Giro Ativo avalia a eficiência da empresa em conseguir gerar receita através dos seus ativos
(estoques, caixa, ativos fixos, etc.). Também quanto maior melhor, pois se uma empresa apresenta um
valor alto, isso indica que a mesma está conseguindo gerenciar melhor seus ativos. Caso o valor seja
baixo, provavelmente a empresa está com problemas de gestão em seus produtos.
O terceiro item avalia a alavancagem da empresa- quanto dos recursos da empresa é oriundo de
terceiros e quanto vem do capital dos sócios. Analisando esse item podemos verificar se a empresa está
tendo rendimento baseado em endividamento, o que pode significar um risco maior. Por exemplo,
se duas empresas tem o mesmo ROE, a que tem a menor alavancagem é a que é mais eficiente
operacionalmente, pois consegue seu retorno através de suas atividades operacionais e não por
alavancagem.
Aqui também é importante salientar, que muitas vezes o endividamento é bom para os
acionistas, porém isso acaba elevando o risco da empresa, pois a mesma terá que honrar essas dívidas
no futuro. Segundo Du Toit e De Wet (2007) o ROE é afetado pela inflação de tal maneira que pode
aumentar mesmo não utilizando os melhores ativos. Ele argumenta que as vendas refletem
imediatamente no impacto da inflação, ao passo que o valor contábil dos ativos (que é uma mistura dos
novos e velhos ativos) não se adapta tão rapidamente aos efeitos da inflação. Os estudos revelaram que
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em 1970, segundo a Standard & Poor’s, 400 empresas diminuíram drasticamente financeiramente ao
passo que seus respectivos ROEs aumentaram devido a rotatividade de ativos. Depois de um tempo de
queda devido a uma crise geral, todas as empresas que mantiveram o ROE alto voltaram a dominar o
mercado. A conclusão do estudo é que se o ROE é positivo, a empresa tem enormes oportunidades de
crescimento.
2.3 Regressão Linear
O método estatístico utilizado no estudo foi uma regressão linear simples, através do modelo de
mínimos quadráticos ordinários (MQO). A análise de regressão linear simples tem o objetivo de
descrever através de um modelo matemático, a relação existente entre uma variável dependente (Yi) e
uma variável independente A utilização das expressões “variável dependente” e “variável
independente” decorre da relação matemática entre elas, não implicando necessariamente em relação
de causalidade.
O modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários é uma técnica de otimização matemática que
procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos
quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são chamadas
resíduos). É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste em um
estimador que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de forma a maximizar o grau
de ajuste do modelo aos dados observados.(WOOLDRIDGE, 2010)
A regressão linear simples pode ser expressa através da Equação 2:
Equação 2 – Modelo de regressão linear
A variável
corresponde ao ponto de intersecção no eixo vertical. Ademais, a
variável , que também é conhecida como coeficiente angular, corresponde à inclinação da reta de
regressão. Stock e Watson (2004) acrescentam que o coeficiente angular indica a variação de Y
associada à variação unitária do regressor.
Pelo fato da reta não conseguir acertar todos os pontos então surge o resíduo . O valor de é
o erro de previsão, ou seja, o desvio entre o valor previsto Yi e o valor observado Yt. (SAMOHYL,
2012)
2.3.1 Teste t
Para dar respaldo a uma regressão linear é necessário uma comprovação estatística de que os
valores encontrados na regressão não são encontrados ao acaso. O presente estudo utiliza o teste t de
student bicaudal para verificar se os resultados encontrados na pesquisa são fruto de uma hipótese nula
(H0); ou se os resultados conseguem comprovar uma hipótese alternativa (H1). De acordo com
Barbetta, Reis et al. (2010), a hipótese nula (H0) é a hipótese aceita como verdadeira até que se prove
estatisticamente o contrário, geralmente representa o oposto da hipótese que se quer provar. Quando os
dados mostrarem evidências estatísticas suficientes de que a hipótese nula é falsa, o teste rejeita-a, e
passa a aceitar em seu lugar a hipótese alternativa (H1), que corresponde à hipótese que o pesquisador
pretende provar. É importante ressaltar que o teste t de student não consegue comprovar com 100% de
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exatidão a rejeição de hipótese nula, por esse motivo se trabalha com intervalos de confiança da
rejeição de hipótese nula que geralmente é de 95%.
Sobre as hipóteses, Samohyl (2012) complementa que as hipóteses podem ser escritas da
seguinte forma:



H0: a equação estimada com Xi não explica adequadamente as variações da variável
dependente Yi
H1: a equação estimada explica as variações da variável dependente Yi
2.3.2 Pressuposições Básicas

E finalmente, para o modelo de regressão ser validado é necessário confirmar premissas a
respeito de como Yi é gerado. Partindo-se desse pressuposto, Gujarati (2006) lista as dez premissas
para a validação do modelo:
1. O modelo de regressão é linear nos parâmetros;
2. Os valores de X são fixos em amostras repetidas;
3. O valor médio do termo de erro ( é zero;
4. Homocedasticidade ou variância constante do erro ( ;
5. Não há correlação entre os termos de erro;
6. Ausência de covariância entre e Xi;
7. O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados;
8. Variabilidade dos valor de Xi;
9. O modelo de regressão está especificado de forma correta;
10. Não há multicolinearidade perfeita entre as variáveis explanatórias.
2.3.3 Coeficiente de determinação
O coeficiente de determinação da amostra, também conhecido como R², de acordo com
Jenichen–Pg, Wickert–Pg et al. (2003) compara a variância da dependente Yi com a redução da
variância, quando uma variável independente Xi é utilizada para estimar os valores de Yi. A proporção
da variação total de Yi é explicada por Xi e varia de 0 a 1, ou seja, de 0% a 100%. Dessa forma, se o
R² for próximo de 1, indica que o regressor é bom na previsão de Y, em compensação, se R² for
próximo de zero, indica que o regressor não possui acurácia na previsão de Yi. Neste contexto,
No item a seguir é apresentada a metodologia utilizada para se atingir os resultados esperados
para este trabalho.

3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos deste artigo são divididos em quatro itens. O primeiro ponto a
ser analisado consiste no levantamento de dados e suas possíveis restrições. Em seguida, o método de
análise explica passo a passo quais são os modelos e as fórmulas utilizadas. O terceiro item a ser
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discutido é o método da regressão linear. O último item consiste nas possíveis hipóteses para o modelo
e os testes utilizados.

3.1 Levantamento de Dados
Para coleta de dados foi usado o software Economática, que consiste em um extenso banco de
dados com informações detalhadas de milhares de empresas incluindo centenas de indicadores
financeiros.
Como primeiro passo, devido ao ISE ser um índice do Brasil, foi restringido apenas empresas
brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Em seguida, já que o período
analisado neste artigo foi a valorização das empresas em 2012, acrescentamos os parâmetros
“Fechamento 2011” e “Fechamento 2012”, esses parâmetros demonstram a cotação de fechamento das
ações de cada empresa. Com base nessas informações é possível obter a respectiva valorização de cada
ação no período de 2012. O último passo foi acrescentar o Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE)
das empresas no ano de 2012.
Para o próximo passo foi utilizado um filtro em todos os parâmetros para ser apresentado
apenas as empresas que estavam ativas e continham os dados requisitados no período escolhido. Após
as alterações, a análise foi iniciada com 235 empresas brasileiras ativas na Bovespa.
Para o levantamento de dados do ISE foi utilizado todas as empresas pertencentes ao Índice de
Sustentabilidade empresarial no fechamento de 2012. Nesse caso, obtiveram-se 54 ações de empresas
que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial.
3.2 Método de Análise
Este estudo vai avaliar e criar uma relação entre o ISE e a valorização de 2012 das empresas
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Para o cálculo da valorização, foi feito a divisão do
Fechamento de 2012 pelo Fechamento de 2011, subtraído de 1, e enfim multiplicado por 100 para
obtermos o resultado em porcentagem. A seguir, a fórmula utilizada:
(

)

Equação 3 – Valorização 2012
Para calcular o retorno sobre patrimônio líquido, foi comparado o lucro líquido contábil
acumulado em 2012 dividido pelo patrimônio líquido médio dos últimos quatro trimestres do mesmo
ano.
Para a utilização do ISE, foi incluído uma variável dummy no modelo, de forma a capturar a
adoção das práticas de sustentabilidade. A variável dependente dummy é uma variável de natureza
qualitativa, indicando presença ou ausência de determinado atributo, assumindo valor um, se apresenta
esse atributo, e zero, se não apresenta (Gujarati, 2006).
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No presente estudo, das 235 ações de empresas avaliadas, 44 delas estavam contidas no Índice
de Sustentabilidade Empresarial e receberam o valor ‘1’ para a variável dummy ISE, as demais
empresas receberam valor “0”.
Para eliminar as discrepâncias de dados que podem acontecer devido a diversos fatores como,
por exemplo, especulações de mercado, operações de fusão e aquisição, subscrição e ofertas públicas
de ações, foi criada uma outra dummy intitulada de “outlier” que descreve empresas que apresentaram
resíduos com valores de 2,5 desvios-padrão acima ou abaixo da média, de modo a eliminar as
discrepâncias do modelo. Das 44 empresas que utilizavam o ISE, 4 divergiram e tiveram a dummy
“outlier”.
3.3 Regressão Linear
As análises de regressão normalmente são realizadas com o suporte de programas
computacionais que facilitam o trabalho. Podem ser utilizadas planilhas eletrônicas que possuem
ferramentas de estatística ou então, softwares desenvolvidos para atender a esta finalidade. Para este
estudo foi utilizado o Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library, mais conhecido como
Gretl. O programa é livre e possui como finalidade a análise estatística dirigida principalmente à
econometria. O Gretl possui interação através de um sistema de menus e linha de comandos, e os
gráficos são gerados a partir do software gnuplot.
A variável dependente, também conhecida como variável “Y”, foi a valorização das empresas
no ano de 2012. As variáveis dependentes, também conhecidas como variáveis “X”, foram o ISE, o
ROE e a constante que surge devido a regressão. Para eliminar os resíduos foi acrescentada a variável
dependente outlier. No nosso modelo, a equação fica conforme a fórmula a seguir:
Equação 4 – Modelo do método dos Mínimos Quadrados Ordinários
Sendo:

: Variável dependente da equação, correspondente a valorização das
empresas analisadas no ano de 2012.

: constante que surge em função da regressão linear, representa aonde a reta corta
o eixo “X” (quando “Y”=0).

: coeficientes constantes que multiplicam as variáveis independentes da
equação.

: o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido médio.

: o Índice de Sustentabilidade Empresarial.

: a variável outlier usada para eliminar os resíduos.
3.4 Hipóteses
No presente estudo tem-se as seguintes hipóteses:

Hipótese Nula (H0)1: a variável independente ISE não exerce influência na valorização
de uma empresa.
XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Hipótese Alternativa (H1)1: a variável independente ISE exerce influência na
valorização de uma empresa.

Hipótese Nula (H0)2: a variável independente ROE não exerce influência na valorização
de uma empresa.

Hipótese Alternativa (H1)2: a variável independente ROE exerce influência na
valorização de uma empresa.

3.5 Aplicação do Teste t
O Teste t foi utilizado para avaliar as hipóteses do estudo. Na pesquisa, foi utilizado um
intervalo de confiança de 95%, dessa forma a pesquisa só consegue rejeitar a hipótese nula pelo teste se
o p-valor da hipótese nula for inferior a 5%.
3.6 Validação do Modelo
A partir das premissas listadas no item 2.3.2, realiza-se então testes estatísticos para avaliar se o
modelo é valido. Os testes são:
 Teste de não-linearidade (quadrados) – Para avaliar se a regressão é linear nos parâmetros;
 Teste de White – Para avaliar a Homocedasticidade ou variância constante do erro do modelo;
 Teste da normalidade dos resíduos – Para avaliar a distribuição dos resíduos;
 Teste de Chow – Para avaliar se não há quebra estrutural;
 Teste RESET (apenas quadrados) – Para verificar se a especificação do modelo é adequada.
Partindo-se do pressuposto que o intervalo de confiança do modelo é de 95%. Para que os teste
consigam rejeitar a hipótese nula de que as pressuposições básicas não são atendidas é necessário que
todos eles atinjam um p-valor acima de 0,05. Além dos testes supracitados, também são gerados
gráficos com a distribuição do resíduos por número de observação e com a distribuição normal dos
resíduos.
4

RESULTADOS

Os resultados são divididos em dois itens. O primeiro contém o MQO com sua equação
formulada e suas possíveis conclusões, enquanto na segunda parte é apresentado os testes do modelo e
discutido os resultados.
4.1 Resultado do MQO
Ao realizar uma regressão através do método dos mínimos quadrados ordinários obtém-se os
seguintes resultados:
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Quadro 1 - Resultados MQO
Inicialmente observa-se que o R² atingido nessa regressão foi igual a 0,298508. Esse resultado
implica que este modelo consegue explicar aproximadamente 30% da valorização das empresas em
2012 a partir do ROE e do ISE. Isso demonstra o alto poder que o ROE tem para explicar as variações
do mercado e uma crescente importância para o Índice de Sustentabilidade Empresarial.
Em seguida, a equação 2 comentada anteriormente pode então ser reformulada substituindo os
valores obtidos, assim teremos a seguinte equação:
Equação 5 – Resultado do Modelo
O primeiro ponto a ser observado é o p-valor do ROE (um número muito próximo a zero) o que
indica que a chance de o ROE e a Valorização de 2012 não estarem relacionadas é aproximadamente
zero. Também observamos seu respectivo coeficiente positivo, que como já esperado, confirma que a
valorização aumentou conforme o ROE subiu. Isso indica que esses dois fatores estão diretamente e
positivamente relacionados. A seguir, o gráfico ajustado/efetivo da valorização em comparação com o
ROE:
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Figura 1 - Resíduos ROE
Fonte: Software Gretl, 2013
Observa-se que os resíduos foram mínimos, e a heteroscedasticidade muito pequena, assim
confirmando a consistência do ROE. Os pontos concentrados e próximos demonstram a estabilidade
deste índice.
O próximo ponto a ser observado é o ISE. Nota-se que seu p-valor é igual a 0,0212, isso
representa um intervalo de confiança de aproximadamente 98% de que o ISE e a valorização das
empresas em 2012 estejam conectados. Por outro lado, ao observar a constante que multiplica o ISE,
constatamos que seu valor é negativo(-15,1869), o que implica numa relação direta e negativa entre a
valorização e o ISE. Conclui-se que empresas que utilizaram o índice ISE em seus orçamentos de 2012
tiveram uma desvalorização quando comparadas com as empresas que não usaram o índice. A seguir, o
gráfico efetivo/ativado da valorização em comparação ao ISE:

Figura 2 - Resíduos ISE
Fonte: Software Gretl, 2013
Como esperado para uma variável dummy, seus valores só podem ser zero ou um. O gráfico
demonstra que o ISE teve poucos resíduos, e a concentração dos pontos foi alta, tornando também um
forte índice para o modelo. Segue abaixo o gráfico que mostra a previsão do modelo para intervalos de
confiança de 95%:
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Figura 3- Gráfico do Previsto e Realizado
Fonte: Software Gretl, 2013
Constata-se a partir do gráfico supracitado que os resultados estão dentro do esperado, e que é
possível que a regressão linear represente o modelo deste artigo.

4.2 Resultado dos testes:
A figura 5 demonstra a distribuição dos resíduos do modelo.

Figura 4 - Normalidade na Distribuição dos Resíduos
Fonte: Software Gretl, 2013
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Através da figura 5 é possível avaliar que a distribuição do modelo segue a distribuição normal.
Assim, pode-se constatar que os pontos que divergiram estão dentro do esperado, e é bem provável que
o modelo passe nos testes da heteroscedasticidade. A seguir, a imagem com o resultado dos testes para
avaliar as pressuposições básicas do modelo:

Quadro 2 - Pressuposições Básicas
A Figura 6 demonstra que o modelo foi aprovado em todos os testes para avaliar as
pressuposições básicas. Partindo-se do pressuposto que o intervalo de confiança do modelo é de 95%,
bastava um p-valor maior ou igual a 0,05 para descartar as hipóteses de que o modelo não continha as
condições básicas. Através dos testes foi possível constatar que o modelo é linear (p-valor 0,19), não
possui heteroscedasticidade (p-valor 0,05), não possui quebra estrutural (p-valor 0,52), a distribuição
dos resíduos é normal (p-valor 0,05) e a especificação do modelo é adequada (p-valor 0,39).
5

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O presente estudo buscou relacionar o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) com a
variação de preços das empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo no ano de 2012. O
método dos Mínimos Quadrados Ordinários foi utilizado para avaliar a relação entre a variação de
preços das ações e a presença ou não da empresa no Índice de Sustentabilidade Empresarial da
Bovespa. As variáveis dependentes ROE e Outlier foram incluídas para melhorar o modelo. Para
validar o modelo foi utilizado Teste T de hipótese em cada um dos parâmetros com intervalo de
confiança de 95% e também foram realizados testes para avaliar a pressuposições básicas do modelo
que são a linearidade do modelo, a adequação da especificação, a ausência de heteroscedasticidade, a
ausência de falha estrutural e a normalidade dos resíduos. O modelo passou por todos os testes de
hipóteses e pressuposições básicas e atingiu um R² de aproximadamente 0,30, o que indica que o
modelo consegue explicar aproximadamente 30% da variação de preços dos ativos no ano de 2012.
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Os resultados indicaram que no ano de 2012 as empresas que fazem parte do Índice de
Sustentabilidade Empresarial atingiram uma variação de preços inferior em 15,19% às empresas que
não fazem parte da composição o que demonstra que no ano de 2012 investir majoritariamente em
empresas com sustentabilidade empresarial não foi uma boa estratégia. O resultado encontrado
contradiz parcialmente os resultados de Tupy (2008) e Orellano e Quiota (2011) que não conseguiram
encontrar evidências estatísticas entre a Sustentabilidade Empresarial e o desempenho das empresas.
Conclui-se assim que o Brasil, apesar de já ter um número significativo de empresas que
utilizam a sustentabilidade em seus projetos, não está conseguindo utilizar o desenvolvimento
sustentável a seu favor. A sustentabilidade vem crescendo no mundo inteiro, e somos mais um país que
precisa aprender seu real valor e importância.
Dentre as limitações do estudo, é importante ressaltar que o Índice de Sustentabilidade
Empresarial possui suas limitações como critério de classificação de empresas com sustentabilidade ou
não, pois nem todas empresas da Bovespa enviam a documentação necessária para concorrer a um
lugar dentro do índice. Além disso, o estudo se limitou apenas ao ano de 2012 e consequentemente em
outros anos pode atingir resultados diferentes, bem como há a limitação de comparar empresas de
setores diferentes.
Como sugestão para novos estudos recomenda-se a análise dos mesmos aspectos acrescentados
com outros indicadores financeiros. Ainda para obter uma avaliação mais concreta, sugere-se que o
período de análise seja maior e dessa forma seja realizada uma regressão com dados em painel. Outra
sugestão é realizar a mesma pesquisa com outros países e outros índices de sustentabilidade
empresarial.
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Resumo: O estudo objetiva analisar quais informações ambientais voluntárias são mais evidenciadas pelas companhias
abertas listadas no ICO2 da BM&FBovespa. Para tal, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por meio de análise
documental e abordagem quantitativa dos dados, em uma amostra que compreendeu 36 companhias. A identificação das
práticas de evidenciação ambiental voluntária ocorreu de acordo com o estudo de Murcia et al. (2008) que elaborou um
índice composto por oito dimensões que objetivam avaliar as práticas ambientais, entre elas: políticas ambientais; sistemas
de gerenciamento ambiental; impactos dos produtos e processos no meio ambiente; energia; informações financeiras
ambientais; educação, treinamento e pesquisa; mercado de créditos de carbono; outras informações ambientais. O
pressuposto deste estudo é que maior evidenciação ambiental voluntária contribui para que as companhias sejam vistas
como organizações mais transparentes e úteis perante à sociedade. Os resultados evidenciaram que dentre as oito
dimensões, as informações sobre créditos de carbono se destacaram com maior nível de evidenciação. Por outro lado,
constatou-se que as informações sobre impactos dos produtos e processos no meio ambiente foram as menos evidenciadas.
Palavras-chave: Evidenciação ambiental voluntária, Companhias abertas, Índice Carbono Eficiente da BM&FBovespa.

Abstract: The study aims to analyze environmental information which volunteers are more evidenced by companies listed
on the BM&FBovespa ICO2. To this end, we carried out descriptive research conducted through document analysis and
quantitative approach of data in a sample comprised of 36 companies. The identification of environmental voluntary
disclosure practices occurred according to the study of Murcia et al. (2008), who developed a composite index based on
eight dimensions which aim to assess the environmental practices, including: environmental policy, environmental
management systems; impacts of products and processes in the environment, energy, environmental financial information,
education, training and research; market for carbon credits, other environmental information. The assumption of this study
is that the largest voluntary environmental disclosure helps companies to be seen as organizations more transparent and
useful to society. The results showed that among the eight dimensions, information on carbon credits stood out with the
highest level of disclosure. On the other hand, it was found that information about the products and processes impact on the
environment were the least evidenced.
Key-words: Environmental Voluntary Disclosure, Public companies, Carbon Efficient Index BM&FBovespa.
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1 INTRODUÇÃO
A evidenciação de informações, segundo Iudícibus (2004), além de ser extremamente
importante, está diretamente ligada ao objetivo que possui a contabilidade, de garantir informações
para os diversos usuários. O autor menciona também que a evidenciação pode ser uma alternativa para
a contabilidade diminuir falhas de informações, principalmente, no que se refere à demanda externa.
Assim, a cada dia as empresas passam a evidenciar mais informações para atender aos órgãos
reguladores (evidenciação compulsória), ou para demonstrar maior transparência na sua administração
(evidenciação voluntária). Nesse sentido, Goulart (2003, p. 59) menciona que as companhias não
devem ficar restritas “[...] apenas às informações requeridas em lei, transmitindo também informações
que, mesmo não sendo compulsórias, colaboram para que o público constitua uma visão correta sobre a
realidade empresarial”. O autor relata, ainda, que as empresas podem evidenciar informações
voluntárias por princípios éticos de transparência e equidade.
A Teoria da Evidenciação geralmente sugere que a evidenciação voluntária ocorrerá se os
custos da empresa para a divulgação e os incentivos do agente para reter a informação forem inferiores
aos benefícios da divulgação (VERRECCHIA, 2001; PETERS; ROMI, 2013). Para Malacrida e
Yamamoto (2006), o que influencia um maior nível de evidenciação voluntária por parte das empresas
é, também, a possível repercussão positiva das informações no mercado de valores mobiliários, que
podem contribuir para melhor avaliação financeira da empresa.
No que se refere à evidenciação de informações voluntárias no Brasil, uma das áreas em que se
pode observar um aumento no volume de informações divulgadas pelas companhias é a ambiental
(BRAGA; SALOTTI, 2008; MACÊDO et al., 2013). A evidenciação ambiental voluntária, além de
aumentar a transparência, também contribui para que as organizações sejam percebidas como sendo
mais responsáveis e úteis para a sociedade. Assim, tornam-se menos propensas a consequências
negativas de grupos de stakeholders, tais como ativistas, agências governamentais e mídia, por
consequência, acabam adquirindo maior legitimidade perante a sociedade (LIVESEY; KEARINS,
2002; BANSAL; CLELLAND, 2004).
Diante do exposto, a questão problema que norteia este estudo é: Quais informações ambientais
voluntárias são mais evidenciadas pelas companhias listadas no ICO2 da BM&FBovespa? Nessa
perspectiva, o objetivo do estudo consiste em analisar quais informações ambientais voluntárias são
mais evidenciadas pelas companhias abertas listadas no ICO2 da BM&FBovespa.
No Brasil, pesquisadores têm investigado, principalmente, fatores capazes de influenciar o nível
de evidenciação ambiental voluntária, como por exemplo: tamanho da companhia (BRAGA,
SALOTTI, 2008; MURCIA et al., 2008; MURCIA; SANTOS; SOUZA, 2009; ROVER et al., 2009);
participação no Índice de Sustentabilidade Ambiental da BM&FBovespa (MURCIA et al., 2008;
ROVER et al., 2009; MURCIA; SANTOS; SOUZA, 2009); natureza da atividade (BRAGA;
SALOTTI, 2008;); empresa de auditoria (MURCIA et al., 2008; ROVER et al., 2009); governança
corporativa (BRAGA; OLIVEIRA; SALOTTI, 2009; MACÊDO et al., 2013). No entanto, pouca
atenção tem sido dada à análise de quais informações ambientais são mais evidenciadas pelas
companhias.
Dessa forma, o estudo torna-se relevante, pois contribui para fortalecer o entendimento sobre o
tema no cenário brasileiro. Justifica-se também em virtude da crescente visibilidade e interesse que a
evidenciação ambiental voluntária vem despertando no meio empresarial e acadêmico, evidenciada em
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pesquisas realizadas ao longo do tempo em diferentes países, como por exemplo, Nova Zelândia
(HACKSTON; MILNE, 1996); Estados Unidos e Canadá (BEWLEY, 1998), países europeus
(ADAMS; HILL; ROBERTS, 1998), países da África (DE VILLIERS; VAN STADEN, 2006), Brasil
(CALIXTO, 2007; MURCIA et al., 2008; ROVER et al., 2009; MACÊDO et al., 2013), entre outros.
2 EVIDENCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
A década de 1990 testemunhou um renascimento generalizado de pesquisas acadêmicas
voltadas para a responsabilidade social corporativa. Essa realidade continua presente em pesquisas
realizadas no século XXI (ELKINGTON, 2001; O’DWYER; UNERMAN; BRADLEY, 2005,
DEEGAN, 2006; RUPLEY; BROWN; MARSHALL, 2012; PETERS; ROMI, 2013).
Entretanto, embora o início do século XXI tenha registrado mudanças no ambiente corporativo
e um mote de empresas agora façam divulgações mais abrangentes e voluntárias sobre meio ambiente,
sustentabilidade empresarial e atividades de responsabilidade social (RAIBORN; BUTLER;
MASSOUD, 2011), a divulgação de informações ambientais ainda é considerada um processo
voluntário. Na melhor das hipóteses, ela é apenas parcialmente refletida nas demonstrações financeiras
atuais e em divulgações de relatórios ambientais da grande maioria das empresas e em países de todo o
mundo (RAIBORN; BUTLER; MASSOUD, 2011; RUPLEY; BROWN; MARSHALL, 2012;
GUIDRY; PATTEN, 2012). Por isso, literatura empírica crescente sugere que os programas de
divulgação ambiental sejam obrigatórios, pois levariam a um melhor desempenho ambiental (KIM;
LYON, 2011).
Ademais, como destacado por Raiborn, Butler e Massoud (2011), os entraves para se efetivar o
processo de divulgação ambiental são inúmeros. Por exemplo, os sistemas de contabilidade financeira
muitas vezes não conseguem divulgar plenamente os custos relacionados com o ambiente, dentre outras
dificuldades, devido à estrutura do plano de contas da empresa. Esse cenário assemelha-se inclusive aos
problemas enfrentados pelos gestores na hora de determinar os custos de produção dos produtos.
Os relatórios ambientais das empresas atuam como um transmissor de dados ambientais,
elaborados com o fito de satisfazer as exigências de prestação de contas dos diversos stakeholders, bem
como, para evidenciar os caminhos trilhados pela empresa no que concerne às questões ambientais
(SUMIANI; HASLINDA; LEHMAN, 2007).
Raiborn, Butler e Massoud (2011) pontuam que os gestores e as partes interessadas estão cada
vez mais conscientes da importância do impacto ambiental das operações de uma empresa ao avaliar o
risco e tentar determinar rentabilidade futura.
Marshall, Brown e Plumlee (2007), Clarkson et al. (2008) e Iatridis (2013) esclarecem que as
divulgações e os relatórios ambientais voluntários deverão incluir informações sobre a capacidade
financeira da empresa, operações ambientalmente sensíveis, participação acionária, riscos ambientais e
compromissos anteriores com grupos ambientais.
Desta feita, percebe-se que as empresas dependem cada vez mais de divulgações ambientais
voluntárias para atender as demandas das partes interessadas no que compete aos requisitos exigidos
para que seja enquadrada como transparente (SLAYTER, 2009) e tenham suas práticas legitimadas
pela sociedade. Além do mais, a Rede Internacional de Governança Corporativa ponderou serem as
divulgações sobre o ambiente importantes para os investidores quando da avaliação do valor das
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empresas, análise das perspectivas futuras, bem como, da constatação de oportunidades e riscos
organizacionais (RUPLEY; BROWN; MARSHALL, 2012).
Assim, infere-se que a divulgação ambiental nos relatórios financeiros tornou-se "um instrumento de
ampla política pública, utilizada para proteger o público e para melhorar o desempenho dos negócios"
(NORTH AMERICAN COMMISSION FOR ENVIRONMENTAL COOPERATION, 2003, p. 2).
3 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE EVIDENCIAÇÃO VOLUNTÁRIA AMBIENTAL
A seguir, estão descritos alguns estudos que analisaram a evidenciação voluntária ambiental,
iniciando pela pesquisa de Murcia et al. (2008), que analisaram a divulgação voluntária ambiental de
empresas pertencentes a setores de alto impacto ambiental listadas na Bovespa no ano de 2006. Os
autores verificaram a relação entre notícia (boa, ruim ou neutra), evidência (declarativa, quantitativa
monetária ou quantitativa não-monetária) e veículo de divulgação (relatório da administração,
demonstrações contábeis ou notas explicativas). Para isso, utilizaram técnicas de análise de
correspondência simples (Anacor) e múltipla (Homals). Em seguida, com o fito de explicar o
disclosure, identificaram os fatores que explicavam a evidenciação voluntária, tudo isso por meio das
técnicas estatísticas de análise fatorial e de regressão múltipla. Testaram seis hipóteses relacionadas ao
tamanho da empresa, à rentabilidade, ao endividamento, à empresa de auditoria, à participação no
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e à internacionalização. Ao final, os resultados
demonstraram que existia relação entre a informação ambiental apresentada de forma declarativa com
uma notícia boa, divulgada no relatório da administração. A análise de regressão confirmou que o fator
‘tamanho’ e as variáveis ‘empresa de auditoria’ e ‘participação no ISE’ eram relevantes em nível de
significância de 5% para a explicação do disclosure voluntário ambiental nas demonstrações contábeis.
Guidry e Patten (2012) revisaram os resultados de treze estudos sobre divulgação ambientais
recentes que incluíam variáveis de controle financeiro (VCF) em seus modelos. Para reunir evidências
sobre a relação entre as variáveis de controle financeiro e de divulgação ambiental corporativa, os
autores revisaram a literatura acadêmica, procurando estudos que preenchessem os seguintes critérios:
uso de alguma medida de divulgação ambiental como variável dependente; inclusão de pelo menos
uma das variáveis de controle financeiro (VCF) utilizados por Clarkson et al.(2008); e referência
específica a um ou mais artigos que tratam sobre VCF e são considerados artigos base, como por
exemplo, o artigo de Verrecchia (1983), Dye (1985) e Lang e Lundholm (1993). No total, foram
identificados 13 estudos que atenderam a esses critérios: Cormier e Magnan (1999), Bewley e Li
(2000), Cormier e Gordon (2001), Ahmad et al. (2003), Brammer e Pavelin (2006), Magness (2006),
Ho e Taylor (2007), Smith et al. (2007), Aerts et al. (2008), Clarkson et al. (2008), Aerts e Cormier
(2009), Dawkins e Fraas (2011) e Cho et al. (2012). A intenção principal dos autores foi identificar se o
corpo de evidências empíricas indicava que as variáveis (VCF) de controle financeiro eram associadas
com a divulgação ambiental das empresas de uma forma sistemática. Ao final, a revisão dos 13 estudos
de divulgação ambiental utilizando variáveis de controle financeiros baseados em VCF não conseguiu
encontrar, com exceção da dimensão da empresa, uma associação consistente entre as medidas de
controle e as diferenças na divulgação ambiental corporativa. Em suma, as evidências encontradas no
trabalho não suportaram a necessidade de inclusão de variáveis de controle financeiro em pesquisa de
divulgação ambiental.
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Rupley, Brown e Marshall (2012) utilizaram uma lente da governança multi stakeholder para
investigar os atributos específicos da governança e testar se esses atributos estavam relacionados com a
qualidade das divulgações ambientais voluntárias (DAV). Os autores examinaram a associação da
qualidade da divulgação ambiental com as partes interessadas, além da relação entre os aspectos
específicos da governança e a cobertura da mídia e da qualidade da divulgação ambiental voluntária.
Para isso, utilizaram uma amostra de 127 empresas ao longo de um período de seis anos (2000-2005) e
testaram empiricamente características da governança e da mídia em relação à DAV. Os resultados
sugeriram que a qualidade da DAV estava positivamente associada com a cobertura da mídia
ambiental, meios ambientais negativos e atributos do conselho de independência, diversidade e
especialização. Já os resultados da análise suplementar sugeriram que os investidores institucionais
exerciam influência sobre as decisões gerenciais em relatórios ambientais apenas em face dos meios
ambientais negativos. Além disso, os resultados das análises longitudinais indicaram que a qualidade
de dados ambientais aumentava ao longo do tempo.
Iatridis (2013) investigou a relação entre a qualidade da divulgação ambiental e da governança
corporativa, além de examinar o grau em que as divulgações ambientais eficazes eram de valor
relevante e como elas influenciavam a percepção dos investidores. O autor examinou os atributos
financeiros de 529 empresas cotadas na Bolsa da Malásia que pertenciam a indústrias que eram
ambientalmente sensíveis e tinham diferentes graus de divulgação ambiental. O período de
investigação foi de 2005-2011. Informações sobre o desempenho ambiental foram coletadas dos
relatórios anuais e sítios eletrônicos das empresas . As hipóteses da pesquisa foram testadas utilizando a
análise de regressão OLS. Os resultados do estudo mostraram que a divulgação ambiental estava
positivamente associada ao desempenho ambiental. Viu-se que atributos da empresa como a
necessidade de capital, rentabilidade e gastos de capital estavam associados positivamente com a
qualidade da divulgação ambiental. Foi verificado também que as divulgações ambientais de alta
qualidade tinham valor relevante e melhoravam a percepção dos investidores.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Diante do objetivo proposto para o estudo de analisar quais informações ambientais voluntárias
são mais evidenciadas pelas companhias abertas listadas no ICO2 da BM&FBovespa, adotou-se como
abordagem metodológica a pesquisa de natureza descritiva, realizada por meio de análise documental e
com abordagem quantitativa dos dados.
4.1 População e amostra
A população objeto do estudo é composta pelas companhias abertas listadas na BM&FBovespa.
A amostra é considerada intencional não probabilística, compreendendo 36 companhias que fazem
parte do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBovespa. No entanto, duas companhias não tinham
relatórios disponíveis para coleta das informações necessárias e, por isso, foram excluídas da amostra.
Sendo assim, a amostra estudada compõe-se de 34 companhias abertas participantes do ICO2.
Essas companhias foram selecionadas para a pesquisa porque adotam práticas transparentes
com relação a suas emissões de gases efeito estufa. Outra justificativa para a amostra refere-se ao fato
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de que nela existem empresas de diferentes setores econômicos e de diferentes níveis de governança
corporativa da BM&FBovespa, fatores que permitem realizar diferentes tipos de análise.
4.2 Coleta e análise dos dados
O constructo utilizado para a coleta de dados foi desenvolvido por Murcia et al. (2008). O
índice foi elaborado, segundo os autores, a partir dos trabalhos de Gray, Kouhy e Lavers (1995b),
Hackston e Milne (1996), Nossa (2002), Yusoff, Lehman e Nasir (2006) e Lima (2007). O Quadro 1
contempla as referidas dimensões e as 36 informações que deveriam ser divulgadas no site das
empresas, nos relatórios de referência, notas explicativas e relatórios da administração.
Categorias

Nº
1
2

1 - Políticas Ambientais

3

2 - Sistemas de
Gerenciamento Ambiental

3 - Impactos dos produtos e
Processos no Meio Ambiente

4 - Energia

5 - Informações Financeiras
Ambientais

6 - Educação, Treinamento e
Pesquisas
7 - Mercado de Créditos de
Carbono
XV ENGEMA 2013

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Subcategorias
Declaração das políticas/práticas/ ações atuais e futuras
Estabelecimento de metas e objetivos ambientais
Declaração indicando que a empresa está em obediência (compliance) com as
leis, licenças, normas e órgãos ambientais.
Parcerias ambientais
Prêmios e participações em índices ambientais
ISOs 9000 e/ou 14.000
Auditoria ambiental
Gestão ambiental
Desperdícios/ Resíduos
Processo de acondicionamento (Embalagem)
Reciclagem
Desenvolvimento de produtos ecológicos
Impacto na área de terra utilizada
Uso eficiente/ Reutilização de água
Vazamentos e derramamentos
Reparos aos danos ambientais
Conservação e/ou utilização mais eficiente nas operações
Utilização de materiais desperdiçados na produção de energia
Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia
Desenvolvimento/ exploração de novas fontes de energia
Investimentos ambientais
Custos / despesas ambientais
Passivos/Provisões ambientais
Práticas contábeis de itens ambientais
Seguro ambiental
Ativos ambientais tangíveis e intangíveis
Educação Ambiental (internamente e/ou comunidade)
Pesquisas relacionadas ao meio ambiente
Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)
Créditos de carbono
6
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31
Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)
32
Certificados de Emissões Reduzidas (CER)
33
Qualquer menção sobre sustentabilidade/ desenvolvimento Sustentável
34
Gerenciamento de florestas/ Reflorestamento
8 - Outras Informações
Ambientais
35
Conservação da biodiversidade
36
Stakeholders
Quadro 1 - Dimensões do índice de evidenciação ambiental voluntária
Fonte: Murcia et al. (2008, p. 265).

Todas as respostas foram binárias (0 e 1), sendo 1 para as informações evidenciadas pelas
companhias da amostra e 0 para aquelas não evidenciadas. A análise dos dados foi realizada com a
utilização da entropia da informação, que consiste em uma medida simples, porém importante, quando
se trata de um volume diverso de informação em uma mesma fonte de dados (Zeleny, 1982).
Na Figura 1, apresentam-se algumas etapas necessárias para alcançar a entropia da informação.

Figura 1 – Etapas para o cálculo da entropia da informação
Fonte: elaboração própria.

Quanto maior for o e(di), menor é a informação transmitida pelo i-ésimo atributo. Caso
e(di)=emax=Ln(m), então o i-ésimo atributo não transmite informação e pode ser removida da análise
~

decisória. Em virtude do peso  i ser inversamente relacionado a e(di), usa-se 1-e(di) ao invés de e(di) e
~

normaliza-se para assegurar que 0   i  1 e

n ~

 i  1.
i 1

Assim, a entropia da informação pode ser representada por:
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~

i 

1
1  edi   1  edi  .
nE
nE
~

Quanto maior for o peso (  i ) da questão, mais distante de 1 será o e(di), indicando que haverá
maior entropia. No caso deste estudo, quando os valores de entropia, ou seja, os e(di), estiverem
distantes de 1, significa que haverá maior dispersão de informação, sinalizando que existem
companhias que não divulgaram a informação ambiental voluntária analisada.
5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Esta seção contém a descrição e análise dos resultados organizados pelas oito categorias de
evidenciação ambiental voluntária captadas de acordo com o índice elaborado por Murcia et al. (2008).
A análise apresenta o resultado da entropia da informação das trinta e seis questões que compõem as
categorias, a fim de verificar se as companhias realmente estão possibilitando que os usuários tenham
maior acesso à informação e conhecimento sobre as ações ambientais.
A primeira análise foi efetuada em relação às cinco subcategorias iniciais do índice de Murcia et
al. (2008), que compõem a dimensão denominada políticas ambientais, conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1 - Entropia informacional da dimensão políticas ambientais
N°
1
2
3

Dimensão 1 - Políticas ambientais
Declaração das políticas/práticas/ ações atuais e futuras
Estabelecimento de metas e objetivos ambientais
Declaração indicando que a empresa está em obediência (compliance) com as leis,
licenças, normas e órgãos ambientais.
Parcerias ambientais
Prêmios e participações em índices ambientais

4
5
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9970
0,9406

Peso da
questão
0,0270
0,5330

0,9944

0,0505

0,9566
4,8886

0,3895
1,0000

Observa-se na Tabela 1 que uma prática de evidenciação apresenta-se com valor de entropia
vazio. Isto ocorre pelo fato de ter atingido o valor mais elevado de e(di), ou seja, equivalente a 1. No
caso da prática nº 5, referente à evidenciação voluntária sobre a informação de prêmios e participações
em índices ambientais, obteve-se a máxima entropia e(di) = 1. Esse resultado indica que as 34
companhias da amostra evidenciaram essa informação. Portanto, nessa dimensão, essa informação é a
mais evidenciada.
É importante destacar que a divulgação de informações ambientais de qualidade proporciona
maior nível de transparência e melhora da reputação social (PATEL et al., 2002; DEEGAN, 2006).
Também contribui para que as companhias sejam vistas como organizações mais responsáveis e úteis
para a sociedade.
Nota-se também, na Tabela 1, que os maiores e(di) iguais a 0,9970 e 0,9944 encontram-se nas
subcategorias nº 1 (declaração das políticas/práticas/ações atuais e futuras) e nº 3 (Declarações
indicando que a empresa está em obediência (compliance) com as leis, licenças, normas e órgãos
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ambientais). Significa dizer que há baixa entropia, ou seja, praticamente todas as companhias
evidenciavam essas informações. Todavia, assim como a subcategoria nº 5, também são as mais
evidenciadas dessa dimensão.
As práticas nº 2 (estabelecimento de metas e objetivos ambientais) e nº 4 (parcerias ambientais)
apresentaram os menores e(di) = 0,9406 e 0,9566, respectivamente, consequentemente, resultando nos
maiores pesos ( ) = 0,5330 e 0,895. Assim, estas subcategorias apresentaram maior dispersão da
informação, sinalizando que essas informações não estão sendo evidenciadas por algumas companhias,
ou ainda elas não realizavam essas ações ambientais.
Na sequência, estão evidenciados na Tabela 2 os resultados do cálculo da entropia das
subcategorias da segunda dimensão, denominada sistemas de gerenciamento ambiental.
Tabela 2 - Entropia informacional da dimensão sistemas de gerenciamento ambiental
N°

Entropia
e(di)
0,9685
0,9838
2,9723

Dimensão 2 - Sistemas de Gerenciamento Ambiental

6
ISOs 9000 e/ou 14.000
7
Auditoria ambiental
8
Gestão ambiental
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Peso da
questão
0,6145
0,3855
1,0000

Nota-se na Tabela 2 que, novamente, uma das práticas atingiu o valor mais elevado de e(di), ou
seja, equivalente a 1. Trata-se da subcategoria nº 6, que refere-se à disponibilização da informação
sobre ISOs 9000 e/ou 14.000. Sendo assim, tal resultado evidencia que as 34 companhias divulgaram
essa informação. Logo, nessa dimensão, essa informação é a mais evidenciada.
Destaca-se também na Tabela 2 a subcategoria nº 8, que trata da gestão ambiental. É possível
verificar que os e(di) estão próximos a 1 (0,9838). Nesse caso, significa que a maioria das 34
companhias analisadas está disponibilizando informações sobre gestão ambiental no período
pesquisado. Depreende-se então que essa prática também é bastante evidenciada.
O menor e(di) = 0,9685 encontra-se na subcategoria nº 7 (auditoria ambiental), sinalizando que
essa informação não está sendo evidenciada por um número maior de companhias.
Os cálculos da entropia das subcategorias da terceira dimensão, denominada impactos dos
produtos e processos no meio ambiente, são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Entropia informacional da dimensão impactos dos produtos e processos no meio ambiente
N°

Dimensão 3 - Impactos dos produtos e Processos no Meio Ambiente

9
10
11
12
13
14
15
16

Desperdícios/ Resíduos
Processo de acondicionamento (Embalagem)
Reciclagem
Desenvolvimento de produtos ecológicos
Impacto na área de terra utilizada
Uso eficiente/ Reutilização de água
Vazamentos e derramamentos
Reparos aos danos ambientais
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Entropia e(di)

Peso da questão

0,9928
0,9975
0,9918
0,9839
0,9765
0,9742
0,9897
0,9987

0,0495
0,0173
0,0569
0,1108
0,4386
0,2471
0,0709
0,0087
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Total
Fonte: dados da pesquisa.

7,8551

1,0000

Nota-se, na Tabela 3, que os maiores e(di) iguais a 0,9928, 09975 e 0,9918 encontram-se nas
subcategorias nº 9 (Desperdícios / resíduos), nº 10 (Processo de acondicionamento (embalagem)) e nº
11 (Reciclagem). Significa dizer que há baixa entropia nessas subcategorias, porém, nesse caso,
ocorreu o contrário. A maioria das companhias não evidenciaram essas informações. Portanto, essas
informações são as menos evidenciadas pelas companhias.
Destaca-se também na Tabela 2 que nenhuma subcategoria desse grupo atingiu a máxima
entropia e(di) igual a 1. Caso tivesse atingido, não estaria transmitindo nenhuma informação no grupo
(Zeleny, 1982). De forma geral, as questões da dimensão impactos dos produtos e processos no meio
ambiente apresentaram e(di) bastante próximos a 1, ou seja, ocorreu pouca variabilidade nas práticas.
Cabe ressaltar que para as questões de nº 12 a 14 também significa que a maioria das companhias não
evidenciaram essas informações. Sendo assim, essas informações ambientais são as informações menos
evidenciadas pelas companhias da amostra.
Na sequência, estão descritos, na Tabela 4, os resultados do cálculo da entropia das
subcategorias da quarta dimensão, que refere-se à energia.
Tabela 4 - Entropia informacional da dimensão energia
N°

Dimensão 4 - Energia

17
Conservação e/ou utilização mais eficiente nas operações
18
Utilização de materiais desperdiçados na produção de energia
19
Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia
20
Desenvolvimento/ exploração de novas fontes de energia
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9970
0,9683
0,9651
0,9404
3,8708

Peso da
questão
0,0233
0,2454
0,2703
0,4610
1,0000

Observando a Tabela 4, nota-se que a maioria das companhias disponibiliza informações sobre
a conservação e/ou utilização mais eficiente da energia em suas operações, pois nesta prática (nº 17)
está o maior e(di), igual a 0,9970 e o menor peso ( ) = 0,0233.
Por outro lado, nota-se que o menor nível de evidenciação refere-se à prática nº 20
(Desenvolvimento / exploração de novas fontes de energia), pois esta subcategoria apresentou o e(di) =
0,9404, mais distante de 1. Esta prática de evidenciação merece atenção por parte das companhias, haja
vista que não é adotada por muitas delas. Neste caso, as companhias estão deixando de lado uma
importante alternativa que contribuiria para o aumento da transparência.
As práticas nº 18 (Utilização de materiais desperdiçados na produção de energia) e nº 19
(Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia) apresentaram e(di) muito próximos,
equivalentes a 0,9683 e 0,9651, respectivamente, sinalizando que essas informações também não são
evidenciadas pela totalidade das companhias analisadas.
Destaca-se ainda que nenhuma subcategoria desse grupo atingiu a máxima entropia, e(di) igual
a 1. Na sequência, estão evidenciados, na Tabela 5, os resultados do cálculo da entropia das
informações da quinta dimensão, denominada informações financeiras ambientais.
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Tabela 5 - Entropia informacional da dimensão informações financeiras ambientais
N°

Dimensão 5 - Informações Financeiras Ambientais

21
Investimentos ambientais
22
Custos / despesas ambientais
23
Passivos/Provisões ambientais
24
Práticas contábeis de itens ambientais
25
Seguro ambiental
26
Ativos ambientais tangíveis e intangíveis
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9404
0,9885
0,9796
0,9427
0,9680
0,9651
5,7843

Peso da
questão
0,2763
0,0533
0,0944
0,2658
0,1486
0,1616
1,0000

Verifica-se na Tabela 5 que os maiores e(di), iguais a 0,9885 e 0,9796, encontram-se nas
subcategorias nº 22 (Custos / despesas ambientais) e nº 23 (Passivos / Provisões ambientais). Portanto,
há baixa entropia, ou seja, a maioria das companhias evidenciava essas informações.
Consequentemente, elas são as informações que mais contribuem para o aumento da transparência das
ações ambientais.
As práticas nº 21 (Investimentos ambientais) e nº 24 (Práticas contábeis de itens ambientais)
apresentaram os menores e(di) = 0,9404 e 0,9427, respectivamente, resultando nos maiores pesos ( ) =
0,2763 e 0,2658. Portanto, estas subcategorias apresentaram maior dispersão da informação,
sinalizando que essas informações também merecem atenção, pois muitas companhias não as estão
evidenciando, ou ainda, não realizavam essas ações ambientais.
As práticas nº 25 (Seguro ambiental) e nº 26 (Ativos ambientais tangíveis e intangíveis)
apresentaram e(di) praticamente equivalentes (0,9680 e 0,9651), também mais distantes de 1,
sinalizando que essas informações não são evidenciadas por um número significativo de companhias.
Novamente nenhuma subcategoria atingiu a máxima entropia, e(di) igual a 1, nesta dimensão.
Os cálculos da entropia das questões da sexta dimensão, denominada educação, treinamento e
pesquisas, são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Entropia informacional da dimensão educação, treinamento e pesquisas
N°

Dimensão 6 - Educação, Treinamento e Pesquisas

27
Educação Ambiental (internamente e/ou comunidade)
28
Pesquisas relacionadas ao meio ambiente
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9404
0,9473
1,8877

Peso da
questão
0,5306
0,4694
1,0000

É possível perceber na Tabela 6 que os e(di) das subcategorias nº 27 (Educação ambiental (internamente e/ou comunidade))
e nº 28 (Pesquisas relacionadas ao meio ambiente) da sexta dimensão analisada apresentaram e(di) praticamente
equivalentes. O e(di) da subcategoria nº 27 foi de 0,9404 e da subcategoria nº 28 de 0,9473.
Esse resultado demonstra que existem empresas listadas no ICO2 que não evidenciaram nenhum tipo de informação
relacionada a essas duas subcategorias, também consideradas de extrema importância e que podem contribuir para o
aumento da transparência das companhias.
Na Tabela 7 são apresentados os cálculos da entropia das questões da sétima dimensão, denominada mercado de créditos de
carbono.
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Tabela 7 - Entropia informacional da dimensão mercado de créditos de carbono
N°

Dimensão 7 - Mercado de Créditos de Carbono

29
Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)
30
Créditos de carbono
31
Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)
32
Certificados de Emissões Reduzidas (CER)
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9944
0,9921
0,9951
3,9816

Peso da
questão
0,3055
0,4283
0,2662
1,0000

Observa-se na Tabela 7 que uma das subcategorias (nº 30) apresentou valor de entropia vazio,
pelo fato de ter atingido e(di) equivalente a 1 e peso ( ) = 0. Este resultado indica que as 34 companhias
evidenciaram informações relacionadas a créditos de carbono. Então, na sétima dimensão, essa
informação é a que mais tem sido evidenciada.
De forma geral, as demais informações apresentam e(di) bastante próximos a 1. Portanto,
infere-se que a maioria das companhias está evidenciação informações sobre o mercado de créditos de
carbono. Consequentemente, tais práticas também estão contribuindo em maior proporção para a
transparência das ações ambientais.
Cabe destacar ainda que as subcategorias desta dimensão apresentaram e(di) superiores aos das
questões das dimensões anteriores, significando que as informações relacionadas ao mercado de
créditos de carbono são as que mais tem sido evidenciadas pelas companhias da amostra. Na Tabela 8
são apresentados os cálculos da entropia das questões da última dimensão de análise, denominada de
outras informações ambientais.
Tabela 8 - Entropia informacional da dimensão outras informações ambientais
N°

Dimensão 8 - Outras Informações Ambientais

33
Qualquer menção sobre sustentabilidade/ desenvolvimento Sustentável
34
Gerenciamento de florestas/ Reflorestamento
35
Conservação da biodiversidade
36
Stakeholders
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Entropia
e(di)
0,9449
0,9650
0,9944
3,9043

Peso da
questão
0,5760
0,3652
0,0588
1,0000

Nota-se na Tabela 8 que na oitava dimensão analisada, uma das subcategorias também
apresentou valor de entropia vazio, pelo fato de ter atingido e(di) equivalente a 1 e peso ( ) = 0. Tratase da subcategoria nº 33 (qualquer menção sobre sustentabilidade / desenvolvimento sustentável).
Então, o resultado demonstra que as 34 companhias evidenciaram algum tipo de informação
relacionada a esse assunto.
Destaca-se também na Tabela 8 a prática nº 36 (stakeholders). É possível verificar que o e(di)
desta subcategoria ficou muito próximo a 1 (0,9944). Nesse caso, significa que a maioria das
companhias da amostra disponibilizou essa informação.
Negativamente, destacou-se a prática nº 34 (Gerenciamento de florestas / reflorestamento), pois
esta subcategoria apresentou o e(di) mais distantes de 1, equivalente a 0,9449, com maior peso ( ) =
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0,5760. Esta prática de evidenciação também merece atenção por parte das companhias, haja vista que
não é adotada por muitas delas.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo objetivou analisar quais informações ambientais voluntárias são mais evidenciadas
pelas companhias abertas listadas no ICO2 da BM&FBovespa. Para tal, realizou-se pesquisa descritiva,
conduzida por meio de análise documental e abordagem quantitativa dos dados, em uma amostra que
compreendeu 36 companhias de diferentes níveis de governança corporativa, de diferentes setores
econômicos da BM&FBovespa e que encontram-se listadas no ICO2.
Em relação às cinco práticas iniciais do índice de Murcia et al. (2008), que compõem a primeira
dimensão denominada práticas de políticas ambientais, os resultados revelaram que a evidenciação
voluntária sobre a informação de prêmios e participações em índices ambientais era a mais
evidenciada. Também destacaram-se positivamente, nesta primeira dimensão, a declaração das
políticas/práticas/ações atuais e futuras e as declarações indicando que a empresa está em obediência
(compliance) com as leis, que tratam-se de licenças, normas e órgãos ambientais.
Quanto à segunda dimensão, denominada sistemas de gerenciamento ambiental, destacou-se a
disponibilização da informação sobre ISOs 9000 e/ou 14.000, que foi evidenciada pelas 34 companhias
da amostra. Destacou-se também a subcategoria que trata da evidenciação sobre gestão ambiental. De
modo contrário, a informação menos evidenciada foi a relacionada à auditoria ambiental, sinalizando
que essa informação não está sendo evidenciada por um grande número de companhias.
No tocante à terceira dimensão, constatou-se que a maioria das companhias não disponibilizava
as informações sobre impactos dos produtos e processos no meio ambiente, principalmente sobre
desperdícios/resíduos, processo de acondicionamento e informações sobre reciclagem. Portanto, essas
informações são menos evidenciadas e contribuem em menor proporção para o aumento da
transparência das ações ambientais.
No que se refere à quarta dimensão, denominada energia, foi possível verificar destaque nas
informações sobre a conservação e/ou utilização mais eficiente da energia nas operações. Por outro
lado, notou-se que o menor nível de evidenciação referia-se a prática sobre
desenvolvimento/exploração de novas fontes de energia, não evidenciada por muitas companhias.
No que tange à quinta dimensão, denominada informações financeiras ambientais, os resultados
demonstram que a subcategoria que reflete a evidenciação sobre custos/despesas ambientais e sobre
passivos/provisões ambientais eram as mais evidenciadas. Negativamente destacaram-se as
subcategorias sobre investimentos ambientais e sobre práticas contábeis de itens ambientais,
sinalizando que essas informações também merecem atenção, pois muitas companhias não estavam
evidenciando-as.
Na sexta dimensão, denominada educação, treinamento e pesquisas, que era composta pelas
subcategorias Seguro ambiental e Ativos ambientais tangíveis e intangíveis, percebeu-se que o nível de
evidenciação era equivalente, porém, um pouco distante do ideal, sinalizando que essas informações
não eram evidenciadas por um número significativo de companhias.
Em relação às quatro práticas que compõem a sétima dimensão, os resultados demonstraram
que todas as companhias da amostra evidenciaram informações relacionadas a créditos de carbono.
Então, na sétima dimensão, essa prática é a que mais tem sido evidenciada. De forma geral, os
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resultados apontaram que a maioria das companhias está evidenciando informações sobre o mercado de
créditos de carbono. Consequentemente, tais práticas também estão contribuindo para o aumento da
transparência das ações ambientais.
Por fim, no tocante à oitava dimensão, denominada de outras informações ambientais,
destacaram-se as subcategorias de nº 33 (qualquer menção sobre
sustentabilidade e/ou
desenvolvimento sustentável) e também a subcategoria de nº 36 (stakeholders), pois a maioria das
companhias da amostra disponibilizava essa informação. Negativamente, destacou-se a subcategoria nº
34 (Gerenciamento de florestas/reflorestamento), que também merece atenção por parte das
companhias, haja vista que não é adotada por muitas delas.
De modo geral, é possível concluir que, dentre as oito dimensões, as informações sobre créditos
de carbono se destacaram com maior nível de evidenciação. Cabe destacar que este resultado é
condizente com o fato de que todas as companhias analisadas fazem parte do Índice Carbono Eficiente
(ICO2) da BM&FBovespa.
Conclui-se ainda que muitas companhias não disponibilizavam muitas das informações
ambientais analisadas, o que prejudica o acesso à informação e ao conhecimento sobre o processo de
gestão ambiental das companhias. Dentre as dimensões, constatou-se que as informações sobre
impactos dos produtos e processos no meio ambiente eram as menos evidenciadas. É importante
destacar que, ao não adotar práticas importantes como esta, as companhias estão deixando de lado uma
importante alternativa, que poderia contribuir para o aumento da sua legitimidade perante o mercado,
os investidores e a sociedade.
Os resultados deste estudo despertam interesse em novas pesquisas. Sendo assim, sugere-se
analisar variáveis que possam estar relacionadas com o nível de evidenciação ambiental voluntária,
bem como fazer replicação do estudo em outras companhias. Sugere-se também um estudo
comparativo ao longo do tempo para analisar a evolução quanto ao nível de evidenciação ambiental.
REFERÊNCIAS
ADAMS, C.; HILL, W.; ROBERTS, C. Corporate social reporting practices in western Europe:
legitimating corporate behavior? The British Accounting Review, v.30, n.1, p.1-21, mar. 1998.
BANSAL, P.; CLELLAND, I. Talking trash: Legitimacy, impression management, and unsystematic
risk in the context of the natural environment. Academy of Management Journal, v. 47, n. 1, p. 93103, 2004.
BEWLEY, K. A. The economic consequences of financial reporting standards: the market
valuation of environmental liabilities. Waterloo, 1998. Tese (Doutorado em Contabilidade) –
University of Waterloo, Waterloo, 1998.
BRAGA, J. P.; OLIVEIRA, J. R.S.; SALOTTI, B. M. Determinantes do Nível de Divulgação
Ambiental nas Demonstrações Contábeis de Empresas Brasileiras. Revista de Contabilidade da
UFBA, v. 3, n. 3. 2009.
BRAGA, P. J.; SALOTTI, B. M. Relação entre nível de disclosure ambiental e características
corporativas de empresas no Brasil. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E
CONTABILIDADE, 8., 2008, São Paulo. Anais… São Paulo: FEA/USP, 2008.
CALIXTO, L. Uma análise da evidenciação ambiental de companhias brasileiras de 1997 a 2005. UnB
Contábil, v. 1, n 1, jan/jun, 2007.

XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

CLARKSON, P.; LI, Y.; RICHARDSON, G.; VASVARI, F. Revisiting the relation between
environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis. Accounting,
Organizations and Society, v. 33, v.4-5, p.303-327, 2008.
DEEGAN, C. Legitimacy theory. In: HOQUE, Zahirul (org.). Methodological issues in accounting
research: theories, methods and issues. London: Spiramus, 2006
DE VILLIERS, C.; VAN STADEN, C. J. Can Less Environmental Disclosure have a legitimising
effect? Evidence from Africa. Accounting Organizations and Society, v. 31, n. 8, p. 763–781, 2006.
ELKINGTON, J. The Chrysalis Economy: How Citizen CEOs and Corporations can Fuse Values
and Value Creation, Capstone, Oxford, 2001.
GOULART, A. M. C. Evidenciação contábil do risco de mercado por instituições financeiras no
Brasil. 201 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – Curso de Pós-Graduação em
Controladoria e Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
GUIDRY, R. P.; PATTEN, D. M. Voluntary disclosure theory and financial control variables: An
assessment of recent environmental disclosure research. Accounting Forum, v. 36, p. 81-90, 2012.
HACKSTON, D.; MILNE, M. Some determinants of social and environmental disclosure in New
Zealand companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, v.9, n.1, p.77-108, 1996.
IUDÍCIBUS, S. Teoria da Contabilidade. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
LIVESEY, S. M.; KEARINS, K. Transparent and caring corporations? A study of sustainability reports
by the body shop and royal dutch/shell. Organization and Environment, v. 15, n. 3, p. 233-258, 2002.
KIM, E-H; LYON, T. P. Strategic environmental disclosure: Evidence from the DOE’s voluntary
greenhouse gas registry. Journal of Environmental Economics and Management, v. 61, p. 311-326,
2011.
MACÊDO, F. F. R. R.; MOURA, G. D.; DAGOSTINI, L.; HEIN, N. Evidenciação Ambiental
Voluntária e as Práticas de Governança Corporativa de Empresas Listadas na Bm&Fbovespa.
Contabilidade, Gestão e Governança, v. 16, n. 1, p. 3-18, 2013.
MALACRIDA, M. J. C.; YAMAMOTO, M. M. Governança corporativa: Nível de evidenciação das
informações e sua relação com a volatilidade das ações do Ibovespa. Revista Contabilidade e
Finanças. São Paulo, p. 65-79, 2006. Edição comemorativa.
MARSHALL, R., BROWN, D., PLUMLEE, M., Negotiated transparency? Corporate citizenship
engagement and environmental disclosure. Journal of Corporate Citizenship, v. 28, 43–60, 2007.
MURCIA, F.; SANTOS, A.; SOUZA, F. C. Social and environmental disclosure practices of Brazilian
companies. International Accounting Congress, IAEER e ANPCONT, 2009.
MURCIA, F.; ROVER, S.; LIMA, I.; FÁVERO, L. P. L.; LIMA, G. A. S. F. ‘Disclosure verde’ nas
demonstrações contábeis: características da informação ambiental e possíveis explicações para a
divulgação voluntária. Revista UnB Contábil, v. 11, n. 1-2, p.260-278, jan./dez. 2008.
NORTH AMERICAN COMMISSION FOR ENVIRONMENTAL COOPERATION. Environmental
disclosure in financial reporting: Update and recommendations. (Montreal, Quebec), 2003.
O’DWYER, B.; UNERMAN, J.; BRADLEY, j.. Perceptions on the emergence and future development
of corporate social disclosure in Ireland: Engaging the voices of non-governmental organizations.
Accounting, Auditing and Accountability Journal, v. 18, n. 1, p. 14-43, 2005.
PETERS, G. F.; ROMI, A. M. Discretionary compliance with mandatory environmental disclosures:
Evidence from SEC filings. Journal Account. Public Policy, v. 32, n. 1, p. 213–236, 2013.
XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

RAIBORN, C. A.; BUTLER, J. B.; MASSOUD, M. F. Environmental reporting: Toward enhanced
information quality. Business Horizons, v. 54, p.425-433, 2011.
ROVER, S.; TOMAZZIA, E. C.; MURCIA, F.; BORBA, J. A. Explicações para a divulgação
voluntária ambiental no Brasil utilizando análise de regressão em painel. International Accounting
Congress, IAEER e ANPCONT, 2009.
RUPLEY, K. H; BROWN, D.; MARSHALL, R. S. Governance, media and the quality of
environmental disclosure, Journal Account. Public Policy, v. 31, p. 610-640, 2012.
SLAYTER, A. Now More Than Ever: Sustainability Reporting in Lean Times.
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/LatestNews/2009/NewsJuly09GuestEditorLetter.htm
, 2009.
SUMIANI, Y.; HASLINDA, Y.; LEHMAN, G. Environmental reporting in a developing country: A
case study on status and implementation in Malaysia. Journal of Cleaner Production, v. 15, n. 10, p.
895–901, 2007.
VERRECCHIA, R. E. Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, n. 32, p. 97-180,
2001.
ZELENY, M. Multiple criteria decision making. New York: McGraw-Hill, 1982.

XV ENGEMA 2013

16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS: UM
ESTUDO NO PROJETO DE RESFLORESTAMENTO CONSORCIADO E ADENSADO –
RECA, PONTA DO ABUNÃ - RO.
Ana Íris Tomás Vasconcelos
Universidade de Fortaleza
anairistv@hotmail.com
Editinete André da Rocha Garcia
Universidade Federal do Ceará – UFC / Universidade de Fortaleza - UNIFOR
editinete@hotmail.com
Cora Franklina do Carmo Furtado
Universidade de Fortaleza - UNIFOR / Universidade Estadual do Ceará - UECE
cora.franklina@uece.br
José Ednilson de Oliveira Cabral
Universidade de Fortaleza - UNIFOR
ednilsoncabral@gmail.com

Resumo: O estudo propôs verificar a contribuição do Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado –
RECA, que se caracteriza como um sistema agroflorestal, organizado em comunidades produtoras de pupunha, castanha do
Brasil, cupuaçu e outros produtos da floresta na perspectiva de quatro dimensões da sustentabilidade: institucional,
econômica, ambiental e social. A metodologia adotada foi de análise de conteúdo por meio da avaliação de notas de campo
do projeto, as quais foram analisadas através do software AtlasTi, 6.0, à luz das categorias que foram estabelecidas e
apresentadas, considerando essas quatro dimensões. Após análise, os resultados apontaram que houve: melhoria de renda
dos associados, amadurecimento da comunidade para o trabalho coletivo, práticas voltadas à sustentabilidade, diferenças
de performance entre os participantes do grupo, assim como o desenvolvimento de produtos e subprodutos. Após observar
impactos positivos no aspecto da sustentabilidade, sugere-se a realização de estudos adicionais para avaliar a dimensão
institucional no projeto.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Sistemas Agroflorestais. Triple bottom line.
Abstract: The study aimed to determine the contribution of Joint Consortium for Economic Reforestation (Reflorestamento
Econômico Consorciado e Adensado, RECA), which is an agroforestry system, organized in communities that produce
peach palm, Brazil nut, cupuaçu and other forest products from the perspective of four dimensions of sustainability:
institutional , economic, environmental and social. Concerning the methodology, it was a content analysis through the
evaluation of the project field notes, which were analyzed using the software AtlasTi in the light of the categories that were
established and presented, considering these four dimensions. After analyzing the results, they showed that there was:
improvement of income of associates, maturing of the community for collective work, sustainability-oriented practices,
performance differences among the group members, as well as development product and byproducts. After observing
positive impacts on the aspect of sustainability, it is suggested to carry out additional studies to assess the institutional
dimension in the project.
Key-words: Sustainability. Agroforestry Systems. Triple bottom line.
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1 Introdução
Um dos maiores desafios enfrentados pelo homem é o de promover o desenvolvimento sem
agredir a natureza. Alvo de inúmeras críticas por considerar prioritariamente o crescimento econômico,
o modelo tradicional de desenvolvimento tem sido questionado quanto aos seus benefícios para a
sociedade e meio ambiente.
Conforme critica Bellen (2006, p.116), “O modelo atual de desenvolvimento é autodestrutivo e
as diversas iniciativas para modificar esse quadro não têm sido suficientemente efetivas para reverter o
processo de deterioração global”. Diante de tais críticas, um novo modelo de desenvolvimento tem sido
proposto como forma de buscar alternativas mais responsáveis com o bem estar humano e ambiental.
Popularizada no século XX, a partir da Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), a ideia do desenvolvimento sustentável tem se mostrado um dos
movimentos sociais mais importantes deste século. Sua proposta vem ganhando ímpeto por se
caracterizar como um modelo de desenvolvimento que procura conciliar as dimensões econômica,
social e ambiental, respeitando os limites impostos pela natureza (BELLEN, 2006).
Entre os debates sobre sustentabilidade é comum os itens produção de alimentos, geração de
renda e conservação do meio ambiente, apontando inevitavelmente para a agricultura e suas condições
de produção como o eixo básico de onde partem as demais preocupações relacionadas à
sustentabilidade do nosso modo de vida e de produção (DANTAS, 1994).
De modo particular, os sistemas agroflorestais pautam-se na ideia de sustentabilidade, já que
permitem, entre outras coisas, melhor utilização da terra e da mão de obra, maior produção e
produtividade, menor intensidade de manejo do ecossistema, manutenção/aumento dos níveis de
biodiversidade, melhoria da fertilidade dos solos, apontando, com isso, para a melhoria das condições
de inserção no mercado ou maior autonomia dos agricultores envolvidos (RAINTREE, WARNER,
1986).
Corroborando com o exposto, a Embrapa aponta os sistemas agroflorestais como parte das
diretrizes centrais de desenvolvimento rural sustentável, tendo em vista suas vantagens
socioeconômicas e ambientais, como diminuição dos riscos econômicos assumidos pelos agricultores e
restauração de áreas degradadas ambientalmente.
Diante dos indícios apresentados, parte-se do seguinte questionamento: como o sistema
agroflorestal contribui para a sustentabilidade? Para responder tal questionamento, o presente estudo
propõe verificar a contribuição do Projeto de Reflorestamento Consorciado e Adensado – RECA, que
se caracteriza como um sistema agroflorestal, em cada uma das dimensões da sustentabilidade.
A fim de cumprir os objetivos traçados, este estudo é estruturado em seis seções. Além da
introdução, a seção 2 aborda os conceitos teóricos que embasam o estudo e está dividida em três
subseções: 2.1 - Conceito de sustentabilidade e de suas dimensões; e 2.2 - A interlocução entre sistema
agroflorestal e sustentabilidade; a subseção 2.3 contextualiza o Projeto de Reflorestamento
Consorciado e Adensado – RECA; a seção 03 descreve os procedimentos metodológicos, como
população pesquisada, instrumento de pesquisa e procedimentos de análise. Na seção 04 apresentam-se
os resultados da pesquisa com a análise e discussões dos dados e no item seis são feitas as
considerações finais do estudo e recomendações.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Conceito e Dimensões da Sustentabilidade
Durante o século XX, o impacto do crescimento populacional e econômico sobre o meio
ambiente foi enorme. Em 1804, a população mundial atingiu um bilhão de pessoas. Nas décadas
seguintes, paralelamente à difusão do modo de produção e consumo industrial, o volume da população
mundial cresceu atingindo mais de seis bilhões de pessoas no ano 2000 (MADISON, 2005).
Como reflexo, atualmente não resta dúvida que as consequências da atividade econômica
humana, tal como se deu historicamente, tiveram um efeito negativo sobre o ambiente natural,
provocando alterações significativas no clima e nas condições de vida do planeta. Conforme afirma
Lovelock (2006, p.4), "o mundo já ultrapassou o ponto de não retorno quanto às mudanças climáticas e
a civilização como a conhecemos dificilmente irá sobreviver".
Diante deste cenário, o termo sustentabilidade foi introduzido para fornecer um meio para lidar
com os problemas relacionados com a deterioração da relação entre a nossa ecologia global e o
desenvolvimento econômico em curso (CHIESA et al., 1999). A sustentabilidade aponta, portanto,
maneiras em que um desenvolvimento econômico poderia ser realizado, tendo supostos limites
ambientais em consideração (MEADOWS et al., 1972).
Para Sachs (2009, p. 52), o crescimento econômico é necessário, mas deve ser “socialmente
receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a
incorporação predatória do capital da natureza ao PIB”. Reflexões como esta, que começam a surgir a
partir da década de 1970, contribuíram para o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável.
Sua ideia central foi definida pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
através do Relatório Brundtland (1987, p.8), como "desenvolvimento que satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades".
Desde o surgimento do termo desenvolvimento sustentável, muitos são os conceitos que lhe são
atribuídos. Deponti (2001, p. 30) afirma que, “em pouco mais de uma década, surgem centenas de
conceitos e várias correntes postulando formas e critérios diferentes de desenvolvimento sustentável”.
Embora reconhecendo que não haja consenso sobre muitas questões importantes acerca do
desenvolvimento sustentável, Barbieri e Cajazeira (2009, p. 69) intitulam o desenvolvimento
sustentável como o “maior movimento global da atualidade”.
Sobre as divergências que permeiam o termo, Almeida (2010, p. 347) esclarece que, apesar dos
defensores do desenvolvimento sustentável compartilharem a preocupação com os destinos da Terra,
ainda divergem quanto à ênfase sobre: o que deve ser sustentado, o que precisa ser desenvolvido, os
tipos de ligação que deveriam existir entre o que deve ser sustentado e o que precisa ser desenvolvido,
bem como a extensão do futuro. Para o mencionado autor, dentre os aspectos a serem mantidos, estão
inclusos “a natureza (biodiversidade de espécies e ecossistemas), os sistemas de suporte à vida
(recursos naturais, ambiente e serviços do ecossistema) e a comunidade (atenção às espécies culturais,
não só às biológicas)”. Entre os aspectos a desenvolver, cita as pessoas, a economia e a sociedade, esta
enfatizando o bem-estar e a segurança de estados, regiões e instituições.
O framework Triple Bottom Line traz a proposta de que haja uma integração entre os pilares que
compõem a sustentabilidade, de forma a serem sempre considerados em seu conjunto (LOZANO,
2008). A dimensão econômica da sustentabilidade considera o mundo referente aos aspectos de estoque
e fluxo de capital. Todavia, esta visão não se restringe ao capital monetário ou econômico, mas está
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aberta a considerar outros tipos de capitais identificados em ambiental ou natural, capital humano e
capital social, abrangendo além da economia ambiental e questões gerenciais de cunho ambiental, o
desenvolvimento da economia e da sociedade (ROGERS; JALAL; BOYD, 2008).
Diante do exposto, vale salientar que para qualquer corrente de pensamento, o desenvolvimento
sustentável contempla as dimensões econômica, social e ambiental e seus vínculos com outras
dimensões mais específicas, como: política, institucional, cultural, democrática, ética, tecnológica,
entre outras (MOURA, 2002). Assim, dentre as diversas abordagens em torno da sustentabilidade, uma
das mais conhecidas é a que considera que a sustentabilidade é amparada por três pilares: (i)
econômico; (ii) ambiental; e (iii) social, os quais são frequentemente referenciados como Triple Bottom
Line (TBL) (LEE; KIM, 2009; NOBRE FILHO; SIMANTOB; BARBIERI, 2006), conforme
apresentado na Figura 1.
Figura 01: Os pilares da sustentabilidade.

Fonte: Adaptado de Lozano (2008, p.139).

O pilar ambiental da sustentabilidade engloba a preservação dos recursos naturais na produção
de recursos renováveis e sua limitação na produção de recursos não renováveis, tendo como base a
capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais e a redução do volume de resíduos e poluição,
por meio da conservação de energia e da reciclagem (ELKINGTON, 2001; MARTINS; OLIVEIRA,
2005).
Por fim, completando o tripé da sustentabilidade, a dimensão social refere-se ao controle dos
efeitos causados pelas desigualdades sociais, traduzidos em contradições e disputas causadoras de
patologias sociais (MACHADO; FENZL, 2001). Envolve, portanto, trabalho, rendimento, saúde,
educação, habitação e segurança das pessoas (IBGE, 2004).
Acredita-se que a definição acima explicita a interação entre a dimensão social e o conceito de
empoderamento, tendo em vista que os indicadores sociais tem o potencial de proporcionar um
ambiente favorável para construção da autonomia dos indivíduos.
Perkins e Zimmerman (1995, p. 1) definem empoderamento como “um construto que liga forças
e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e
mudanças sociais”. Trata-se da constituição de organizações e comunidades responsáveis, mediante um
processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm controle sobre suas vidas e participam
democraticamente no cotidiano de diferentes arranjos coletivos e compreendem criticamente seu
ambiente (ANTUNES, 2002).
Aliada a dimensão social da sustentabilidade, o empoderamento é colocado no Brasil na visão
de Paulo Freire, que considera a libertação um ato social (BAQUERO, 2012). Paulo Freire apud De
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Castro (2010) considera como empoderada a pessoa ou grupo que realiza por si mesma as mudanças e
ações que a levam a evoluir e fortalecer
Baquero (2012) traz citação pertinente de Freire acerca do empoderamento:
Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é um
sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros a se
libertarem através da transformação da sociedade, então você só está exercitando uma atitude
individualista no sentido do empowerment ou da liberdade.

Paulo Freire apud De Castro (2010) considera como empoderada a pessoa ou grupo que realiza
por si mesma as mudanças e ações que a levam a evoluir e fortalecer
Considerando o potencial da contribuição dos sistemas agroflorestais para a sustentabilidade, a
próxima subseção discorre sobre a interlocução entre os sistemas agroflorestais e a sustentabilidade.
2.2 Interlocução entre sistemas agroflorestais e sustentabilidade
Sistemas Agroflorestais são sistemas de uso de terra e tecnologias onde espécies perenes são
deliberadamente usadas nas mesmas unidades de manejo juntamente com cultivos agrícolas
temporários e/ou animais em alguma forma de arranjo espacial ou sequencia temporal (LUNDGREN;
RAINTREE, 1982; NAIR, 1990).
Almeida, Müller e Sena-Gomes (2002) afirmam que os Sistemas Agroflorestais (SAFs) são
reconhecidamente modelos de exploração de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta
natural e, por isso, considerados como importante alternativa de uso sustentado do ecossistema tropical
úmido.
De acordo com a Embrapa, os sistemas agroflorestais podem ser subdivididos em: (a) Sistemas
agrossilviculturais – quando combinam árvores com cultivos agrícolas anuais; (b) Sistemas
agrossilvipastoris – nos casos onde há a combinação de árvores com cultivos agrícolas e animais; e (c)
Sistemas silvipastoris – combinam árvores e pastagem (animais);
Dantas (1994) caracteriza os sistemas agroflorestais da seguinte forma: (a) são compostos por,
no mínimo, duas espécies, sendo pelo menos uma perene e (b) são sistemas que envolvem interações
ecológicas e econômicas, gerando benefícios variados em ciclos sempre superiores a um ano.
Analisando com mais detalhe as vantagens associadas aos sistemas agroflorestais é possível
identificar com mais clareza sua relação com os pilares da sustentabilidade. Com relação à dimensão
econômica, a diversidade de espécies encontrada nos sistemas agroflorestais permite a obtenção de um
número maior de produtos e/ou serviços a partir de uma mesma unidade de área, tanto para a
subsistência da família quanto para o mercado (EMBRAPA, 2013).
Raintree e Warner (1986) ainda afirmam que os sistemas agroflorestais geralmente necessitam
de baixo capital para sua manutenção quando comparados aos sistemas de monocultivo. Como reflexo,
Nair (1990) propõe que tal sistema proporciona maior eficiência na utilização de mão de obra versus o
uso da terra.
Para a dimensão ambiental, a Embrapa (2013) destaca que o consórcio de espécies de diferentes
exigências em luz, água e nutrientes possibilita o uso mais eficiente desses recursos. O sistema
agroflorestal, durante a fase de desenvolvimento, apresenta alto potencial para sequestro de carbono
podendo ter uma taxa anual de acúmulo até três vezes maior que a regeneração natural da vegetação
secundária de áreas adjacentes, e os sistemas agroflorestais maduros tendem a manter ciclos
biogeoquímicos em níveis próximos ao da floresta e assim auxiliam na manutenção de ciclos
importantes como o da água, do carbono e do nitrogênio.
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Por fim, a relação do sistema agroflorestal com a dimensão social se dá quando este contribui
com a qualidade de vida do pequeno agricultor (ANDERSON et al, 1985) e a área com sistema
agroflorestal pode ser usada permanentemente, minimizando a necessidade de derruba e queima de
novas áreas e aumentando as chances de fixação do homem no campo (EMPRABA, 2013).
Com base no exposto, percebe-se porque os sistemas agroflorestais são considerados com maior
potencial para a sustentabilidade quando comparados a outros sistemas de cultivo puramente agrícola
ou puramente florestal. Sobre isso, Anderson et al (1985) sintetizam que o potencial dos sistemas
agroflorestais para contribuir com a qualidade de vida do pequeno agricultor e de realçar o potencial de
sustentabilidade de seus sistemas produtivos cresce quando a agrofloresta está aliada com outros
sistemas de produção na mesma propriedade.
Entretanto, Fernandes e Serrão (1992) lembram que um sistema agroflorestal somente pode ser
considerado sustentável quando é capaz de oferecer continuamente respostas às necessidades
específicas da comunidade onde se encontra, sem que ocorra a degradação dos recursos naturais dos
quais o sistema depende, considerando as dinâmicas relações entre sistemas econômicos e ecológicos,
em particular questões como estoques de capital natural, níveis de extração e capacidade de assimilação
pelo meio ambiente de resíduos/rejeitos da atividade produtivo-econômica.
Assim, Peneireiro (2007) afirma que para um sistema agroflorestal ser sustentável, ou seja,
manter-se produtivo e que ao mesmo tempo mantenha ou melhore as condições do lugar (com relação
ao solo, à água, à diversidade de vida), deve-se: (a) plantar muitos tipos de plantas, de diferentes
tempos de vida; (b) combinar as plantas de forma que as que têm mais ou menos o mesmo tempo de
vida possam ocupar todos os estratos, em diferentes alturas; (c) manter o solo sempre coberto com
muita matéria orgânica; e (d) plantar as plantas cultivadas no espaçamento tradicional e as árvores bem
juntas, de modo que possam ser selecionadas com o tempo e fiquem as mais vigorosas.
2.3 Caso RECA
No sentido de mudar a realidade social e ambiental de 03 distritos - Fortaleza do Abunã,
Extrema e Nova Califórnia, que são parte da região pertencente ao município de Porto Velho, capital de
Rondônia, surgiu o Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (RECA).
A ideia principal do projeto era desenvolver um sistema de floresta produtiva que fosse capaz
de gerar renda e reflorestar as áreas desmatadas ao mesmo tempo. Os colonos já tinham percebido que
a lavoura branca (como o cultivo do arroz, feijão e café) não se adaptava bem as condições do solo e do
clima amazônico, por isso começaram a tentar cultivar plantas que já fossem adaptadas à região como a
Castanheira, a Pupunheira e o Cupuaçuzeiro.
No início, cada família associada recebeu 958 dólares por hectare, sendo que cada uma poderia
receber no máximo por três hectares. O dinheiro, ao invés do que ocorre em muitas associações, não foi
dado ao produtor, e sim repassado em forma de financiamento. Os sócios assinavam um contrato se
comprometendo a devolver o dinheiro na forma de produção, de maneira similar a que ocorria com o
bezerro.
O projeto conta atualmente com mais de 300 associados, divididos em 12 grupos: Pioneiros I, II
e III, Cascalho, Baixa Verde, Mendes Junior, Eletrônica, BR, Linha 04, Linha 05, Linha 06 e Linha 12.
Esses grupos têm sua formação e composição definidas geralmente com base na proximidade das
propriedades dos associados, isto é, o grupo é composto por pessoas cujas propriedades localizam-se
próximas umas das outras, nos chamados ramais, havendo alguns poucos casos de produtores que
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aderiram a determinado grupo por questões de afinidade e identificação com os demais membros do
mesmo, ainda que sua propriedade seja distante.
3 Método de Pesquisa
3.1 Classificação do estudo
O estudo foi de natureza qualitativa porque tratou de questões que não são quantificadas
(MINAYO, 1993). O objetivo da utilização de uma abordagem qualitativa foi apreender os significados
do objeto estudado e entender os efeitos gerados pelo Projeto de Reflorestamento Econômico
Consorciado e Adensado (RECA) nas dimensões da sustentabilidade. De acordo com Flick (2009), a
importância da mobilidade da pesquisa qualitativa influencia tanto em termos acadêmicos quanto
empíricos para solucionar problemas. Dessa forma, foram traçadas, por meio da Teoria do Triple
Bottom on Line e da dimensão institucional, categorias para a avaliação dos resultados observados a
partir do objeto em estudo.
3.2 Método de estudo de caso
Tomando por base Merrian (1988), o estudo de caso qualitativo representa uma investigação
intensiva, a descrição holística e a análise de um único exemplo, um único fenômeno social ou unidade.
Estudo de caso conforme Yin (1994) é uma forma empírica que investiga um fenômeno contemporâneo
dentro do contexto de vida real. Para Godoy (1995), o estudo de caso toma por objeto a análise de uma
unidade. Diante dessas proposições de estudo de caso, utilizou-se como unidade de estudo a análise do
projeto RECA, devido a sua importância para as famílias beneficiadas e a proposta de um exemplo que
contribui para alcance de impactos em outras comunidades.
3.3 Plano amostral e coleta dos dados
Para os pesquisadores qualitativos, o processo de pesquisa qualitativa é o reflexo de um diálogo entre
os investigadores e os respectivos sujeitos em que os investigadores estabelecem estratégias que
possibilitam considerar as vivências dos pontos de vista dos sujeitos da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN,
1994). Assim, foram entrevistados 20 integrantes do RECA, selecionados por conveniência nos
diferentes grupos, bem como os integrantes da direção do projeto estudado. As notas de campo da
pesquisa foram coletadas pela pesquisadora Ana Íris Tomás Vasconcelos. Utilizou-se o critério da
saturação para delimitar a quantidade de entrevistas. Os entrevistados foram: produtores,
coordenadores e técnicos do projeto RECA. Alguns dos técnicos entrevistados eram filhos de
produtores formados nas Escolas Família Agrícolas (EFA).
3.4 Análise dos dados
A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo uma vez que oferece suporte
a uma análise produtiva e enriquecedora no sentido de promover uma criticidade analítica (BARDIN,
2006). Tal análise foi realizada nas notas de campo de um estudo de três semanas no RECA. Em
relação ao processo de descodificação, o projeto foi dividido em dimensões e seus relatos foram
analisados. As categorias de análise dos dados emergiram das dimensões da sustentabilidade conforme
Triple Bottom line.
3.5 Tratamento dos dados
Para tratamento dos dados foi utilizado o software Atlas/ti, versão 6.0. O software foi útil para
analisar e interpretar as categorias no âmbito da análise qualitativa e no processo de registro e
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eficiência na organização dos dados. Nesse sentido, as dimensões utilizadas no estudo são detalhadas
nas seguintes categorias dispostas no Quadro 1.
Quadro 1: Categorias de análises - projeto Agroflorestal RECA (2009)
CATEGORIAS
1.1. DIVESP: Diversidade de espécies (possibilita maior número de produto).
1.2. NUMPRODSFAMILIA: Obtenção de um número maior de produtos e/ou serviços a partir da
mesma área para subsistência da família.
1.3. NUMPRODSMERCADO: Obtenção de um número maior de produtos e/ou serviços a partir da
mesma área para subsistência do mercado.
1.4. CAPITAL: Capital empregado.
1.5. EFICIENCIA: Melhor eficiência na utilização de mão de obra versus uso da terra.
1.6. NECCOMUN: Oferece resposta a necessidade da comunidade.
1.7. UNIONSISTEM: Alia diversos sistemas de produção na mesma propriedade.
1.8. ARRANJO: Plantar muitos tipos de plantas, de diferentes tempos de vida.
1.9. COMBPLANTAS: Combinar as plantas de forma que as que têm mais ou menos o mesmo tempo
de vida possam ocupar todos os estratos, em diferentes alturas.
1.10. MATORGAN: Manter o solo sempre coberto com muita matéria orgânica.
1.11. MODOPLANTIO: Plantar as plantas cultivadas no espaçamento tradicional e as árvores bem
juntas, de modo que possam ser selecionadas com o tempo e fiquem as mais vigorosas.
1.12. DISRED: Pouca diferença na distribuição de renda.
2.1. EFICIENCIAREC: Diversidade a partir de consórcio de espécies - uso eficiente de recursos (luz,
água e nutrientes).
2.2. FASEDESENV: Fase de desenvolvimento do sistema.
2.3. UNIONSISTEM: Alia diversos sistemas de produção na mesma propriedade.
2.4. CAPNATURAL: Considera questões ambientais - estoque de capital natural.
2.5. NIVEXTRAÇÃO: Considera questões ambientais - níveis de extração.
2.6. CAPACIDADERESIDUOS: Considera questões ambientais- capacidade de assimilação pelo meio
ambiente de resíduos/rejeitos da atividade produtivo-econômica
2.7. ARRANJO: Plantar muitos tipos de plantas de diferentes tempos de vida.
2.8. MATORGAN: Manter o solo sempre coberto com muita matéria orgânica.
2.9. MODPLANTIO: Plantar as plantas cultivadas no espaçamento tradicional e as árvores bem juntas,
de modo que possam ser selecionadas com o tempo e fiquem as mais vigorosas.
2.10. NATIVA: Uso da floresta em plantas nativas.
2.11. MINIMQUEIMA: Uso permanente minimizando a necessidade de derruba e queima de novas
áreas.
2.12. COMPLANTAS: Combinar as plantas de forma que as que têm mais ou menos o mesmo tempo de
vida possam ocupar todos os estratos, em diferentes alturas.
3.1. FIXCAMP: Fixação do homem no campo.
3.2. QUALILIFE: Contribuição para a qualidade de vida do pequeno agricultor.
3.3. QUALICOMUNID: Oferece respostas às necessidades da comunidade.
3.4. EMPODERAMENTO: Relaciona-se com as interações sociais em benefícios do grupo.
3.5. DISRED: Pouca diferença na distribuição de renda.
Fonte: Adaptado Triple Bottom line e referencial teórico agronegócio.
3. Social

2. Ambiental

1. Econômica

DIMENSÃO

4 Análise e discussão dos resultados
O estudo se propôs a verificar como um sistema agroflorestal contribui para a sustentabilidade,
partindo da análise da nota de campo elaborada a partir de visita feita ao projeto RECA. Para fins da
pesquisa, esta nota de campo foi analisada com o uso do software Atlas TI à luz das categorias que
foram estabelecidas e apresentadas (Quadro 1), considerando o modelo do triple bottom line
(ELKINGTON, 2001). Assim, os resultados são analisados apresentando, em cada dimensão, aspectos
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destacados em cada categoria observados no RECA (2009). Na sequência apresentam-se as interações
entre as três dimensões, uma vez que, ao analisar as notas de campo, existiram diversas evidências de
que determinadas práticas teriam uma tripla dimensão, como era de se esperar. Por fim, observou-se
uma dimensão que emergiu das análises - a Dimensão Institucional, já prevista pela ONU como uma
dimensão importante para a sustentabilidade.
4.1 Dimensão Econômica
A dimensão econômica da sustentabilidade foi evidenciada nas notas de campos a partir dos
trechos do relatório que identificavam as diversas categorias relativas a esta dimensão (Figura 2).
Figura 02: Dimensão Econômica da Sustentabilidade
do Projeto RECA

Figura 03: Representação dos trechos categoria 1.5
EFICIÊNCIA

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Na dimensão econômica ficou evidenciado, de forma bastante acentuada, 12 trechos que são
atribuídos à categoria 1.5 EFICIENCIA (Figura 03).
Conforme Quadro1, a categoria eficiência se relaciona com a melhor relação entre utilização de
mão de obra versus uso da terra. As práticas evidenciadas que caracterizam esta categoria são
mostradas no Quadro 2:
Quadro 2 Categoria eficiência
 Utilização de culturas adaptadas à região;
 Cada grupo conta com um técnico responsável, que geralmente também é um associado que se faz presente
nas diversas atividades do grupo, sendo responsável pelo aprimoramento e aumento de produtividade
através do acompanhamento do manejo das áreas como adubação, compostagem, controle de pragas, e
melhoria dos processos de cada área;
 Organização e capacitação das famílias;
 Utilização de mão de obra da própria comunidade formada nas escolas de famílias agrícolas (EFA) com a
utilização do sistema de Pedagogia de Alternância;
 Utilização da mão de obra feminina;
 Contratação das mesmas pessoas como mão de obra temporária entre os anos, a fim de garantir o
conhecimento profundo do processo de beneficiamento;
 Utilização de máquinas;
 Alia a produção agrossilvícola à conservação da floresta com a prática de florestas produtivas;
 Realização de trabalhos em conjunto beneficiando todos os integrantes;
 Utilização da lavoura branca e da pecuária para subsistência.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
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Nesta categoria verifica-se, no entanto, que a organização da comunidade não se dá de forma
homogênea, uma vez que as notas de campo evidenciam que alguns grupos conseguem responder
positivamente ao sistema associativista e outros grupos enfrentam problemas internos, refletindo assim
na eficiência de tais grupos.
Uma forma de beneficiar a comunidade está evidenciada no impacto econômico proporcionado
pelo RECA, já que os recursos obtidos pela comercialização dos seus produtos geram sustento não só
para as famílias dos associados. Esse dinheiro automaticamente circula no comércio de Nova Califórnia
e esquenta a economia local, especialmente farmácias, padarias, lojas de construção. Observa-se que
uma parte significante dos negócios do distrito é reflexo econômico do trabalho gerado no projeto
RECA.
Uma das formas de beneficiar a comunidade, além da intermediação da venda da produção, está
na contratação de diaristas. Todas as agroindústrias e, muitas vezes, os próprios sócios utilizam mão de
obra temporária durante a safra para conseguir colher e beneficiar a produção.
Apesar destes benefícios trazidos para a comunidade identificados nesta categoria, verificaramse dois aspectos negativos que tem impacto forte na dimensão econômica do projeto. Estes se referem
às condições precárias para escoamento da produção da comunidade e, como consequência, o alto custo
do frete pago para aquisição de embalagens diretamente de indústrias de São Paulo.
As demais categorias podem ser evidenciadas nas seguintes práticas conforme Quadro 3, que
apresenta a categoria capital:
Quadro 3 Categoria capital
 Contrapartida do capital investido com produção [1.4 CAPITAL];
 Utilização do sistema de consórcio como cultivos agrossilvícolas como a pupunha (Bactris gasipaes), o
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e a castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) nos chamados
SAF’s (Sistemas Agroflorestais) [1.1 DIVESP] [1.3 NUMEPRODMERCADO] [1.8 ARRANJO];
 Extração e transformação em diversos produtos e subprodutos (beneficiamento de polpas, palmito de
pupunha e óleos de cupuaçu, castanha do Brasil e andiroba para venda para indústria de cosméticos) [1.1
DIVESP] [1.3 NUMEPRODMERCADO] [1.2 NUMPRODSFAMILIA];
 Ao final da produção, com base nas vendas, o produtor recebe pelo fruto, pelo caroço do fruto sadio e pelo
caroço do fruto estragado que é aproveitado na agroindústria de óleos [1.3 NUMEPRODMERCADO];
 Preocupação em aliar a produção agrossilvícola à conservação da floresta v [1.10 MATORGAN];
 Plantação de diferentes árvores próximas, ou seja, consorciadas, como na floresta, para manter a fertilidade
do solo [1.8 ARRANJO];
 Implantação de agroindústria [1.3 NUMEPRODMERCADO].
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Em relação à categoria 1.12 DISTRIREND, verifica-se uma realidade preocupante que se
relaciona com a distribuição de renda, já que se identificou produtores que ganham de 3 a 100 mil reais
por ano. Segundo os entrevistados os motivos mais ressaltados são: (a) às particularidades de cada
indivíduo; (b) a distância do seu lote à sede do RECA; (c) o tipo do solo da propriedade, e (d) a escolha
da produção e organização do grupo ao qual cada associado faz parte.
A partir da codificação, verificou-se a existência de categorias concorrentes da dimensão
econômica com as dimensões ambiental e social, conforme visualizado nas próximas análises.
4. 2 Dimensão Ambiental
Diversos fatores são identificados no RECA como atribuíveis à dimensão ambiental e
atribuíveis às dimensões próprias de sustentabilidade esperada em um projeto agroflorestal, que
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emergiu do referencial teórico apresentado nesta pesquisa. O RECA é considerado um sistema
agroflorestal, uma vez que é composto por mais de duas espécies e ainda envolve interações
econômicas e econômicas, gerando benefícios superiores a um ano (DANTAS, 1994).
Figura 4: Dimensão Ambiental da Sustentabilidade do
Projeto RECA

Figura 5: Representação dos trechos categoria 2.1
EFICIENCIAREC 2.10 NATIVA 2.4
CAPNATURAL

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

A representação sumária da análise de conteúdo (Figura 5) evidencia trechos representativos das
diversas categorias atribuídas a esta dimensão com destaque para as categorias que se relacionam à
contribuição para o estoque de capital natural (2.4 CAPNATURAL), uso da floresta em plantas nativas
(2.10 NATIVA) e diversidade de espécie a partir de consórcio de espécies (2.1 EFICIENCIAREC),
representados em dez trechos do relatório (Figura 4).
As práticas evidenciadas que caracterizam estas categorias estão no Quadro 4:
Quadro 4 Categorias EFICIENCIAREC, NATIVA e CAPNATURAL
 Cultivo de plantas que já eram adaptadas à região (castanheira, cupunheira e o cupuaçuzeiro);
 Utilização do sistema de consórcio como cultivos agrossilvícolas, como a pupunha (Bactris gasipaes), o
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e a castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) nos chamados SAFs
(Sistemas Agroflorestais);
 Utilização do modelo produtivo, organizado em Sistemas Agroflorestais;
 Busca de alternativas para ajudar na conservação e preservação do meio ambiente e sua biodiversidade;
 Formação técnica dos filhos dos produtores nas Escolas Família Agrícolas, que utiliza o sistema de Pedagogia
de Alternância, no qual os alunos passam quinze dias internos na escola e quinze dias em casa, aplicando os
conhecimentos adquiridos;
 Extração das amêndoas de forma artesanal;
 Recuperação de áreas degradadas e de mananciais com plantio de essências florestais nas margens de açudes,
riachos, lagos, nascestes e igarapés;
 Articulação dos produtores para colocação em prática as ideias de florestas produtivas;
 Replantio constante das espécies frutíferas nativas, cultivo de lavoura branca e utilização de pastagem com
fins exclusivos de subsistência.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Em síntese, verificou-se a preocupação dos entrevistados com a recuperação das áreas
degradadas e dos mananciais. Segundo os mesmos, essa cultura conservacionista é disseminada em
todos os grupos do RECA, que enxergam a floresta como sendo um dos grandes patrimônios de que
dispõem.
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Entretanto julga-se com um ponto negativo, que influencia a dimensão 2.4 CAPNATURAL, a
evidência de que são utilizados tratores na atividade. As demais categorias são observadas nas
seguintes práticas conforme descritas no Quadro 4.5:
Quadro 5 Categoria Capnatural
 Plantio de árvores próximas umas da outras (Adensada) [2.9 MODOPLANTIO] [2.7 ARRANJO] [2.2
FASEDESENV];
 Utilização do consórcio [2.7 ARRANJO];
 Preocupação em aliar a produção agrossilvícola à conservação florestal [2.3 UNIONSISTEM] [2.5
NIVEXTRAÇÃO] [2.8 MATORGAN];
 A conservação da floresta, evidenciada no relatório, é um indício de que a comunidade abandona o
desmatamento e queimadas [2.11 MINIQUEIMA];
 Recuperação das áreas degradadas com o incentivo do plantio de florestas nas margens dos rios, lagos,
nascentes e igarapés [2.2 FASEDESENV].
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

4.3 Dimensão Social
A análise da nota de campo sob o ponto de vista da dimensão social da sustentabilidade
apresenta, como uma categoria bastante significativa, a contribuição do RECA para a qualidade de vida
do pequeno agricultor, representada pela categoria 3.2 QUALILIFE, que pode ser considerada como
um fator que contribui para a fixação do homem no campo, juntamente com seu empoderamento.
Figura 06: Dimensão Social da Sustentabilidade do
Projeto RECA

Figura 07: Representação dos trechos associados à Dimensão
Social.

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

As evidências desta dimensão são apresentadas em diversos trechos do relatório como
apresentado na Figura 7.
Observa-se pelos objetivos do RECA, seu compromisso com as dimensões da sustentabilidade,
já que em seu estatuto propõe: (a) fixação das famílias no campo por meio de ajuda mútua; (b)
organização das famílias de pequenos agrossilvicultores em grupos para estudos, trabalhos, ajuda
mútua e convivência fraterna; (c) implantação de um sistema educacional adequado à realidade rural;
(d) capacitação dos associados para administrar e gerir os seus negócios e os da associação; (e) venda
em comum da produção agrossilvicultural e extrativista nos mercados locais, nacionais e
internacionais; (f) busca de alternativas para ajudar na conservação e preservação do meio ambiente e
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sua biodiversidade; (g) classificação, padronização, armazenamento, beneficiamento, industrialização,
e registro das marcas de seus produtos.
Os trechos destacados para análise evidenciam as seguintes situações que impactam em uma ou
em algumas categorias de forma concorrente da dimensão social e são apresentadas de forma objetiva,
como segue no Quadro 6:
Quadro 6 Categoria da dimensão social
 Modelo de gestão participativo estimulando o exercício da cidadania;
 Financiamento da produção com a paga na forma de produção;
 Disponibilização de estrutura para que os produtores possam realizar as suas reuniões e a disponibilização de
alojamentos utilizados pelos produtores durante os eventos da associação;
 Realização de reuniões com a participação obrigatória de todos para trocar ideias, acompanhar a produção, o
andamento das atividades do projeto, discutir demandas do grupo e buscar formas de supri-las;
 Capacitação dos associados tecnicamente para gerenciar a sua unidade produtiva e para participar da
associação;
 Definição de grupos de acordo com a proximidade das propriedades dos associados;
 Existência de diferenças entre os grupos no que diz respeito à interação dos membros, o comprometimento
com o projeto impactando no desenvolvimento econômico e social do grupo. Isto é evidenciado pela diferença
de renda apontada no relatório;
 Investimento na formação dos filhos dos proprietários como técnicos possibilitando a aplicação dos
conhecimentos em suas propriedades;
 Apoio técnico direcionado individualmente para cada grupo;
 Compra da produção dos associados;
 Beneficiamento da produção do associado;
 Utilização de mão de obra feminina;
 Disponibilidade de postos de trabalho na agroindústria e nas propriedades;
 Solidariedade entre os associados;
 Geração de sustento para as famílias dos associados e, de forma indireta, criação de renda para a comunidade
com o aquecimento do comércio local;
 Desenvolvimento de cultura conservacionista;
 Apoio da associação para contornar os problemas apresentados pelos grupos;
 Compromisso formal com a fixação das famílias no campo com a organização das famílias em grupo de
estudo, trabalho e ajuda mútua;
 Melhoria de renda dos associados com a implantação do projeto;
 Processo de gestão participativo nos papéis de coordenador, líder e representante mulher;
 Verificação do sentimento de apropriação do projeto.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Na dimensão social se verificou obstáculos ao crescimento do projeto ocasionado pelo desafio
de conciliar objetivos pessoas e coletivos. Isso porque embora alguns grupos já tenham sido formados
em um ambiente familiar marcado pela união e ajuda mútua a presença de interesses pessoais acima
dos objetivos coletivos foi citado pelos entrevistados.
4.4 Dimensões subjacentes
O trabalho teve como objetivo a avaliação da dimensão da sustentabilidade a partir do modelo
do triple bottom line. No entanto, a literatura aponta para a interface destas dimensões com outras
dimensões mais específicas, como: política, institucional, cultural, democrática, ética, tecnológica,
entre outras (MOURA, 2002).
De fato, da análise do relatório outras dimensões emergem no projeto que impacta diretamente
no projeto. A dimensão institucional emergiu de forma bastante positiva contribuindo com o projeto.
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Esta dimensão pode ser verificada na forma organizacional do projeto, no sistema de gestão, em seus
procedimentos, no seu estatuto.
A dimensão política contribui negativamente. Percebe-se, pela análise do relatório, a ausência
de políticas públicas governamentais, atribuídas a esta dimensão. A dimensão cultural em alguns
momentos impacta positivamente para o êxito dos grupos e em outros momentos impacta
negativamente.
5 Conclusão
O trabalho teve como proposta a verificação da contribuição do Projeto de Reflorestamento
Consorciado e Adensado- RECA, dentro da proposta da contribuição do sistema agroflorestal, para a
sustentabilidade considerando o modelo triple bottom line.
A partir da análise de conteúdo da nota de campo, o projeto foi analisado considerando as
dimensões econômica, ambiental e social. Como técnica para a análise trabalhou-se com categorias que
emergiram do referencial teórico apresentado. O RECA pode ser considerado um sistema
agrossilvicultura totalmente inserido dentro da cultura da região em que foi implantado, caracterizado,
também, como um sistema agroflorestal. A teoria já considera que o sistema agroflorestal tem relação
com os pilares da sustentabilidade (EMBRAPA, 2013) que necessitam de um baixo capital para sua
manutenção (RAINTREE, WARNER, 1986).
Ficou evidenciado que o projeto RECA tem uma contribuição importante para a
sustentabilidade. Isto se verifica principalmente pela prática adotada pelos associados do projeto que
utilizam a floresta como fonte geradora de renda consorciando cultivos agrossilvícolas como a
pupunha, o cupuaçu e a castanha-do-Brasil em um sistema agroflorestal, refletindo na melhoria da
qualidade de vida dos agricultores.
Como o projeto é dividido em grupos de associados, formados a partir da proximidade
geográfica dos agricultores, existem diferenças de performance entre estes grupos. Tais grupos devem
seguir os objetivos estabelecidos no estatuto da Associação, onde são estabelecidos os objetivos que
foram constatados nas práticas observadas no projeto.
A orientação dos agricultores, a implantação de um sistema educacional adequado à realidade
rural, a compra dos produtos dos associados, a implantação da agroindústria, a busca de alternativas
para ajudar na conservação e preservação do meio ambiente e da biodiversidade local, são práticas que
foram identificadas no projeto e associados na pesquisa como práticas de sustentabilidade.
Os efeitos do RECA mais perceptíveis são, provavelmente, os relativos à melhoria de renda dos
associados. Anteriormente a formação das associações locais, os produtores tentavam sustentar suas
famílias individualmente, sem qualquer apoio ou instrução. Conforme as associações foram
amadurecendo, e principalmente com início do projeto RECA, os produtores foram aprendendo a se
articularem coletivamente e logo conseguiram colocar em prática as ideias de florestas produtivas. Esta
capacidade de articulação foi relacionada no estudo dentro do conceito de empoderamento em Paulo
Freire apud De Castro (2010) que considera como empoderada a pessoa ou grupo que realiza por si
mesma as mudanças e ações que a levam a evoluir e fortalecer que, no estudo foi atribuída a uma
dimensão social da sustentabilidade.
Observou-se através das evidências das notas de campo, que o projeto RECA contribui com as
dimensões da sustentabilidade, bem como há indícios fortes de dimensões adicionais que podem ser
atribuída ao projeto. Isto nos permite sugerir a realização de estudos adicionais com o fim de verificar a
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contribuição de dimensões políticas, culturais e institucionais para a sustentabilidade e continuidade de
um projeto agroflorestal.
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Resumo: O estudo objetivou analisar a relação existente entre evidenciação ambiental voluntária e indicadores de
desempenho empresarial de companhias abertas participantes do Índice Carbono Eficiente (ICO2). Para tal, realizou-se
pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada por meio de análise documental em uma amostra composta por
26 companhias de diferentes níveis de governança corporativa e de diferentes setores econômicos da BM&FBovespa e que
encontram-se listadas no ICO2. Em relação ao nível de evidenciação ambiental voluntária, os resultados revelaram um
índice médio de 67%. Destacaram-se, com maiores índices médios, as companhias listadas no mercado tradicional e às do
setor econômico de materiais básicos. Quanto aos indicadores de desempenho empresarial constatou-se que os setores de
consumo cíclico, não cíclico e utilidade pública possuíam os melhores índices. Em relação aos níveis de governança
corporativa, de maneira geral, foi possível perceber que as empresas do ICO2 listadas no mercado tradicional
permaneceram em destaque. Por fim, os resultados revelaram que a variável índice de evidenciação ambiental voluntária
não apresentava correlação estatisticamente significante com os indicadores de desempenho empresarial.
Palavras-chave: Evidenciação ambiental voluntária. Indicadores de desempenho empresarial. Companhias abertas listadas
no ICO2.
Abstract: The study aimed to analyze the relationship between voluntary environmental disclosure and business
performance indicators of public companies participating in the Carbon Efficient Index (ICO2). To this end, we carried out
descriptive research with quantitative approach, performed through documentary analysis on a sample of 26 companies
from different levels of governance and economic sectors of the BM&FBovespa and are listed in ICO2. Regarding the level
of voluntary environmental disclosure, the results showed an average of 67%. Stood out with the highest average, the
companies listed on the traditional market and the economic sector of basic materials. As for the business performance
indicators it was found that the consumer cyclical sectors, staples and utilities had the best rates. Regarding the level of
corporate governance in general, it is noted that the companies listed on the traditional ICO2 remained in the spotlight.
Finally, the results revealed that the variable rate of voluntary environmental disclosure showed no statistically significant
correlation with business performance indicators.
Key-words: Environmental Voluntary Disclosure. Business performance indicators. Companies listed in ICO2.
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1 INTRODUÇÃO
Evidenciação ambiental é assunto de pauta em frequentes discussões nas empresas de todo o
mundo, sejam estas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. E, ao se observar os inúmeros
estudos realizados ao longo dos anos (GRAY; KOUHY; LAVERS, 1995; DEEGAN; RANKIN;
TOBIN, 2002, SUMIANI; HASLINDA; LEHMAN, 2007; KPMG, 2008; RAIBORN; BUTLER;
MASSOUD, 2011, entre outros), percebe-se que os diversos tipos de relatórios ambientais continuam a
aumentar a disponibilização de informações à sociedade, que destaque o impacto ambiental possível
causado pela atividade desenvolvida pelas organizações.
Todavia, uma preocupação mais incisiva acerca das divulgações ambientais acentuou-se devido
a alguns incidentes ocorridos no final da década de 1980. Acontecimentos como o derramamento de
10,8 milhões de galões de óleo do navio-tanque Exxon Valdez em 1989, bem como, “discussões acerca
da camada de ozônio, aquecimento global, desmatamento e comércio justo” (SUMIANI; HASLINDA;
LEHMAN, 2007, p. 897) alçaram um patamar de destaque, querelas a respeito do meio ambiente e,
consequentemente, sobre a divulgação ambiental das entidades.
Entretanto, vários estudos na literatura contábil da década de 1970 como (BEAMS; FERTIG,
1971; DIERKES; PRESTON, 1977) alegavam o aspecto fundamental dos relatórios ambientais, das
propostas de sistemas de medição e, da elaboração de relatórios ambientais detalhados suscitando,
então, já nesta época amplo interesse e aspiração por um sistema de contabilidade ambiental que
ampliasse as informações aos seus usuários. Wiseman (1982) alertava para as exigências da sociedade
por atitudes, no contexto empresarial, que fossem ambientalmente responsáveis, aliado ao anseio pela
criação de uma legislação ambiental que obrigasse as empresas a realizar e a participar perene e
ativamente de programas com o fito de controlar a poluição.
Assim, diante deste cenário que amplia as exigências, as organizações vêm enfrentando
crescentes pressões para explicar publicamente o seu desempenho relacionado ao impacto ambiental
(WISEMAN, 1982; PARKINSON, 2003; CHO; FREEDMAN; PATTEN, 2012; ASHCROFT, 2012;
IATRIDIS, 2013) e, na academia a atenção de estudiosos também voltou-se para essa temática, tanto
que um conjunto considerável de pesquisas, ao longo das últimas duas décadas, focaram na divulgação
de informações ambientais corporativas e, nos determinantes, que impulsionam as diferenças na
prestação de informações entre empresas e indústrias, conforme destacaram Gray, Kouhy e Lavers
(1995), Deegan, Gordon (1996), Gao, Heravi e Xiao (2005), Guthrie, Cuganesan e Ward (2008) e
Guidry e Patten (2012).
Embora tenha transcorrido mais de vinte anos após o “despertar” ocorrido na década de 1990 a
divulgação das informações ambientais ainda é uma atividade voluntária nos países, inclusive no Brasil
(MACÊDO et al., 2013). Dessa forma, dado esse caráter voluntarioso, a quantidade de empresas que
realmente publicam relatórios ambientais é considerada pequena (CHO; PATTEN, 2008) e,
infelizmente, a realidade da divulgação de informações ambientais limitada mostra-se linear em todos
os países (LARRINAGA et al., 2002; DELBARD, 2008; KERRET et al., 2010; MONTEIRO;
GUZMÁN, 2010; CHO; FREEDMAN; PATTEN, 2012).
Entretanto, a divulgação ambiental deve ser priorizada e realizada, pois é um mecanismo
importante que impacta positivamente o meio ambiente, vez que, ao instigar a propagação de
demonstrativos ambientais estimula-se a empresa a ser responsável ambientalmente para que tenha suas
práticas legitimadas pela sociedade e, também, diminui-se a assimetria informacional presente na
relação principal/agente.
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Além do que, divulgações de qualidade proporcionam aumento no nível de transparência e
melhora a reputação social e o perfil dos gestores (PATEL et al., 2002; DEEGAN et al., 2006;
SIMNETT et al., 2009) que precisam atender aos pedidos informacionais das diversas partes
interessadas, inclusive no que concerne a política ambiental, práticas e desempenho do ente, induzindose assim, as organizações a criarem ou formalizarem sistemas de gestão ambiental para assegurar que
os processos, práticas e procedimentos da empresa estejam aptos a alcançar os objetivos ambientais e,
claro, emitir informação fidedigna aos stakeholders (ASHCROFT, 2012).
Ademais, a divulgação das políticas ambientais da entidade por meio de relatórios periódicos
possibilita aos investidores e outras partes interessadas fazerem julgamentos corretos sobre a eficiência
e o impacto das decisões e ações executadas no ambiente organizacional (DEEGAN, 2004), além do
mais, informes acerca da política de gestão e gastos relativos às ações ambientais reduz a incerteza e
proporciona um ganho para a empresa em termos de vantagem competitiva (IATRIDIS, 2013).
Destarte, ciente da deferência que a temática divulgação ambiental ocupa no ambiente
organizacional e também na literatura acadêmica, este trabalho possui como questionamento a seguinte
questão: qual a relação entre a evidenciação ambiental voluntária e os indicadores de desempenho
empresarial em companhias abertas participantes do Índice Carbono Eficiente (ICO2)? E para
respondê-lo foi traçado como objetivo analisar a relação existente entre evidenciação ambiental
voluntária e indicadores de desempenho empresarial de companhias abertas participantes do Índice
Carbono Eficiente (ICO2).
Afinal, compreender as atitudes de divulgação ambiental voluntária das empresas nos países em
desenvolvimento é igualmente importante, dado o impacto global das práticas não sustentáveis
desempenhadas mundialmente, bem como, o fenômeno do aquecimento global (ELIJIDO-TEM, 2011)
que assola de maneira nociva o mundo como um todo. Aliado a isso Aburaya (2012) destaca que a
necessidade e a pertinência do valor da informação ambiental para as partes interessadas é uma área
que necessita de mais pesquisas.
Os indicadores devem atender aos objetivos organizacionais (BERRAH et al., 2000), com
metodologia simplificada (ONU, 2007), como instrumento de gestão que evidencie as formas e
limitações institucionais (SORBE et al., 2011), que destaque ações necessárias e de investimento
(HERMANN et al., 2007; PEROTTO et al., 2008), de forma que retrate o desempenho empresarial aos
interessados.
Elijido-Tem (2011) destaca, também, que embora se reconheça que o aumento da comunicação
ambiental não seja necessariamente equivalente a um melhor desempenho ambiental, uma literatura de
divulgação ambiental, indubitavelmente, tem desempenhado um papel importante no aumento da
consciência ambiental, isto posto, justifica-se a realização deste estudo que aborda duas vertentes ainda
pouco investigas concomitantemente (evidenciação ambiental voluntária e indicadores de
desempenho).
2 EVIDENCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
A evidenciação ambiental − reunião de informações a retratar o passado, o presente e indicação
do futuro da empresa acerca do desempenho e da gestão ambiental (BERTHELOT; CORMIER;
MAGNAN, 2003; MACÊDO et al., 2013) – não é explicitamente exigida pelas normas e leis nacionais
e internacionais de contabilidade (ADAMS; HILL; ROBERTS, 1998; O’DWYER; UNERMAN;
BRADLEY, 2005), portanto, ainda é um ato voluntário no que diz respeito aos demonstrativos
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empresariais, por isso, alguns autores defendem que esses documentos deveriam ser obrigatórios
(PARKINSON, 2003; O’DWYER; UNERMAN; BRADLEY, 2005), posto que, a pressão eficaz do
mercado e dos agentes públicos é dependente de um nível de transparência corporativa que é
improvável que evolua enquanto se estiver tratando esse assunto como ponto facultativo.
Conquanto, de modo crescente as organizações de tipos e tamanhos diversos estão sendo
instigadas a fornecer uma gama maior de informações em que se declare como elas tratam o meio
ambiente. Muitos grupos − fornecedores, clientes e reguladores do público em geral − querem saber
qual o impacto das atividades empresariais sobre o meio ambiente e como as entidades têm lidado com
esses embates, em outros termos, tais grupos querem a garantia de que as organizações estão operando
de forma responsável e, caso não estejam, tencionam saber o que será feito para que se contorne a
situação e as ações pretendidas de modo que não macule o meio ambiente (ASHCROFT, 2012).
Cormier e Magnan (1997) , Berthelot et al. (2003) e Marshall et al. (2007) inferem que as
organizações mais propensas a realizar divulgações ambientais voluntárias são aquelas de maior solidez
financeira; ambientalmente mais sensíveis; que possuem grandes acionistas no seu quadro acionário;
envolvidas anteriormente em processos judiciais ambientais; que possuem dificuldades ambientais
adicionais, e; afetadas pela exposição substancial da mídia sobre as atividades ambientais.
No que compete ao conteúdo das divulgações ambientais, Iatridis (2013) relata que essas devem
incluir questões ambientais acerca do impacto sobre o desempenho futuro das empresas, assim como
riscos, incertezas, itens materiais de receita ou despesa, políticas sobre questões ambientais
importantes, como: comércio de emissões de gases do efeito estufa, cálculo das emissões diretas
(combustão do combustível em caldeiras) e indiretas (eliminação de resíduos).
Iatridis (2013) ainda pontua que devem ser divulgadas as despesas com energia, relatando
quantidades de água captada, quantidades de resíduos, elaboração de relatórios sobre as políticas de uso
da água, além de explicar como os seus ativos tangíveis e intangíveis podem ser afetados pela
deterioração ambiental.
Raiborn, Butler e Massoud (2011) asseveram que informações completas acerca dos custos
ambientais resultantes de operações ocorridas dentro da entidade são importantes tanto para o insider
como para o outsider, pois de posse destes informes podem-se avaliar os riscos, determinar o valor da
empresa e investigar as oportunidades de investimento. Conquanto, os autores revelam, também, que os
custos e benefícios das atividades que impactam o meio ambiente são parcialmente retratados nas
demonstrações financeiras atuais e nos relatórios ambientais.
Por conseguinte, depreende-se que divulgações ambientais eficientes inspiram um elevado grau
de confiança nos mais variados interessados e, essas evidenciações podem ser particularmente valiosas,
principalmente se a empresa operar em uma indústria ambientalmente sensível ou em uma que tenha
sido exposta ao julgamento e especulação da mídia, sendo a decisão da administração em divulgar
voluntariamente tais informações, associada a influências emanadas dos multi stakeholders (RUPLEY;
BROWN; MARSHALL, 2012). Ademais, efetivar esse tipo de divulgação pode contribuir para o
aumento do nível de responsabilidade social das empresas em geral (MURCIA et al. 2008).
3 INDICADORES DE DESEMPENHO EMPRESARIAL
Todo empenho para melhorar a qualidade dos produtos/serviços e controlar o fluxo das
atividades/ações carecem de monitoramento regular e, os indicadores de desempenho são um meio para
esse fim, posto que, possibilitam o gerenciamento eficaz e a comparação dos resultados reais com o
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pré-definido anteriormente, permitindo mensurar a extensão e magnitude dos desvios ocorridos, assim,
configura-se como uma variável que indica a eficácia e/ou eficiência da parte ou completude dos
processos engendrados no ente (FORTUIN, 1988).
Neste sentido, a fim de lidar com os aspectos multidimensionais do desempenho será necessário
mais de um tipo de indicador de desempenho para comportar os diversos objetivos traçados (BERRAH
et al., 2000), porém, esses indicadores devem ser medidas simples, fáceis de interpretar, acessíveis e
confiáveis ao ponto de se conseguir monitorar vários tipos de sistemas, incluindo serviços de gestão de
resíduos (ONU, 2007) configurando-se, dessa maneira, como uma ferramenta de gestão interna capaz
de detectar pontos fracos no funcionamento de uma rede e, deste modo, levar a melhorias, além de
complementar a avaliação externa que pode ser baseada em uma auditoria técnica e econômica
(SORBE et al., 2011).
Os indicadores de desempenho refletem os fatores críticos em áreas-chave onde são necessárias
ações e investimento (HERMANN et al., 2007; PEROTTO et al., 2008), transfigurando-se em uma
valiosa ferramenta de apoio à tomada de decisão e planejamento estratégico (MATOS et al., 2004;
O'REGAN; GHOBADIAN, 2005; MICHELI; MANZONI, 2010), auxiliando, sobremaneira, os
tomadores de decisão no projeto do sistema de serviços, planejamento, monitoramento, avaliação e
definição de metas (HERMANN et al., 2007; PEROTTO et al., 2008; HORENBEEK; PINTELON,
2014) e, no que concerne a avaliação de desempenho − como variáveis-chave de monitoramento −
transmitem relevantes mensagens sobre o desempenho empresarial para os diversos stakeholders
(MYHRE, 2013).
Conquanto, para se ter realmente uma boa prática de gestão é imperativo a existência de
indicadores que evidenciem o desempenho da organização, pois somente assim, será possível discutir
de forma competente os caminhos da empresa, bem como, gerenciar a sustentabilidade dos negócios, a
economia, o ambiente e a sociedade (DORF, 2001).
Indicadores de desempenho, segundo Carvalho (2007), demonstram se a implementação e os
objetivos definidos no planejamento da empresa estão contribuindo para a melhoria dos resultados. Na
literatura contábil existem inúmeros indicadores financeiros, com conceitos, fórmulas e interpretações
variadas, ficando sob responsabilidade do analista a seleção dos indicadores que melhor retratem o
desempenho da empresa para proceder com a análise (KAPLAN; NORTON, 1997; CARVALHO,
2007).
De acordo com Matarazzo (2003) os indicadores econômicos e financeiros têm como principal
objetivo relacionar elementos das demonstrações contábeis de forma que possibilitem realizar
conclusões sobre a situação da empresa. O autor (2003, p. 147) menciona, ainda, que os indicadores
são representados na forma de índices, que “medem a relação entre conta ou grupo de contas das
Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou
financeira de uma empresa”.
Na literatura vários estudos têm discutindo as propriedades, critérios de escolha dos
indicadores, e relacionado com variáveis diversas, como os estudos de Bahr et al. (2003), Hermann,
Kroeze, Jawjit (2007), Niemeijer e Groot (2008), Ramos (2009), Mascarenhas et al. (2010),
Mascarenhas et al. (2012), Myhre (2013), Mendes et al. (2013), entre outros.
No Brasil, Azevedo e Cruz (2009) verificaram a relação de alguns indicadores de desempenho
empresarial com a divulgação de informações de natureza econômica e social, constatando, dentre os
índices analisados, quais interferem nas respectivas divulgações contábeis. Os resultados revelaram
certa consciência por parte das empresas estudadas sobre a importância da divulgação de informações
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de natureza social e ambiental. Porém, a comparação feita entre a pontuação obtida pelas empresas na
divulgação das informações ambientais e alguns indicadores de desempenho econômico e social
permitiu supor que os indicadores de desempenho não estavam necessariamente relacionados com a
disposição das empresas em divulgar informações pertinentes à sua atuação social e ambiental, assim
como as relativas aos impactos das suas atividades.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fim de atender ao objetivo proposto no artigo, realizou-se pesquisa descritiva, conduzida por
meio de análise documental e abordagem quantitativa. Os dados foram coletados a partir das notas
explicativas, relatórios da administração, relatórios de referência e demonstrações financeiras
padronizadas, disponibilizados no site da BM&FBovespa referente ao ano base de 2012, também foram
realizadas consultas nos sites das empresas que compõem a amostra. Para análise dos dados foram
utilizadas estatísticas descritivas (médias, mínimos, máximos e desvio padrão) e análise de correlação.
A população objeto do estudo é composta pelas companhias abertas listadas na BM&FBovespa.
A amostra é considerada intencional não probabilística, compreendendo as companhias que fazem
parte do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBovespa. Aquelas que exerciam atividades
financeiras e que não tinham informações necessárias sobre as variáveis utilizadas foram excluídas da
amostra. Sendo assim, a amostra estudada compõe-se de 26 companhias abertas participantes do ICO2.
Essas companhias foram selecionadas para a pesquisa porque adotam práticas transparentes
com relação a suas emissões de gases efeito estufa. Outra justificativa para a amostra refere-se ao fato
de que, nela, existem empresas de diferentes setores econômicos e de diferentes níveis de governança
corporativa da BM&FBovespa, fatores que permitem realizar diferentes tipos de análise.
Definidas as empresas da amostra, primeiramente, foi calculado o índice de evidenciação
ambiental voluntária de acordo com o estudo de Murcia et al. (2008). O índice possui oito dimensões e
objetiva avaliar as práticas ambientais, entre elas: políticas ambientais; sistemas de gerenciamento
ambiental; impactos dos produtos e processos no meio ambiente; energia; informações financeiras
ambientais; educação, treinamento e pesquisa; mercado de créditos de carbono; outras informações
ambientais.
O índice foi elaborado, segundo Murcia et al. (2008), a partir dos trabalhos de Gray, Kouhy e
Lavers (1995), Hackston e Milne (1996), Nossa (2002), Yusoff, Lehman e Nasir (2006) e Lima (2007).
O Quadro 2 contempla as referidas dimensões e as 36 perguntas que formam o índice e deveriam ser
divulgadas no site das empresas, nos relatórios de referência, notas explicativas e relatórios da
administração.
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Categorias

Nº
01
02

Subcategorias
Declaração das políticas/práticas/ ações atuais e futuras
Estabelecimento de metas e objetivos ambientais
Declaração indicando que a empresa está em obediência (compliance) com as leis,
03 licenças, normas e órgãos ambientais.
Políticas Ambientais
04 Parcerias ambientais
05 Prêmios e participações em índices ambientais
06 ISOs 9000 e/ou 14.000
07 Auditoria ambiental
08 Gestão ambiental
Sistemas de Gerenciamento
09 Desperdícios/ Resíduos
Ambiental
10 Processo de acondicionamento (Embalagem)
11 Reciclagem
12 Desenvolvimento de produtos ecológicos
13 Impacto na área de terra utilizada
14 Uso eficiente/ Reutilização de água
Impactos dos produtos e
15 Vazamentos e derramamentos
Processos no Meio Ambiente
16 Reparos aos danos ambientais
17 Conservação e/ou utilização mais eficiente nas operações
18 Utilização de materiais desperdiçados na produção de energia
19 Discussão sobre a preocupação com a possível falta de energia
Energia
20 Desenvolvimento/ exploração de novas fontes de energia
21 Investimentos ambientais
22 Custos / despesas ambientais
23 Passivos/Provisões ambientais
24 Práticas contábeis de itens ambientais
Informações Financeiras
Ambientais
25 Seguro ambiental
26 Ativos ambientais tangíveis e intangíveis
27 Educação Ambiental (internamente e/ou comunidade)
Educação, Treinamento e
Pesquisas
28 Pesquisas relacionadas ao meio ambiente
29 Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)
30 Créditos de carbono
Mercado de Créditos de
Carbono
31 Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE)
32 Certificados de Emissões Reduzidas (CER)
33 Qualquer menção sobre sustentabilidade/ desenvolvimento Sustentável
34 Gerenciamento de florestas/ Reflorestamento
Outras Informações Ambientais
35 Conservação da biodiversidade
36 Stakeholders
Quadro 1 - Dimensões do índice de evidenciação ambiental voluntária
Fonte: Murcia et al. (2008, p. 265)

Na formação do índice, as respostas foram binárias (0 e 1), sendo 1 para as informações
evidenciadas pelas empresas da amostra e 0 para aquelas não evidenciadas. Todas as questões
receberam o mesmo peso e ao final cada empresa obteve uma pontuação que variou de 0% (pior) a
100% (melhor).
Em seguida, foram calculados os indicadores de desempenho empresarial. Como medidas de
desempenho foram utilizados 6 indicadores descritos na pesquisa de Azevedo e Cruz (2009). Três deles
estão relacionados aos resultados econômicos das empresas pesquisadas, margem líquida, giro do ativo
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e taxa de retorno do investimento e três indicadores que relacionam a riqueza gerada pela empresa com
os seus ativos e informações sobre os empregados conforme evidenciado no Quadro 3.
Indicadores

Fórmula de cálculo

Contextualização e interpretação
Retrata o rendimento obtido em relação ao volume de
Lucro líquido
Margem líquida
vendas líquidas; lucratividade da empresa em função
Vendas Líquidas
das vendas.
Mede o volume de vendas em relação ao capital
Vendas Líquidas
investido, que mede eficiência com que a empresa
Giro do Ativo
Ativo total
utiliza os recursos totais aplicados na geração de
receitas líquidas.
Retrata o poder de capitalização da empresa por meio
Taxa de Retorno do
Lucro Líquido
do potencial de geração de lucro, ou seja, demonstra
Investimento
Ativo Total
quanto a empresa gerou de lucro em relação ao ativo.
Reflete o valor adicionado na atividade proporcionado
Rentabilidade agregada
Valor Adicionado
pelo uso dos ativos totais, que mede o potencial da
dos investimentos
Ativo Total
empresa na geração de riqueza para cada ativo.
Demonstra a participação da mão-de-obra no valor
Retorno social sobre
Remuneração dos empregados
adicionado gerado, que retrata a parcela do valor
remuneração dos
Valor agregado gerado
adicionado que é destinada para remunerar os
empregados
empregados.
Evidencia o valor adicionado pela empresa por
Riqueza gerada por
Valor Adicionado
funcionário, que representa a produtividade da mão-deempregado
Número de funcionários
obra, revelada pela riqueza gerada por empregado.
Quadro 2 – Fórmula e descrição dos indicadores de desempenho empresarial
Fonte: adaptado de Azevedo e Cruz (2009, p. 62).

O desempenho apresentado pelos indicadores apresentados no Quadro 2, foram considerados
que o seu aumento ou diminuição reflete a ascensão ou declínio no desempenho da empresa que se
alinha com o resultado das ações dos gestores, na utilização dos recursos econômico-financeiros
representadas, na forma de desempenho organizacional.
Em seguida, para atingir o objetivo do estudo, utilizou-se na análise estatística o teste de
Kolmogorov-Smirnov para testar se a distribuição amostral possuía normalidade dos dados. O resultado
do teste foi positivo, dessa forma, optou-se por utilizar o coeficiente de correlação de Pearson para
verificar a correlação existente entre evidenciação ambiental voluntária e os indicadores de
desempenho empresarial.
5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Esta seção contém a descrição e análise dos dados coletados. Primeiramente, apresentam-se as
estatísticas descritivas do índice de evidenciação ambiental voluntária de acordo com os setores
econômicos e níveis de governança corporativa, na sequência, os indicadores de desempenho médios,
também, de acordo com os setores e níveis de governança e, por último, demonstram-se os resultados
da correlação de Pearson que possibilitou alcançar o objetivo do estudo.
Na Tabela 1, apresentam-se as estatísticas descritivas do índice de evidenciação ambiental
voluntaria das companhias participantes do ICO2 do ano de 2012.
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Tabela 1 - Índices de evidenciação ambiental voluntária do ano de 2012 de acordo com os setores.
Setor econômico da BM&FBovespa
Construção e transporte
Consumo cíclico
Consumo não cíclico
Materiais básicos
Petróleo, gás e biocombustíveis
Telecomunicações
Utilidade pública
Índice de evidenciação ambiental
Fonte: dados da pesquisa.

Nº empresas

Mínimo

Máximo

Média

5
2
7
6
1
4
1
26

58,00
67,00
44,00
64,00
64,00
64,00
64,00
44,00

72,00
69,00
83,00
75,00
64,00
69,00
64,00
83,00

66,00
68,00
66,57
70,17
64,00
65,25
64,00
67,00

Desvio
Padrão
5,34
1,41
12,80
3,76
2,50
7,18

Percebe-se na Tabela 1, que o setor econômico de materiais básicos se destacou, pois,
apresentou o maior índice médio, correspondente a 70,17%. O índice mínimo desse setor foi de 64% e
o máximo 75%. O baixo desvio padrão de apenas 3,76% demonstra a existência de homogeneidade
entre as companhias desse setor. As empresas do setor de consumo cíclico também se destacaram com
índice médio de 68% e também com baixo desvio padrão (1,41%).
Negativamente, destacam-se as empresas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis e do setor
de utilidade pública com os menores índices, equivalentes a 64%. As empresas do setor de
telecomunicações também se destacaram negativamente com índice médio de 65,25%. O índice
mínimo desse setor foi de 44% e o máximo 69%. O desvio padrão de 2,50% demonstra homogeneidade
entre as companhias desse setor.
Verifica-se também na Tabela 1 que o setor de consumo não cíclico possuía as empresas de
menor índice da amostra, evidenciando apenas 44% de informações ambientais voluntárias e, também,
as empresas que alcançaram os maiores índices de evidenciação (83%).
De forma geral, entre as 26 companhias analisadas, têm-se um índice médio de evidenciação
ambiental voluntária de 67%, bastante distante de 100%. A empresa com menor índice alcançou
somente 44% de um total de 36 itens analisados, enquanto que o máximo atingindo foi de 83%. Cabe
destacar que nenhuma empresa atingiu 100% das informações consultadas.
Ao comparar estes resultados com os de Murcia et al. (2008), que analisaram a divulgação
voluntária ambiental em uma amostra de 58 companhias abertas pertencentes a setores de alto impacto
ambiental listadas na BM&Fbovespa no ano de 2006 e com os de Rover et al. (2008) que também
analisaram informações ambientais divulgadas em empresas de alto impacto ambiental no mesmo ano,
nota-se que as empresas da amostra atual divulgaram mais informações ambientais voluntárias do que
as empresas analisadas nesses dois estudos.
No entanto, os achados foram semelhantes aos encontrados por Macêdo et al. (2013) que
analisaram a evidenciação ambiental voluntária do ano de 2009 em uma amostra que compreendeu as
cinco maiores empresas de cada setor econômico da BM&FBovespa, totalizando 50 empresas e
obtiveram um índice médio de 65% de evidenciação. Sendo assim, torna-se evidente a necessidade do
aumento do nível de evidenciação ambiental voluntária.
Na sequência, na Tabela 2, estão expostas as estatísticas descritivas do índice de evidenciação
ambiental voluntaria das companhias no ano de 2012, de acordo com os níveis de governança
corporativa.
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Tabela 2 - Índices de evidenciação ambiental voluntária do ano de 2012 de acordo com os níveis
de governança corporativa da BM&FBovespa.
Nível de governança da BM&FBovespa

Nº empresas

Mínimo

Máximo

Média

3
7
1
14
26

61,00
64,00
67,00
44,00
44,00

78,00
75,00
67,00
83,00
83,00

69,33
68,14
67,00
65,93
67,00

Tradicional
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Índice de evidenciação ambiental
Fonte: dados da pesquisa.

Desvio
Padrão
8,50
4,38
8,71
7,18

Ao analisar a Tabela 2, verifica-se que as empresas do mercado tradicional se destacaram em
relação a evidenciação ambiental voluntária, pois superaram, inclusive, os índices das empresas do
novo mercado que são aquelas que deveriam apresentar índices mais elevados de proteção aos
acionistas, conforme previsto pela BM&FBovespa (2013). As empresas do mercado tradicional
apresentaram o maior índice médio equivalente a 69,33%. O índice mínimo nesse nível foi 61% e o
desvio padrão de 8,50% demonstra certa desigualdade nos níveis de evidenciação. As empresas do
novo mercado apresentaram um índice médio de 65%, índice mínimo de apenas 44% e um desvio
padrão de 8,71%.
É possível perceber ainda, na Tabela 2, que as empresas listadas no nível 1 também superaram
as empresas listadas no nível 2 e no novo mercado, com um índice médio de 68,14%, muito próximo
ao índice das empresas do mercado tradicional. O índice mínimo das empresas listadas no nível 1 foi de
64% e o máximo de 75%.
Destaca-se que as empresas constantes no mercado tradicional, que poderiam ser consideradas
com nível de proteção inferior, obtiveram índices de evidenciação ambiental voluntária superiores.
Também as empresas listadas no nível 1 se mostraram mais preocupadas em proteger seus investidores,
pois possuíam melhores índices de evidenciação do que as empresas listadas no nível 2 e no novo
mercado.
Na sequência, na Tabela 3, são apresentados os indicadores de desempenho médios de acordo
com os setores econômicos da BM&FBovespa do ano de 2012.
Tabela 3 - Indicadores de desempenho médios do ano de 2012 de acordo com os setores da
BM&FBovespa.
Setor econômico da
BM&FBovespa
Construção e transporte
Consumo cíclico
Consumo não cíclico
Materiais básicos
Petróleo, gás e biocomb.
Tecnologia da inform.
Utilidade pública
Índice financeiros
Fonte: dados da pesquisa.
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Nº
empresas
5
2
7
6
1
4
1
26

M.L.
-0,7540
0,1300
0,2357
-0,3967
-16,6200
0,2000
0,7000
-0,7446

G. A.
0,0780
0,4500
0,3957
0,0900
0,0041
0,2300
0,1500
0,2182

T. R. I.
-0,0309
0,0628
0,1036
-0,0108
-0,0685
0,0452
0,1048
0,0326

R. A. I.
0,1645
0,4423
0,6224
0,1207
-0,0445
0,3932
0,3477
0,3332

R. S. R. E.
0,1682
0,1979
0,2808
0,1248
-0,2820
0,1365
0,1168
0,1666

R. G. E.
215,74
172,50
520,51
473,67
-2.099,21
1.737,84
1.695,26
556,03
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É possível perceber, na Tabela 3, que as empresas do setor de utilidade pública e do setor de
consumo não cíclico apresentaram as maiores margens líquidas, pois, a média desses setores
corresponde a 0,70 e 0,2357, respectivamente. No outro extremo, encontra-se a empresa do setor de
petróleo, gás e biocombistíveis que apresentou uma alta margem líquida média negativa (-16,62) e,
também, o setor de construção e transporte, com margem líquida de apenas -0,7540.
O setor com maior média no índice de giro do ativo foi o setor de consumo cíclico, que atingiu
resultado médio de 0,45, seguido pelo setor de consumo não cíclico, em que as empresas apresentaram
giro médio do ativo de 0,3957. O setor de petróleo, gás e biocombustível possuía o menor índice médio
de giro dos ativos de apenas 0,0041. O setor de materiais básicos também apresentou baixo índice
médio.
As maiores taxas médias de retorno do investimento podem ser observadas nos setores de
utilidade pública e consumo não cíclico, iguais a 0,1048 e 0,1036, respectivamente. Do mesmo modo,
as menores taxas de retorno foram verificadas nas empresas dos setores de petróleo, gás e
biocombustíveis (-0,0685) e construção e transporte (-0,0309).
Em relação ao índice de rentabilidade agregada dos investimentos, que relaciona a riqueza
gerada pela entidade e os seus ativos, as empresas do setor de consumo não cíclico apresentaram o
maior índice médio (0,6224), seguidas pelas empresas do setor de consumo cíclico que apresentaram
índice médio de 0,4423. Negativamente, em relação ao índice de rentabilidade agregada dos
investimentos, destacou-se, novamente a empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis com
índice médio negativo de -0,0445.
Quanto aos indicadores de retorno social sobre a remuneração dos empregados, os resultados
revelaram que o maior índice médio refere-se às empresas do setor de consumo não cíclico (0,2808). O
setor de consumo cíclico também apresentou bom índice médio. O menor índice médio equivalente a 0,2820, percebido na Tabela 3, para essa categoria de análise, foi obtido pela empresa do setor de
petróleo, gás e biocombustíveis.
Na análise da riqueza gerada por empregado, os dois setores que se destacaram com maiores
valores foram o setor de tecnologia da informação (1.737,84) e o setor de utilidade pública (1.695,26).
De maneira contrária, destacou-se mais uma vez o setor de petróleo, gás e biocombustíveis com valor
médio negativo de -2.099,21 e o setor de consumo cíclico com apenas 172,50.
De modo geral, nota-se entre as companhias do ICO2 analisadas, que os setores de consumo
cíclico, consumo não cíclico e utilidade pública destacaram-se, com os melhores índices, no mínimo
em dois diferentes indicadores. E, negativamente têm-se o setor de petróleo, gás e biocombustíveis com
os piores índices em todos indicadores e, também, os setores de construção e transporte e materiais
básicos com os piores desempenhos em, no mínimo, dois indicadores.
Na sequência, na Tabela 4, são descritas as estatísticas descritivas dos indicadores de
desempenho médios das companhias no ano de 2012, de acordo com os níveis de governança
corporativa da BM&FBovespa.
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Tabela 4 - Indicadores de desempenho médios do ano de 2013 de acordo com os níveis de
governança corporativa da BM&FBovespa.
Setor econômico da
Nº empresas
BM&FBovespa
Tradicional
4
Nível 1
7
Nível 2
1
Novo mercado
14
Índice financeiros
26
Fonte: dados da pesquisa.

M.L.
0,3127
0,1584
-7,4920
-1,0172
-0,7452

G. A.
0,4043
0,1656
0,0224
0,2040
0,2175

T. R. I.
0,1398
0,0323
-0,1676
0,0165
0,0326

R. A. I.
0,8115
0,2327
0,2676
0,2515
0,3332

R. S. R. E.
0,0988
0,2156
0,5394
0,1348
0,1666

R. G. E.
1.100,02
620,88
136,64
398,13
556,03

Na Tabela 4, é possível verificar que as empresas listadas no mercado tradicional apresentaram
as maiores margens líquidas, pois, a média nesse nível de governança corporativa correspondeu a
0,3127. No outro extremo, encontram-se as empresas listadas no nível 2, que apresentaram margem
líquida média negativa de -7,4920.
Em relação ao giro do ativo, o nível de governança com maior índice médio foi o mercado
tradicional, que atingiu resultado médio de 0,4043. As empresas do nível 2 possuíam o menor índice
médio de giro dos ativos de apenas 0,0224.
As maiores taxas médias de retorno do investimento expostas na Tabela 4, referem-se as
empresas do mercado tradicional (0,1398). As menores taxas de retorno foram verificadas nas
empresas listadas no nível 2 (-0,1676).
Quanto ao índice de rentabilidade agregada dos investimentos, destacaram-se mais uma vez as
empresas do mercado tradicional com o maior índice médio (0,8115), seguidas pelas empresas do nível
2. Negativamente, em relação ao índice de rentabilidade agregada dos investimentos, destacaram-se as
empresas do nível 1.
No que tange aos indicadores de retorno social sobre a remuneração dos empregados, os resultados
evidenciam que o maior índice médio foi alcançado pelas empresas listadas no nível 1 (0,5394). Em
segundo lugar aparecem as empresas listadas no nível 1 (0,2156). O menor índice médio equivalente a
0,0988, conforme pode ser percebido na Tabela 4, foi obtido pelas empresas do mercado tradicional.
Na análise da riqueza gerada por empregado, destacaram-se com maior valor médio (1.100,02),
as empresas do novo mercado. De maneira contrária, destacaram-se negativamente as empresas listadas
no nível 2 com valor médio equivalente a 136,64.
No que se refere aos níveis de governança corporativa, de maneira geral, verifica-se que as
empresas do ICO2 que encontravam-se listadas no mercado tradicional destacaram-se, com os
melhores índices em cinco diferentes indicadores (M.L., G.A., T.R.I., RAI e R.S.R.E.). Negativamente
destacaram-se as empresas do ICO2 que encontravam-se listadas no novo mercado com os piores
índices, também, em cinco diferentes indicadores (M.L., T.R.I., R.A.I, R.S.R.E. e R. G. E.).
Por fim, na Tabela 5, evidenciam-se os coeficientes de correlação de Pearson com o objetivo de
analisar a relação existente entre evidenciação ambiental voluntária e os indicadores de desempenho
empresarial das companhias abertas participantes do ICO2 da BM&FBovespa.
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Tabela 5 – Correlação entre evidenciação ambiental voluntária e indicadores de desempenho
empresarial do ano de 2012.
ÍNDICES

M.L.

G. A.

T. R. I.

R. A. I.

1
M.L.
0,262
1
G. A.
0,393*
0,782**
1
T. R. I.
0,212
0,770*
0,780**
1
R. A. I.
0,239
0,138
0,085
0,091
R. S. R. E.
0,548**
0,221
0,431
0,393*
R. G. E.
Evidenciação
-0,64
0,022
-0,259
-0,13
ambiental
**Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,01
*Correlação estatisticamente significativa ao nível de significância de 0,05
Fonte: dados da pesquisa.

R. S. R. E.

R. G. E.

1
0,229

1

0,149

-0,026

Evidenciação
ambiental

1

Nota-se na Tabela 5, que a variável índice de evidenciação ambiental voluntária apresenta
correlação positiva com as variáveis giro do ativo e retorno social sobre remuneração dos empregados e
correlação negativa com as variáveis margem líquida, taxa de retorno do investimento, rentabilidade
agregada dos investimentos e riqueza gerada por empregado, no entanto, não possui significância
estatística significativa.
Os resultados desta pesquisa corroboram os encontrados por Azevedo e Cruz (2009) que
investigaram a relação entre o nível de indicadores sociais e ambientais divulgados e indicadores de
desempenho empresarial, relativos ao ano de 2005, de 9 companhias distribuidoras de energia elétrica
que atuavam na região Nordeste do Brasil e que na comparação feita entre a pontuação obtida pelas
empresas na divulgação das informações sociais e ambientais constataram que os indicadores de
desempenho econômico e social não estavam relacionados com a disposição dessas empresas em
divulgar informações concernentes à sua atuação social e ambiental.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo objetivou analisar a relação existente entre a evidenciação ambiental voluntária e os
indicadores de desempenho empresarial do Índice Carbono Eficiente (ICO2) de companhias abertas
brasileiras. Para tal, realizou-se pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada por meio de
análise documental em uma amostra composta por 26 companhias de diferentes níveis de governança
corporativa e de diferentes setores econômicos da BM&FBovespa e que encontravam-se listadas no
ICO2.
Em relação ao nível de evidenciação ambiental voluntária, os resultados revelaram que o setor
econômico de materiais básicos se destacou, pois, apresentou o maior índice médio. Negativamente,
destacaram-se as empresas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis e do setor de utilidade pública
com os menores índices. De forma geral, entre as 26 companhias analisadas, verificou-se um índice
médio de evidenciação ambiental voluntária de 67%, bastante distante de 100%. A empresa com menor
índice alcançou somente 44% de um total de 36 itens analisados, enquanto que o máximo atingindo foi
de 83%. Cabe destacar que nenhuma empresa atingiu 100% das informações consultadas.
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Constatou-se ainda que as empresas da amostra atual divulgaram mais informações ambientais
voluntárias do que as empresas analisadas nos estudos de Murcia et al. (2008) e Rover et al. (2008) e .
No entanto, os achados foram semelhantes aos encontrados por Macêdo et al. (2013). Sendo assim,
torna-se evidente a necessidade do aumento do nível de evidenciação ambiental voluntária entre as
companhias brasileiras.
Verificou-se também que as empresas constantes no mercado tradicional, que poderiam ser
consideradas com nível de proteção inferior, obtiveram índices de evidenciação ambiental voluntária
superiores. Também as empresas listadas no nível 1 se mostraram mais preocupadas em proteger seus
investidores, pois possuíam melhores índices de evidenciação do que as empresas listadas no nível 2 e
no novo mercado.
Quanto aos indicadores de desempenho empresarial constatou-se que os setores de consumo
cíclico, consumo não cíclico e utilidade pública destacaram-se, com os melhores índices, no mínimo
em dois diferentes indicadores. E, negativamente destacou-se o setor de petróleo, gás e biocombustíveis
com os piores índices em todos indicadores e, também, os setores de construção e transporte e materiais
básicos com os piores desempenhos em, no mínimo, dois indicadores.
Em relação aos níveis de governança corporativa, de maneira geral, foi possível perceber que as
empresas do ICO2 que encontravam-se listadas no mercado tradicional destacaram-se, com os
melhores índices em cinco diferentes indicadores. Negativamente destacaram-se as empresas do ICO2
que estavam listadas no novo mercado com os piores índices, também, em cinco diferentes indicadores
dos seis analisados.
Por fim, os coeficientes de correlação de Pearson revelaram que a variável índice de
evidenciação ambiental voluntária não apresentava correlação estatisticamente significante com os
indicadores de desempenho empresarial. Os resultados foram semelhantes aos encontrados por
Azevedo e Cruz (2009) que também constataram que indicadores de desempenho econômico e social
não estavam relacionados com a disposição dessas empresas em divulgar informações concernentes à
sua atuação social e ambiental.
Os resultados despertam interesses para novas pesquisas sobre evidenciação ambiental
voluntária. Assim, recomenda-se acompanhar a evidenciação e os indicadores de desempenho dessas
empresas, inclusive estudos comparativos com empresas não listadas em bolsa. Seria interessante
também verificar outro grupo de empresas com características diferentes.
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Resumo: A Corte Internacional de Justiça (CIJ) é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, possuindo autoridade
para resolução de conflitos internacionais. Este artigo tem como objetivo desenvolver uma metodologia de análise e de
apresentação dos resultados para os conflitos contenciosos que são encaminhados para solução junto à Corte Internacional
de Justiça (CIJ), com foco nos casos que englobam as questões ambientais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada a
partir do site da CIJ e análise documental de cento e vinte e seis casos contenciosos existentes, desde 1947 até abril de 2013.
Os resultados revelaram que dos casos estudados, sete se referem a conflitos ambientais encaminhados após 1990. Casos
anteriores a este ano, apresentam conflitos que, embora tenham sido encaminhados à CIJ alegando questões adversas às
ambientais, nos dias atuais poderiam ter essa ótica, uma vez que refletem de alguma forma impactos no meio ambiente.
Estes casos foram revisados com o enfoque ambiental, elevando o número de casos contenciosos para vinte e cinco. Por
meio deste trabalho pode-se constatar que os casos encaminhados à CIJ acompanham o histórico do despertar da
consciência mundial com relação ao meio ambiente, sendo que, somente após 1990, os conflitos internacionais tiveram o
enfoque ambiental.
Palavras-chave: Corte Internacional de Justiça (CIJ), Conflitos Ambientais, Abordagem Metodológica.
Abstract: The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations, having the authority
to resolve international conflicts. This article aims to develop a methodology for analyzing and presenting the results to the
contentious disputes that are referred for solution before the International Court of Justice (ICJ), focusing on cases that
encompass environmental issues. This is a descriptive research, carried out from the site of the ICJ and document analysis
one hundred and twenty-six cases contentious issues, from 1947 to April 2013. The results revealed that the cases studied,
seven relate to environmental conflicts forwarded after 1990. Previous cases this year have conflicts, although they have
been referred to the ICJ claiming adverse to environmental issues, in the present day could have this view, since they reflect
in any way impact on the environment. These cases were reviewed with the environmental focus, bringing the number of
contentious cases to twenty-five. Through this work can be seen that the cases referred to the ICJ accompany the history of
the awakening of global consciousness with respect to the environment, and only after 1990, international conflicts have
gained environmental focus.
Key-words: International Court of Justice (ICJ), Environmental Conflict, Methodological Approach.
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1. Introdução
Os conflitos ambientais geralmente relacionam-se a situações que envolvem impactos
ambientais decorrentes de ações antrópicas nas escalas local, regional e global. A incidência desses
conflitos se acentuou na medida em que a percepção dos impactos ambientais das atividades
econômicas têm uma dimensão planetária, embora tendam a parecer localizados no curto prazo. Esta
percepção levou à adoção pelos governos de leis, regulamentações e de ações de governança visando a
mitigação dos impactos, mas esta estratégia nem sempre resultou em acordos entre as partes
envolvidas. Este é o caso dos conflitos ambientais que ocorrem entre países e que, em função de suas
complexidades, acabam sendo encaminhados à Corte Internacional de Justiça (CIJ).
Dahrendorf (1963) que estudou conflitos sob a ótica sociológica destaca que todas as sociedades
produzem constantemente em si antagonismos que não nascem casualmente nem podem ser
arbitrariamente eliminados. Como consequência dos antagonismos emergem vários tipos de conflitos,
dentre eles os ambientais.
O despertar para a consciência ambiental e a intensificação das preocupações com as
consequências do desenvolvimento acelerado tiveram seu início em 1972, na cidade de Estocolmo,
quando ocorreu o encontro das Nações Unidas pelo meio ambiente. Segundo Dias e De Oliveira
(2011), a década de 1980 foi marcada pelo surgimento dos partidos verdes e o discurso ambiental
passou a ter espaço nos discursos políticos.
Durante a década de 1990 a preocupação inicial com o meio ambiente consolidou-se entre os
temas mais importantes da pauta politica e social. Um marco desta consolidação foi a ECO-92,
encontro promovido no Rio de Janeiro, pela Organização das Nações Unidas (ONU), que serviu
realizar um balanço, dos últimos vinte anos após o primeiro encontro em Estocolmo e principalmente
para estabelecer compromissos entre as nações com o desenvolvimento sustentável.
Além dos eventos citados, segundo Little (2001), o surgimento de diversos problemas
ambientais- tais como: contaminação do ar e da água nas cidades, novas epidemias, secas prolongadas,
enchentes devastadoras, extensos incêndios florestais, perda da qualidade do solo, desastres nucleares e
químicos, falta de água potável e crescimento no buraco da camada de ozônio, para só mencionar
alguns, teve a função de nos despertar de nossa arrogância humana e aceitar, mais uma vez, que no
fundo somos animais com necessidades físicas e que a nossa sustentação depende, em última instância,
do meio natural.
Mais atentos quanto ao meio ambiente e ao futuro das novas gerações, os países começaram a
se preocupar efetivamente com as transformações da natureza e suas consequências, necessitando para
resolver suas controvérsias internacionais ou conflitos internacionais, da Organização das Nações
Unidas (ONU), seguindo as regras do Direito Internacional, conforme descreve a Carta das Nações
Unidas, 1945, artigo 3:
“3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais
por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a
segurança e a justiça internacionais.”
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Ainda em seu artigo 33.1, especifica:
"1. As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça
à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a
uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação,
arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou
a qualquer outro meio pacífico à sua escolha."
Quando os conflitos envolvem questões legais, e todas tentativas diplomáticas não foram
suficientes, as partes podem optar por encaminhar o conflito à Corte Internacional de Justiça (CIJ),
órgão pertencente à ONU, com autoridade para resolução deste tipo de Conflito Internacional,
conforme Carta da Nações Unidas, 1945, artigo 92:
“A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das
Nações Unidas”.
1.1 Problema de Pesquisa e Objetivo
O objetivo deste estudo é desenvolver uma metodologia de análise e de apresentação dos
resultados para os conflitos que são encaminhados para solução junto à Corte Internacional de Justiça
(CIJ). Relacionada a este objetivo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Dos casos levados à CIJ
quantos são os casos ambientais e como eles podem ser sistematizados e analisados dentro de um
contexto histórico?
2. Revisão Bibliográfica
Segundo Posner e Figueredo ( 2005), a CIJ tem considerável importância, tanto política e
acadêmica. Muitos dos julgamentos do Tribunal Internacional de Justiça parecem ter resolvido os
conflitos internacionais reais. E embora haja muitos outros casos de estados que não conseguiram
cumprir seus julgamentos, ou não reconheceram a sua jurisdição, o Tribunal Internacional de Justiça
continua a ser um símbolo poderoso das possibilidades de um sistema internacional legal.
2.1. Corte Internacional de Justiça
Segundo Posner e Figueiredo (2005), a Corte Internacional de Justiça ( CIJ) não é o primeiro
tribunal do mundo, é o sucessor do Tribunal Permanente Internacional de Justiça (PCIJ) que iniciou
suas operações em 1922, e no seu auge, no final de 1920 e início dos anos 1930 emitiu cerca de duas
sentenças sobre casos contenciosos por ano. No entanto, ele perdeu gradualmente sua relevância para
os governos assolada por problemas criados por todo o mundo como a depressão e a ascensão do
fascismo. Ao final de 1930 o PCIJ, como a Liga dos Unidas, tornou-se irrelevante e não foi usado
durante a Segunda Guerra Mundial.
Como mencionado pelos autores, o PCIJ foi ressuscitado pelos fundadores das Nações Unidas
com um novo nome, na esperança de que um tribunal mundial iria operar com mais êxito se apoiado
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pela Organização das Nações Unidas, tendo sido projetado para ser uma instituição mais forte do que a
Liga das Nações e contou com a participação e liderança dos Estados Unidos.
A Corte Internacional de Justiça (CIJ) é o principal órgão judicial das Nações Unidas (ONU) e
o único tribunal internacional que tem jurisdição sobre o assunto geral sobre disputas entre todos os
membros das Nações Unidas, praticamente todos os estados do mundo (POSNER; FIGUEIREDO,
2005). Foi criado em junho de 1945, pela Carta das Nações Unidas e iniciou suas operações em abril de
1946. O Tribunal tem a sua sede no Palácio da Paz em Haia na Holanda.
O Tribunal Internacional de Justiça exerce a função de corte mundial. Sua jurisdição é dupla:
ela regula, de acordo com o direito internacional, as disputas legais que lhe foram apresentadas pelos
Estados (competência em contencioso) e dá pareceres consultivos sobre questões jurídicas que lhe
forem submetidos por órgãos ou agências especializadas da ONU agências (procedimento de consulta).
(CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2013)
Os Estados não têm nenhum representante permanente para o Tribunal. Em tempos normais,
eles se comunicam com o secretário através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros ou o seu
embaixador acreditado em Haia. Quando seu caso é ouvido pelo Tribunal, eles são representados por
um agente. Ele tem o mesmo papel, as mesmas obrigações e os mesmos direitos que um advogado
ou solicitador vis-à-vis de um tribunal doméstico. No caso de assuntos internacionais, é uma espécie de
chefe de missão diplomática com habilidade especial de se envolver em um Estado soberano. (CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2013)
Ao Tribunal, conforme Corte Internacional de Justiça (2013), pode ser submetida a uma disputa
de duas maneiras:


por meio de notificação de um compromisso bilateral de documento pode ser enviado por qualquer
dos Estados interessados, ou ambos. Ele deve indicar o objeto da controvérsia e as partes. Como
não há nem o réu nem autor, seus nomes estão nas publicações do Tribunal, separados por uma
barra após o título do caso (por exemplo, Benin / Nigéria);



através da apresentação de um pedido: de caráter unilateral, este documento é apresentado por um
autor contra um réu. Ele se destina a ser comunicada a este último, a regra é mais exigente em seu
conteúdo, além do nome de seu oponente e da disputa, o candidato deve brevemente quanto
possível, com base em que disposição, tratado ou declaração que o Tribunal considera adequado e
os fatos e razões que justificam o seu pedido.

A data de recepção na Secretaria da apresentação do pedido demarca o início do processo
perante o Tribunal. Os procedimentos em contencioso consistem de uma escrita, troca entre as partes,
pedidos que contenham uma declaração pormenorizada das questões de fato e de direito, e argumentos
orais auditivos nos agentes e advogados. (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).
Ao assinar a Carta das Nações Unidas, os Estados-Membros comprometem-se a cumprir a
decisão da Corte em todo caso em que forem partes. Um caso pode ser concluído, em qualquer fase do
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processo por um acordo entre as partes ou por desistência. Neste último caso, a recorrente, em qualquer
momento de sua escolha, negue-se a prosseguir ou ambas as partes concordam em renunciar a declarar
a instância. (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).
2.2. Conflitos Ambientais Internacionais
Conceituando os conflitos ambientais, Acselrad (2004) afirma que são aqueles
envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território,
tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem ameaçada a continuidade de suas formas de
apropriação, ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos –
em decorrência do exercício das práticas de outros grupos. O conflito pode derivar da disputa por
apropriação de uma mesma base de recursos, ou de bases distintas, interconectadas pelas interações
ecossistêmicas.
Em um conceito mais amplo, Herculano (2006) propõe que os tipos de conflitos
ambientais dizem respeito a: conflitos dentre as diferentes formas de uso do meio ambiente; conflitos
pela definição da verdade ambiental (produção simbólica); conflitos pela criação, adoção, aplicação e
cumprimento de políticas ambientais e conflitos por recursos ambientais escassos.
Existem vários conceitos de conflitos ambientais, cada um enfocando aspectos da
situação à qual ele está abordando. Dentre os conceitos identificados na literatura procurou-se
selecionar dois que podem ter aderência aos conflitos que são encaminhados à Corte Internacional de
Justiça, apresentados a seguir.
A Petróleo Brasileiro (2006) conceitua conflitos ambientais como disputas entre grupos
humanos, ligados aos diferentes usos que os mesmos fazem dos recursos ambientais. Destaca que são
fenômenos complexos, onde estão em questão o mundo biofísico e sua dinâmica, as relações sociais
existentes em cada sociedade, e as interações entre ambas estas esferas. A Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (2009) e Laschefski; Costa (2008) os conceituam como embates entre grupos
sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico, isto é, com seus
respectivos meios sociais e naturais.
Dentro destas perspectivas, pode-se deduzir que os conflitos envolvendo grupos sociais
representados pelos Estados, manifestados pelas formas citadas anteriormente que induzam a
degradação ambiental ou gerem consequências ambientais, são denominados Conflitos Ambientais
Internacionais.
Estes Conflitos tendem a aumentar internacionalmente, já que, segundo Queiroz (2005)
há uma crescente tendência no sentido de se tratar as questões ambientais no âmbito das negociações
comerciais, uma vez que elas repercutem, cada vez mais, na formulação de políticas e regulamentações
públicas, no comportamento das sociedades, nos padrões de consumo e produção e, consequentemente,
na competitividade dos países.
Nos últimos anos tem-se percebido um crescente recurso a normas jurídicas e
procedimentos judiciais no âmbito das relações internacionais, percebe-se a existência de maior
confiabilidade as decisões judiciais para a resolução de conflitos. (SCHMITZ, 2008).
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Principalmente na área ambiental onde, segundo Mackenzie et al (2008), o cumprimento
das disposições dos acordos ambientais tem sido objeto de muita preocupação entre os Estados e outros
atores internacionais envolvidos nesta área de crescimento de direito internacional.
3. Abordagem Metodológica
Foram levantados todos os Casos Contenciosos de Conflitos Ambientais constantes no site da
Corte Internacional de Justiça, desde 1946 até abril de 2013, por meio de pesquisa específica apoiandose na revisão da produção acadêmica para os temas e análise documental dos mesmos, onde os casos
foram classificados.
Neste item são apresentadas e descritas as várias etapas de trabalho para a condução da pesquisa
e apresentação dos seus resultados:
Foi utilizado como fonte única de pesquisa o site da Corte Internacional de Justiça, conforme
Figura 1.

Figura 1 – Página Inicial
Fonte: Corte Internacional de Justiça (2013)
Foram realizadas tentativas de contato para a obtenção da base de dados da corte, sem sucesso,
sendo a opção realizar um trabalho manual de levantamento de dados secundários da seguinte forma:
 No sitio da Corte Internacional de Justiça existe uma aba específica para os casos
subdivididos em casos pendentes, lista de todos os casos, casos contenciosos, lista de
procedimentos dos casos e pareceres, conforme Figura 2.
 Selecionou-se a lista de Casos Contenciosos, que apresentaram-se ano a ano;
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 Em seguida, foram selecionados todos os casos disponíveis na Corte Internacional de
Justiça, num total de 126 casos, desde 1947 até o caso mais recente de 24 de abril 2013
entre Bolívia e Chile, abrindo-se o resumo do caso, procedendo à análise documental.
Vale ressaltar que antes de 1990 existe uma limitação tecnológica na disponibilização dos
arquivos para pesquisa, pois, muitos arquivos são fotocópias de documentos originais, dificultando
pesquisa de palavras chaves, tornando assim o trabalho de classificação mais difícil.
Os casos apresentam-se em língua inglesa e muitos deles, como são provenientes de textos
originais escaneados, apresentam-se em língua francesa.
 Elaborou-se uma tabela, onde foram sendo registrados: o ano de encaminhamento à CIJ,
os Países participantes do litígio, o assunto do conflito.
 Em seguida, deu-se início à categorização dos casos, que foram classificados por
submotivos e motivos;
Com a categorização efetuada, foi possível extrair os gráficos e as tabelas para análise e
discussão.

Figura 2 - Casos subdivididos em casos pendentes, lista de todos os casos, casos
contenciosos, lista de procedimentos dos casos e pareceres
Fonte: Corte Internacional de Justiça (2013)
4. Análise dos Resultados
Após a coleta de todos os dados, leitura e pré-classificação de dados, foi realizada a
categorização por décadas afim de facilitar o agrupamento dos casos e análise, conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Número de Casos por Décadas

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
Percebe-se um grande número de casos na década de 1950, citados por Posner e Figueiredo
(2005), que analisaram que o ICJ foi usado durante a guerra fria (e depois) apenas por potências
ocidentais e países em desenvolvimento.
O Gráfico 1 mostra o tamanho de casos contenciosos da CIJ, por década. O número diminuiu
em 1960 e 1970 e recuperou um pouco no final de 1980 e 1990. As razões para estas mudanças são
complexas, segundo Posner e Figueiredo (2005), em parte, o número de estados aumentou, mas ao
mesmo tempo, o tribunal parece ter se tornado menos popular entre os principais estados ocidentais. Já
após a década de 1980, segundo a análise de Schmitz (2008), o escopo de atuação dos tribunais
internacionais, como se pode notar, aumentou consideravelmente nos últimos anos, refletindo uma
nova realidade: a emersão do conceito de submeter a política internacional a procedimentos judiciais.
Após esta primeira categorização por décadas, procedeu-se a definição de 69 categorias
distintas de casos. Esse número se deve à particularidade e especificidade dos casos.
Os dados brutos podem manter-se atrelados aos documentos originais ou serem transformados
em unidades de registro ou a um elemento único de análise, e submetido posteriormente à classificação
de unidades menores Moraes (1999). Isso posto, das 69 categorias encontradas, foram estipulados seis
grandes grupos principais classificados conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Casos por Categoria

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
Devido a larga abrangência dos grupos a opção por subgrupos mostrou-se um método
necessário de classificação cujo critério principal de categorização foram os temas de interesse,
conforme apresentado no quadro 1. Segundo Campos (2004) as subcategorias proporcionam um
balizamento confortável das variáveis, por se tratar de uma classificação direta do pesquisador, porém
existe a possibilidade de um engessamento de certos detalhes por não se encaixarem em um
determinado subgrupo, limitando assim a abrangência da pesquisa.
Foram descritos os critérios de classificação dentro de cada grupo onde ele se encontra.
Percebe-se que em alguns casos o mesmo subgrupo se aplica a grupos diferentes, sendo que isto se
deve: a origem do processo, se os envolvidos são privados ou públicos, se a ação é resultado de um
tratado pacifico ou reflexo de guerra.
Quadro 1 – Grupos e Subgrupos dos Casos Contenciosos da CIJ
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Direitos Humanos

Direito Privado

Conflitos Diplomáticos

Ambiental

Grupos

Descrição

Todos os casos que envolvem
diretamente casos ambientais.

Os desdobramentos onde a
diplomacia bilateral não foi
suficiente para solução dos
casos ou onde uma das partes
solicita o cumprimento de um
tratado ou acordo específico;

Subgrupos

Descrição

Total

Contaminação/Poluição

Todos os casos que práticas industriais ou agrícolas, de alguma forma, contaminaram água,
solo ou ar e impactaram outro país.

2

Fauna e Flora

Semelhante à Contaminação e Poluição, porém no subgrupo Fauna e Flora a ação está ligada
a um determinado ecossistema, ás vezes sem impacto no curto prazo à população daquele
país.

1

Recursos Hidricos

A degradação de um rio que corta mais de uma nação pode ocasionar impacto a população e
economia de um país que receberá a água deste rio no decorrer de seu curso.

4

Concessões

Todos os casos onde envolve comércio ou exploração de um país dentro de um território de
outro país, as disputas podem ser fruto de um tratado ou em caso de empresas estatais de
exploração

1

Conflito Diplomático

Todas tentativas de acordos diplomáticos, independente do objetivo da disputa, o que
caracteriza esse subgrupo é a tentativa diplomática, ou seja, pacifica de acordo.

6

Cooperação Internacional

Disputas que envolvem um ou mais países em acordos de cooperação, que por sua vez uma
das partes deixa de cumprir sua parte na cooperação ou se sente lesada por práticas que
descumprem os acordos.

6

Tentativas de utilização do espaço aéreo para comércio ou transporte.

1

Extradições

Pedido de extradição entre países com ou sem acordo específico de extradição. Não estão
classificados nestes tópicos casos de extradição frutos de guerras.

2

Concessões

Todos os casos onde envolvem atividade industrial ou extrativista de empresa internacional
dentro de um território de outro país. As disputas podem ser fruto de um descumprimento de
tratado por uma das partes, ou fruto de alguma alteração ecopolítica que impeça a
continuidade normal das atividades.

8

Relações Comerciais

Todos os casos onde envolvem comercio de empresa internacional dentro de um território de
outro país, as disputas podem ser fruto de um descumprimento de tratado por uma das
partes, ou fruto de alguma alteração ecopolítica que impeça a continuidade normal das
atividades.

1

Cooperação Internacional

Caso relacionado à Cooperação Internacional

1

Direito da Criança e
Adolescente

Conflito originado por um ou mais países contra uma nação signátaria, e ao mesmo tempo
infratora, do direito da criança e adolescente.

1

Direitos Humanos

Todos os casos relacionados à violação dos direitos humanos.

12

Extradições

Solicitação de extradição de condenado entre países sem tratado de extradição e cooperação.

3

Testes Nucleares

Preocupação de um ou mais países com testes nucleares de outras nações que possam
causar impactos à população ou meio ambiente.

3

Tratado de Viena

Caso relacionado ao tratado de Viena

1

Espaço Aereo

Envolve em algum lado do
processo uma instituição
privada, empresas que tiveram
de alguma forma um contrato
ou acordo de negócio
interrompido por um Estado;

Todos os casos que envolvem
de alguma forma a violação dos
direitos humanos. Não estão
classificados neste grupo
questões oriundas de crime de
guerra;

Guerra

Crime contra Patrimonio

Neste
grupo
estão
caracterizados
todos
os
conflitos de guerra;

Estão categorizados neste subgrupo todos os pedidos de reparação patrimonial após guerras

2

Quaisquer incidentes decorrente de conflito durante o período declarado de guerra.

12

Todos os incidentes decorrentes de conflito ou ameaça de conflito armado, desvinculados de
períodos de guerra declarada.

21

Caso que envolve armas nucleares

1

Representa todas as disputas que envolvem delimitações de áreas de comercio ou exploração
comercial de território;

5

Demarcação de Fronteiras

Todas as disputas relacionadas a delimitação territorial terrestre;

15

Demarcação de Fronteiras
Marítimas

Todas as disputas relacionadas a delimitação territorial marítima;

8

Disputa por direito a pesca;

4

Todas as disputas relacionadas à devolucão de soberania a nações colonizadas.

4

Crime de Guerra

Incidente de Guerra

Armas Nucleares

Territorial

Demarcação Comercial

Todos os casos de disputa
territorial
ou
marítima,
originadas
amigavelmente
através de tratados ou acordo,
ou questionado após guerras;

Demarcação Pesca

Independencia Territorial

Total Geral

125

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
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O primeiro caso de ação ambiental data de 1990. De todos os grupos esse é o mais recente. Isto
se deve a intensificação da preocupação ambiental, mesmo que por parte dos países membros da ONU,
a partir da década de noventa.
Dos subgrupos Ambientais, a utilização de Recursos Hídricos é a que originou maior número de
conflitos, isso muito provavelmente por que os impactos sejam percebidos rapidamente pela população
do país atingido. Já a Contaminação e Poluição tem um período mais longo para impacto.
O caso específico de Fauna e Flora é em função de uma ação movida pela Austrália contra o
Japão , contra a pesca de Baleias, um caso que poderia ser até classificado como disputa marítima de
território, ou zona de pesca, mas a Austrália não tem interesse na pesca de Baleias e sim o interesse
específico com a espécie.
Gráfico 3- Grupo Ambiental

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
4.1. Análise dos Casos de Conflitos que podem ser classificados como da Área Ambiental
Detectou-se que muitos casos, apesar de terem sido encaminhados à CIJ propondo questões
alheias à ambiental, afetam o meio ambiente e causam impactos ambientais sérios. Analisou-se que à
época, que apesar de haver um despertar para a consciência ambiental, os impactos ao meio ambiente
não eram uma preocupação mundial.
Uma nova análise dos grupos e subgrupos foi realizada com um foco ambiental, levando em
conta características ambientais que ficaram a margem do conflito inicial:
4.1.1- Grupo Território Revisado:
Iniciando a análise pelo grupo de conflitos territoriais, se destaca a Demarcação de Pesca como
um conflito com impactos ambientais, conforme Gráfico 4. Um determinado País pode ter práticas
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consideradas predatórias por nações vizinhas, ou uma determinada espécie pode ser ameaçada pela
caça ou pesca indiscriminada, causando impactos no ecossistema em grande escala.
No subgrupo Fauna e Flora do grupo ambiental, um País tenta impedir a pesca ou caça de uma
determinada espécie, de forma diplomática. A Austrália conseguiu que Finlândia e Noruega
interrompessem a pesca de baleias, porém o Japão inicialmente com a justificativa cultural, e
posteriormente justificando fins científicos não interromperam a pesca causando assim uma disputa na
CIJ, uma vez que pesca as baleias está colocando em risco a espécie.
Gráfico 4- Grupo Território

Revisado
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
4.1.2 – Grupo Direitos Humanos e Guerra Revisado:
Dentro do grupo dos Direitos Humanos e Guerra, podemos classificar a queima dos postos de
petróleo que resultaram em um pedido de reparação como um dos conflitos que geraram consequências
ambientais, devido à emissão de gases fruto da queima do petróleo.Portanto, foram revisados como
casos ambientais, conforme Gráfico 5.
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Gráfico 6 – Grupo Direitos Humanos Revisado

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
Ainda dentro do grupo dos Direitos Humanos e Guerra, o uso e o teste de armas nucleares são
grande ameaça ambiental, de acordo com Brilhante (1999), não existe limites seguro para exposição a
radiação, portanto, podem ser notados no Gráfico 6.As consequências do uso de armas nucleares já
foram vivenciados, assim como desastres resultantes de acidente em usinas nucleares. Por sua vez, os
testes nucleares não possuem históricos significativos de impacto.
Gráfico 5 – Grupo Guerra Revisado

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
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4.1.3. Casos por Categoria Revisados
Com essa nova leitura dos subgrupos, e a ampliação dos casos com desdobramentos ambientais
teríamos dezoito novos casos, como pode se ver no Gráfico 7.
Gráfico 7 – Subgrupos Ambientais Revisados

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
Quanto às Categorias, a revisão proposta elevaria de 7 para 25 os casos do grupo Ambiental
representando 17% do total de conflitos, conforme Gráfico 8.
Gráfico 8 – Casos por Categorias Revisados

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
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5. Considerações Finais
Apesar das discussões iniciais sobre impacto e conflito ambiental datarem de meados do século
passado, foi somente após a conferência de Estocolmo em 1972 que as questões ambientais começaram
a ser tratadas de forma mais direta, e a partir da ECO-92 que o meio ambiente passou a ser de fato tema
da agenda e da preocupação mundial.
Por meio deste trabalho pode-se constatar que os casos encaminhados à Corte Internacional de
Justiça acompanham o histórico do despertar da consciência mundial com relação ao meio ambiente,
sendo que, somente após 1990, os conflitos internacionais passaram a ter enfoque ambiental.
Nos casos anteriores a 1990, constatou-se que apesar dos conflitos gerarem sérios impactos ao
meio Ambiente, a discussão que o encaminhou à CIJ foi baseada em vários outros motivos.
Como limitações destaca-se o fato de muitos documentos serem escaneados e muito antigos,
dificultando a leitura Como futura pesquisa, podem ser estudados outros tipos de conflitos
encaminhados à CIJ, não somente os Contenciosos.
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar a gestão socioambiental em uma revenda de veículos localizada no município de
Chapecó-SC, visando aferir seu grau de sustentabilidade. No estudo de caso realizado, utilizou-se o método do Sistema
Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) - Geração 3, com uma lista de 108 questões divididas em nove critérios
relacionados à interação da organização com o meio ambiente. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um
estudo de caso, com procedimentos documentais e aplicação de questionário que possibilitam a análise qualitativa na
abordagem do problema. A partir da análise das respostas obteve-se um índice de sustentabilidade de 70,90%, classificando
o desempenho como “bom”, conforme os critérios do modelo utilizado. Contudo, demonstra a necessidade de uma melhoria
no quesito relacionado aos indicadores contábeis, que alcançou um desempenho ambiental “regular” de 51,10%. Por meio
do índice de sustentabilidade ambiental os gestores podem analisar os aspectos relacionados à responsabilidade social e
ambiental da entidade, bem como, constatar se o processo de gestão reflete o compromisso institucional com o dever ético e
responsável que todas as empresas deveriam atender. A sustentabilidade socioambiental depende do comprometimento
assumido pela direção da empresa e da aplicação de um eficiente sistema de gestão para controle dos resultados.
Palavras-chave: Gestão ambiental. Sustentabilidade. SICOGEA.
Abstract: The objective of the study is to analyze the environmental management of a vehicle dealership located in
Chapecó-SC to benchmark their level of sustainability. In the case study, we used the method of Environmental
Management Accounting System (SICOGEA) - Generation 3, with a list of 108 questions divided into nine criteria related
to the organization's interaction with the environment. Methodologically, the research is characterized as a case study, with
documentary procedures and questionnaire application that enable qualitative analysis in addressing the problem. From the
analysis of the answers obtained a sustainability index of 70.90%, ranking the performance as "good", according to the
criteria of the model used. However, it demonstrates the need for an improvement in the issue related to accounting
indicators, which achieved environmental performance "regular" of 51.10%. Through the environmental sustainability index
managers can analyze aspects related to social and environmental responsibility of the entity, as well as see if the
management process reflects the institutional commitment to the ethical duty and responsibility that all businesses should
meet. The social and environmental sustainability depends on the commitment made by the company management and the
implementation of an efficient management system for tracking results.
Keywords: Environmental management. Sustainability. SICOGEA.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos as empresas têm demonstrado sua maior preocupação com questões
relacionadas à responsabilidade social e ao meio ambiente. A população passou a observar e cobrar das
organizações posturas socialmente responsáveis visando à redução dos impactos gerados pelas
atividades desenvolvidas e a prática de um conjunto de valores éticos como referência (ANDRADE;
TACHIZAWA; CARVALHO, 2000; MAZZIONI; TINOCO; OLIVEIRA, 2007).
Ferreira (2003) argumenta que nem sempre a sobrevivência do negócio, do ponto de vista do
empresário, é uma questão que vem antes da sobrevivência do meio ambiente, ou seja, as questões
comerciais e de interesse econômico ainda se sobressaem aos fatores sociais. Contudo, o ideal no
processo decisório empresarial é a avaliação conjunta dos aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Segundo Schenini, Cardoso e Rensi (2005, p. 36) “a empresa utiliza recursos disponibilizados
pela natureza e sociedade, através de suas atividades produtivas, e retorna produtos e serviços para a
mesma. Mas estes processos produtivos, além de riquezas, geram custos sociais e ambientais”. Neste
contexto, a análise e o acompanhamento dos processos é um dever das empresas, assim como, a
implantação de programas e projetos socialmente responsáveis.
As ações e a postura das empresas evidenciam que “a discussão em torno da atuação social das
empresas e da construção de uma ética empresarial acabou tendo consequências concretas: muitas
empresas começaram a investir em áreas sociais, tradicionalmente ocupadas somente pelo Estado”
(TORRES, 2001, p. 19).
Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ibope indicou que
mais da metade da população pesquisada, prefere, opta e até se dispõe a pagar mais por um produto que
não agride o meio ambiente (TACHIZAWA, 2002).
As questões ambientais vêm fazendo com que os contadores e os gestores empresariais passem
a considerá-las nos sistemas de gestão e a tratá-las como uma questão importante para a melhoria das
atividades cotidianas da empresa. A introdução das práticas contábeis implica na redução de custos por meio da melhoria da eficiência dos processos, redução de consumo de matéria-prima, água,
energia, minimização do tratamento de resíduos e efluentes, acarreta a diminuição de multas, prêmios
de seguros, entre outros (TINOCO, 2004).
Conforme Kruger et al. (2013) “a contabilidade cumpre seu papel de controle e planejamento,
atendendo as necessidades dos gestores inclusive para com tais demandas de responsabilidade social e
ambiental, a partir de modelos e propostas voltados a auxiliar no gerenciamento dessas práticas”. Os
sistemas de gestão ambiental (SGA) contribuem para que as empresas sistematizem a identificação,
mensuração e gestão adequada de seus passivos ambientais e de risco (AMEER; OTHMAN, 2012).
Propostas para sistemas de gestão socioambiental podem ser evidenciadas nos estudos de
Krajnc e Glavič (2003), Azapagic (2004), Staniškis e Arbačiauskas (2009), Fan, Carrell e Zhang (2010)
e Ameer e Othman (2012). O Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) contribui para o
aperfeiçoamento e valorização das atitudes ambientais dos gestores das empresas, possibilitando além
da verificação dos impactos ambientais, a visualização do que eles representam para a administração
(PFITSCHER, 2004).
Neste contexto, e diante da importância desta temática, define-se a problemática da pesquisa:
Qual o índice de sustentabilidade socioambiental de uma revenda de veículos com prestação de
serviços automotivos localizada no município de Chapecó-SC? O presente estudo tem por objetivo
analisar a sustentabilidade socioambiental de uma revenda de veículos com prestação de serviços
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automotivos localizada no município de Chapecó-SC, a partir do índice de sustentabilidade ambiental
obtido por meio da aplicação do SICOGEA – Geração 3.
O estudo evidencia a contribuição dos sistemas de gestão ambiental, especialmente do modelo
SICOGEA – Geração 3, no apoio ao gerenciamento das ações e práticas ambientais, bem como, na
identificação de alternativas para o acompanhamento e redução dos impactos ambientais resultantes das
atividades empresariais. Em particular, observou-se o caso de uma empresa que revende veículos e
presta serviços automotivos, os quais envolvem o tratamento de resíduos e de materiais que podem
agredir o meio ambiente se não receberem o destino adequado.
A contribuição do estudo está atrelada a análise ampla das atividades praticadas pela empresa
investigada, permitida pelas características do modelo utilizado, gerando evidências do comportamento
socioambiental e da possibilidade de replicação do estudo em outros segmentos da economia.
2 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura apresenta os conceitos que sustentam o assunto pesquisado e serve de
base para análise dos dados coletados. Na subseção de Sistema e Gestão Ambiental são abordadas as
motivações para as práticas sustentáveis e na subseção de Estudos Correlatos apresentam-se resultados
já obtidos em investigações de natureza similar.
2.1 Sistema de Gestão Ambiental
As questões ambientais têm conduzido os contadores e os gestores empresariais a considerá-las
nos sistemas de gestão e de contabilidade, como um assunto relevante para melhoria das atividades
cotidianas da empresa (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2000; TINOCO, 2004).
A introdução das práticas contábeis implica na redução de custos, redução de consumos de
matéria-prima, água, energia, minimização do tratamento de resíduos e efluentes, acarreta a diminuição
de multas, prêmios de seguros, entre outros tipos de despesas financeiras (TINOCO, 2004).
A gestão ambiental está relacionada ao processo adaptativo e contínuo, por meio do qual as
organizações definem e redefinem seus objetivos e as metas relacionados à proteção do ambiente, à
saúde de seus empregados, dos clientes e da comunidade. Relaciona-se com o modo pelo qual a
empresa seleciona as estratégias e os meios que utiliza para atingir seus objetivos em um determinado
tempo, por meio de constante avaliação de sua interação com o meio ambiente externo (SEIFFERT,
2005).
Um sistema de gestão ambiental exige o comprometimento da gestão e dos proprietários e um
grau de envolvimento que facilite a integração das áreas da empresa, na qual a disseminação das
preocupações ambientais entre funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e clientes seja
permitida (BARBIERI, 2006).
A gestão ambiental abrange toda a organização, possuindo visão holística de todo o processo
relacionado a três significados que a integram: (i) a política ambiental; (ii) o planejamento ambiental; e
o (iii) gerenciamento ambiental (SEIFFERT, 2005).
Já em relação à degradação ambiental, pode ser entendida como uma perda econômica
resultante da ineficiência gerencial, sendo assim, um modelo de gestão da área ambiental dará
condições ao gestor para reduzir ou eliminar o impacto provocado ao meio ambiente (FERREIRA,
2003).
De acordo com o relato de Tinoco (2004), as etapas de implantação de um Sistema de Gestão
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Ambiental podem ser apresentadas em forma de princípios e devem considerar:
- Política do Ambiente: é necessariamente criada uma posição em relação ao meio ambiente,
onde a preocupação e o envolvimento de todos são fundamentais para a implantação do Sistema de
Gestão Ambiental;
- Planejamento: um bom planejamento é essencial para o sucesso de um Sistema de Gestão
Ambiental, ou seja, primeiramente é necessário levantar aspectos ambientais e seus impactos para
posteriormente levantar resultados para a melhora dos mesmos;
- Implementação: deve-se levantar uma equipe diretamente comprometida com a
implementação do mesmo, onde todas as regras e responsabilidades devem estar definidas.
Diversos autores apresentaram propostas para sistemas de gestão socioambiental, tais como:
Krajnc e Glavič (2003), Azapagic (2004), Staniškis e Arbačiauskas (2009), Fan, Carrell e Zhang (2010)
e Ameer e Othman (2012).
O modelo de Krajnc e Glavič (2003) concentra-se principalmente em questões ambientais,
sugerindo 63 indicadores ambientais, 16 econômicos e 10 indicadores sociais de produção sustentável.
A proposta de Azapagic (2004) é mais abrangente, contemplando 24 indicadores econômicos, 63
ambientais e 45 sociais, fortemente destacada na necessidade de identificar as partes interessadas
relevantes e levar os seus interesses em consideração no desenvolvimento dos indicadores.
Staniškis e Arbačiauskas (2009) apresentaram uma série de indicadores ilustrativos
acompanhados de recomendações sobre como os indicadores de sustentabilidade podem ser
desenvolvidos por empresas industriais, incluindo o desenvolvimento de indicadores adequados às
circunstâncias únicas de cada empresa. Na modelagem de Fan, Carrell e Zhang (2010) uma lista de 32
indicadores são organizados em torno de seis aspectos fundamentais: energia e uso de materiais; as
emissões para o meio ambiente; o desempenho econômico; os produtos; os trabalhadores; e
desenvolvimento da comunidade e da justiça social.
Ameer e Othman (2012) buscaram identificar como as empresas integram as atividades
ambientais e de responsabilidade social nos processos do negócio, ao considerar as dimensões de
comunidade, meio ambiente, diversidade e padrões éticos, utilizando o modelo de participação. A
importância na mensuração destas dimensões está na sua interligação e no progresso em direção ao
desenvolvimento sustentável.
No sentido de atender as demandas organizacionais, Pfitscher (2004) apresenta o SICOGEA
como um sistema contábil gerencial para acompanhamento da sustentabilidade ambiental das
organizações, tendo como inspiração o método conhecido por GAIA – Gestão dos Aspectos e Impactos
Ambientais, proposto por Leripio (2001).
O SICOGEA, conforme Pfitscher (2004) busca auxiliar na verificação da sustentabilidade
ambiental, surgindo num momento que as empresas se preocupam com recursos na área ambiental, ou
seja, com a necessidade de obter ferramentas que identifique os possíveis pontos causadores de
aspectos e impactos ambientais. A proposta é dividida em três etapas, sendo (i) Interação da Cadeia
Produtiva; (ii) Gestão de Controle Ecológico; (iii) Gestão da Contabilidade e Controladoria Ambiental,
conforme evidencia o Quadro 1:
Quadro 1 – Etapas do sistema SICOGEA
Etapas
Pressuposto
Interação da Cadeia
Ter uma visão do processo de produção e suas etapas, verificar e
Produtiva
identificar os vários setores e seus possíveis danos ao meio ambiente.
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Gestão de Controle
Ecológico
Gestão da Contabilidade e
Controladoria Ambiental

Identificar os setores que estão causando impactos ambientais e
buscar reduzi-los ou eliminá-los.
Investigar os aspectos financeiros, econômicos e operacionais, que
geram informações ligadas às organizações e propor implementações
de novas formas que busquem a sustentabilidade ambiental.

Fonte: PFITSCHER (2004)

Observa-se no Quadro 1 que as etapas do SICOGEA permitem o controle e o acompanhamento
das etapas do processo produtivo. Pode-se afirmar que, para o bom desenvolvimento deste sistema, os
interessados devem estar altamente envolvidos com a aplicação de suas questões e métodos e buscar
um grupo de trabalho com pessoas interessadas no processo de melhoria da gestão, considerando a
relação da entidade com ao meio ambiente.
2.2 Estudos Correlatos
Este estudo utiliza o modelo SICOGEA, em virtude de sua capacidade adaptativa, a exemplo de
outros que consideraram uma plataforma de investigação adequada, aplicado em diversos tipos de
organizações e em setores econômicos diferenciados.
A pesquisa de Tavares et al. (2010) objetivou fazer uma análise da sustentabilidade ambiental
de uma empresa do ramo industrial de telecomunicação eletrônica, utilizando o SICOGEA para
verificar os aspectos deficitários em suas atividades e propor soluções para tais aspectos. O estudo
identificou que o grau de sustentabilidade nos quesitos “fornecedores” e “indicadores contábeis
patrimoniais” foi considerado como regular. A sustentabilidade global da empresa foi considerada
adequada (77,06%), assim como foram considerados os critérios restantes. Foi sugerida a utilização da
ferramenta 5W2H que significa basicamente O que? Porquê? Onde? Quando? Quem? Como e quanto
custa? Este método é uma ferramenta que visa sugerir atitudes para melhorar a sustentabilidade obtida,
usado geralmente ao final de um trabalho e proposto como um plano resumido de gestão ambiental nos
quesitos de sustentabilidade regular. A proposição considera que a empresa busque a utilização de
materiais renováveis na sua linha de produção em substituição aos compostos de plástico e a melhoria
nos índices de liquidez para aumentar seus investimentos em meio ambiente.
O estudo de Duarte, Pfitscher e Voss (2010) teve como objetivo analisar os índices de
sustentabilidade ambiental através da aplicação parcial do SICOGEA em uma empresa do ramo de
pintura eletrostática a pó, situada no estado de Santa Catarina. Os resultados obtidos demonstraram que
a empresa se preocupa com as questões ambientais, podendo ainda melhorar seus índices de
sustentabilidade, principalmente nos critérios do processo de prestação de serviço e dos indicadores
gerenciais contidos no SICOGEA. Obteve o índice de sustentabilidade no nível regular.
A análise do grau de sustentabilidade de uma instituição de ensino com base no método do
SICOGEA foi desenvolvido por Pieri et al. (2011). A instituição objeto de estudo da pesquisa é um
ente público federal, vinculado ao Ministério da Educação, instituída por lei em dezembro de 2008 e
que tem por atividades-fim a educação, a ciência e a tecnologia. Possui seis campi localizados no
estado catarinense, além da administração central instalada em um município do Vale do Rio ItajaíAçu. Por meio de metodologia descritiva, o processo de coleta dos dados utilizou uma lista de
verificação composta por 153 questões dispostas em grupos-chave e subgrupos, tendo sido respondida
pela contadora da instituição pesquisada. A instituição de ensino apresentou uma sustentabilidade
ambiental global de 41%, considerada fraca pelo método adotado. O grupo Marketing obteve o melhor
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índice, com 73,66%, em contrapartida, o grupo Contabilidade e Finanças apresentou o menor índice de
sustentabilidade ambiental, com apenas 17,72%, o que ensejou a elaboração do plano resumido de
gestão ambiental. De modo geral, observaram pouca preocupação e conscientização com as questões
sociais e ambientais, não tendo sido observada uma política de qualidade ambiental por parte da
instituição.
O estudo de Leite, Pfitscher e Nunes (2011) objetivou verificar a sustentabilidade
socioambiental, da Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (CEASA). Essa instituição
situa-se em São José – SC e abastece o mercado da região com produtos hortifrutigranjeiros. A
metodologia utilizada foi exploratória, baseada especialmente na entrevista efetuada em 2009 com o
diretor dessa instituição. O resultado de sustentabilidade socioambiental global da instituição foi de
74,28%, considerada adequada. Também foi proposto um plano resumido de gestão ambiental – 5W2H
(GAIA) como auxílio ao gestor, com enfoque no Critério Contabilidade e Auditoria Ambiental,
considerado deficitário e de maior prioridade.
A investigação de Starosky Filho, Pfitscher, Freitas (2011) realizada numa empresa de serviços
contábeis, objetivou verificar a sustentabilidade ambiental e responsabilidade social voluntária,
utilizando de forma parcial o SICOGEA - Geração 2, como ferramenta de avaliação, especificamente a
primeira fase da terceira etapa do referido sistema. O resultado alcançado pela empresa estudada foi
classificado como “bom”, tendo alguns pontos de melhoria relacionados ao critério “fornecedores”.
Na pesquisa de Amorim et al. (2011) o principal objetivo foi verificar como se encontra a
sustentabilidade ambiental de uma carbonífera, preocupados com o abastecimento energético. Por meio
de um estudo de caso, buscaram analisar os principais impactos ambientais que o setor vem causando, a
partir do uso do método SICOGEA. Na decorrência do estudo, avaliou-se que o desempenho da
carbonífera é “regular” atingindo a porcentagem de 44,6%, verificando-se que somente atende a
legislação e não há preocupação com a emissão de resíduos na atmosfera e nem o reaproveitamento dos
resíduos sólidos. A empresa possui notificações e ações judiciais por poluir o meio ambiente.
O objetivo principal do estudo de Tannuri e Van Bellen (2011), foi verificar o sistema de gestão
socioambiental da hidrelétrica Itaipu Binacional através da análise da sustentabilidade, propondo como
objetivos específicos (i) conhecer o sistema de gestão socioambiental aplicado, (ii) identificar ações
responsáveis pelos aspectos e impactos, e (iii) avaliar o nível de sustentabilidade através do método
SICOGEA – Geração 3. O resultado indicou que a hidrelétrica possui desempenho “ótimo” com
porcentagem de 87,01% em nível de sustentabilidade. Foi proposto também um plano resumido de
gestão ambiental através da ferramenta 5W2H para os critérios que não atingiram nível “ótimo”. A
conclusão foi de que a entidade tem um alto grau de comprometimento socioambiental, com um
eficiente sistema de gestão.
O sistema SICOGEA foi utilizado, de modo parcial, por Vegini et al. (2012), com o intuito de
analisar a sustentabilidade ambiental em um hospital público da cidade de Florianópolis – SC,
integrante do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. Em decorrência da pesquisa, alcançou-se uma
sustentabilidade global da instituição em 2011 de 61,01%. A organização recebeu classificação com
resultado “bom”, conforme tabela de avaliação da sustentabilidade e de desempenho ambiental, com
uma queda de 4,45% em relação ao exercício anterior.
Outra instituição de saúde avaliada intencionalmente foi um hospital privado na cidade de
Florianópolis – SC, por meio da aplicação do método SICOGEA, conforme Fontes et al. (2012). A
análise identificou o percentual de 66,79% de conformidade, considerado como “bom” no grau de
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sustentabilidade. O estudo indicou o forte interesse da gestão em buscar melhorias ambientais na
instituição, com grande preocupação na eliminação e neutralização do lixo hospitalar.
O estudo de Kruger et al. (2013) analisou a sustentabilidade ambiental de uma instituição de
ensino superior catarinense, com base no SICOGEA – Geração 3. A partir de uma lista de verificação
com 154 questões, os resultados indicam que a instituição de ensino superior apresenta um bom nível
de responsabilidade ambiental, com índice de 70,60%. Não foram identificados critérios deficitários
dentre os nove analisados, sendo que os critérios de prestação de serviços e atendimento acadêmico
atingiram o índice de 89,2% e a responsabilidade social na instituição obteve índice de 82,2%,
considerados índices adequados de sustentabilidade; outros 5 critérios analisados são considerados
bons, ou seja, existem ações praticadas na instituição para além da legislação e projetos que buscam
valorizar o meio ambiente.
Observa-se, que o SICOGEA torna-se uma metodologia que pode ser utilizada para identificar e
acompanhar as atividades, a fim de se verificar a conformidade com as normas ambientais, enfatizando
de forma preventiva os problemas socioambientais que possam interferir nas diversas modalidades de
atividades empresariais.
3 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada a partir da aplicação do SICOGEA - Geração 3 em uma revenda de
veículos localizada no município de Chapecó, oeste do Estado de Santa Catarina. A escolha do modelo
está relacionada à capacidade de adaptar-se às diversas atividades econômicas.
Para a coleta de dados, adaptou-se a lista de verificação desenvolvida por Pieri et al. (2011), a
qual possui 154 questões para análise da sustentabilidade ambiental de instituições de ensino. A partir
da adaptação desta lista de verificação, a mesma passou a contar com 108 questões voltadas as práticas
de gestão ambiental de uma empresa do ramo comercial de veículos novos e seminovos e a prestação
de serviços automotivos.
A empresa investigada atua há dezesseis anos, sendo destaque regional em seu seguimento,
contando atualmente com 67 colaboradores. Sua região de abrangência é o oeste e meio oeste de Santa
Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná.
A partir da lista de verificação, aplicou-se o questionário aos responsáveis pelos seguintes
setores da empresa: compras, administrativo, recursos humanos, contábil e auditoria. De acordo com o
Quadro 2, a partir das respostas dos 108 itens da lista de verificação, coletadas durante o mês de maio
de 2013, realizou-se a análise qualitativa das questões, visando relacioná-las aos pontos possíveis.
Quadro 2 – Respondentes por critérios analisados.
Critérios analisados
Critério 1 – Fornecedores/compras
Critério 2 – Ecoeficiência do processo de prestação de serviço
Critério 3 – Prestação do serviço – atendimento ao cliente
Critério 4 – Responsabilidade social na empresa
Critério 5 – Gestão estratégica na empresa
Critério 6 – Indicadores gerenciais
Critério 7 – Recursos humanos na instituição
Critério 8 – Indicadores contábeis
a) indicadores ambientais de bens e direitos e obrigações
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Setor de compras
Setor administrativo
Setor administrativo
Setor administrativo
Setor administrativo
Setor administrativo
Setor de recursos humanos
Setor contábil
Setor contábil
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b) indicadores ambientais de contas de resultados
c) indicadores de demonstração ambiental específica
Critério 9 – Auditoria ambiental
Total de questões
Fonte: Dados da pesquisa.

Setor contábil
Setor contábil
Auditoria interna
108

Foram utilizadas escalas de 0 a 5 ou 0% a 100%, onde 0 indica situações que não demonstram
nenhum investimento ou ação sobre o tema avaliado; 1 ou 20% para fracas situações de investimentos
ou controle; 2 ou 40% para pouco ou um pouco maior que as situações fracas; 3 ou 60% para situações
que demonstra médio ou mais que o item anterior em investimentos e controles; 4 ou 80% quando a
empresa demonstra fortes investimentos e controles; escala 5 ou 100% quando a empresa possui alto
nível de investimentos e controles ambientais nas situações analisadas.
Para o cálculo da sustentabilidade ambiental utilizou-se a seguinte fórmula, conforme Quadro 3:
Quadro 3 – Fórmula do cálculo da sustentabilidade.
Índice geral de sustentabilidade = pontos alcançados
pontos possíveis
Fonte: PFITSCHER (2004, p. 176)

Por meio da fórmula apresentada no Quadro 3, foi possível identificar o índice de
sustentabilidade ambiental de cada um dos 9 critérios analisados pelo SICOGEA – Geração 3, bem
como, o índice geral de sustentabilidade ambiental da empresa em análise.
O Quadro 4 aponta a interpretação a ser obtida a partir da análise dos resultados obtidos,
conforme cada percentual obtido a partir do SICOGEA.
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Quadro 4 – Avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental segundo o SICOGEA.
Resultado
Sustentabilidade
Sustentabilidade Desempenho: controle, incentivo, estratégia
Inferior a 20%
Péssima – ‘P’
Pode estar causando grande impacto ao meio ambiente.
Entre 21 e 40%
Fraca – ‘F’
Pode estar causando danos, mas surgem algumas poucas iniciativas.
Entre 41 e 60%
Regular – ‘R’
Atende somente à legislação.
Entre 61 e 80%
Boa – ‘B’
Além da legislação, surgem alguns projetos e atitudes que buscam
valorizar o meio ambiente.
Superior a 80%
Ótima – ‘O’
Alta valorização ambiental com produção ecológica e prevenção da
poluição.
Fonte: Adaptado de LERÍPIO (2001); PFITSCHER (2004); PIERI et al. (2011).
Conforme o Quadro 4, observa-se os índices de sustentabilidade possíveis a serem atingidos após a análise das

questões da lista de verificação do SICOGEA – Geração 3, visando avaliar o índice de sustentabilidade
e desempenho ambiental da empresa a partir dos 9 critérios adaptados do modelo de Pieri et al. (2011).
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após a coleta das informações junto aos responsáveis pelos setores ou departamentos da
empresa, foi possível identificar os índices de sustentabilidade da empresa objeto do estudo, atendendo
aos nove critérios estabelecidos por meio da lista de verificação com 108 quesitos de investigação. O
Quadro 5 apresenta os índices de sustentabilidade obtidos por critério a partir do SICOGEA – Geração
3.
Quadro 5 – Resumo da lista de verificação – SICOGEA – Geração 3.
CRITÉRIOS
Pontos
Pontos
Possíveis
Alcançado
s
1 – Fornecedores/compras
17
15,2
2 – Ecoeficiência do processo de
Prestação de serviço
3 – Prestação do serviço - atendimento ao cliente
4 – Responsabilidade social na empresa
5 – Gestão estratégica na empresa
6 – Indicadores gerenciais
7 – Recursos humanos na instituição
8 – Indicadores contábeis
a) indicadores ambientais de bens e direitos e
obrigações
b) indicadores ambientais de contas de
resultados
c) indicadores de demonstração ambiental
específica
9 – Auditoria ambiental
Total geral da empresa
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 83)

Sustentabilidade
Índice
Avaliação
89,4%

Bom

61

37,8

62,0%

Bom

5
5
3
15
11
27
9

4,8
3,8
3
10,4
8,4
13,8
5,2

96,0%
76,0
100,0%
69,3%
76,4%
51,1%
57,8%

Ótimo
Bom
Ótimo
Bom
Bom
Regular
Regular

6

1

17,6%

Bom

12

7,6

63,3%

Bom

44
188

36
133,2

81,8%
70,9%

Ótimo
Bom

Em relação ao critério 1- Fornecedores, a empresa mantém uma política de compras adequada,
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com prioridade aos fornecedores com produtos de baixo potencial de degradação ambiental e fácil
descarte, obtendo-se um índice de 89,4%. Avaliou-se se o departamento de compras é orientado a
priorizar a compra de produtos oriundos de fornecedores comprometidos com as questões ambientais.
Considerando o fato de ser uma revenda, a fábrica exige da concessionária a compra de produtos
eletrônicos com baixo índice de consumo energético, certificadas pelo Inmetro, com garantia de
qualidade de no mínimo 12 meses e com a possibilidade de reciclagem.
O segundo critério observado foi a ecoeficiência do processo de prestação de serviços, em que
a empresa pode implantar diversas ações junto aos setores visando à conscientização, principalmente de
economia de energia elétrica, aos resíduos gerados na prestação de serviços e quanto às medidas
compensatórias geradas pelos impactos ambientais, visando melhorar o índice apresentado de
desempenho (62%). Observou-se que a água é reutiliza na lavagem de veículos e a poluição sonora
atende as exigências dos órgãos reguladores. Embora os impactos gerados sejam relativamente baixos
na compra e venda de veículos, na prestação de serviços ocorre a geração de grande quantidade de
resíduos. Ainda que destinados à reciclagem, o óleo e os filtros trocados dos veículos poderiam receber
melhor tratamento e destinação, podendo haver a implantação de medidas compensatórias aos impactos
gerados, como o reaproveitamento de materiais, além da coleta seletiva.
O terceiro critério observado se refere à prestação de serviços e o atendimento ao cliente, que a
empresa alcançou o índice 96%, considerado ótimo, ou seja, cumpre seu papel sustentável atingindo
alta valorização ambiental com produção ecológica e prevenção da poluição. Observou-se que a
empresa mantém as salas de espera arejadas e está adequada às exigências de acessibilidade, com
equipamentos que auxiliam na circulação e permanência dos deficientes físicos em suas dependências.
Neste critério observou-se que a empresa possui várias áreas comuns e ambientes arborizados.
O quarto critério observou que a empresa possui preocupação com o meio ambiente explícita
em sua missão e nos princípios da organização, que reflete o índice de 76% e demonstra sua
preocupação com o meio ambiente, para além das práticas de responsabilidade implantada junto aos
setores e colaboradores.
Com relação ao quinto, sexto e sétimo critérios estudados, a empresa obteve em 2011 o
reconhecimento da sua marca em nível estadual, por apresentar preocupação nas questões ligada ao
meio ambiente, por estar em dia com suas instalações e dos procedimentos adotados quanto à
destinação dos resíduos gerados. Ainda, um dos objetivos dos gestores no curto prazo é a implantação
de um sistema de gestão ambiental para auxiliar internamente e para demonstrar a preocupação em
questões socioambientais. Enfatiza-se que os gestores tem consciência dos problemas que ocorrem nas
atividades praticadas, com visão para novos investimentos preventivos e de monitoramento.
O critério 8 especificamente, obteve o menor índice de todos os itens analisados, com 51,1%
de sustentabilidade. Isso denota que uns dos principais pontos que a empresa deve se adequar é quanto
aos indicadores contábeis, os indicadores ambientais de itens patrimoniais, indicadores ambientais de
contas de resultado e indicadores de demonstração ambiental específica.
Quanto ao critério 9, a questão que merece destaque é em relação a um sistema de gestão
ambiental, ainda não existente na empresa pesquisada, constituindo-se em uma das metas de curto
prazo da gestão.
O Gráfico 1 evidencia os resultados acumulados dos nove critérios analisados, a partir da lista
de verificação dos 108 itens considerados na empresa investigada.
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Gráfico 1: Resumo dos resultados da lista de verificação – SICOGEA – Geração 3

Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Por meio do SICOGEA – Geração 3, evidenciou-se um índice de sustentabilidade ambiental, o
que possibilita aos gestores a análise de inúmeros aspectos relacionados ao meio ambiente e que se
insere em diversos setores, refletindo que a responsabilidade social e ambiental precisa ser discutida e
entendida como parte do processo de gestão e as decisões nas diversas instâncias ou setores devem
considerar os impactos ambientais, visando sua mitigação. Neste sentido, o modelo auxilia não apenas
para obter um melhor índice de sustentabilidade ambiental, mas principalmente para refletir o
compromisso institucional com o dever ético e responsável que todas as empresas deveriam atender.
5 CONCLUSÕES
Com a análise de sustentabilidade realizada nesta pesquisa, com o auxílio de uma metodologia
contábil gerencial, foi possível verificar que a empresa estudada apresenta um bom grau de
comprometimento com o meio ambiente e a sociedade, compromisso que é levado à prática através de
ações socioambientais.
Pode-se concluir que o fato de uma empresa ser adequadamente sustentável tem a ver em
grande parte com o comprometimento ambiental e social assumido e com a aplicação de um eficiente
sistema de gestão que signifique o cumprimento do planejado e o controle dos resultados alcançados. É
assim que empresas como as do ramo automotivo, têm a possibilidade por meio de um forte
compromisso pela preservação e recuperação do meio ambiente, de minimizar e até de reverter as
consequências desfavoráveis que a sua atividade gera.
Dentre os vários subgrupos contidos na lista de verificação do SICOGEA, o subgrupo
“indicadores contábeis” foi o que alcançou o menor índice de sustentabilidade. Como sugestão à
empresa, é possível propor um plano resumido de gestão ambiental que visa indicar melhorias
corretivas nos pontos críticos. Dos pontos positivos identificados, destacam-se a prestação de
serviços/atendimento ao cliente e gestão estratégica da empresa, que atingiram um desempenho
considerado ótimo, de 96% e 100% respectivamente, mostrando empenho por parte da empresa nestes
XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

dois aspectos.
Alguns aspectos podem ser apontados como sugestão para futuros trabalhos. Sugere-se realizar
um estudo comparativo com outras empresas do mesmo setor, em nível regional, analisando o
comportamento ambiental de organizações com as mesmas características. Outra possibilidade é de
realizar um estudo com os fornecedores, para verificar a forma com que seus produtos são fabricados e
sua preocupação com o meio ambiente.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar as soluções para contornar a crise no meio ambiente, considerando
tratar-se este de direito humano fundamental de terceira geração. Para tanto, analisar-se-á a teoria do decrescimento sereno
preconizada por Serge Latouche (2011), segundo o qual o crescimento pelo crescimento já não serve como modelo a ser
seguido pela sociedade, nem mesmo o desenvolvimento sustentável é alternativa válida na busca por um novo paradigma de
vida em sociedade. Optou-se por um trabalho teórico de caráter exploratório e qualitativo que utiliza a pesquisa
bibliográfica como técnica no intuito de alcançar lampejos para as hipóteses avençadas. Por suposto, não se pretende esgotar
o tema, pois as discussões são inúmeras e se percebe que em virtude da relevância do assunto as reflexões ainda são iniciais
e longe de uma conclusão.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Decrescimento Sereno. Desenvolvimento Sustentável. Responsabilidade Civil.

Abstract: This paper aims to investigate the solutions to overcome the crisis in the environment, considering that it is this
fundamental human right of the third generation. To do so, it will examine the degrowth theory serene advocated by Serge
Latouche (2011), whereby the growth for growth no longer serves as a model to be followed by the society, even
sustainable development is a valid alternative in the search for a new paradigm of life in society. It was chosen as
exploratory work and qualitative that uses literature as a technique in order to achieve agreed between flashes for the
hypotheses. Of course, not intended to be exhaustive because the discussions are numerous and it is possible to realize that
because of the relevance of the subject's reflections are still preliminary and far from a conclusion.
Key-words: Environment. Degrowth Theory. Sustainable Development. Civil Responsibility.
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INTRODUÇÃO
A proteção ao meio ambiente reclama urgência. Não bastam discussões filosóficas e
acadêmicas, é preciso agir. Entende-se que o debate norteará as ações, mas de que são válidos se não
indicam o caminho a seguir?
O desgaste ambiental é visto rotineiramente nos mais variados elementos naturais, seja solo,
ar, água, flora ou fauna, todos demonstram o abatimento decorrente das ações do homem. Mais ainda,
uma ideia que era ignorada no início do século XX, hoje está escancarada para todos os atores da
sociedade: os recursos naturais são finitos.
O aquecimento global, a produção excessiva de lixo, tsunamis, derretimento das calotas
polares, ondas de calor e frio exógenos, extinção de espécimes da flora e da fauna, aumento de pragas
urbanas, catástrofes ambientais decorrem prioritariamente da ação humana.
Nesse cenário de devastação, o presente artigo tem por objetivo investigar as soluções para
contornar a crise no meio ambiente, considerando tratar-se este de direito humano fundamental de
terceira geração.
Para tanto, analisar-se-á a teoria do decrescimento sereno preconizada por Serge Latouche
(2011), segundo o qual o crescimento pelo crescimento já não serve como modelo a ser seguido pela
sociedade, nem mesmo o desenvolvimento sustentável é alternativa válida na busca por um novo
paradigma de vida em sociedade.
Pragmaticamente Serge Latouche (2011) indica em “Pequeno tratado do decrescimento
sereno” o tortuoso caminho para salvar o planeta do buraco negro do crescimento pelo crescimento,
entretanto para isso é preciso regredir aos padrões de produção e consumo das décadas de 60 e 70 do
século passado.
Será esse o único caminho aceitável para salvar o planeta e toda sua forma de vida da
destruição? Os teóricos do desenvolvimento sustentável são capazes de apresentar um modelo eficiente
para proteção do meio ambiente? Essas são as perguntas que se pretende responder ao longo do
trabalho.
Esta pesquisa pressupõe que o ideal de desenvolvimento sustentável é capaz de suprir as
necessidades humanas sem, contudo, esgotar os recursos e capacidade de regeneração do planeta
(FREITAS, 2012).
Optou-se por um trabalho teórico de caráter exploratório e qualitativo que utiliza a pesquisa
bibliográfica como técnica no intuito de alcançar lampejos para as hipóteses levantadas. Por suposto,
não se pretende esgotar o tema, pois as discussões são inúmeras e se percebe que em virtude da
relevância do assunto as reflexões ainda são iniciais e estão longe de uma conclusão.
Pretende-se responder aos problemas levantados no desenvolver do artigo que se divide em
três partes. Das quais, na primeira serão discutidas ideias sobre meio ambiente e desenvolvimento
sustentável. Na segunda parte, serão analisados os principais pontos da teoria do decrescimento sereno.
E, por fim, na terceira parte refletir-se-á sobre a responsabilidade civil aplicada à teoria do
decrescimento.
A relevância desta pesquisa teórica reside no seu objeto de estudo, pois cuida de bem jurídico
protegido constitucionalmente e que sofre violações hodiernas em âmbito mundial. Fala-se do meio
ambiente, o qual deve ser sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações.
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1. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
As preocupações com o meio ambiente são recentes se compararmos com o tempo de
utilização irracional dos recursos naturais. Apenas nas últimas quatro décadas as discussões sobre a
finitude de recursos e aumento desenfreado da degradação ambiental evoluíram consideravelmente.
O marco histórico do debate sobre importância de preservação ambiental remete à I
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em 1972 na cidade de Estocolmo Suécia. O resultado desse encontro foi “a percepção das nações ricas e industrializadas a respeito da
degradação ambiental causada pelo seu modelo de crescimento econômico que acarretou progressiva
escassez de recursos naturais”. (MILARÉ, 2011, p. 66)
Na ocasião, o Brasil estava em franca expansão industrial e a política era do crescimento a
qualquer custo, fundando sua posição no argumento de que os países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento teriam problemas de ordem econômica e social para resolver e, portanto, os impactos
ambientais eram um problema de segunda ordem ou um mal necessário. (MILARÉ, 2011, p. 66–67)
O pensamento à época era justamente do “crescimento pelo crescimento”, o qual é condenado
copiosamente por Serge Latouche (2011, p. 14) visto que “o crescimento infinito é incompatível com
um mundo finito e as nossas produções e os nossos consumos não podem ultrapassar a capacidade de
regeneração da biosfera”.
Posteriormente, a Constituição da República de 1988 apresentou um amplo modelo de
proteção ao meio ambiente, inserindo o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito
humano fundamental. Trata-se de um direito difuso, decorrente do direito de solidariedade, uma
evolução dos direitos individuais e coletivos. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 177)
Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2010, p.4), explica que “o direito ambiental brasileiro está
vinculado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) [CF/1988], ou seja, a pessoa humana é a
verdadeira razão de ser do direito ambiental brasileiro”.
Na perspectiva dos direitos humanos, fala-se em direitos de terceira geração, porquanto
sintetiza os direitos de primeira e segunda gerações sob a ótica da solidariedade, equilibrando a órbita
de poder em prol do ser humano e, portanto, preocupam-se em tutelar o gênero humano, sem qualquer
divisão relativa à nacionalidade, sexo, religião, condição econômica e social. (SILVEIRA;
ROCASOLANO, 2010, p. 177)
Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho (2000) citado por Silveira e Rocasolano (2010,
p.180) explica: “na terceira geração, concebem-se direitos cujo sujeito não é mais o indivíduo nem a
coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso do direito à higidez do meio ambiente e
do direito dos povos ao desenvolvimento”.
Assim, no âmbito da terceira geração de direitos humanos, nos ditames do artigo 225, da
Constituição Federal, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
A proteção ao meio ambiente torna-se, portanto, um princípio que regerá a ordem econômica e
social, conforme determinação do artigo 170 da CFRB:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
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(...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

Desta maneira, o legislador constitucional impôs ao Estado, às empresas e à sociedade a
obrigação de resguardar o direito das gerações ainda não nascidas naquilo que concerne ao meio
ambiente sadio.
Édis Milaré (2011, p. 187), sobre a proteção do meio ambiente como princípio da ordem
econômica e social pondera que:
O meio ambiente, como fator diretamente implicado no bem-estar da coletividade, deve ser
protegido dos excessos quantitativos e qualitativos da produção econômica que afetam a
sustentabilidade e dos abusos das liberdades que a Constituição confere aos empreendedores.
Aliás, a própria Ordem Econômica (...) requer garantias de obediência às regulamentações
científicas, técnicas, sociais e jurídicas relacionadas com a gestão ambiental.

Assim, a lógica do crescer por crescer já não se justifica em nenhum Estado. “A ideia de que o
crescimento econômico constitui um fim em si implica que a sociedade é um meio”. (François Flahault
apud Latouche, 2011, p.18)
De acordo com a teoria do decrescimento sereno: “O supercrescimento econômico choca com
os limites da finitude da biosfera. A capacidade regeneradora da Terra não acompanha a procura: o
homem transforma os seus recursos em lixo mais rapidamente do que a natureza pode transformar este
lixo em novos recursos.” (LATOUCHE, 2011, p.38)
Aqueles que detêm o capital estão constantemente em busca do lucro, alimentando assim o
motor do crescimento ilimitado. As consequências dessa atitude para meio ambiente e para a
humanidade são desastrosas. “Não só a sociedade está reduzida a ser apenas o instrumento ou o meio
da mecânica produtiva, mas o próprio homem tende a torna-se o resíduo dum sistema que visa torna-lo
inútil e a passar sem ele.” (LATOUCHE, 2011 p.18)
Assim de acordo com Serge Latouche (2011, p. 18-20) é possível compreender a teoria do
decrescimento sereno como:
A palavra de ordem do decrescimento tem, sobretudo por finalidade clara abandonar o objetivo
do crescimento ilimitado. (...) Trata-se de abandonar uma fé ou religião, a da economia, do
progresso e do desenvolvimento, de rejeitar o culto irracional e quase idólatra do crescimento
pelo crescimento. (...) O objetivo é uma sociedade em que se viverá melhor, trabalhando e
consumindo menos.

O consumo por sua vez é apontado como um ciclo nefasto alimentado pela publicidade, pelo
crédito e pela obsolescência programada. Ingredientes que induzem ao processo de mecanização da
vida do homem, pois “A vida do trabalhador reduz-se as mais das vezes à de um ‘biodigestor que
metaboliza o salário com as mercadorias e as mercadorias com o salário, indo e vindo da fábrica para o
hipermercado e do hipermercado para fábrica’”. (LATOUCHE, 2011, p.30)
Zygmunt Bauman (2008, p. 71) explica que na sociedade de consumidores o estilo de vida é
baseado no consumismo, não existindo brecha para opções culturais alternativas. Essa sociedade “é
orientada pela sedução, por desejos sempre crescentes e quereres voláteis”. (BAUMAN, 2001, p.90).
Dessa forma, o consumismo pode ser apontado como a nascente de inúmeros problemas ambientais,
como a produção de lixo e a busca incessante por recursos naturais.
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O estilo de vida dos países do norte é objeto de desejo dos países do sul, todavia essa
mentalidade precisa ser abandonada, pois “se todos vivessem como os franceses seriam necessários três
planetas. Se vivessem como os americanos seriam necessários seis planetas”. (LATOUCHE, 2011,
p.39)
Assim, a constatação da finitude dos recursos e a desastrosa combinação do crescimento pelo
crescimento é uma realidade e neste sentido, José Renato Nalini (2010, p. 126) afirma que é preciso
conter o consumo exagerado e a vontade de querer-ter-mais (greed) do padrão americano não deve ser
estimulado, pois “o momento é de frear o consumo e de simplificar a existência”.
Entretanto, aceitar na integralidade a teoria do decrescimento sereno afrontaria diretamente
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, isto porque no artigo 3º, inciso II, está
prevista a garantia de desenvolvimento nacional, a saber:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

O direito ao desenvolvimento é uma garantia fundamental e “foi objeto de uma declaração de
1986 da ONU, cujo artigo 1º afirma ser o direito ao desenvolvimento alienável ao homem e
fundamental para que ele desfrute de suas liberdades”. (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 178)
Conciliar direito ao desenvolvimento e direito ao meio ambiente sadio aparenta ser tarefa de
difícil resolução, pois isso implica questionar se o desenvolvimento sempre vai depender do
crescimento econômico e se esse mesmo crescimento econômico pode ser harmonizado ao ideal de
sustentabilidade. (VEIGA, 2010, p. 14)
Serge Latouche (2011, p. 22- 23) afirma veementemente que é impossível conciliar os termos
desenvolvimento e sustentabilidade, pois se trata somente de um slogan que pode ser aplicado à
qualquer coisa e que passou a ser utilizado em ações marketing de empresas que querem simplesmente
promover seus produtos como ambientalmente corretos. Para ele os adjetivos duradouro e sustentável
não aliviam a carga tóxica da palavra desenvolvimento, pois o desenvolvimento duradouro só tem por
fim “manter os lucros e evitar a transformação dos hábitos quase nada mudando a direção seguida”.
Sobre o jogo de palavras Jose Eli da Veiga (2010, p. 12) afirma que “o substantivo –
sustentabilidade – passou a servir a gregos e troianos quando querem exprimir vagas ambições de
continuidade, durabilidade ou perenidade. Todas remetendo ao futuro”.
Entretanto, o que se pretende é analisar a viabilidade de um conceito de desenvolvimento
sustentável que possa garantir simultaneamente os dois direitos constitucionalmente previstos em nosso
ordenamento jurídico e ainda, “superar a falsa antinomia ‘proteção ao meio ambiente x crescimento
econômico’”. (MILARÉ, 2011, p.76)
A tarefa não é das mais fáceis, porém deve ser assumida por toda sociedade, porquanto “o
grande desafio que temos hoje pela frente no sentido de estimularmos uma verdadeira revolução verde
prende-se com o facto de provavelmente não sermos ‘nós’ quem vai ser mais afectado por qualquer
alteração climática”. (FRIEDMANN, 2009, p.411)
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Sendo assim, Juarez Freitas (2012, p.41) propõe o seguinte conceito para o princípio da
sustentabilidade considerando o direito daqueles que ainda nem nasceram:
Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento
material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo,
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e
precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.

De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (apud
MILARÉ, 2011, p. 77) desenvolvimento sustentável é definido como “aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas
próprias necessidades”.
Édis Milaré (2011, p. 77), por seu turno, sustenta que desenvolvimento sustentável imbrica em
sociedade sustentável. A comunidade sustentável é aquela que tem as seguintes características (MELO
NETO; FROES, 2002 apud MILARÉ, 2011, p. 77-78):
a) sua população tem forte senso de comunidade, solidariedade e iniciativa própria para
resolução de seus problemas;
b) possui elevada capacidade de mobilização;
c) tem pleno conhecimento de seus direitos;
d) sua participação é intensa nos espaços e fóruns representativos, disponibilizados para o
aperfeiçoamento das políticas públicas (conselhos locais e regionais, assembleias);
e) garante a subsistência por meio de iniciativas próprias;
f) vivencia processos participativos diversos e consistentes;
(...)
i) seus valores locais são recuperados e preservados, e os conteúdos desses valores vêm a ser
difundidos amplamente através da própria linguagem comunitária;
(...)
m) demonstra possuir elevada vocação produtiva;

O Desenvolvimento Sustentável deve ser compreendido como um processo de cooperação
ativa em que os atores são “ganhador-ganhador”, conforme apresenta Viriato Soromenho-Marques
(2011, p. 57):
Dimensão Político-Institucional: Traduz o consenso e a vontade política e operacional de
mudança.
Dimensão Econômica: Traduz a mudança na reprodução quotidiana das condições de vida
numa perspectiva da sua continuação e qualificação.
Dimensão Ambiental: Traduz o quadro de conhecimento complexo que deve modelar a
mudança (incluindo os limites e possibilidades abertos pela aplicação da nossa representação
das leis naturais)
Dimensão Social: Traduz o projeto de futuro onde as relações humanas (e dos seres humanos
com as outras criaturas e ecossistemas) ocupam um lugar central.

Além das quatro dimensões apontadas por Soromenho-Marques, a multidimensionalidade da
sustentabilidade ainda comporta uma dimensão ética que “consiste em agir de modo tal que possa ser
universalizada a produção do bem-estar duradouro, no íntimo e na interação com a natureza.”
(FREITAS, 2012, p. 61)
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Acredita-se que no contexto da multidimensionalidade da sustentabilidade podem ser
vislumbradas alternativas para contínua construção de um modelo de desenvolvimento sustentável,
pois:
A sustentabilidade importa em transformação social, sendo conceito integrador e unificante.
Propõe a celebração da unidade homem/natureza, na origem e no destino comum significa um
novo paradigma. Não há necessidade de se renunciar ao progresso, para a preservação do
patrimônio ambiental. (NALINI, 2010, p. 125)

Nesse contexto, veremos a seguir as propostas da teoria do decrescimento sereno em
contraponto ao desenvolvimento sustentável para construção de uma sociedade socioambientalmente
viável.
2. O DECRESCIMENTO SERENO: UMA UTOPIA CONCRETA?
“Para viver melhor, é preciso agora produzir e consumir doutra forma, fazer mais e melhor com
menos, começando por eliminar as fontes de desperdício (por exemplo: as embalagens perdidas,
o mau isolamento térmico, a preponderância do transportador por estrada, etc.) e aumentando a
duração dos produtos.” (André Gorz apud Latouche, 2011, p.47)

A tese do decrescimento baseia-se na hipótese de que o crescimento econômico entendido
como aumento constante do Produto Interno Bruto (PIB) - não é sustentável pelo ecossistema global.
Esta ideia é oposta ao pensamento econômico dominante, segundo o qual a melhoria do nível de vida
seria decorrência do crescimento do PIB e, portanto o aumento do valor da produção deveria ser um
objetivo permanente da sociedade.
A questão principal, segundo os defensores do decrescimento é que os recursos naturais são
limitados e, portanto não existe crescimento infinito. A melhoria das condições de vida deve, portanto,
ser obtida sem aumento do consumo, mudando-se o paradigma dominante.
Cristiane Derani (1997, p.240) compartilha do mesmo pensamento sobre o programa de
desenvolvimento de Latouche:
Não se pode pensar em desenvolvimento sustentável, sem desenvolvimento econômico e sem o
uso adequado dos recursos naturais. Assim, há necessidade de políticas visando o seu
desenvolvimento econômico sustentável, razoavelmente garantindo das crises cíclicas, esta
diretamente relacionada à manutenção do fator natureza da produção (defesa do meio ambiente)
na mesma razão da proteção do fator capital (ordem econômica fundada na livre iniciativa) e da
manutenção do fator trabalho (ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano).

A conjugação destes três elementos garantem os fins para se atingir os efeitos desejados pela
ordem econômica constitucional, assegurando a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social (art. 170 CF) (DERANI, 1997, p. 240).
Calcula-se que a humanidade consome quase 30% acima da capacidade de regeneração da
biosfera. Para aliviar esta situação, alguns teóricos cogitaram a possibilidade do "controle massivo da
população ou a redução, principalmente do terceiro mundo". Contudo, o problema não é o
superpovoamento, mas saber dividir os recursos de maneira equitativa e ética, conforme explica
Latouche (2011, p. 41-43) e afirma que nos encontramos, hoje, na beira da catástrofe e que é preciso
uma reação rápida e muito enérgica para mudar o rumo.
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Assim, decrescimento é compreender que ele é uma utopia concreta e uma proposta
revolucionária para viver melhor. Portanto, o decrescimento longe de se refugiar no irreal, tenta
explorar as possibilidades objetivas de sua aplicação, como um projeto político (LATOUCHE, 2011, p.
48). É nesse ponto que o autor faz a sua maior contribuição: uma proposta concreta de como entrar
num "circulo virtuoso" de decrescimento sereno, representado por oito mudanças interdependentes que
se reforçam mutuamente: reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir,
reutilizar, reciclar.
2.1 Os Oito “R”
A desregulação climática que hoje nos ameaça e fruto das nossas “loucuras” de ontem. Serge
Latouche propõe, para isso, oito passos, o círculo dos oito “R”: interdependentes, que desencadeiam o
decrescimento sereno, convivial e sustentável (2011, p.50).
Porém, as etapas (círculos) mudam e interagem continuamente, o que nos permite fazer uma
perspectiva dessas mudanças de forma progressiva.
Latouche determina os oito “R” em: Reavaliar; Reconceitualizar; Reestruturar; Relocalizar;
Redistribuir; Reduzir; Reutilizar; Reciclar.
Reavaliar é aquela ideia de que vivemos em uma sociedade que se baseia em velhos valores da
burguesia, porém estes valores tornaram-se irrisórios, segundo Dominique Belpomme (2007) apud
Latouche (2011, p. 51): “a parte baixa do sistema revela uma megalomania individualista, recusa da
moral, um gosto pelo conforto, um egoísmo”.
Para Latouche (2011, p. 52) a ideia principal do reavaliar está em abandonar a “crença no
domínio da natureza à busca duma inserção harmoniosa, substituir a atitude do predador pela do
jardineiro”.
Reconceitualizar implica olhar o mundo de outra forma, de modo a aprender a realidade.
Ivan Illich e Jean Pierre Dupuy (1976) apud Latouche (2011, p.53) consideram que a
economia transforma a abundância natural em raridade com a criação artificial da escassez e da
necessidade através da apropriação da natureza e da sua mercantilização.
Reestruturar significa “adaptar o aparelho de produção e as relações sociais em função da
mudança dos valores” (LATOUCHE, 2011, p.54), numa completa mudança de paradigma e abandono
do capitalismo.
Redistribuir, ou seja, reestruturar as relações sociais que compreende a divisão de riquezas e
do acesso ao patrimônio natural entre o Norte e o Sul, entre as sociedades e as classes, as gerações e os
indivíduos, medida que impactará positivamente na redução do consumo (LATOUCHE, 2011, p.54).
Relocalizar significa produzir localmente com o intuito de abastecer a população local em
âmbito econômico, político e cultural (LATOUCHE, 2011, p. 56). Trata-se de aproximar as
oportunidades de trabalho do trabalhador, pois o pensar globalmente e agir na localidade é o cerne da
aplicabilidade da teoria do decrescimento.
Reduzir, segundo Latouche (2011, p. 56) exige a diminuição do impacto na biosfera dos atuais
modos de produzir e de consumir, combatendo o excesso de consumo e o desperdício de bens que
ainda estejam em condições de uso.
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Por fim, Serge Latouche (2011, p. 60-61) preconiza que a concretização do reduzir está em
reutilizar e reciclar, nos quais as ações de grandes empresas ganham destaque com o emprego de
tecnologias que auxiliam na reutilização e reciclagem de seus produtos.
Para alcançar o propósito dos oito “R”, deve-se primeiro, inventar a democracia ecológica
local, para contrapor à periferização. Da mesma maneira, é preciso recuperar a autonomia econômica
local, o que implica em autossuficiência alimentar, econômica e financeira. Finalmente, deve-se
promover iniciativas locais decrescentes. Hoje, já estão sendo implementadas em coletividades locais
em várias partes do mundo (LATOUCHE, 2011, p. 64 - 65).
Faz-se necessário ressaltar que reduzir não significa necessariamente regredir, pois reduzir é
também um ato de resistência à ditadura da velocidade e do consumismo desenfreado.
3. O DECRESCIMENTO: UM PROGRAMA POLÍTICO
O decrescimento é uma ideologia de política que busca voltar a um estágio anterior dos meios
de vida e do meio ambiente, a fim de minimizar os efeitos traumáticos da sociedade do crescimento, no
entanto, para aplicação da política do decrescimento importa mais a autotransformação da sociedade e
dos seus cidadãos do que exatamente a elaboração de propostas para eleições.
Considerando a afirmação que “todos os governos são, queiram-no ou não, “funcionários” do
capital” (LATOUCHE, 2011, p. 96), ou seja, tendo em vista que a globalização e as empresas ditam as
regras do mercado e da política, é fundamental para a funcionalização do decrescimento que ocorra
uma profunda transformação nos modos de vida dos indivíduos dentro da sociedade do crescimento.
Assim, incorporando a teoria do decrescimento dentro de um programa eleitoral, algumas
medidas aparentemente simples devem ser propostas e incorporadas no cotidiano das pessoas a fim de
iniciar os círculos virtuosos do decrescimento, neste caso Latouche (2011, p.96-100) menciona alguns
exemplos, que convém citá-los, como uma receita para o decrescimento sereno, conforme adiante:
1) Retomar a uma pegada ecológica igual ou inferior a um planeta, ou seja, mantendo tudo o
mais igual, uma produção material equivalente à dos anos 1960-1970. É realmente difícil reverter o
quadro do consumo e do desperdício, no entanto, o próprio Autor afirma que para reduzirmos à
agressão e a exploração do meio ambiente ecológico, sem voltarmos à idade da pedra devemos
diminuir significativamente o “consumo intermédio”, ou seja, os transportes, energia, embalagens,
publicidade, sem afetar o consumo final;
2) Integrar nos custos de transporte os danos provocados por esta atividade, mediante
ecotaxas apropriadas – o que elevaria o custo do transporte de coisas e pessoas, de modo que
contribuiria para a concretização da próxima medida;
3) Relocalizar as atividades – esta medida vai de encontro com as facilidades propostas pela
globalização, diminuindo o deslocamento das pessoas e mercadorias pelo mundo em razão do impacto
nocivo causado pelos meios de transportes ao meio ambiente;
4) Restaurar a agricultura camponesa – neste caso, busca se reavivar o conceito de produção
local, natural, que resultaria em bem estar à saúde, diminuição do consumo e também dos
deslocamentos;
5) Transformar os ganhos de produtividade em redução do tempo de trabalho e em criação de
empregos – para o Autor trata-se de uma troca de prioridades, ou seja, substitui o valor do tempo de
trabalho pelo tempo de lazer, contribuindo para a produção de bens relacionais. Assim, com o aumento
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da produtividade se reduz as horas de trabalho, aumentando o tempo livre para outras atividades e
ainda proporcionando empregos para mais pessoas;
6) Impulsionar a “produção” de bens relacionais, como a amizade e o conhecimento, em que
o meu “consumo” não diminui o stock disponível, muito pelo contrário – as trocas intelectuais, de
conhecimento e saber, acrescentam naqueles que os recebem e não diminuem naqueles que os
compartilham. Nesta ideia de bens relacionais pode ser incluída a boa conversa com os amigos, um
bom ambiente de trabalho, a participação em alguma cultura, realização de alguma arte, entre outros
bens que só a vida em sociedade pode proporcionar. Resumindo, impulsionar os bens relacionais
significa reavivar um sentimento maior que abrange todos os demais que é o amor, já tão ofuscado na
sociedade moderna.
7) Reduzir o desperdício de energia a um quarto – é possível reduzir o consumo de energia
com a realização das medidas já expostas, como por exemplo, a relocalização das atividades
diminuindo os deslocamentos e consequentemente o uso dos meios de transporte.
8) Penalizar fortemente as despesas em publicidade – principalmente as publicidades voltadas
às crianças, tendo em vista que estas não dispõem de um olhar crítico para filtrar a necessidade de
consumo;
9) Decretar uma moratória no domínio das inovações tecnocientíficas, fazer um balanço sério
e reorientar a investigação científica e técnica em função de novas aspirações – esta medida
atualmente poderia ser tomada como uma forma de prevenir os possíveis danos das inovações
tecnológicas, pois o elevado nível de desenvolvimento tecnológico oferece riscos ao mesmo tempo em
que beneficia a sociedade.
Ulrich Beck (2010, p.36) quando trata da reflexividade do desenvolvimento científicotecnológico, sustenta que:
as ciências são agora confrontadas com a objetivação de seu próprio passado e presente:
consigo mesmas, como produto e produtora da realidade de problemas que cabe a elas
analisar e superar. Desse modo, elas já não são vistas apenas como manancial de
soluções para os problemas, mas ao mesmo tempo também como manancial de causas
de problemas.

Conforme apontado por Beck, os avanços científicos e tecnológicos propõem soluções e
muitos benefícios para a sociedade moderna, no entanto, a ciência está sendo questionada quanto aos
seus fracassos, pois esta se tornou também uma fonte de erros, riscos e problemas.
Tendo em vista os riscos e problemas que podem envolver a ciência, cumpre destacarmos o
ideal de desenvolvimento científico voltado para bem da humanidade ou conforme sustenta Latouche
(2011, p.100) de desenvolver “a “química verde”, e não moléculas tóxicas, a medicina ambiental e não
a exclusivamente genética”, trata-se de uma reorientação das ações, conduzindo o avanço única e
exclusivamente para o bem da sociedade, deixando de desenvolver métodos ou fórmulas
potencialmente perigosos, acompanhados de desconhecidos efeitos colaterais que poderão causar danos
a curto ou longo prazo.
Cabe apontar também que para um desenvolvimento seguro e sustentável da ciência e
tecnologia é indispensável uma orientação pautada nos valores da ética e responsabilidade, pois por
meio destes valores é possível identificar uma série de outros direitos e princípios essenciais à
transparência e ao avanço da ciência, como a correta divulgação da informação científica ou até mesmo
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quando se assume desconhecer os impactos e efeitos colaterais das novas tecnologias e/ou experiências
(SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010 p. 182).
Para Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010, p. 182), a partir de uma
visão humanista, o valor da “ética, responsabilidade ou moralidade científica” pode ser considerado
como um novo valor que concretiza a dignidade da pessoa humana para além da solidariedade,
refletindo no avanço da proteção dos direitos humanos.
No entanto, tratando da moratória no domínio das inovações tecnocientíficas, esta, se traduz
na possibilidade de imposição das ecotaxas às atividades que causam disfunções ecológicas e sociais,
pois ainda que a poluição e os danos ao meio ambiente não reconheçam fronteiras, causando danos de
forma global, as ecotaxas poderiam diminuir o seu impacto na sociedade. Deste modo, pretende-se por
um lado reduzir a pegada ecológica e por outro, colocar à disposição da sociedade recursos para
minimizar ou abrandar os danos, nos casos em que não seja possível evitá-los.
Esta questão das ecotaxas consiste em colocar o custo dos danos ao meio ambiente, à saúde e
das potencialidades negativas de determinada atividade sob a responsabilidade das empresas, isto sem
dúvidas levaria muitas empresas a repensar suas atividades e decisões. Latouche (2011, p.104) sustenta
que “se fossem levadas às últimas consequências, estas medidas provocariam uma verdadeira
revolução e permitiriam realizar na sua quase totalidade o programa duma sociedade do
decrescimento”.
Na teoria do decrescimento, outra maneira de abrandar os danos, desta nova era, seria obrigar
as empresas assumir de forma integral os riscos e os danos que a sociedade acaba suportando. No
entanto, tanto neste caso como no primeiro que foi levantada a hipótese de aplicação das ecotaxas
sobre determinadas atividades, certamente alguns setores da economia seriam paralisados, pois
determinados segmentos deixariam de ser rentáveis e o risco passaria a não compensar, ou seja, o risco
da atividade poderia custar muito caro para as empresas.
Nos casos da energia nuclear e das novas tecnologias, tais como as nanotecnologias e os
Organismos Geneticamente Modificados – OGM, os riscos são praticamente incalculáveis e com
potencial de atingir uma coletividade de pessoas sem limite de fronteiras, assim, impondo às empresas
a responsabilidade total de tais riscos, certamente estas atividades - potencialmente perigosas, seriam
repensadas.
Estas medidas podem ser entendidas como medidas eficientes, pois os meios levam aos
resultados esperados, pois as empresas seriam obrigadas a assumir a totalidade dos danos ou a recolher
ecotaxas voltadas a minimizar os riscos suportados pela sociedade e ainda acabariam por
desencorajadas a praticar atividades de alto risco - nocivas à sociedade.
No entanto, estas medidas que podem paralisar determinadas atividades, comprometendo o
desenvolvimento econômico e o progresso científico e tecnológico podem ser entendidas como
desproporcionais juridicamente.
Neste sentido, é importante destacar o que afirma Alexy (2012) sobre a máxima da
proporcionalidade, com as máximas parciais da adequação e necessidade.
Na teoria da proporcionalidade, as máximas parciais de adequação e necessidade exigem uma
máxima realização dos princípios em relação às possibilidades fáticas, dentro de uma ideia de
otimização, de forma que, em caso de conflitos, a adequação elimina os meios não adequados para
resolução do conflito e a necessidade, entre dois meios considerados adequados, exige que seja
escolhido aquele que intervenha de forma menos intensa, ou seja, de forma estritamente necessária.
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No caso da política do decrescimento interesses fundamentais entram em conflito, como por
exemplo, o desenvolvimento econômico necessário para qualquer sociedade e a preservação dos bens
essenciais à vida que acabam sendo prejudicados pelo desenvolvimento.
Assim, a possibilidade de se aplicar o meio adequado que por sua vez intervém de forma mais
suave nos fatos, também traduz a ideia de eficiência, pois, aplica-se um meio que produz o resultado
que se espera da melhor forma possível, em uma clara relação de meio e fim.
Deste modo, pode-se afirmar que algumas medidas propostas para o decrescimento não se
pautam pela proporcionalidade jurídica, tal fato se explica pela necessidade de ruptura de paradigmas
para haver a possibilidade de aplicação desta política.
Importa ressaltar ainda, que as medidas do decrescimento de aplicação de ecotaxas ou
responsabilidade total pelos danos causados, expressam uma preocupação voltada para o pós-dano,
sendo que neste particular a ideia não representa a essência da política do decrescimento que visa
exatamente diminuir o crescimento e o desenvolvimento por não vislumbrar a possibilidade real de um
desenvolvimento sustentável1, de forma que o objetivo é desacelerar e consequentemente diminuir os
riscos do desenvolvimento.
É, pois fundamental que se previnam os danos e não somente os repare, neste caso, convém
destacar o entendimento de Tereza Ancona Lopez (2010) que defende uma evolução da
responsabilidade civil, nos ramos do direito que lidam com o risco, por meio dos princípios da
prevenção e precaução, que lidam respectivamente com os riscos conhecidos e determinados e riscos
hipotéticos, pois tendo em vista a irreversibilidade de determinados danos, preveni-los é fundamental
para uma efetiva proteção da sociedade e das futuras gerações.
Latouche (2011, p. 106), quanto ao programa político conclui que:
O programa duma política nacional de decrescimento parece ser paradoxal. Propostas realistas e
razoáveis têm poucas probabilidades de ser aplicadas, e menos ainda de ter êxito, sem uma
subversão total. Esta pressupõe uma mudança do imaginário que apenas a realização da utopia
fecunda da sociedade autónoma e convivial está em condições de gerar.

Deste modo, de acordo com o Autor, a política do decrescimento é de difícil aplicação se não
houver uma ruptura radical de paradigma da sociedade, pois o que falta é a possibilidade de aplicação
das medidas favoráveis ao decrescimento. Assim, se a sociedade e os indivíduos estiverem convencidos
da necessidade de aplicação de uma política decrescente, certamente esta poderá ser aplicada, pois o
único poder que pode se opor ao poder da globalização e das empresas é o poder da sociedade unida
por um ideal.
3.1 Do trabalho para todos numa sociedade do decrescimento e o capitalismo

1

Paulo Affonso Leme Machado ao tratar do conceito de desenvolvimento sustentável afirma que os termos
desenvolvimento e sustentabilidade são antagônicos por traduzirem ideias opostas, neste sentido, sustenta que deve haver
uma reorientação das ações, tendo em vista que há tempos “os aspectos ambientais foram desatendidos nos processos de
decisões, dando-se um peso muito maior aos aspectos econômicos. A harmonização dos interesses em jogo não pode ser
feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou da desconsideração de fatores que possibilitam o equilíbrio
ambiental”. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 74
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Está incluída entre as propostas do decrescimento, o abandono do modelo trabalhista do
crescimento ou do pleno emprego com o fim de compartilhar os postos de trabalho, diminuindo o
desemprego e o consumo de recursos naturais.
A transição proposta nos modos de trabalho se pauta na redução das horas de trabalho (no
exato sentido do decrescimento, ou seja, de desacelerar o crescimento), mudando o valor do trabalho
dentro da sociedade. Em consequência desta medida os cidadãos terão mais tempo para se desenvolver
pessoalmente dentro da sociedade, dando sentido ao tempo livre da obrigação do trabalho.
Para os decrescentes é fundamental que se diminua as atividades nocivas criando postos de
trabalho novos de acordo com as atividades vinculadas ao decrescimento, neste sentido, cita Latouche
que é “necessário que decresça e desapareça o que ameaça as bases naturais da vida”, incluindo nesta
concepção a energia nuclear.
Com base nesta ideia podemos exemplificar com o que está ocorrendo na Alemanha que
implantou uma política de descomissionamento (desativação) das usinas nucleares após o acidente
nuclear de Fukushima em 2011.
A Alemanha pode ser considerada um dos países com mais representatividade em termos de
produção de energia nuclear, tendo em vista que em 2010, das dez maiores usinas nucleares do mundo
em operação, seis eram alemãs2, após o acidente nuclear de Fukushima oito usinas no país foram
fechadas, antes do término de 2011, por motivos estritamente políticos e ideológicos.
Em palestra proferida por Helge Jörgens3 sobre o Desafio Energético – Energiewende – foi
exposto que na Alemanha houve uma virada na política energética, pois se retomou a ideia que há
muito era debatida, de abandonar a energia nuclear, substituindo-a por outras energias renováveis e
seguras.
O atual cenário da Alemanha pode ser considerado como um decrescimento em termos de
energia nuclear, pois se passou a repensar a política de geração de energia e a segurança da sociedade.
A teoria do decrescimento questiona o crescimento pelo crescimento, assim, tudo tem uma
finalidade e um espaço dentro da sociedade desde as atividades até o tempo livre, busca-se dar
prioridade ao que é realmente necessário e indispensável na vida das pessoas.
Latouche (2011, p. 123) sustenta que deve se pôr em causa a sociedade do crescimento e não
só o capitalismo, pois o capitalismo ou o socialismo produtivista são duas variantes de uma sociedade
do crescimento fundamentada nas forças produtivas.
Tendo em vista que o capitalismo se pauta no desenvolvimento, crescimento, acúmulo de
capital, mesmo que para isso ocorra o esgotamento dos recursos naturais, o decrescimento só pode ser
contrário a estes objetivos, pois traça caminhos diferentes, como a diminuição do crescimento, da
exploração dos recursos naturais, do consumo, das atividades que prejudicam o meio ambiente e
consequentemente não objetiva um desenvolvimento a qualquer custo e acúmulo de capital.
A concepção do decrescimento dentro da sociedade, seja esta capitalista ou não, depende da
superação do modelo atual da modernidade, colocando este modelo em outra ordem, voltado para o
bem estar da humanidade e a preservação do meio ambiente como um todo.
3.3 O decrescimento é um humanismo?
2

Eletrobras – Eletronuclear. Panorama da Energia Nuclear no Mundo. Edição Novembro de 2011. p. 9

3

JÖRGENS, Helge “Energiewende”: A política alemã de mudança de energia, um modelo para os outros?
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Na teoria do decrescimento há lugar e respeito para os seres humanos, animais, meio ambiente
e coisas. As pessoas não são tratadas como coisas, nem os animais e coisas como pessoas, incluindo
todos os valores de forma universal, sem rejeitar diferentes culturas e crenças. A princípio poderia se
concluir que a teoria do decrescimento é humanista porque trata da sobrevivência da humanidade, no
entanto, Latouche (2011, p. 141) sustenta que esta teoria guarda lugar para ecoantropocentrisno que é
entendido como a:
própria sobrevivência da humanidade - e, portanto, poder-se ia dizer, um humanismo bem
compreendido – que nos condena a reintroduzir a preocupação ecológica no centro da
preocupação social, política, cultural e espiritual da vida humana. Reconhecer direitos à
natureza (aos animais, às plantas e a tudo o mais), militar a favor duma “ecojustiça” e duma
“ecomoralidade”, não implica necessariamente cair na ecolatria dos novos cultos ecológicos.

Assim, para que exista a sociedade do decrescimento é necessário um reencantamento do
mundo moderno, uma revalorização de tudo o que é necessário para uma vida com dignidade, pois o
desencantamento da sociedade moderna ocorre com a desvalorização do ser humano, com o desrespeito
às coisas e ao ambiente, à arte e com o esgotamento das riquezas fornecidas pela natureza de forma
gratuita.
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, não restam dúvidas que o decrescimento sereno é um círculo
virtuoso, com potencial para mudar a realidade atual de degradação e mal estar social quanto aos
intermináveis problemas gerados pelo desenvolvimento acelerado e sem planejamento desta nova era.
Seria uma tentativa de retorno ao estado anterior de preservação de tudo o que é essencial à
vida, com grandes chances para dar os resultados esperados.
Com esta política, tanto a sociedade voltaria aos meios naturais de vida, quanto à ciência às
técnicas naturais, ao invés das técnicas assustadoras da atualidade, as quais não possibilitam decifrar
com clareza seus riscos.
As medidas aparentemente simples do decrescimento, certamente seriam de complexa
aplicabilidade na sociedade atual, pois seria imprescindível a aceitação e uma submissão absoluta de
todos à política do decrescimento.
A ideia do decrescimento afetaria de forma direta o desenvolvimento econômico, social,
científico e tecnológico, por ser extremamente radical e desproporcional em muitos pontos, assim, esta
política não se mostra como a melhor alternativa para resolver os atuais problemas que envolvem o
desenvolvimento a qualquer custo, pois a possível resolução de um problema levaria a diversas outras
consequências.
Por esta razão é importante à utilização da proporcionalidade dos meios, para que ocorra uma
efetiva interferência nos fatos, porém de forma suave, ou seja, para que o problema seja sanado ou
controlado da melhor forma possível, sem desencadear outros agravos.
Os limites e planejamento das ações são fundamentais e podem ser impostos por meios mais
adequados e menos impactantes. A ciência jurídica aplicada a estas questões tem potencial para
contribuir com uma solução, ainda que parcial, para os problemas do crescimento pelo crescimento, a
fim de propor um desenvolvimento continuado, porém sustentável.
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É possível, pois citar o instituto da responsabilidade civil – preventiva e punitiva - como uma
alternativa viável para opor-se aos danos causados pelo desenvolvimento a qualquer custo, nesse
sentido, cumpre substituir o modo atual de lidar com os problemas da modernidade, partindo para
práticas ambientalmente aceitáveis e para a responsabilização dos atos dissonantes da preservação
ambiental.
Desse modo, importa pautar as condutas e ações em geral, nos princípios da prevenção e da
precaução - vinculados à responsabilidade civil preventiva - que são instrumentos potenciais e
eficientes para tutelar o meio ambiente das ameaças desta nova era, tendo em vista ainda, os valores
morais e éticos que devem ser aplicados às ações e tomadas de decisões das empresas.
As regras do decrescimento são importantes para o meio ambiente e para a sociedade como
um todo e podem ser adotadas individualmente, na mudança de hábitos das pessoas em particular.
Seriam medidas, pode se dizer simples, mas que levariam a bons resultados.
Portanto, a teoria do decrescimento sereno deve ser observada como uma utopia, considerando
sua honesta mensagem e preocupação com o bem estar da humanidade. De um modo ou de outro, algo
é certo, precisa ocorrer uma ruptura de paradigma, uma reestruturação das instituições e ideais, uma
conscientização individual e geral que mudar o rumo do desenvolvimento é uma questão de
sobrevivência da humanidade.
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Resumo: Este estudo objetiva determinar a relação entre o nível de evidenciação de informações voluntárias ambientais e o
investimento ambiental nas empresas de capital aberto do BRICS. A pesquisa é descritiva com abordagem quantitativa.
Foram analisados os dados de 82 empresas de capital aberto que publicaram seus relatórios de sustentabilidade de 2011 no
modelo GRI (3.0). Os resultados indicam que as empresas de setores de alto impacto mostraram maior nível de
evidenciação total e essencial, assim como, maior nível de evidenciação de investimentos ambientais. A correlação
constatou relação positiva entre os investimentos ambientais com o tamanho, país de origem, e setor de impacto ambiental,
enquanto a evidenciação ambiental total e essencial relacionou-se negativamente com o país de origem, e que o impacto
ambiental da atividade dispôs relação positiva com divulgação ambiental essencial. Por seu turno, confrontado o
investimento ambiental com a divulgação ambiental (total), apresentou-se a correlação inexistente; com relação à
divulgação ambiental (essencial), o resultado da correlação foi fraco e negativo, porém não obteve significância. Conclui-se
que não estão correlacionadas positivamente o investimento ambiental e disclosure ambiental nas empresas de capital aberto
no BRICS.
Palavras-chave: Disclosure ambiental, Investimento Ambiental, BRICS.
Abstract: This study aims to determine the relationship between the level of voluntary disclosure of environmental
information and environmental investment in public companies of BRICS. The research is descriptive with quantitative
approach. Data of 82 public companies that published their sustainability reports in 2011 in GRI (3.0) model were analyzed.
The results indicate that companies of high-impact sectors showed a higher level of total and essential disclosure, as well as
the highest level of disclosure of environmental investments. The correlation found positive relationship between
environmental investments with the size, country of origin, and sector of environmental impact, while the total and essential
environmental disclosure has been negatively related with the country of origin, and that the environmental impact of the
activity disposed positive relationship with essential environmental disclosure. In the other hand, the environmental
investment faced with environmental disclosure (total) showed nonexistent correlation; regarding environmental disclosure
(essential), the result of the correlation was weak and negative, but did not obtain significance. It has been concluded that
environmental investment and environmental disclosure are not positively correlated in public companies in BRICS.
Key-words: Environmental disclosure, Environmental investment, BRICS.
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1 INTRODUÇÃO
As últimas décadas do século XX mostraram que o mundo passou por alterações relevantes no
que tange o modo de pensar a responsabilidade socioambiental nas organizações (FONSECA;
ALMEIDA; FRANÇA, 2012). Essa nova postura requer um olhar mais atencioso da empresa, voltado
ao seu relacionamento com a sociedade e para os impactos gerados sobre ela, em detrimento de uma
visão míope, focada excessiva e exclusivamente na obtenção de lucro (SOUZA; COSTA, 2012).
A evidenciação ambiental compreende a divulgação, voluntária ou obrigatória, de informações,
quantitativas ou qualitativas, aplicadas na comunicação de intenções ou efeitos ambientais decorrentes
da atividade operacional da organização, direcionadas aos stakeholders (RIBEIRO, 2009). Um
questionamento intimamente relacionado à evidenciação, de acordo com Rosa et al. (2012), versa sobre
o tipo de informação que as organizações devem divulgar. Sabe-se que há algumas tentativas de dar
padrão aos relatórios de evidenciação de informações ambientais divulgados pelas organizações.
Dentre essas iniciativas, a partir de Collares et al. (2012) e Fonseca, Almeida e França (2012), destacase a Global Reporting Initiative (GRI) como organização não governamental internacional que
promove parâmetros globais que norteiam a elaboração de relatórios de sustentabilidade.
Outra questão pertinente, envolta nessa seara de reflexão e pesquisa, diz respeito aos gastos e os
investimentos ambientais que, não necessariamente, relacionam-se com o nível de divulgação
ambiental das empresas. Raupp, Correia e Fey (2009) salientam que, independente do setor em que
atua a empresa, é imprescindível conhecer como são evidenciados os gastos ambientais da organização,
porque investimentos ambientais, considerados como ativos, representam ações preventivas e de
preservação do meio ambiente. Gastos deste tipo, além de serem aplicados na correção de efeitos
ambientais negativos ocasionados pela atividade da empresa, norteiam os stakeholders na compreensão
do nível de comprometimento da organização junto à sociedade.
Em economias emergentes, caso do Brasil, as empresas que compõem e atuam no mercado
desses países começam a compreender e identificar a demanda específica por informação de
investidores que fazem uso de dados ambientais na tomada de decisão (RIBEIRO; NASCIMENTO;
BELLEN, 2009). Logo, infere-se a pertinência da investigação da evidenciação ambiental também nos
demais países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul), potenciais maiores economias
do planeta, que necessitam de investidores dispostos a aplicar seus recursos no país, mas que, em
contra partida, anseiam por um grau de divulgação de informações satisfatório que extrapola a
dimensão econômica, acompanhada pelas dimensões social e ambiental.
Destarte, considerando a discussão delineada, surge neste trabalho o seguinte questionamento:
de que maneira estão correlacionados o nível de evidenciação de informações voluntárias ambientais e
o investimento ambiental nas empresas de capital aberto do BRICS? Desta questão estabelece-se como
objetivo central da pesquisa determinar a relação entre o nível de evidenciação de informações
voluntárias ambientais e o investimento ambiental nas empresas de capital aberto do BRICS. Adiante, o
presente estudo detém como fim a realização do teste da hipótese nula descrita da seguinte forma:
H0: O nível de evidenciação de informações voluntárias e ambientais praticado pelas empresas de
capital aberto do BRICS correlaciona-se positivamente com o seu investimento ambiental.
A análise que é proposta nesta pesquisa alicerça-se na consideração de que maiores níveis de
divulgação de informações ambientais “acompanhem” a disclosure da realização de gastos e
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investimentos ambientais, proporcionais às atividades apontadas pela organização como de atenção a
essa dimensão (RAUPP; CORREIA; FEY, 2009, ABREU et al., 2008). São constructos essenciais à
perspectiva tomada nesta investigação as teorias da divulgação e stakeholders, descritas na seção
seguinte.
Mediante o estabelecimento do objetivo geral apontado, procurou-se traçar o percurso
necessário ao seu alcance, caminho este apresentado pelos objetivos específicos descritos em minúcia,
no seguinte ordenamento: (i) Analisar o nível de evidenciação de informações ambientais de caráter
voluntário quanto ao país de origem, impacto ambiental do setor econômico de atuação e tamanho das
empresas e; (ii) Identificar o investimento ambiental realizado pelas empresas em termos de país de
origem, impacto ambiental do setor econômico de atuação e tamanho das empresas. As variáveis
“tamanho”, “setor de impacto ambiental” e “país” foram adicionadas na análise tendo em vista a sua
relação e influência na divulgação voluntária ambiental, verificada em diversos estudos (GOMES et al.,
2012; ROVER et al., 2012).
Em termos de relevância da pesquisa, este trabalho justifica-se, a princípio, pois avalia a
divulgação de informações ambientais de caráter voluntário nas maiores economias emergentes do
mundo, grupo denominado BRICS, que de acordo com Vieira e Veríssimo (2009, p. 514) poderão vir a
se tornar a “principal força da economia global” quanto ao PIB, renda per capita e movimentação
comercial e financeira. Neste ponto, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que abordem essa
temática, nesse contexto, porque a divulgação traz como benefícios, legitimidade (MACHADO;
MACHADO; SANTOS, 2010), maior proximidade das empresas com potenciais investidores (fontes
de financiamento), e agregação de valor à marca (FREITAS et al., 2012). Empresas deste escopo são
tomadas como “exemplos” de boa conduta e, pelo respaldo econômico, tem suas práticas replicadas.
Em segundo lugar, a pesquisa amplia a discussão sobre o tema da divulgação ambiental, atualmente
relevante e destacada tanto academicamente quanto no cerne das corporações, considerada como
estratégia que garante sobrevivência no mercado.
O estudo encontra-se estruturado em quatro seções, além desta introdução. A seção dois
compõe o arcabouço teórico e estudos empíricos anteriores que suportam e norteiam a problemática da
pesquisa. Na seção três são descritos os aspectos metodológicos da investigação – definição da
amostra, variáveis, processo de coleta. A quarta seção explicita os resultados e as discussões
desenvolvidas em torno da proposta. Na última seção, uma síntese dos principais resultados e as
considerações finais como desfecho.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Perspectivas da Disclosure ambiental
2.1.1 Teoria da divulgação
A primeira perspectiva de análise da disclosure ambiental, foco deste estudo, diz respeito à
informação em si, prioritariamente. Em meio às transformações pelas quais passavam, e passam as
organizações em questão de forma de pensar e agir frente às problemáticas socioambientais, emerge o
seguinte questionamento: o que, especificamente, evidenciar além das informações financeiras da
empresa?
A teoria da divulgação forma-se como um campo positivista da contabilidade nas décadas finais
do século XX, a qual se baseia em evidências empíricas e modelos de análise derivados da teoria
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econômica para explicar e predizer a realidade (ROVER et al., 2012). O principal objetivo dessa teoria
é explicar o fenômeno da divulgação sob diversos aspectos. Porém, segundo Verrecchia (2001) não há
uma teoria da divulgação abrangente ou integrada, não há nenhum paradigma central, nem uma única
noção convincente que dá origem a todas as pesquisas subsequentes. Contudo, Dye (2001) contesta tal
pensamento afirmando que essa teoria, chamada de teoria da divulgação voluntária, é uma variação da
teoria dos jogos, onde a entidade divulgará informações favoráveis, ao mesmo tempo em que não
evidenciará informações desfavoráveis.
A disclosure de determinada informação está sempre relacionada à sua obrigatoriedade ou não
obrigatoriedade. Destarte, permanece o impasse nas mãos dos gerentes que devem avaliar se o melhor é
somente divulgar o que é imposto por lei, ou divulgar informações extras aos seus stakeholders. Esse
impasse, pela taxonomia proposta por Verrecchia (2001), é conhecido como divulgação baseada em
julgamento. Esta se fundamenta no conceito de seleção adversa, cuja condição é a existência de
assimetria informacional (SALOTTI; YAMAMOTO, 2005). Quando surge a questão sobre o quanto
divulgar, Dantas, Zendersky e Niyama (2004) afirmam que deve haver um equilíbrio entre o custo e o
benefício de divulgar a informação, com isso, determinados fatores estimulam as empresas a possuir
uma maior divulgação, pois acreditam que os benefícios gerados pela divulgação superam os seus
custos relacionados a essa evidenciação.
Portanto, a disclosure ambiental, tema basilar da pesquisa, caracteriza-se como evidenciação de
caráter voluntário, enquadrando-se como divulgação do tipo que se baseia no julgamento. A
administração, que possui a discricionariedade na tomada de decisão acerca de qual informação
chegará ao stakeholder – para este escopo, opta por divulgar determinadas informações ambientais as
quais podem trazem benefícios para a organização. Nesse sentido é que emerge como pertinente o
debate que envolve, conjuntamente, evidenciar a informação de cunho ambiental, mas, em paralelo a
isso, os investimentos e gastos que têm relação com as atividades ambientais da organização, já que
estas deveriam ser financiadas por aqueles.
2.1.2 Teoria dos stakeholders
A segunda perspectiva de análise da disclosure ambiental, além da teoria da divulgação, é a
visão do para quem deve ser direcionada a informação. Para tanto, encaixa-se com perfeição ao
problema a Teoria dos Stakeholders.
Com o surgimento da teoria dos stakeholders quebrou-se o pensamento de Friedman (1970) no
qual a responsabilidade social de uma empresa é a geração de lucros. Destarte, a única responsabilidade
da administração era com aqueles que a contrataram, sendo estes os acionistas, para auferir lucros
crescentes. Já a teoria dos stakeholders parte de duas perguntas: Qual é o propósito da firma? Quais
responsabilidades o gerente possui sobre os demais stakeholders? (FREEMAN; WICKS; PARMAR,
2004). Neste contorno, se o propósito da organização é gerar lucros, cabe à gestão atendar a esse
propósito em conjunto as exigências dos diversos grupos de interesse.
Os stakeholders ou as partes interessados são um grupo de agentes econômicos, tais como os
acionistas, o governo, os empregados, os clientes, os fornecedores, assim, o público em geral o qual se
relaciona direta ou indiretamente com a organização. Segundo Freeman (1984) os stakeholders são
qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da
organização.
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Freeman, Harrinson e Wicks (2007) classificam os stakeholders em dois grupos: 1)
Stakeholders primários: são indivíduos ou grupo que exercem impacto direto sobre a empresa, são
formados basicamente pelos fornecedores, clientes, empregados, investidores e proprietários; 2)
Stakeholders secundários: são indivíduos ou grupos que não estão diretamente ligados às atividades
econômicas da empresa, contudo podem exercer influência considerável sobre ela ou podem afetar suas
operações, são formados basicamente pelo governo, ativistas, mídia, comunidade, instituições
financeiras.
Com o advento da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), a característica normativa da
teoria dos stakeholders, em que cada stakeholder merece consideração por sua própria causa, e não
apenas por causa de sua capacidade de promover os interesses de algum outro grupo (DONALDSON;
PRESTON, 1995), ganhou um grande papel, pois diversos grupos de stakeholders pressionam as
organizações a tomarem atitudes sobre questões ambientais cabendo à administração saber gerenciar
esse conflito, no qual a administração deve atender a todos os grupos de interesses e ao mesmo tempo
atingir as metas da organização.
2.2 Estudos anteriores: evidenciação ambiental e investimentos ambientais
Para Marques et al. (2010), Gomes et al. (2012) em resposta ao movimento, relativamente
recente, da preocupação com as questões ambientais pelo qual passam as organizações, elevaram-se os
investimentos direcionados a este campo. Como consequência imediata disso, o stakeholder começa a
exercer maior pressão a fim de que, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos fatos que
impactem o meio ambiente tornem-se mais um instrumento importante à tomada de decisão. Ressaltase que esta relação pode ser respaldada pelas teorias da divulgação e stakeholders, discutidas
anteriormente.
Na literatura encontram-se diversos estudos que avançaram ao tratar da evidenciação e
investimento ambiental. Porém, percebe-se maior concentração de pesquisas acerca da disclosure
ambiental e uma menor frequência de estudos sobre investimentos ambientais. A realização de
associação das duas temáticas, empiricamente, revela-se ainda menor, como se nota nas pesquisas
descritas adiante.
Braga, Oliveira e Salotti (2009) pesquisaram a influência de determinadas variáveis (tamanho,
desempenho, endividamento, riqueza criada, natureza da atividade, controle acionário e governança
corporativa) sobre o nível de divulgação ambiental nas demonstrações contábeis de empresas
brasileiras. As evidências analisadas sugerem que as variáveis tamanho, riqueza criada e natureza da
atividade exercem influência direta e significativa sobre o nível de divulgação ambiental.
Ismail e Ibrahim (2009) investigaram o grau de divulgação social e ambiental nos relatórios
anuais das empresas jordanianas e examinaram se o nível de divulgação é influenciado pelo tamanho
da empresa, propriedade estatal e setor. Os resultados indicam que há uma associação positiva
significativa é encontrada entre o tamanho da empresa e divulgação social e ambiental, e que
propriedade estatal tendem a ter menor nível de divulgação socioambiental.
Gamerschlag, Möller e Verbeeten (2010) analisaram os fatores determinantes do disclosure
voluntário nas 130 maiores empresas alemãs com base nos indicadores do relatório GRI. Os resultados
evidenciaram que a divulgação voluntária é afetada por incentivos econômicos como estrutura
acionária, internacionalização, rentabilidade, tamanho e setor de operação da empresa.
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Gomes et al. (2012) averiguaram a relação entre as características das empresas e os respectivos níveis
de disclosure voluntário de informações, sob o enfoque da sustentabilidade, segundo a GRI no BRIC.
Os resultados mostraram que as variáveis as variáveis desempenho, tamanho e país mostraram-se
capazes de influenciar os níveis de disclosure.
Rover et al. (2012) buscaram identificar os fatores que determinam a divulgação voluntária
ambiental pelas empresas brasileiras potencialmente poluidoras no período de 2005 a 2007. Foram
elencados sete fatores como tamanho, rentabilidade, endividamento, empresa de auditoria,
sustentabilidade, internacionalização e publicação de relatório de sustentabilidade. Os resultados
demonstraram que as variáveis tamanho da empresa, sustentabilidade, empresa de auditoria e
publicação do relatório de sustentabilidade são relevantes para a explicação da evidenciação voluntária
de informações ambientais.
Suttipun e Stanton (2012) verificaram as divulgações ambientais nos sites das empresas listadas
na Bolsa de Valores da Tailândia (SET), e a relação entre a quantidade de divulgações e uma variedade
de fatores. Os resultados indicaram que 88% das empresas da amostra forneceram informações
ambientais em seus sites, e que havia uma relação entre a quantidade de divulgações e o tipo de
indústria, a situação da propriedade e empresa de auditoria.
Em relação aos gastos ambientais, Calixto (2007) examinou 80 companhias de capital aberto de
diferentes setores, listadas na BM&FBovespa, entre os anos de 1997 a 2005, objetivando analisar a sua
evidenciação ambiental. A pesquisa explicitou que informações acerca de multas e processos
ambientais, gastos com proteção, licenciamento, certificação e passivos ambientais tiveram maior
variação no período. A informação sobre investimentos ambientais foi crescente até 2003 (31%), mas
manteve-se estável, com decréscimo em anos posteriores.
Vellani e Nakao (2009) analisaram se a redução de custos é um fator relevante na decisão de
investimentos ambientais. Comprovou-se neste estudo, como principal resultado, que o investimento
em desenvolvimento sustentável reduz custos para as empresas. Segundo os autores, salvaguardar a
concepção de que esse tipo de investimento não agrega benefício econômico e financeiro é falsa em
múltiplas situações.
Machado et al. (2006) confirmaram seu pressuposto de que empresas dos setores de alto
impacto, tais como petróleo e gás, mineral, energia elétrica, entre outros, realizam mais investimento
ambiental que setores que ofertam seus bens, predominantemente, ao mercado interno. Barcellos,
Oliveira e Carvalho (2009) também encontraram essa relação ao estudarem a indústria brasileira nos
anos de 1997 e 2002. Observaram um crescimento de 98% no valor investido. Machado et al. (2012)
descobriram relação entre o nível de investimentos ambientais e a inclusão de empresas no Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. Bufoni (2009) ao analisar a relação entre
desempenho e investimento ambiental utilizou como variável de controle o tamanho da empresa. O
resultado encontrado é que esta variável explicava o investimento ambiental com nível de significância
de 1%.
Marques et al. (2010) estudaram a relação entre investimento e evidenciação ambiental no
período de 2006 a 2008 tomando como base de dados o modelo de balanço social do IBASE
(investimento) e o relatório do GRI (evidenciação). Os resultados apontaram crescimento do
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investimento total das empresas e, adicionalmente, houve acompanhamento da evidenciação de ações
ambientais com o nível de investimentos.
Raupp, Correia e Fey (2009) investigaram os investimentos ambientais de 13 empresas do setor
elétrico no período de 2005 a 2006. Os resultados evidenciaram que, em termos quantitativos, os
investimentos foram significativos para o setor, pois na transição do período estudado teve ascensão de
R$ 28 milhões (R$ 16 mi – 2005; R$ 44 mi – 2006), resultado 175% maior ao do ano comparado.
Após a apresentação dos estudos empíricos anteriores, conclui-se que a presente pesquisa tem
como diferencial ante as demais, portanto, sua contribuição, a abordagem de análise da evidenciação
ambiental correlacionada à realização de investimentos ambientais por organizações inseridas em um
contexto econômico emergente internacional. O cenário do qual se fala é o BRICS, onde Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul constituem o grupo de maiores economias emergentes.
3 MÉTODO DE PESQUISA
3.1 Tipologia
Tendo em vista o seu objetivo principal, esta pesquisa, no tocante aos fins, define-se como
descritiva. Collis e Hussey (2005) ratificam o exposto ao afirmarem que este tipo de estudo visa
descrever o comportamento dos fenômenos, especificamente para este caso, a disclosure ambiental nas
maiores economias emergentes.
Quanto aos meios, a proposta estabelece-se como documental, pois detém como fonte de dados
os Relatórios de Sustentabilidade (RS) no modelo 3.0 da Global Reporting Initiative (GRI),
disponibilizados pelas empresas analisadas. Todos os documentos foram buscados no endereço
eletrônico da GRI (www.database.globalreproting.org), divulgados no período de 2012, alusivos ao
ano-base de 2011, – período mais recente com maior nível de reporting do RS. Quando não
encontrados, procedeu-se com a busca do relatório no website das empresas. Martins e Theóphilo
(2009) caracterizam a pesquisa documental como semelhante à bibliográfica, porém distinguindo desta
pelo fato de as fontes de dados, apesar de serem secundárias, não passaram por edição.
Quanto à abordagem, a investigação é tomada como quantitativa, pois após o levantamento das
variáveis: (1) evidenciação ambiental; (2) investimento ambiental. Procedeu-se com a análise de
correlação entre as medidas. Como consta em Sampieri, Collado e Lucio (2013), a pesquisa
quantitativa usa a coleta de dados para testar hipóteses com base na medição numérica e na análise
estática para estabelecer padrões de comportamento. Recorda-se que a hipótese da pesquisa propõe
estarem correlacionadas as variáveis (1) e (2). Todas as análises desenvolveram-se por intermédio do
Statistical Package for the Social Sciences 21.0 (SPSS).
3.2 População e amostra do estudo
A amostra do estudo é não probabilística. De início, procedeu-se com a seleção das empresas do
BRICS constantes na base de dados do GRI, ou seja, empresas que cumprem as diretrizes de
divulgação propostas pela instituição. No total foram identificadas 405 empresas, segmentadas em três
categorias: a) listadas; b) não listadas e; c) não aplicada (informação desconhecida pela base de dados).
Deste ponto, deve-se reiterar que o propósito da pesquisa gira em torno da necessidade que possuem os
diversos stakeholders, usuários da informação reportada pelas organizações e, por isso, tomadores de
decisão, da avaliação de demanda informacional específica – as informações ambientais. Discutiu-se
que as questões de cunho ambiental passaram a ser amplamente debatidas pela sociedade e o reflexo
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dessa mudança de paradigma foi a adoção de práticas ambientalmente responsáveis pelas organizações.
O investidor considera, na escolha de onde aplicar seu investimento, negócios mais rentáveis, porém
conscientes das questões ambientais.
Assim sendo, o primeiro critério para pertencimento ao conjunto analisado é a listagem em
bolsa de valores. Empresas não listadas detêm menos visibilidade no mercado, por não terem seu
capital aberto. Com isso, permaneceram no estudo, após a aplicação desta consideração, 202 empresas,
todas de capital aberto, pertencentes ao BRICS. Da maneira que fora descrito na subseção anterior,
foram analisados os RS-GRI 3.0 (mais recentes divulgados) das empresas pertencentes aos países do
BRICS, tendo em vista os objetivos propostos. Seguiu-se com a identificação de todas as empresas que
satisfaziam a este segundo critério, contatando-se a ocorrência de 143 empresas.
Por fim, tendo em vista a fidedignidade da informação reportada pelas empresas pesquisadas,
permaneceram no estudo apenas aquelas que tinham seu relatório de sustentabilidade com algum nível
de aplicação (C, C+, B, B+, A ou A+). O nível de aplicação indica o quão aderente é a empresa às
diretrizes sugeridas pelo GRI. Empresas que não alcancem sequer o nível C, patamar mais baixo, não
aderem satisfatoriamente à divulgação dos indicadores econômicos, ambientais e sociais. Reforça-se
que o estudo trabalhou apenas a dimensão ambiental. Consolidaram a amostra preliminar da pesquisa,
portanto, depois dos critérios enumerados, 102 empresas. É válido especificar que as informações de
listagem, pertencimento ao BRICS e nível de aplicação são destinadas pela GRI.
No entanto, durante a fase de coleta dos dados, algumas empresas não tinham evidenciado na
base de dados da GRI o relatório de sustentabilidade relativo ao período em questão, mesmo sendo a
informação da base de coleta positiva em relação ao reporting. Essas empresas foram excluídas,
perfazendo uma amostra definitiva de 82 empresas.
3.3 Coleta e tratamento dos dados
Iniciada a coleta dos dados que possibilitou a determinação do nível de divulgação das
informações ambientais das empresas e os gastos ambientais por elas despendidos, quando houvesse,
elaborou-se um checklist de divulgação dos indicadores ambientais (EN) da GRI.
Seguiu-se com uma faixa de pontuação (0 a 2) que dependia da disclosure efetivado pela
empresa. Logo, empresas que informaram em completude o indicador ambiental recebiam pontuação
máxima. Para aquelas que realizaram evidenciação parcial do indicador, atribuía-lhes pontuação
mediana (1). Finalmente, àquelas que não tinham a prática de divulgar o indicador, pontuava-se zero.
Segundo a versão do RS-GRI 3.0, são no total 30 indicadores, segmentados em essenciais (17) e
adicionais (13). Relativizou-se a divulgação observada pela divulgação máxima, sendo mensurado o
nível de divulgação ambiental da empresa. Para o investimento ambiental, interessa principalmente ao
estudo a divulgação do indicador “EN30” que evidencia o total de investimentos e gastos em proteção
ambiental, por tipo. Quando divulgado, foi procedida a conversão do valor em moeda de cada país para
o padrão monetário do Brasil (R$), para fins de comparação. As taxas de câmbio foram obtidas junto
ao Banco Central do Brasil (BACEN). Assim, para as contas de resultado foi utilizada a taxa cambial
média de 2011, conforme orientação da IAS 21 (IFRS, 2003).
A seguir, dispõem-se todas as medidas utilizadas para a aplicação do modelo de correlação,
incluídos o país, o impacto ambiental do setor e o tamanho, conforme Quadro 1.
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Quadro 1 – Variáveis utilizadas no modelo de correlação
Variável
Disclosure
DISC_T
ambiental total
Disclosure
DISC_E
ambiental essencial
Investimento
INVEST
ambiental
País

IDH

Impacto

IMP

Tamanho

TAM

Descrição
Evidenciação dos indicadores
ambientais do GRI
Evidenciação dos indicadores
ambientais essenciais do GRI
Gastos com o meio ambiente
(Indicador EN30 - GRI)
Índice de Desenvolvimento Humano
do País
Impacto ambiental do setor segundo o
FTSE4Good Index
Faturamento bruto na empresa no
período

Proxy
Total de Indicadores evidenciados/
Total de indicadores
Total de Indicadores essenciais evidenciados/
Total de indicadores essenciais
Ln do valor divulgado de investimentos
(em R$)
Brasil (0,718); Rússia (0,755); Índia (0,547);
China (0,687); África do Sul (0,619)
Alto impacto - 3; Médio impacto - 2;
Baixo impacto - 1
Ln do faturamento bruto
(em R$)

Fonte: dados da pesquisa.

Como fora observado, para aplicação do modelo quantitativo, aplicou-se o logaritmo natural
(ln) ao valor do investimento ambiental e ao valor do faturamento bruto das empresas (tamanho),
devido às discrepâncias inerentes às medidas. Em relação ao impacto ambiental dos setores das
empresas, menciona-se o FTSE Group, instituição responsável por elaborar índices relativos a
empresas com cotação em bolsa. Dentre os quais, desenvolveu-se por ela o “FTSE4Good Index” que
estabelece a mensuração do desempenho de empresas que procuram atender a padrões de
responsabilidade social com reconhecimento global. Por ele, são elencados os setores econômicos das
empresas, de alto, médio e baixo impacto ambiental. Como nesta pesquisa trabalha-se com as empresas
do BRICS, esta classificação apresenta-se relevante. Dessa forma, atentados esses critérios e aplicados
os procedimentos mencionados, partiu-se para a análise dos resultados.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Perfil da amostra
A Tabela 1 apresenta as empresas dos países que compõem o BRICS quanto ao impacto
ambiental do setor econômico que são alto, médio e baixo.
Tabela 1 – Caracterização da amostra quanto ao impacto ambiental
Característica

Categoria
Alto
Impacto Ambiental do
Médio
Setor Econômico
Baixo
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Brasil
14
8
3
25

Rússia
13
4
2
19

Índia
8
3
2
13

China
2
2
2
6

África do Sul
10
7
2
19

Total
47
24
11
82

%
57
29
13
100

Assim, observa-se, de acordo com a Tabela 1, que mais da metade das empresas em estudo são
caracterizadas como setor econômico de alto impacto (57%), sendo que o restante das empresas (43%)
compõe as empresas de setor econômico de médio (29%) e baixo (13%) impacto. Dentre os países, o
Brasil apresentou mais empresas no setor de alto impacto, seguido pela Rússia e África do Sul. Em
termos relativos, considerando a quantidade total de empresas por país, o ordenamento observado é
Rússia, Índia, Brasil, África do Sul e China.
Prosseguiu-se com a alocação das empresas de cada país por faixa de tamanho calculada por
meio dos quartis do faturamento (1º quartil: R$ 0,00 a R$ 1.349.234,61; 2º quartil: R$ 1.349.234,62 a
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R$ 5.738.347,40; 3º quartil: R$ 5.738.347,41 a R$ 16.956.195,00; 4º quartil: R$ 16.956.195,01 a R$
270.783.455,16), como expõe a Tabela 2.
Tabela 2 – Caracterização da amostra quanto ao tamanho
Tamanho
Brasil
1º quartil
4
2º quartil
11
3º quartil
6
4º quartil
4
Total
25
Fonte: dados da pesquisa.

Rússia
4
0
3
12
19

Índia
3
3
5
2
13

China
2
0
1
3
6

África do Sul
8
6
5
0
19

Total
21
20
20
21
82

%
26
24
24
26
100

Observa-se, a partir da Tabela 2, que a Índia acompanha Rússia e China ao possuir mais da
metade de suas empresas enquadradas entre o 3º e 4º quartil (maiores níveis de faturamento). Em
sentido oposto, Brasil e África do Sul contêm, nesta sequência, 60% e 74% de suas empresas nos
quartis inferiores.
4.2 Nível de evidenciação ambiental no BRICS
Em atenção ao primeiro objetivo específico da pesquisa, a Tabela 3 apresenta o nível de
divulgação ambiental das empresas dos países que compõem o BRICS quanto à disclosure total e
essencial.
Tabela 3 – Indicadores de disclosure ambiental (total e essencial) no BRICS
Brasil
T
E
Média
64%
66%
Máximo
100% 100%
Mínimo
0%
0%
Desv. Pad.
33%
33%
Fonte: dados da pesquisa.
País

Rússia
T
E
46%
52%
100% 100%
0%
0%
32%
33%

Índia
T
E
77%
89%
100% 100%
50%
53%
17%
14%

China
T
E
56%
68%
100% 100%
7%
9%
36%
43%

África do Sul
T
E
55%
64%
97%
100%
5%
9%
27%
27%

BRICS
T
E
59%
66%
100% 100%
0%
0%
30%
32%

A partir da Tabela 3, observa-se que a evidenciação total (T) no BRICS foi de 59% e a essencial
(E) foi de 66%, demonstrando que as empresas preocupam-se primeiramente em informar as questões
ambientais essenciais e posteriormente as adicionais. O país que apresentou os melhores níveis de
evidenciação ambiental (T e E) foi a Índia (T – 77%; E – 89%), seguida do Brasil (T – 64%; E – 66%),
da China (T – 56%; E – 68%), da África do Sul (T – 55%; E – 64%), e da Rússia (46%, 52%). Atentase ainda que, tanto no Brasil quanto na Rússia, houve empresas que não evidenciaram informações
ambientais. Além disso, todas as empresas dos países do BRICS evidenciaram a totalidade das questões
ambientais essenciais propostas pela GRI, e que a África do Sul foi o único país que não evidenciou
completamente as questões ambientais totais (97%).
A Figura 1 demonstra o nível de disclosure ambiental total e essencial por setores de impacto
ambiental das empresas dos países que compõem o BRICS. Destarte, as empresas são caracterizadas
em alto, médio e baixo impacto ambiental.
Figura 1 - Nível de disclosure ambiental por setor de impacto ambiental
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Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se na Figura 1 que o setor de alto impacto apresenta o maior nível de evidenciação
total (65%) e essencial (72%) corroborando com os estudos de Braga, Oliveira e Salotti (2009), e
Suttipun e Stanton (2012) em que o setor influencia na evidenciação ambiental. Mais além, observa-se
que os setores de médio e baixo impacto apresentam o mesmo nível de evidenciação ambiental
essencial (56%) e que o setor de médio impacto ambiental apresenta o menor nível de evidenciação
ambiental total (48%).
A Figura 2 mostra o nível de disclosure ambiental total e essencial quanto ao tamanho das
empresas dos países que compõem o BRICS.
Figura 2 - Nível de disclosure ambiental por tamanho

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se na Figura 2 que as empresas que compõem o 3º quartil apresentam o maior nível de
evidenciação ambiental total (68%) e essencial (73%), seguido das empresas que compõem o 4º quartil
com nível de divulgação ambiental total de 62% e essencial de 70%, esse resultado corrobora com os
estudos de Braga, Oliveira e Salotti (2009), Gomes et al. (2012), Rover et al. (2012) em que o tamanho
da organização influencia no nível de divulgação ambiental. Adicionalmente, as empresas com o menor
nível de evidenciação ambiental total e essencial foram as presentes no 1º quartil reforçando o
pressuposto de que empresas menores apresentam menor nível de evidenciação ambiental.
4.3 Investimento ambiental no BRICS
Refere-se esta seção ao segundo objetivo específico da pesquisa que será delineado adiante,
conforme resultados evidenciados e discutidos nas Tabelas 4, 5 e 6.
A primeira delas, Tabela 4, demonstra o nível de evidenciação dos investimentos ambientais,
bem como a estatística descritiva dos valores investidos, por país do BRICS.
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Tabela 4 – Nível de investimento ambiental por país no BRICS
Países
Total de Empresas Relatos
25
15 60%
Brasil
19
11 58%
Rússia
13
9 69%
Índia
6
1 17%
China
19
6 32%
África do Sul
82
42 51%
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Média
Desvio Padrão
141.428,31
439.849,71
5.342.815,07
8.556.441,27
5.745,88
7.681,61
104.712,76
104.712,76
7.440,93
16.125,06
1.454.606,23
4.839.583,46

Máximo
1.724.073,91
23.348.647,58
17.105,09
104.712,76
40.249,59
23.348.647,58

Mínimo
60,00
3.889,72
125,15
104.712,76
53,08
53,08

Segundo a Tabela 4, percebe-se que nem todas as empresas divulgaram investimentos
ambientais, ou por não realizarem, ou por não serem esses gastos materiais à divulgação. Dessa forma,
o nível de evidenciação de investimentos ambientais observado é de 51% (42 empresas) do total da
amostra. Elas investiram, em média, aproximadamente 2,5% de seu faturamento bruto com questões
ambientais. Tiveram o maior e o menor nível de divulgação, respectivamente, Índia (69%) e China
(17%). A priori, não se pôde estabelecer qualquer relação entre evidenciação e média investida por
país, mas um contraste foi apresentado quando China, Brasil e Rússia (maiores médias de
investimento), as três maiores economias do BRICS, foram superadas em evidenciação pela Índia. Os
dados apresentam elevada dispersão e amplitude, provavelmente devido às distinções de tamanho e
setor de impacto ambiental que serão testadas na correlação.
Calixto (2007) encontrou percentuais de evidenciação de investimentos ambientais em 80
empresas de capital aberto, analisando o período de 1997-2005, que chegaram a no máximo 25%.
Apenas a China obteve índice inferior a este, lembrando-se que sua amostra é de apenas 6 empresas.
Esse resultado corrobora as conclusões de Vellani e Nakao (2009) que analisaram a relação custo x
benefício na decisão de se investir em meio ambiente. Segundo os autores, as empresas estão se
adaptando a esse novo contexto visando continuidade, produtividade, eficiência e qualidade ambiental.
Em referência à parcela do faturamento consumida com investimentos ambientais, Marques et al.
(2010) encontraram percentuais pequenos (no máximo 0,43%) no período de 2006-2008. Raupp,
Correia e Fey (2009) entre 2005-2006 obtiveram resultados pouco maiores que 1,75%, o que evidencia
também uma crescente nos investimentos desta espécie.
A Tabela 5 verifica o nível de evidenciação de investimentos ambientais em relação aos setores
de alto, médio e baixo impacto ambiental.
Tabela 5 – Nível de investimento ambiental por setor de impacto
Impacto
Total de Empresas
Alto
47
Médio
24
Baixo
11
Total
82
Fonte: dados da pesquisa.

Evidenciação
28
10
4
42

Evidenciação (%)
60
42
36
51

Média de Investimento (R$)
673.848,82
14.806,39
10.781,50
2.473.196,52

Da forma como era esperado, a partir da Tabela 5 pode-se inferir que, tanto o nível de
evidenciação de investimentos ambientais, como a média de investimentos ambientais realizados, são
maiores nas empresas pertencentes a setores de alto impacto ambiental e menores nas empresas
incluídas em setores de impacto inferior. Os achados corroboram os resultados de Machado et al.
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(2006) e Barcellos, Oliveira e Carvalho (2009) que encontraram essa mesma relação. Essa conclusão
respalda-se à medida que os setores de alto impacto são mais poluidores e, por isso, podem sofrer
maiores pressões dos stakeholders. Concordam Raupp, Correia e Fey (2009) e Machado et al. (2012)
ao defenderem que o investimento ambiental é indício de comprometimento da empresa com a
responsabilidade social, a sustentabilidade e a sociedade.
Descreve-se ainda a relação entre o nível de investimento ambiental, evidenciado e gasto,
quanto ao tamanho das empresas que compõem a amostra, como sugere a Tabela 6.
Tabela 6 – Nível de investimento ambiental por tamanho
Tamanho Empresas Disclosure
1º quartil
21
9
2º quartil
20
12
3º quartil
20
10
4º quartil
21
11
Fonte: dados da pesquisa.

Disclosure (%)
43
60
50
52

Investimento Médio (R$)
4.759.833,00
11.178,84
55.057,56
5.486.457,75

Para a Tabela 6, o nível de investimento ambiental das empresas neste item não evidenciou
relação com o tamanho das empresas. A disclosure foi maior nas empresas do 2º quartil e menor
naquelas inclusas no 1º quartil. Porém, essa divergência foi amenizada quando confrontados o
investimento ambiental médio e o tamanho das empresas, porque as empresas do 4º quartil detiveram a
maior média de investimentos. No entanto, o grupo de menores empresas teve investimento médio de
R$ 4.759.833,00, segundo maior nível. Isso pode ser explicado pelo fato de que, empresas menores,
ainda não consolidadas em seu mercado, procurariam investir mais neste escopo a fim de tornarem seus
negócios mais responsáveis (ambientalmente). Porém, a baixa evidenciação contrapõe de certa forma
as proposições da teoria do disclosure e dos stakeholders.
4.4 Análise de correlação
Esta seção destina-se à análise de correlação entre as variáveis “divulgação ambiental” e
“investimento ambiental” nas empresas de capital aberto do BRICS, sendo este o objetivo geral desta
proposta de pesquisa. A avaliação foi ampliada sendo verificado o nível de correlação entre as variáveis
em termos de “país”, “impacto ambiental do setor econômico” e “tamanho” da empresa, a fim de serem
confirmadas ou não as evidencias observadas nas seções antecedentes. Assim, fora aplicado o teste de
correlação de Pearson, explicitado na Tabela 7.
Tabela 7 – Matriz de correlação de Pearson
Variáveis
INVEST
DISC_T
DISC_E
1,000
0,011
-0,103
INVEST
0,011
1,000
0,924***
DISC_T
-0,103
0,924***
1,000
DISC_E
***
0,506
-0,219**
-0,303***
IDH
0,333**
0,163
0,194*
IMP
***
0,443
0,166
0,167
TAM
(***) Correlação significante a um nível de 0,01; (**)
significante a um nível de 0,10.
Fonte: dados da pesquisa.

IDH
IMP
TAM
0,506***
0,333**
0,443***
-0,219**
0,163
0,166
-0,303***
0,194*
0,167
1,000
0,038
0,280**
0,038
1,000
0,041
0,280**
0,041
1,000
Correlação significante a um nível de 0,05; (*) Correlação

Com base na Tabela 7, a um nível de significância de 1%, a variável “investimento ambiental”
(INVEST) encontra-se correlacionada moderada e positivamente com as variáveis “país” (IDH) e
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“tamanho” (TAM), resultado correlato ao de Bufoni (2009). Enquanto que com significância de 5%
INVEST também está relacionada positivamente com o impacto ambiental, conclusão preconizada nas
análises anteriores e convergente com os resultados de Machado et al. (2006) e Barcellos, Oliveira e
Carvalho (2009). Esses resultados sugerem que os investimentos ambientais realizados pelas empresas
crescem à medida que é maior a qualidade de vida do país, o impacto ambiental negativo que ela
oferece e o seu porte. Pode-se deduzir que melhores condições de bem-estar social e ambiental têm
como precursor maiores níveis de investimento com as questões ambientais. Da mesma forma, segundo
as teorias da disclosure e dos stakeholders, pertencer a um setor econômico de alto impacto ambiental e
ter um porte elevado pressupõe maior visibilidade na sociedade que começa a cobrar por ações que a
certifiquem da conscientização das empresas.
A variável “divulgação ambiental” foi segmentada em total (DISC_T) e essencial (DISC_E).
Com suporte das evidências descritas na Tabela 7, a variável DISC_T apresentou correlação fraca e
negativa a um nível de significância de 5% com o país (IDH). Esse resultado demonstra um contraste,
porque a melhoria da qualidade de vida nos países do BRICS parece requerer maiores níveis de
investimento ambiental, mas não de divulgação. A variável DISC_E também se correlacionou
negativamente com o IDH, porém a um nível de significância de 1%, reforçando a relação. A qualidade
de vida pressupõe a realização de investimentos, porém não a realização da divulgação. Ela ainda
obteve correlação fraca, mas positiva, com 10% de significância, com a variável impacto ambiental.
Essa informação foi sugerida na seção 4.2, na avaliação do nível de divulgação, tendo em Gomes et al.
(2012) resultado semelhante.
Por fim, a relação pré-estabelecida nesta pesquisa entre nível de divulgação dos indicadores
ambientais sugeridos nas diretrizes da GRI com os investimentos realizados com o meio ambiente não
fora percebida em nenhum dos níveis de significância adotados. Logo, deve-se rejeitar a hipótese H0 e
aceitar a hipótese H1, visto que não há evidencia estatística significante que ateste essa inferência.
Nesse sentido, conclui-se que não estão correlacionadas positivamente as duas variáveis, INVEST e
DISC, nas empresas no BRICS. Esse resultado leva a crer que, a realização de investimentos
ambientais, não necessariamente, implica em sua divulgação pelas empresas (da forma como ocorreu à
variável IDH). Embora as teorias da disclosure e dos stakeholders apontem benefícios da evidenciação
dessas informações, nota-se que tais ações encontram-se dissociadas. O custo da informação é uma
variável relevante nessa tomada de decisão, podendo ser uma explicação para o resultado apontado.
5 CONCLUSÃO
O presente estudo teve como objetivo geral determinar a relação entre o nível de evidenciação
de informações voluntárias ambientais e o investimento ambiental nas empresas de capital aberto do
BRICS. Mais além, foi construída a hipótese nula de que o nível de evidenciação de informações
voluntárias e ambientais praticado pelas empresas de capital aberto do BRICS correlaciona-se
positivamente com o seu investimento ambiental.
Traçado o perfil da amostra, verificou-se que as empresas estão incluídas, em sua maioria, em
setores de alto ou médio impacto ambiental, aproximadamente 86% da amostra. Quanto à distribuição
numérica, o Brasil predominou com a maior quantidade de empresas (25), enquanto a China, com
participação tímida, teve apenas seis empresas. Quanto ao tamanho das empresas, inferido através do
faturamento bruto das instituições, a Rússia superava sobremaneira os demais países em relação a este
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quesito. Por outro lado, a África do Sul apresentou a menor média de faturamento. Observou-se
elevada dispersão nos valores coletados para tamanho e investimento ambiental.
Os resultados obtidos possibilitaram verificar, quanto ao nível de evidenciação ambiental no
BRICS, que as empresas pertencentes ao BRICS apresentaram um nível de evidenciação total de 59% e
essencial de 66%, sendo a Índia o país que apresentou os maiores níveis de evidenciação total e
essencial, seguida do Brasil, da China, da África do Sul, e da Rússia. Observa-se ainda, que o setor de
alto impacto mostrou o maior nível de evidenciação total e essencial, e que as empresas maiores (3º
quartil e 4º quartil) apresentaram o maior nível de evidenciação ambiental total e essencial.
Pode-se inferir através dos achados, quanto ao investimento ambiental no BRICS, que o nível
de evidenciação de investimentos ambientais das empresas dos componentes do BRICS foi de 51%, em
que a Índia apresentou o maior nível de divulgação e a China o menor nível de evidenciação. Observase ainda que, as empresas de setores de alto impacto ambiental apresentaram maiores níveis de
evidenciação de investimentos ambientais, e que o nível de investimento ambiental das empresas
quanto ao tamanho não se pode inferir relação.
Na análise de correlação efetuada, foi constatada relação positiva entre os investimentos
ambientais (INVEST) realizados pelas empresas do BRICS com o seu tamanho (TAM) e com o país de
origem (IDH) a um nível de significância de 1%. O mesmo ocorreu em relação ao impacto ambiental
da atividade da empresa (IMP), porém com significância inferior de 5%. Por seu turno, a evidenciação
ambiental (DISC), total e essencial, relacionou-se negativamente com o país de origem, que de certa
maneira, é uma contradição, tendo em vista os resultados de INVEST. A variável IMP se destacou mais
uma vez, pois dispôs relação positiva com, a 10% de significância, com divulgação ambiental, no
entanto, em caráter essencial. Verificada a correlação entre INVEST e DISC_E e DISC_T, não foram
obtidos resultados significantes, sendo então rejeitada a hipótese H0 e aceita a hipótese H1. Conclui-se
que não estão correlacionadas positivamente às duas variáveis, INVEST e DISC, nas empresas no
BRICS. Assim, o objetivo geral do estudo fora alcançado, inclusive seus objetivos específicos, como
preconizado na proposta do estudo.
Em alusão às limitações da pesquisa, que podem ser transformadas em novos rumos de
investigação, enumera-se, inicialmente, a necessidade de realização de uma análise longitudinal, a fim
de ser verificada a persistência dos resultados. Comenta-se ainda sobre a possibilidade de ampliação da
amostra, pois se trabalhou apenas com as companhias de capital aberto. Demais variáveis também
podem ser adicionadas ao estudo, tais como o tipo de empresa e desempenho financeiro. Mesmo sendo
pertinente a proposta, sugere-se a construção de um modelo estatístico que verifique a influência dessas
e de outras variáveis na divulgação ambiental e no nível de investimento ambiental realizado. Por
último, uma pesquisa que descrevesse a tipologia dos investimentos ambientais também seria outra
sugestão de estudo aplicado a este escopo. Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído com a
discussão que engloba a temática ambiental no meio corporativo, em especial, no tocante à
evidenciação de práticas ambientais e divulgação de investimentos ambientais, aqui, pontualmente,
com relação ao BRICS.
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Resumo: O Pronunciamento Técnico CPC 29 regulamenta os critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
ativos biológicos e produtos agrícolas. O estudo tem por objetivo evidenciar se as práticas contábeis adotadas por
Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina atendem às exigências do Pronunciamento Técnico CPC 29. Os
procedimentos metodológicos utilizados caracterizam a pesquisa como descritiva, documental e qualitativa. A análise foi
realizada a partir do conjunto de relatórios anuais elaborados pela amostra composta por nove cooperativas agropecuárias
que disponibilizaram as informações. Os resultados do estudo, por meio da análise do check list realizado, evidencia que
89% das cooperativas indicam a natureza e as características dos ativos biológicos e produtos agrícolas que possuem,
embora apenas 22% delas evidenciam o método e as premissas aplicadas na determinação do valor justo dos ativos
biológicos e produtos agrícolas; 89% mensuram os ativos biológicos pelo custo, menos depreciação e perda recuperável
acumulada; 44% mensuram os produtos agrícolas com base no valor de mercado ativo e apenas 33% das cooperativas
divulgaram os ganhos ou perdas do período em relação aos ativos biológicos. Diante dos resultados, observa-se que o
Pronunciamento Técnico CPC 29 ainda está em fase de adaptação pelas Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina.
Palavras-chave: CPC 29. Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas.
Abstract: The CPC 29 governs the criteria for recognition, measurement and disclosure of biological assets and agricultural
products. The study aims to highlight the accounting practices adopted by Agricultural Cooperatives of Santa Catarina meet
the requirements of CPC 29. The methodological procedures used to characterize research as descriptive, documentary and
qualitative. The analysis was conducted from the set of annual reports by the sample consists of nine agricultural
cooperatives that provided the information. The results of the study, through the analysis of the checklist done, shows that
89% of cooperatives indicate the nature and characteristics of biological assets and agricultural products that have, although
only 22% of them show the method and assumptions applied in determining the fair value of biological assets and
agricultural products, 89% measure biological assets at cost less accumulated depreciation and recoverable loss, 44%
measure agricultural products based on the market value of assets and only 33% of cooperatives reported gains or losses
period in relation to biological assets. Given the results, it is observed that CPC 29 is still being adapted by Agricultural
Cooperatives of Santa Catarina.
Keywords: CPC 29. Biological Assets and Agricultural Products.
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1 INTRODUÇÃO
Diversas alterações foram introduzidas na contabilidade brasileira a partir do conjunto de
Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e regulamentados em
Normas Brasileiras de Contabilidade pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O conjunto de
Pronunciamentos Técnicos (CPCs) introduziram modificações na forma de mensuração e evidenciação
do conjunto patrimonial visando a harmonização aos padrões internacionais das International
Financial Reporting Standards –IFRS.
O Pronunciamento Técnico CPC 29 (CPC, 2009) trata da regulamentação, mensuração e
evidenciação dos ativos biológicos (conjunto de animais e plantas vivos) e produtos agrícolas
(derivados da colheita de ativos biológicos) e segue as orientações da International Accounting
Standard 41 – Agriculture (IAS 41). Conforme a IAS 41 e o CPC 29 os ativos biológicos e produtos
agrícolas devem ser mensurados pelo valor justo.
De acordo com o CPC 29 (CPC, 2009) o fair value ou valor justo é base para a avaliação dos
ativos biológicos e produtos agrícolas e estes devem ser mensurados e avaliados periodicamente, para
que sejam contabilizados no Balanço Patrimonial por seu valor justo, ou seja, o preço pelo qual seria
vendido na data atual ao mercado e não mais pelo seu custo histórico.
A Ernest Young Terco e Fipecafi (2010) enfatizam que as novas exigências relacionadas aos
ativos biológicos torna-se relevante à medida que as entidades divulgarem a descrição desses ativos e
as suas respectivas formas de avaliação, visando a evidenciação dos critérios de mensuração adotados
para os diversos usuários das demonstrações contábeis.
Rech e Pereira (2012) destacam a importância da mensuração dos ativos biológicos,
possibilitando a evidenciação com fidedignidade, do patrimônio das entidades rurais. No entanto,
ressaltam a suscitação de uma série de divergências na mensuração dos ativos e passivos pelo valor
justo, em decorrência da subjetividade deste conceito.
Apesar da recente adoção do CPC 29, o estudo dos critérios de mensuração e evidenciação dos
ativos biológicos se justifica pela relevância do agronegócio brasileiro. De acordo com o IBGE (2012)
a economia brasileira apresentou um crescimento de 2,7% em 2011, destes, o setor agropecuário
apresentou alta anual de 3,9%, seguida por serviços 2,7% e indústria 1,6%. Dados do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2012) comprovam o crescimento e representatividade do
agronegócio na economia brasileira por meio do Produto Interno Bruto (PIB) do setor, no período de
2000 a 2010, houve um crescimento médio anual de 3,67%, enquanto o PIB geral do país avançou
3,59%. O Brasil se destaca na liderança mundial da produção e exportação de vários produtos
agropecuários, como café, açúcar, etanol de cana-de-açúcar, suco de laranja e lidera o ranking das
vendas externas do complexo do soja (MAPA, 2012).
Destaca-se nesse contexto a relevância do setor rural e do agronegócio para o desenvolvimento
sustentável do país e sua expressiva participação na economia. As entidades cooperativas são
representadas por 1.548 entidades, que possuem aproximadamente 943.054 milhões de associados e
empregam diretamente 146.011 empregados (OCB, 2012). O Estado de Santa Catarina se destaca por
possuir 25% das cooperativas de todo o Brasil, sendo 53 cooperativas do ramo agropecuário (OCESC,
2012).
Nesse contexto, o estudo visa responder a seguinte problemática de pesquisa: Qual o nível de
conformidade dos critérios de mensuração e evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas de
Cooperativas de Santa Catarina em relação ao Pronunciamento Técnico CPC 29? O objetivo do estudo
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é evidenciar se as práticas contábeis adotadas por Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa
Catarina atendem às exigências do Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativos Biológicos e Produtos
Agrícolas.
Dessa forma, a relevância do estudo se justifica pelas recentes alterações ocorridas na
mensuração e evidenciação dos itens patrimoniais classificados a partir do CPC 29 como ativos
biológicos e produtos agrícolas, bem como, pela significância da atuação das entidades cooperativas
agropecuárias para a economia brasileira.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo apresenta-se a abordagem do Pronunciamento Técnico CPC 29, referente às
características dos ativos biológicos e produtos agrícolas, bem como, de estudos anteriores que
contribuem com a temática estudada.
2.1 Pronunciamento Técnico CPC 29: Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas
No Brasil, os ativos biológicos e produtos agrícolas são regulamentados, pelo Pronunciamento
Técnico CPC 29, aprovado pelo CFC por meio da NBC T 19.29, Resolução nº 1.186 de 2009. O CPC
29 (2009, p. 2) evidencia que “o objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil, e
as respectivas divulgações, relacionados aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas”. O CPC 29
(2009) estabelece que a entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola somente
quando é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, dos quais se espera
ou seja provável que fluirão benefícios econômicos futuros associados ao ativo e o valor justo ou o
custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Ainda, o CPC 29 (2009, p. 3) apresenta o
entendimento das características e composição dos itens considerados ativos biológicos e produtos
agrícolas:
Produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da entidade.
Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos.
Transformação biológica compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e
procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico.

De acordo com Rech e Oliveira (2011, p. 4) para que um elemento possa ser reconhecido nas
demonstrações financeiras, primeiramente, é necessário que o mesmo possa ser identificado com base
nos atributos em que ele será apresentado.
Nesse sentido quanto à mensuração devem ser observados critérios distintos para os ativos
biológicos e produtos agrícolas. O CPC 29 (2009) estabelece que os ativos biológicos serão
mensurados ao valor justo menos o custo das vendas, no momento do reconhecimento inicial e no final
de cada período de competência, exceto para os casos em que o valor justo não pode ser mensurado
forma confiável. O produto agrícola colhido de ativos biológicos de uma entidade deverá ser
mensurado ao valor justo, menos o custo das vendas identificados até o momento da colheita.
O Pronunciamento Técnico CPC 29 orienta que os ativos biológicos também podem ser
analisados e avaliados pelo valor contábil ou seu valor justo (CPC 29, 2009, p. 5):
Valor contábil é o montante pelo qual um ativo é reconhecido no balanço.
Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre
partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de
fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação
compulsória.
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Fioravante et al. (2010) esclarecem que na determinação dos benefícios econômicos futuros,
considera-se a mensuração das características físicas do ativo. Quanto ao controle dos ativos
biológicos, este pode ser evidenciado com base na propriedade legal sobre o ativo ou por meio de
critérios específicos.
Hendriksen e Van Breda (1999) evidenciam que o fair value ou o valor justo se caracteriza por
uma combinação de bases para a avaliação adequada de determinados itens patrimoniais, considerando
as finalidades específicas e o contexto da atividade. Nesse sentido, Silva et al. (2011) ressalta que as
demonstrações contábeis devem refletir os valores que estão sendo praticados no local onde as
negociações ocorrem, considerando as peculiaridades próprias no caso de atividades distribuídas
geograficamente.
É importante destacar que um mercado ativo é aquele em que os itens negociados são
homogêneos; os compradores e vendedores interessados podem ser encontrados em qualquer ocasião; e
os preços estão disponíveis ao público (IASB, 2009). Segundo Fioravante et al. (2010, p. 73) “a não
mensuração a valor justo de um ativo biológico pode acarretar impactos relevantes nas demonstrações
financeiras de uma companhia quando esse ativo biológico se transformar num produto agrícola no
ponto de colheita”.
Na mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas, adota-se a presunção da capacidade
de determinação do valor justo de forma confiável. O Quadro 1 apresenta a hierarquia a ser observada
na determinação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, quanto às situações e os
métodos possíveis de serem aplicados.
Quadro 1: Hierarquia para determinação do valor justo

Situações
Mercado ativo
Ausência de mercado ativo

Métodos aplicáveis
Mensuração a valor justo com base neste mercado ativo.
- Preço da transação mais recente;
- Preço de mercado de ativos similares;
- Padrões do setor;
Utilização do valor presente do fluxo de caixa esperado, para
determinação do valor justo.

Preço de mercado indisponível
Fonte: CPC 29 (2009)

Ainda quanto à mensuração do valor justo, Rech e Pereira (2012) ressaltam que a avaliação pelo
valor justo tem capacidade de incorporar as condições de mercado, proporcionando informações úteis e
relevantes para a tomada de decisão, embora apresente maior grau de subjetividade, devido às
estimativas para mensuração.
O Quadro 2 apresenta a interpretação da classificação dos ativos biológicos, produtos agrícolas
e produtos resultantes do processamento após a colheira.
Quadro 2: Exemplos de ativos biológicos e produtos agrícolas

Ativos biológicos

Produtos Agrícolas

Produtos resultantes do processamento após a
colheita

Carneiros

Lã

Fio, tapete

Árvores de uma plantação

Madeira

Madeira serrada

Plantas

Algodão/Cana colhida

Fio de algodão, vestimentas/ Açúcar
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Gado de leite

Leite

Queijo

Porcos

Carcaça

Salsichas, presunto

Arbustos

Folhas

Chá, tabaco

Videiras

Uvas

Vinho

Árvores frutíferas

Frutas colhidas

Frutas processadas

Fonte: CPC 29 (2009, p. 2)

Pode-se observar-se no Quadro 2, que o conjunto de animais e plantas vivos são classificados
como ativos biológicos, os produtos agrícolas são aqueles resultantes da produção agrícola ou
zootécnica e o terceiro grupo são resultados do processamento de origem biológica ou os produtos
agroindustrializados.
Para a evidenciação dos ativos biológicos o CPC 29 (2009) indica que devem ser apresentados
como consumíveis e de produção, e classificados em maduros e imaturos. Os ativos apresentados como
consumíveis são aqueles que se transformam em produtos agrícolas, enquanto os ativos de produção
resultam em novos produtos agrícolas. Os ativos biológicos maduros são aqueles que estão prontos
para serem colhidos, ou em condições de gerar novos produtos agrícolas, no entanto, após colheita ou
abate tornam-se produtos agrícolas, até que sejam transformados ou beneficiados, gerando outros
produtos conforme evidencia o Quadro 2.
De acordo com Silva et al. (2011) as mudanças na divulgação das informações contábeis,
exigem maior conhecimento do profissional contábil, e as discussões sobre os ativos biológicos
passam pela subjetividade e assimetria da informação contábil, visando a evidenciação de informações
úteis e confiáveis para os diversos usuários da contabilidade.
2.2 Estudos Correlatos
Os estudos sobre ativos biológicos e produtos agrícolas no Brasil são recentes, após as
publicações da IAS 41 (2001) e CPC 29 (2009). Verificou-se que alguns estudos como o de Rech et al.
(2006); Lefter e Roman (2007); Brito (2010); Silva et al. (2011); Wanderley, Leal e Silva (2011);
Gonçalves, Santos e Szuster (2012) contribuem para esclarecer e evidenciar os critérios utilizados na
evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas.
Rech et al. (2006) analisaram com base na IAS 41 a aplicação dos conceitos de reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos requisitos exigidos pela norma, no segmento de pecuária de corte. O
estudo verificou que o método de valor justo é aplicável a pecuária de corte pela existência de um
mercado ativo, onde os produtos são homogêneos e as negociações são frequentes, o que facilita e
permite a análise com base em valores de mercado ativo.
Lefter e Roman (2007), analisaram as mudanças de padrão com a emissão da IAS 41 das
empresas da Romênia, o que representa o ponto de partida de transição consistente, a partir do princípio
do custo de compra para uma contabilidade de valor justo. A IAS 41 é uma norma específica para o
setor econômico da agricultura, ramo importante nos países em desenvolvimento, a sua utilização na
divulgação das demonstrações financeiras possibilita apreciar o desempenho da gestão a partir da
comparação dos valores justos com as realidades atuais do mercado.
O estudo de Brito (2010) teve por objetivo estudar a subjetividade encontrada na aplicação do
valor justo na mensuração dos ativos biológicos na atividade pecuária bovina no Brasil, a partir dos
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aspectos conceituais e as regras determinadas pelo Pronunciamento técnico CPC 29. Os resultados da
pesquisa indicam a aplicação do valor justo na atividade agropecuária, todavia ressalta que em algumas
fases da vida do animal, essa aplicação encontra maiores restrições e gera maior subjetividade.
A pesquisa de Wanderley, Leal e Silva (2011) analisou os procedimentos adotados pelas
empresas do agronegócio brasileiro: JBS, Brasil Foods (BRF) e Marfrig Group; visando contemplar o
objetivo de avaliar o grau de observância das disposições contidas no Pronunciamento Técnico CPC
29, em relação aos ativos biológicos. Os resultados indicam que as empresas ainda não cumpriam as
exigências do CPC 29.
Silva et al. (2011) analisou os requisitos de divulgação do CPC 29 nas empresas de capital
aberto e fechado do setor de agronegócio. O estudo concluiu que a utilização do valor justo como base
de mensuração foi utilizado em grande parte da amostra estudada, mas os autores enfatizam a
precariedade das demais informações, inclusive das premissas do método adotado.
Gonçalves, Santos e Szuster (2012) realizaram uma pesquisa nas empresas listadas na
BM&FBOVESPA que compõe o setor econômico de consumo, verificando o nível de evidenciação dos
ativos biológicos nas demonstrações financeiras. Concluíram que o nível de divulgação das
informações é razoável, variando de 54% a 93%, porém informações simples exigidas pelo CPC 29
foram pouco divulgadas e o nível de divulgação não evoluiu se comparada as demonstrações
financeiras apresentadas em dezembro de 2010 e setembro de 2011.
O estudo de Dallabona, Mazzioni e Klann (2012) analisou a influência do isomorfismo
coercitivo decorrentes da adoção das IFRS em relação aos produtos agrícolas e ativos biológicos das
empresas da BM&FBovespa. A pesquisa é realizada a partir da análise de conteúdo das notas
explicativas e o tratamento dos dados é realizado com o auxílio da estatística descritiva e regressão
linear múltipla. Os resultados do estudo evidenciam que houve isomorfismo coercitivo a partir da
adoção do CPC 29, e que houve consistentes melhorias qualitativas das informações, relacionadas aos
critérios de evidenciação dos ativos biológicos para os diversos usuários da contabilidade, justificadas
pela obrigatoriedade da adoção do CPC 29 para as empresas analisadas, considerando que o fator
tempo foi a variável preponderante do estudo.
3 METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza como descritiva, pois analisa as particularidades do tratamento
contábil e a divulgação das informações relacionadas aos ativos biológicos e produtos agrícolas das
Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Caracteriza-se ainda, como um estudo com análise
documental e qualitativa dos dados, por meio do conjunto de relatórios anuais elaborados por cada
entidade cooperativa.
A identificação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina foi feita junto a
Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina - OCESC. Identificou-se 53 cooperativas
que atuam no ramo agropecuário. Desta população, foram excluídas as cooperativas de produtores e
agricultores, e as cooperativas com faturamento inferior a R$ 15 milhões de reais, visando comparar as
características de evidenciação das entidades cooperativas pesquisadas.
Portanto, passaram a integrar a amostra inicial do estudo 14 entidades que foram consultadas
no mês de dezembro de 2012, período em que foram solicitados aos profissionais contábeis
responsáveis, o conjunto de demonstrações financeiras e as notas explicativas referente ao ano de 2011.
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A amostra final do estudo é composta por 9 entidades Cooperativas que disponibilizaram as
informações contábeis para consulta e análise.
Após o recebimento das informações financeiras, no mês de janeiro de 2013 foi realizada a
análise qualitativa das informações contidas nos relatórios anuais. Utilizou-se o modelo de check list
elaborado por Silva et al. (2011) visando identificar se os critérios de divulgação utilizados pelas
entidades Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina atendem ao Pronunciamento Técnico CPC 29.
A análise da divulgação das informações coletadas consiste em atribuir peso 1 (um) para os
itens analisados, de acordo com o resultado obtido, na coluna referente ao “sim” quando o item
analisado observar as determinações exigidas pelo CPC 29; e na coluna correspondente ao “não”,
quando não observar as exigências do Pronunciamento Técnico CPC 29. A análise realizada apresenta
a frequência absoluta e a frequência relativa das respostas da amostra pesquisada visando atingir o
objetivo proposto.
4 ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente identificou-se a localização e as características que delimitaram a seleção da
amostra, quanto ao faturamento e ao número de associados. Observa-se no Quadro 3 o volume de
receitas que as Cooperativas pesquisadas movimentaram no ano base de 2011, bem como o número de
associados e de colaboradores que possuíam no mês de dezembro de 2011. Salienta-se a
representatividade dessas entidades no contexto do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina,
principalmente para a região oeste, bem como, na geração de empregos e renda direta e indireta, tanto
para os cooperados como para a comunidade onde se inserem.
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Quadro 3: Cooperativas que correspondem a amostra da pesquisa
COOPERATIVA

MUNICÍPIO

RECEITAS 2011
(milhares de reais)

ASSOCIADOS

COLABORADORES
(empregos diretos)

Chapecó

3.905.895

70.000

15.645

Chapecó
Campos Novos
Palmitos
Concórdia
Cunha Porã
Pinhalzinho
Videira
São Lourenço do
Oeste
9

1.247.882
591.445
576.068
421.055
265.528
229.990
113.568

15.423
1.058
7.084
8.948
3.855
2.129
1.262

2.227
761
897
614
325
291
205

18.674

650

36

7.370.105

110.409

21.001

AURORA
COOPERALFA
COPERCAMPOS
COOPER A1
COPÉRDIA
AURIVERDE
COOPERITAIPÚ
COOPERVIL
CASLO
TOTAL
Fonte: OCESC (2012)

A partir das demonstrações financeiras e notas explicativas de cada entidade identificou-se a
natureza dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas que as entidades cooperativas pesquisadas
evidenciam, conforme apresenta o Quadro 4:
Quadro 4: Caracterização dos ativos biológicos e o produtos agrícolas
COOPERATIVAS

ATIVOS BIOLÓGICOS

COOPERALFA

Suínos; reprodutores e matrizes suínas; aves;

AURORA

Suínos em formação; matrizes em formação;
aves em formação; leitões em formação;
matrizes, reprodutores suínos em comodato;

COOPER A1

Suínos; aves;

COOPERCAMPOS Suínos;

PRODUTOS AGRÍCOLAS
Milho; soja; trigo; feijão; leite.
Milho; soja; trigo; feijão; leite; laranja;
Milho; soja; trigo; feijão; aveia;

COPERDIA

Suínos;

Milho; soja; trigo; feijão;

AURIVERDE

Suínos; aves; bovinos;

Milho; soja; trigo; feijão; leite; aveia;

COOPER ITAIPÚ

Suínos em parceria; leitões; bovinos;

Milho; soja; trigo; feijão; leite;

COOPERVIL

Suínos;

Milho; soja.

CASLO

Suínos; aves;

Milho; soja; leite.

Fonte: Dados da pesquisa

O Quadro 4 demonstra que todas as cooperativas agropecuárias (100%), trabalham com a
atividade suinícola, classificando-os como ativos biológicos, seguido pela avicultura, correspondente a
56%. Observou-se também, em menor escala, a bovinocultura.
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Quanto à natureza dos produtos agrícolas, 88% das cooperativas produzem em parceria com os
associados, milho e soja, além de 67% das cooperativas produzirem feijão e trigo, 56% trabalharem
com a atividade leiteira, considerando-se estes os produtos agrícolas mais representativos.
O Quadro 5 evidencia que todas as cooperativas agropecuárias classificam parte de seus ativos
biológicos e produtos agrícolas no ativo circulante. Em tese, presume-se que sejam ativos biológicos
consumíveis e maduros, pois se apresentam disponíveis para a venda, ou passíveis de venda, de acordo
com as orientações do CPC 29 (2009).
Identificou-se, ainda, que uma das cooperativas divulga os ativos biológicos no grupo ativo não
circulante como realizável a longo prazo, portanto, presume-se que este ativo seja imaturo (não está
pronto para ser comercializado). Ressalta-se ainda que 50% das cooperativas divulgam ativos
biológicos no ativo não circulante no grupo imobilizado, correspondentes as matrizes e reprodutores,
mantidos com a finalidade de reprodução, conforme orienta o CPC 29 (2009).
Quadro 5: Classificação dos ativos biológicos e produtos agrícolas no balanço patrimonial
Ativo não
Ativo não
Circulante/
Cooperativas
Classificação
Ativo Circulante
Circulante/
Realizável a
Imobilizado
Longo Prazo
Ativos biológicos
2.083.929
2.896.059
Cooperalfa
Produtos agrícolas
23.216.596
204.688.000
Ativos biológicos
5.910.000
Aurora
Produtos agrícolas
Ativos biológicos
13.548.818
10.946.845
Cooper A1
Produtos agrícolas
10.427.721
Ativos biológicos
19.229.487
3.505.568
Coopercampos
Produtos agrícolas
9.804.492
Ativos biológicos
12.849.572
Copérdia
Produtos agrícolas
27.287.529
Ativos biológicos
9.155.454
1.622.328
Auriverde
Produtos agrícolas
3.141.099
Ativos biológicos
5.146.175
2.137.434
Cooper Itaipú
Produtos agrícolas
1.270.188
Ativos biológicos
4.214.163
Coopervil
Produtos agrícolas
1.529.383
Ativos biológicos
Caslo
Produtos agrícolas
154.938
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

-

347.747.544

5.910.000

21.108.234

% Sobre Ativo
Total
1%
2%
11%
0%
5%
2%
4%
2%
4%
8%
6%
2%
4%
1%
4%
2%
0%
1%
4%

Com base na pesquisa realizada a partir das informações financeiras das Cooperativas
Agropecuárias de Santa Catarina, analisou-se os critérios de mensuração e evidenciação dos ativos
biológicos e produtos agrícolas a partir das exigências do CPC 29 no intuito de constatar se as práticas
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contábeis adotadas pela Cooperativas atendem as recomendações.A Tabela 1 apresenta os itens
divulgados nas demonstrações contábeis e notas explicativas das Cooperativas analisadas:
Tabela 1 – Listagem de itens de divulgação determinados pelo CPC 29
Itens do CPC 29 referentes à divulgação de ativos biológicos
e produtos agrícolas
Há divulgação de ganho ou perda do período em relação(apresentação dos
1) saldos inicial e final do período):

Sim

%

Não

%

a)

ao valor do ativo biológico?

3

33%

6

67%

b)

ao produto agrícola?

4

44%

5

56%

c)

à mudança no valor justo, menos a despesa de venda dos ativos biológicos?

0

0%

9

100%

2)

Há descrição de cada grupo de ativos biológicos e produtos agrícolas?

8

89%

1

11%

3)

Há distinção entre os ativos biológicos:

a)

consumíveis e de produção?

0

0%

9

100%

b)
4)

maduros e imaturos?
Há divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos
biológicos?
Há divulgação de mensurações ou estimativas não-financeiras de
quantidade físicas:

0

0%

9

100%

8

89%

1

11%

a)

de cada grupo de ativos biológicos no final do período?

6

67%

3

33%

b)

da produção agrícola durante o período?
Há informações sobre o método e as premissas significativas aplicados na
determinação do valor justo de cada grupo de produto agrícola no momento
da colheita e de cada grupo de ativos biológicos?

6

67%

3

33%

2

22%

7

78%

Há divulgação do valor justo, menos a despesa de venda do produto
agrícola colhido durante o período, determinado no momento da colheita?

4

44%

5

56%

Há informação sobre:
a existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade legal seja
restrita?

3

33%

6

67%

6

67%

3

33%

2

22%

7

78%

8

89%

1

11%

6

67%

3

33%

5

56%

4

44%

5

56%

4

44%

5

56%

4

44%

5

56%

4

44%

5)

6)
7)
8)
a)
b)
9)

a existência e o total dos produtos agrícolas cuja titularidade seja restrita?
Há divulgação do montante de ativos biológicos dados como garantia de
exigibilidades?

10) Há informações sobre o montante de compromissos relacionados com o
desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos?
11) Há divulgação das estratégias de administração de riscos financeiros
relacionadas com a atividade agrícola?
12) Há conciliação das mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o
início e o fim do período corrente?
13) Se, sim, a conciliação inclui:
ganho ou perda decorrente da mudança no valor justo menos a despesa de
a) venda?
14) Se, sim, a conciliação inclui:
a)
b)

aumentos devido às compras?
reduções atribuíveis às vendas e aos ativos biológicos classificados como
mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos mantidos para essa
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finalidade?
c)

reduções devidas às colheitas?

0

0%

9

100%

d)

aumento resultante de combinação de negócios?

1

11%

8

89%

e)

diferenças cambiais líquidas decorrentes de conversão das demonstrações
contábeis para outra moeda de apresentação?

0

0%

9

100%

0

0%

9

100%

1

11%

8

89%

0

0%

9

100%

8

89%

1

11%

descrição dos ativos biológicos e/ou produtos agrícolas?
explicação da razão pela qual o valor justo não pode ser mensurado de
forma confiável?
se possível, uma faixa de estimativas dentro da qual existe alta
probabilidade de se encontrar o valor justo?

6

67%

3

33%

0

0%

9

100%

0

0%

9

100%

d)

o método de depreciação utilizado?

5

56%

4

44%

e)

a vida útil ou a taxa de depreciação utilizada?

3

33%

6

67%

f)

o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da perda por
irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do período?
ganho ou perda reconhecido sobre a venda de ativos biológicos mantidos
pelo custo?

4

44%

5

56%

0

0%

9

100%

e, também, do oposto, ou seja, de conversão de operações em moeda
estrangeira para a moeda de apresentação das demonstrações da entidade?
Há divulgação separada do total da mudança no valor justo menos a
15) despesa de venda dos ativos biológicos decorrentes de mudanças físicas e
de alterações de preços no mercado, incluído no resultado?
f)

16) Se, sim, as informações são por:
grupo/conta/tipo de ativo?

a)

17) A entidade mensura ativos biológicos pelo custo, menos qualquer
depreciação e perda no valor recuperável acumuladas?
18) Se, sim, divulga:
a)
b)
c)

g)
h)

perdas irrecuperáveis?

0

0%

9

100%

i)

reversão de perdas no valor recuperável?

0

0%

9

100%

5

56%

4

44%

0

0%

9

100%

0

0%

9

100%

0

0%

9

100%

0

0%

9

100%

depreciação?
A menção de ativos biológicos previamente mensurados pelo custo, menos
19) qualquer depreciação e perda de valor recuperável que se tornaram
mensuráveis pelo valor justo?
j)

20) Se, sim:
a)

Há uma descrição dos ativos biológicos?

21) Se, sim:
há uma explicação da razão pela qual a mensuração do valor justo se tornou
a) mensurável de forma confiável?
22) Se, sim:
há informações sobre o efeito da mudança?
a)
Fonte: adaptado de Silva et. al. (2011)
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De acordo com a Tabela 1, no que tange a mensuração dos ativos biológicos e produtos
agrícolas, apenas 33% das cooperativas estão divulgando o ganho ou perda do período em relação aos
ativos biológicos e 44% em relação aos produtos agrícolas. Embora, nenhuma das entidades evidenciou
ganho ou perda por mudanças no valor justo menos as despesas de vendas dos ativos biológicos.
Quanto à divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos,
89% das Cooperativas indicam a natureza e as características desses ativos. Embora não houve
distinção por parte de nenhuma cooperativa entre os ativos biológicos consumíveis e de produção,
maduros e imaturos, conforme orienta o CPC 29.
Identificou-se ainda no relatório anual e nas notas explicativas a divulgação de estimativas não
financeiras de quantidades físicas em 67% das cooperativas agropecuárias pesquisadas. As
cooperativas apresentaram também um comparativo com os períodos anteriores, evidenciando e
possibilitando analisar o crescimento. No entanto, apenas 22% das cooperativas apresentam os métodos
e premissas aplicados na determinação do valor justo de cada grupo de ativos biológicos, considerando
que mensuram pelo valor justo, menos as despesas de venda ou custo de produção, não superior ao
valor de mercado.
Para os produtos agrícolas, 44% das cooperativas divulgaram que os reconheceram pelo valor
justo menos as despesas de venda do produto agrícola colhido durante o período, determinado no
momento da colheita. As demais cooperativas (56%) apresentam os produtos agrícolas pelo seu custo
de aquisição, ou não divulgaram os métodos e premissas utilizados para reconhecer e evidenciar os
produtos agrícolas.
Da amostra pesquisada, 33% das cooperativas possuem e divulgam ativos biológicos com
titularidade legal restrita. Quanto aos produtos agrícolas 67% das entidades possuem restrição quanto à
titularidade, ocorrida nas situações em que o produto é depositado pelo cooperado (conforme a questão
8 da Tabela 1). Quanto à divulgação dos produtos agrícolas e ativos biológicos dados em garantia de
exigibilidades, conclui-se que apenas 22% divulgam o montante de produtos dados como garantia.
No que tange aos compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos
biológicos, 89% das cooperativas agropecuárias divulgam a provisão de compra de produtos agrícolas,
já depositados pelos produtores associados na cooperativa. Outras 67% das entidades divulgam as
estratégias da administração de riscos financeiros relacionados com as atividades agrícolas. Neste
sentido, destaca-se a participação destas entidades no mercado de derivativos, realizando operações de
contratos futuros negociados nas bolsas, ou contratos de venda com os próprios clientes, além de
medidas de controle de estoques.
A Tabela 1 ainda demonstra que houve conciliação das mudanças no valor contábil de ativos
biológicos entre o início e o fim do período corrente por parte de 56% das cooperativas participantes da
pesquisa. Também, 56% das cooperativas divulgam valores correspondentes ao aumento decorrente
das compras e reduções atribuíveis as vendas e aos ativos biológicos classificados como mantidos para
venda ou incluídos em grupo de ativos mantidos para essa finalidade. Além destas informações, 11%
apresentam aumento nos ativos biológicos e produtos agrícolas provenientes de combinação de
negócios.
Das mudanças incluídas no resultado derivadas de mudanças físicas e alterações dos preços de
mercado, apenas uma cooperativa divulga variação negativa, decorrente das mudanças no preço de
mercado, considerando que esta informação não é apresentada separadamente por grupo, conta ou tipo
de ativo biológico.
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Identificou-se que 89% das cooperativas mensuram os ativos biológicos e produtos agrícolas
pelo custo, menos qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumulada, ainda, 67%
descrevem quais ativos foram mensurados por estes critérios. No entanto, nenhuma das cooperativas
apresenta uma explicação da razão pela qual o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável
ou apresenta estimativas na possibilidade de se encontrar o valor justo.
Quanto aos métodos de depreciação utilizados, 56% das entidades divulgam os mesmos,
destacando-se o método linear apurado com base na estimativa de vida útil no e valor residual
recuperável, avaliados por meio de laudo. Porém, apenas 33% divulgam a vida útil ou a taxa de
depreciação utilizada e outros 44% o total da depreciação acumulada e o valor bruto do ativo. Por fim,
nenhuma das cooperativas da amostra faz menção aos grupos de ativos biológicos mensurados pelo
custo que se tornaram mensuráveis pelo valor justo.
Os resultados corroboram os estudos anteriores de Wanderley, Leal e Silva (2011); Silva et al.
(2011) e Gonçalves, Santos e Szuster (2012) evidenciando que também as cooperativas agropecuárias
ainda estão se adequando ao CPC 29 e o nível de divulgação das informações ainda não atende de
forma completa todas as premissas e recomendações quanto aos critérios de reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas.
De modo geral, os resultados evidenciam que embora o Pronunciamento Técnico CPC 29 seja
relativamente recente, observa-se que de modo geral, as cooperativas estão se ajustando, no entanto,
ainda não atendem de forma completa as premissas e exigências desta normativa.
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O estudo se justifica pelas recentes alterações ocorridas na mensuração e evidenciação dos itens
patrimoniais classificados como ativos biológicos e produtos agrícolas a partir do Pronunciamento
Técnico CPC 29, bem como pela relevância e expressiva participação econômica das Cooperativas
Agropecuárias no cenário mercadológico brasileiro.
A pesquisa teve como objetivo evidenciar se as práticas contábeis adotadas pelas Cooperativas
Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, atendem às exigências do Pronunciamento Técnico CPC
29 – Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas. Por meio das demonstrações financeiras e notas
explicativas, identificou-se os critérios de mensuração e evidenciação dos ativos biológicos e produtos
agrícolas das cooperativas da amostra, bem como se estes atendem as exigências do CPC 29.
Quanto à divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos,
89% das Cooperativas indicaram a natureza e as características dos ativos biológicos. Identificou-se
que apenas 33% das cooperativas estão divulgando o ganho ou perda do período em relação aos ativos
biológicos e produtos agrícolas e 67% delas apresentam no conjunto de relatórios contábeis estimativas
de quantidades físicas produzidas.
Quanto aos métodos e premissas aplicados na determinação do valor justo de cada grupo de
ativos biológicos, constatou-se que 22% das cooperativas mensuram pelo valor justo menos as despesas
de venda ou custo de produção, não superior ao valor de mercado. Enquanto 78% das Cooperativas
pesquisadas mensuram pelo custo histórico ou custo de produção, ou ainda, pelo custo ou valor
realizável líquido, entre os dois o menor.
Observou-se que não houve distinção entre os ativos biológicos consumíveis e de produção ou
maduros e imaturos, entre as cooperativas pesquisadas, apenas a divulgação em contas patrimoniais
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distintas (sobretudo nas contas de estoque e imobilizado), no entanto, para fins de análise e
interpretações que atendam as condições de distinção dos ativos biológicos é necessário a separação e
classificação, conforme orienta o CPC 29.
Constatou-se, também, que 89% das cooperativas mensuram algum tipo de ativos biológicos e
produtos agrícolas pelo custo, menos qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumulada. No
entanto, chama a atenção que nenhuma das cooperativas apresentou uma explicação da razão pela qual
o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável ou apresenta estimativas na possibilidade de
se encontrar o valor justo, conforme orientações do CPC 2009. Ainda, 56% das cooperativas
mensuraram os produtos agrícolas pelo seu custo de aquisição, ou não divulgaram os métodos e
premissas utilizados para a mensuração e evidenciação.
A pesquisa constatou ainda que em conformidade com o CPC 29, quando da incapacidade de
mensuração de forma confiável do valor justo, as cooperativas adotaram o critério de mensuração pelo
custo de aquisição ou custo histórico. Porém, não são adicionadas a depreciação e as perdas por
irrecuperabilidade acumuladas; e ainda algumas cooperativas também não divulgam a vida útil ou a
taxa de depreciação utilizada na apresentação do total bruto e líquido. Destaca-se ainda a inexistência
de ativos biológicos mensurados pelo custo, menos a depreciação e perda do valor recuperável, que se
tornaram mensuráveis pelo valor justo.
Considerando os aspectos e objetivos do CPC 29, observa-se a partir dos resultados que a
maioria das cooperativas da amostra ainda reconhece e evidencia os ativos biológicos e produtos
agrícolas de forma tradicional (custo histórico), alterações na estrutura do plano de contas ocorreram
quanto à natureza e forma de classificação, no entanto, ainda não atende as premissas do CPC 29,
quanto aos critérios de reconhecimento destes ativos pelo valor justo (com base em mercado ativo).
Diante dos resultados, observa-se que o Pronunciamento Técnico CPC 29, vigente desde 2009,
ainda não é atendido integralmente pelas cooperativas agropecuárias de Santa Catarina investigadas.
Embora estas entidades não estejam obrigadas a divulgação das informações financeiras, as
cooperativas representam função importante na economia, inclusive no âmbito internacional, e em sua
maioria estão obrigadas a atenderem ao conjunto completo de Pronunciamentos Contábeis por estarem
enquadradas (pelo faturamento) como empresas de grande porte.
Recomenda-se que novos estudos contemplem a análise das premissas de mensuração dos
ativos biológicos e produtos agrícolas com base no valor justo e a evolução da divulgação dos critérios
de mensuração e evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas, bem como, se observe as
práticas contábeis de outras entidades.
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Resumo: A atual dinâmica das sociedades urbanas contemporâneas com o meio ambiente tem revelado diversificados tipos
de perfis de atores sociais que, constantemente, entram em confronto, devido ao uso e significado que atribuem aos
recursos ambientais necessários à satisfação de suas necessidades. A complexidade e as constantes incidências destes
eventos, no espaço urbano, passaram a configurar os conflitos socioambientais urbanos, qualificando a questão ambiental
como intrinsecamente conflitiva. A este cenário, principalmente em países ainda com baixa tradição democrática, alia-se a
ausência de aplicação de mecanismos com sólidas bases metodológicas para resolução destes eventos. Este trabalho, de
natureza exploratória e qualitativa, objetiva avaliar a aplicabilidade de alguns elementos da metodologia “Planejamento
Estratégico Situacional – PES” em situações de conflitos socioambientais urbanos, apoiando-se em análise comparativa do
PES com uma breve revisão bibliográfica sobre conflitos socioambientais; uma amostra de casos práticos de utilização do
PES e um rol de mecanismos para resolução de problemas envolvendo questões ambientais. Os resultados acenam para a
possibilidade de uso de alguns elementos técnicos e políticos do PES, atribuindo maior inteligibilidade na abordagem,
processamento e gestão de conflitos socioambientais, e consequentemente uma contribuição à melhoria e/ou formulação de
políticas públicas no âmbito urbano.
Palavras-chave: Planejamento Estratégico Situacional - PES, Conflitos Socioambientais, Cidade e Atores Sociais.
Abstract: The current dynamics of contemporary urban societies with the environment has revealed diversified kinds of
profiles of social actors that constantly come into conflict, due to the use and meaning they attach to environmental
resources necessary to satisfy their needs. The complexity and the constant incidences of these events, in the urban space
have shaped the urban environmental conflicts, describing the environment as inherently conflictual. In this scenario,
especially in countries with low still democratic tradition, joins the absence of enforcement mechanisms with solid
methodological basis for solving these events. This study, exploratory nature and qualitative, aims to evaluate the
applicability of some elements of the methodology "Situational Strategic Planning - PES" in situations of urban
environmental conflicts, supporting up to it, in a comparative analysis of the PES with a brief literature review about
environmental conflicts and a sample of case studies of the use of PES and a list of mechanisms for solving problems
involving environmental questions. The results point to the possibility of using some technical and political PES, assigning
greater intelligibility in approach, processing and management of environmental conflicts, and therefore a contribution to
the improvement and / or development of public policies in the urban.
Key-words: Situational Strategic Planning - PES, Socio-environmental Conflicts, City and Social Actors.
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1 - INTRODUÇÃO
A disseminação da ideia de desenvolvimento como crescimento econômico e aumento
quantitativo do consumo marcou o capitalismo moderno e propiciou a superexploração dos recursos
naturais em diversos países.
Tal modelo transferiu do campo para a cidade o status de centro produtor, que acendendo com
oportunidades de emprego e melhores condições de vida, oferecidas pelos novos complexos industriais
e pelas demandas de infraestruturas encabeçadas pelo governo, aumentou consideravelmente a
população urbana por meio de um processo de migração marcado, sobretudo, pela necessária atração e
retenção do operariado urbano.
Entretanto, as consequências negativas desse modelo de desenvolvimento somente
começaram a ser percebidas a partir dos anos 1970, com a instauração de uma crise ambiental que
passou a ser cada vez mais difundida, evidenciando que a causa estava condicionada ao perfil
desenvolvimentista vigente.
No caso da cidade de São Paulo, um dos palcos de maior expressividade de transformação
urbana do Brasil, a histórica falta de alinhamento e integração entre planejamento e políticas públicas,
aliada às deficiências da máquina estatal vêm ampliando a lista das crescentes, diversificadas e
complexas exigências demandadas pela população, movimento ambiental, mídia, mercado privado,
ministério público e investidores internacionais, contribuindo para a geração de inúmeros conflitos de
interesses.
Assim, à medida que se aprofunda o processo de transformação econômica e social das
cidades emergem os casos de conflitos socioambientais urbanos. Dentre várias definições existentes,
esses conflitos podem ser caracterizados como “aqueles envolvendo grupos sociais com modos
diferenciados de acesso, apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos
um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem
ameaçadas por impactos indesejáveis, transmitidos pela água, solo, ar ou sistemas vivos, decorrentes
das práticas de outros grupos” (ACSELRAD, 2004, p.26).
Após a Conferência de Meio Ambiente Rio 92, os conflitos sociais urbanos passaram a ser
denominados como conflitos socioambientais urbanos. O meio ambiente urbano, cada vez mais
pressionado pela ação antrópica, passa a refletir os conflitos sociais e políticos, principalmente onde o
poder público não acena com soluções para atender as necessidades dos cidadãos (DIAS, 2000).
Nesse contexto, emerge a necessidade de identificar tipologias de abordagem, processamento
e gestão de conflitos socioambientais que venham não somente contribuir com a resolução dos
mesmos, mas, também, no tratamento das relações sociais contempladas nestes embates.
Assim, o presente trabalho busca evidenciar como alguns elementos da metodologia de
planejamento denominada Planejamento Estratégico Situacional - PES podem contribuir frente a tais
eventos, apoiando-se na questão orientadora: De que forma o PES pode ser usado como instrumento de
apoio à abordagem, processamento e gestão técnico-política de conflitos socioambientais urbanos?
A relevância da pesquisa justifica-se pela atual dinâmica das sociedades urbanas
contemporâneas, caracterizada pela presença de diversos atores sociais em disputas por recursos e
serviços ambientais de várias naturezas. Esse modelo vem propiciando a geração de inúmeros conflitos
de ordem socioambiental.
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À complexidade deste cenário, alia-se a ausência de aplicação de instrumentos com sólidas
bases metodológicas que contribuam com a estruturação de problemas e gestão dos relacionamentos
existentes dentro destas situações conflitivas.
Principalmente em países que ainda não atingiram patamares elevados de práticas de
participação democráticas, a não aplicabilidade de instrumentos para lidar com conflitos, dessa
natureza, acaba por restringi-los a uma resolução improvisada na dinâmica das relações existentes na
arena de embate, ou seja, nos respectivos espaços onde as disputas se dão diariamente.
Quanto à sua estruturação, o presente trabalho traz uma breve revisão bibliográfica sobre
conflitos socioambientais urbanos e o PES.
Na metodologia são expostos os métodos e procedimentos aplicados para elaboração deste
estudo, destacando-se a estruturação de dados de uma amostra de 50 (cinquenta) publicações para
apurar casos reais de aplicabilidade do PES e o levantamento de outros mecanismos de resolução de
conflitos socioambientais para comparação frente ao PES.
No tocante à análise e discussão dos resultados a mesma abarcou, com respeito à revisão
bibliográfica e aos demais dados levantados, a identificação e análise de elementos do PES que podem
ser utilizados na prática em situações de conflito socioambiental, especificando a forma, objetivos e
produtos esperados desta aplicação. Por fim, são elencadas algumas considerações finais, ratificando a
aplicabilidade do PES em situações de conflito socioambiental, objetivo proposto por esta pesquisa.
2 - METODOLOGIA
No campo metodológico, esta pesquisa é de natureza “aplicada”, ou seja, caracterizada por
seu interesse prático, em que os resultados constatados podem ser aplicados frente a outras situações
semelhantes que ocorrem na realidade (GODOI, MELLO e SILVA, 2006).
No tocante aos objetivos, esta pesquisa assumiu caráter exploratório, que conforme Vergara
(2009) possibilita oferecer maior familiaridade com o problema. Os procedimentos técnicos previstos
se apoiaram em pesquisa bibliográfica.
Quanto à forma de abordagem, a pesquisa se configura como qualitativa, à medida que propõe
a construção e análise de um quadro comparativo entre o estabelecido na fundamentação teórica sobre
conflitos socioambientais e a metodologia PES (GIL, 1996).
Para a construção desse quadro comparativo realizou-se uma pesquisa bibliográfica aleatória
junto à base de dados do Google Acadêmico. Essa pesquisa, que resultou na obtenção de 50
publicações, foi orientada com o sentido de verificar se o PES possui alguma aplicabilidade em outros
campos além do setor público, e se há evidências de sua utilização, ainda que de modo parcial, em
situações de conflitos socioambientais. A palavra-chave alvo de identificação foi “planejamento
estratégico situacional” junto aos campos “título, resumo e palavra-chave” dos materiais selecionados.
Nessa seleção consideraram-se somente publicações de origem nacional, dado o foco do
trabalho que tem nítida relação ao contexto decisório e de desenvolvimento do país. Isso se justifica em
virtude da intenção de verificar a aplicabilidade do PES em situações locais e efetivamente práticas. De
modo a preparar a complementar o quadro comparativo, foram levantados ainda outros mecanismos de
resolução de conflitos socioambientais, pertencentes a dois grupos de teorias: uma “Comportamental”,
calcada na “Comunicação dos Grupos” e a da “Decisão”, voltada para a Estruturação de Problemas.
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Estes mecanismos foram identificados junto a estudos de Bredariol (2001), e foram inseridos
nesta pesquisa para servir de base comparativa frente ao PES, com vistas a ratificá-lo como instrumento
de aplicação em situações de conflitos socioambientais.
3 - REVISÃO DA LITERATURA
A revisão bibliográfica fundamentou-se na caracterização dos conflitos socioambientais
urbanos, em alguns mecanismos aplicáveis para resolução dos mesmos e na discussão dos elementos
principais do PES.
3.1 - Conflitos Socioambientais Urbanos
A partir dos anos de 1970, duas formas de se conceber a questão ecológica começaram a fazer
parte das discussões da então recente preocupação com o meio ambiente.
A primeira regia sobre a problemática das quantidades de matéria e energia, postulando que,
sendo os recursos do planeta finitos, cabiam às pessoas economizá-los. Tal concepção, de perfil
tendencialmente economicista, buscava postergar, por medidas de combate ao desperdício, o momento
de esgotamento dos recursos naturais.
Outra compreendia e ultrapassava a questão das quantidades, colocando a vertente qualitativa,
ou seja, os fins para os quais a humanidade se apropriava dos recursos. “Sob tal ótica, não está em
causa apenas a escassez futura que se anuncia, mas a natureza dos fins que norteiam a própria vida
social” (ACSELRAD, 2004, p.7).
Para Acselrad (2004), este caráter indissociável formado pela relação sociedade - meio
ambiente justifica o entendimento de que as sociedades se reproduzem por processos sócio-ecológicos,
se confrontando em diferentes projetos, não só de uso, mas, sobretudo de significação de seus recursos
ambientais, posicionando a questão ambiental como intrinsecamente conflitiva.
A dimensão e complexidade que a crise ambiental adquiriu, logo no início do século XXI,
ratificou o processo de disputa e controle do acesso e exploração dos recursos ambientais, exigindo a
criação de mecanismos de regulação, além de instrumentos de análise desta rede intrincada de
processos sócio-ecológicos e políticos que inserem o meio ambiente no interior do campo dos conflitos
sociais.
Conforme Acselrad (2004), ao se explorar as possibilidades de desenvolvimento de um olhar
sobre a questão ambiental, sensível à diversidade sociocultural e ao conflito entre distintos projetos de
apropriação e significação do mundo material, torna-se possível delinear um quadro analítico capaz de
orientar à legitimidade de soluções democráticas.
No que tange ao campo da sociologia da questão ambiental, há uma série de dificuldades em
se caracterizar em detalhes os conflitos ambientais como objeto científico, devido à complexidade de
caracterização do ambiental como um campo específico de construção e manifestação dos conflitos.
De acordo com Alonso e Costa (2002) e Acselrad (2003), algumas correntes sociológicas
preferem caracterizar os conflitos ambientais como relativos a expressões de tensão no processo de
reprodução dos modelos de desenvolvimento, em lugar da remissão à problemática meramente
evolucionista, voltada às formas adaptativas do homem como espécie animal e à econômica, onde os
conflitos ambientais seriam originados pela distribuição de externalidades ou somente pelo acesso e
uso dos recursos naturais.
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A ideia de conflito ambiental ligada à redução das formas de apropriação do mundo material,
calcada na problemática da escassez e às respostas adaptativas ao meio não permite, porém, captar em
sua essência o conteúdo político, portador de projetos presentes nos conflitos e que tencionam os
modos hegemônicos pelos quais se distribuem as distintas formas sociais no espaço (ACSELRAD,
1995; ALONSO e COSTA, 2002).
Para Acselrad (1995), a cada nova formatação do modelo de desenvolvimento, tende-se a
encontrar modalidades específicas de conflitos ambientais predominantes e que, a cada combinação de
atividades o ambiente será enunciado com significados específicos como meio de geração de impactos
indesejáveis, fazendo com que o desenvolvimento de certas práticas comprometa a possibilidade de
surgimento, manutenção e evolução de outras.
3.2 - Mecanismos de Resolução de Conflitos Socioambientais
Da mesma forma que, com o decorrer dos tempos os conflitos cresceram, expandiu-se também
a capacidade humana, graças à geração e difusão de uma diversidade de conhecimentos em várias áreas
do saber, de interpretar, mas, sobretudo intervir frente a tais situações.
Segundo Moore (1987), a resolução de conflitos pode se dar, conforme um continuum, que vai
desde o evitar o conflito até o uso da violência, podendo passar pela discussão informal, a negociação,
a mediação, a conciliação, a decisão, a arbitragem, a decisão administrativa, judicial ou legislativa e a
ação direta não violenta.
Quando se postula o conhecimento, a divulgação e a aplicação de mecanismos (metodologias,
técnicas e instrumentos) para a resolução de conflitos deve-se considerar esse continuum, mas tendo
em vista a criação de instrumentos de intervenção sobre a relação dos atores sociais entre si e com a
natureza para alcançar a construção de uma realidade social e da própria natureza.
É de Bredariol (2001) importante pesquisa que, dentre outros aspectos, dissemina alguns
mecanismos de resolução de conflitos vivenciados em situações reais relacionadas a políticas
ambientais, atuação de governos e construção de parcerias e planos através da busca de soluções de
ganhos mútuos ou consenso, agrupados em duas grandes linhas teóricas, a saber:
Teoria Comportamental (Comunicação dos Grupos): Os conflitos ocorrem em decorrência de
problemas de comunicação entre partes envolvidas em disputas e com interesses contraditórios.
Envolvem a participação de um mediador neutro para apoio à resolução do conflito.
Tem como principais representantes: Bacow e Wheeller (1984); Bernard Marchand (1997);
Brose (1995); Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL (1993);
Fisher e Ury (1981); Maser (1996); Milliman et al. (1994); Organização Internacional - RESOLVE
(1999); Susskind e Weinstein (1982); Susskind et al (1986) e Susskind L. e Field P. (1997).
Mecanismos: O Conflito como Objeto de Relações Públicas – Abordagem dos Ganhos Mútuos
(AGM); As Regulamentações Negociadas – (RegNeg); A Resolução Alternativa de Disputas (ADR);
Construção de Consenso (CC); Planejamento pela Construção de Consensos (PCC); Software para a
Negociação de Conflitos Urbanos (SNCU) e Comunicação dos Grupos e Análise de Decisões (CGAD).
Teoria de Decisão (Estruturação de Problemas): Apoia-se nos métodos leves da Pesquisa
Operacional – PO, com uso da Matemática, voltados para pensar os problemas e não para resolvê-los.
O que importa aqui é dar voz aos atores, reconhecer suas percepções, estruturar questões, dando formas
às diferentes maneiras que se utilizam para pensar as decisões que queiram tomar e, sugerir alternativas
de resolução para problemas considerados complexos, para decisões sob pressão, urgência, incerteza ou
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conflito. Essa nova percepção do conflito, da complexidade e da incerteza é a marca distintiva dos
métodos de estruturação de problemas.
Tem em Bennett (1989); Bryant (1998); Costanza e Matthias (1998); Eleftheriadou e
Mylopoulos (2008); Friend e Hickling (1987); Hickling (1999); Howard (1994, 1998); Rapoport
(1974) e Taylor (2000) seus expoentes de maior expressão e nos Modelos Dinâmicos (MD); Teoria dos
Jogos (TJ); Hypergame (HG); Metagame (MG); Teoria do Drama e a Análise de Confrontos (TDAC) e
na Abordagem da Escolha Estratégica (AEE), os principais mecanismos de intervenção junto a
questões ambientais envolvendo conflitos.
Apesar dos conflitos ambientais ocorrerem em todo o mundo, eles têm diferentes
características: enquanto nos países desenvolvidos verifica-se o emprego de mecanismos embasados
em teorias consolidadas para resolver ou negociar conflitos ambientais em países em desenvolvimento
e no Brasil tais conflitos tendem a ser tratados na arena política, sem apoio de aparato técnico
metodológico para mediação, negociação ou resolução de conflitos (ACSELRAD, 2004;
BREDARIOL, 2001).
3.3 - O Planejamento Estratégico Situacional – PES
Para Huertas (1996) e Adum e Coelho (2007) o PES é uma metodologia de planejamento
estratégico de governo, desenvolvida pelo economista chileno Carlos Matus, que ao preencher algumas
lacunas do planejamento tradicional e do estratégico corporativo, acaba por servir aos dirigentes
políticos, no governo ou na oposição.
Seu tema são os problemas públicos, apesar de ser também aplicável a qualquer órgão cujo
centro do jogo não seja exclusivamente o mercado, mas o jogo político, econômico e social,
pressupondo a interação de vários atores dispostos em um jogo social conflitivo e/ou cooperativo.
Embora o método tenha sido desenhado para ser utilizado no nível central e global, sua
flexibilidade possibilita aplicação nos níveis regional, local e setorial, sem, contudo, deixar de situar os
problemas em um contexto global mais amplo, mantendo a qualidade da explicação situacional e a
riqueza da análise de viabilidade e de possibilidades de intervenção sobre determinada realidade
(ARTMANN, 2000; BIRCHAL, ZAMBALDE e BERMEJO, 2012).
Artmann (2000) situa o planejamento como um cálculo que precede e preside a ação; um
alargamento do planejamento para além do cálculo, o que representa um avanço na medida em que
incorpora a avaliação e atualização constante do plano; o planejamento passa a estar intrinsecamente
vinculado à ação e aos resultados e impactos e não somente ao cálculo que antecede a ação.
Já Huertas (1996) referencia o sentido democrático de caráter emancipatório, intitulando o
planejamento como uma ferramenta de libertação, ao permitir a enumeração de possibilidades futuras e
o poder de escolher a mais viável, definindo-o como o resultado da mediação entre conhecimento e
ação.
Característica relevante do PES é a de ser um método de planejamento por problemas e que
trata, principalmente, dos problemas quase ou mal-estruturados e complexos, sempre abordados em
suas múltiplas dimensões - política, econômica, social, cultural, etc., para os quais não existe solução
normativa ou previamente conhecida como no caso dos problemas bem estruturados (ARTMANN,
2000; NETO, JUNIOR e POLO, 2006).
Para Matus (1994a) o PES trabalha com problemas inseridos em um contexto de incerteza
dura, onde: quem planeja nunca pode discorrer todas as possibilidades, somente algumas; é impossível
XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

estabelecer probabilidades objetivas para as tais possibilidades elencadas; a capacidade de predição é
nula para a maioria das variáveis e o número de variáveis desconhecidas é grande, ocorrendo surpresas
a qualquer momento.
Então, um problema não pode ser apenas a manifestação de um “mal-estar”, mas suscitar uma
ação, uma intervenção eficaz sobre uma realidade a ser transformada, por isso deve ser definido e
declarado por um ator disposto e capaz de enfrentá-lo (MATUS, 1994a).
Matus (1993) enquadra o jogo social neste modelo, cuja realidade da sociedade perpassa pela
compreensão do jogo social no qual ela está inserida e o sistema social constitui-se no cenário onde os
fenômenos (ou jogadas) acontecem. “Jogar bem” subentende compreender o sistema social que o
permeia, valendo-se do conhecimento em gestão, e de instrumental contido na sociologia, antropologia
ou ciência política (MATUS, 2000).
O sistema social caracteriza-se por atores em constante conflito e/ou cooperação, onde suas
motivações os levam a tomar posições de acordo com seus interesses no jogo em disputa. Estes atores
interpretam a realidade por perspectivas diferentes, da maneira que os convém ou da forma que suas
capacidades ou incapacidades permitam (MATUS, 2000).
Matus (1993) compara o jogo social à arena onde ocorre a prática política e se exercita o
governo, se apresentando como um meio conflitivo, competitivo e/ou cooperativo, mas que por outro
lado, gera um sistema criativo que apenas em parte segue leis, transformando-se num mosaico
multidimensional que congrega diferentes valores, critérios, recursos e racionalidade e carrega consigo
incertezas e possibilidades.
Matus (1993, 1994a, 1994b) pressupõe o PES como o reconhecimento da complexidade, da
fragmentação e da incerteza que caracterizam os processos sociais, que se assemelham a um sistema de
final aberto e probabilístico, onde os problemas se apresentam, em sua maioria, não estruturados, onde
o poder se encontra compartido e nenhum ator detém o controle total das variáveis que estão
envolvidas na situação.
Resumidamente, o PES enfatiza a relação entre sujeitos e os problemas da interação social; a
legitimação das incertezas, da subjetividade e da criatividade; a explicação da realidade a partir da
observação dos vários atores participantes do jogo; a substituição do conceito de diagnóstico pelo de
análise situacional; a identificação de problemas sociais, que são sempre “quase ou mal-estruturados”,
e relativos a um jogador que os percebe ou como oportunidade ou ameaça (MATUS, 2000).
Corrêa, et al. (2007) enfatizam outro conceito importante introduzido por Matus na proposta
do PES: O Triângulo de Governo, formado pelo tripé projeto de governo (plano para que uma equipe
atinja seus objetivos); governabilidade (grau de controle sobre os recursos necessários para
implementar o plano) e a capacidade de governo (acumulação de experiências e conhecimentos
necessários para a implementação do plano) e que, por sua vez, caracterizam os atores sociais.
Quanto a sua estruturação, Huertas (1996) enfatiza o enfoque técnico-político do PES, que no
plano geral, é composto por quatro grandes passos, denominados momentos, podendo ser recursivos e
não-lineares e representam apenas um sequenciamento lógico na elaboração teórica do planejamento.
Para Matus (1993, 1994a) o conceito de momento foi formulado para superar a ideia de
“etapas”, muito rígida no planejamento tradicional, trazendo uma visão dinâmica ao processo de
planejamento, que se caracteriza pela permanente interação de suas fases e pela constante retomada das
mesmas. O PES prevê os momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional para o
processamento técnico-político dos problemas.
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Matus (1987) descreve o Momento 1 - Explicativo como a primeira forma de acumulação de
conhecimentos ao tratar de compreender a realidade, buscando resposta para a questão “Como explicar
a realidade?”. Para isso, são identificados, por um ator disposto a transformar dada situação (ator
planejador), os problemas que afetam a realidade, tanto sua como de demais atores, trabalhando, para
isso, com os tempos verbais foi e tende a ser. Seu propósito é explicar a realidade do jogo social e para
isto usa a análise situacional.
Começa com a enumeração e seleção dos problemas, sua descrição, levantamento das causas e
do posicionamento destas dentro dos espaços do jogo, ou seja, de governabilidade ou não do ator
planejador e das respectivas consequências, a identificação dos nós críticos (pontos determinantes de
abordagem e tratamento para resolução do problema) e dos atores relevantes. Em seguida, os
problemas devem ser analisados através da construção de uma rede de causalidade simplificada e
termina com a explicação sistêmica de cada problema por meio do fluxograma situacional, produto
resultante desta fase.
Atenção especial deve ser dada para as regras dos jogos sociais que por serem diferentes,
imprecisas e nebulosas em relação a outros contextos, se caracterizam como regras de desigualdades,
pois beneficiam uns e prejudicam outros, tornando-se mais complexas quando estão fora do espaço de
controle do ator (MATUS, 2000).
Para Matus, “não pode haver conflito entre planos senão a partir de diferentes explicações
situacionais, assim como, não pode haver estratégias senão a partir de atores, que são adversários com
diferentes explicações situacionais” (HUERTAS, 1996, p.31).
Quanto ao Momento 2 - Normativo, Matus (1987) o descreve como o da busca da resposta
para a questão “Como conceber o plano?”. O objetivo é produzir as respostas de ação em um contexto
de incertezas e surpresas, característico dos sistemas de realidade pautados na incerteza dura.
Trata do modo como se formula o plano, trabalhando com a forma verbal do deve ser. É neste
momento que se concentra a grande aposta do plano e todas as apostas por problemas e por nós críticos
identificados e selecionados no momento anterior. Para o PES um plano é constituído de operações
destinadas a mudar o placar do jogo - a situação problema descrita.
Prevê a elaboração do plano ideal-necessário com o desenho prévio das operações técnicas e
com a respectiva avaliação das incertezas e surpresas, a formulação de cenários e planos de
contingência e a especificação dos recursos necessários para realização das operações.
O Momento 3 - Estratégico se configura em mais uma forma de acumulação de
conhecimentos. O PES considera que quando um determinado problema passa pelos três primeiros
momentos só se altera o conhecimento sobre o mesmo, continuando a realidade, ainda, à espera da ação
(HUERTAS, 1996).
O Momento Estratégico busca respostas para a questão “Como tornar viável o plano
necessário?”, examinando a exequibilidade de todo o plano por meio do processo de construção de
viabilidade política para as operações técnicas consideradas inviáveis, que contará na prática com a
formulação de táticas e estratégias para gerir tais operações como um processo de produção política,
ora cooperativa, ora conflitiva.
Matus (1995) frisa que a ausência da vertente política neste processo pode resultar em fracasso
do plano, uma vez que, a sua viabilidade está intimamente ligada à previsão e à qualidade da interação
entre a dimensão técnica e a política.
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Para o PES a estratégia é o uso da mudança situacional para alcançar a situação-objetivo,
enquanto tática compreende o uso dos recursos escassos na produção de uma mudança situacional
(MATUS, 1987).
A primeira ação a ser tomada em uma análise estratégica é elencar os atores sociais
participantes do plano e certificar-se pela posição/ interesse e importância/valor que cada ator possui
frente às operações desenhadas, ou seja, de apoio, rejeição ou indiferença.
A conjunção de posição/interesse e importância/valor possibilita verificar o nível de
motivação de cada ator dentro do plano e quais são as operações que estão criando consenso e quais são
aquelas que estão gerando conflito (operações inviáveis).
Em seguida, deve-se analisar o nível de “força” exercida pelos mesmos, que para o PES é o
grau de controle que um ator exerce sobre os recursos (econômicos, de poder político, conhecimentos e
organizacionais) presentes em uma situação concreta – jogo social (MATUS, 1987). Desta forma,
unindo-se motivação à força tem-se o grau de pressão que cada ator poderá imprimir sobre cada
operação constante do plano desenhado.
Em suma, a análise estratégica também implica, conforme Huertas (1996), em uma imersão
sobre as seguintes questões: (i) as operações inviáveis (quais as operações inviáveis e a situação
inicial?); (ii) os atores (com quais atores devo lidar para tentar construir a viabilidade para as ações
inviáveis?); (iii) meios estratégicos (que meios estratégicos podem ser aplicados às operações inviáveis
e aos atores para criar situações futuras favoráveis à viabilidade do plano?) e (iv) sequência e tempo,
que além de ser a variável chave de toda estratégia ao impor restrições e oferecer, ao mesmo tempo,
possibilidades, é o ponto de reunião das três dimensões anteriores (em qual sequência e tempo devo
situar as operações e lidar com os adversários para tornar eficaz o processo de construção da
viabilidade?).
Havendo um ator contrário a uma operação e que exerça controle importante sobre algum
recurso crítico necessário, restam duas possibilidades: (i) tentar mudar a motivação do ator, fazendo
com que ele fique neutro ou a favor da operação e (ii) enfraquecer o controle que o ator exerce sobre o
recurso necessário. Para isso, podem ser usados certos meios estratégicos como imposição, persuasão,
negociação, recompensa e intercâmbio, mediação, coação, confronto e dissuasão.
O Momento 4 - Tático-Operacional busca resposta para a pergunta “Como agir a cada dia de
forma planejada?”. Trata da ação e do monitoramento com o suporte do plano de forma contínua, sem
rupturas, entre os momentos anteriores e a ação diária, prevendo ainda o recálculo do plano e de seu
aprimoramento, de acordo com as circunstâncias do momento da ação e do detalhe operacional que a
prática exige (HUERTAS, 1996).
Pelo método PES os resultados devem ser aferidos por meio de três balanços, atrelados ao
conceito de Triângulo de Governo, os quais terão a incumbência de monitorar o processamento
técnico-político do plano, ou seja, da parte técnica onde estão concentradas as operações desenhadas
formalmente no momento normativo e as operações políticas formuladas no momento estratégico.
4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO
Do levantamento das 50 (cinquenta) referências acerca do PES, as mesmas foram distribuídas
por faixa de ano de publicação, em: 16% entre os anos de 1996 e 2001; 36% entre 2002 e 2007 e 48%
entre 2008 e 2013 demonstrando ser um tema em crescente debate no campo acadêmico-científico,
dado ao elevado percentual de publicações, sobretudo em período recente.
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Dentre os tipos de publicações selecionadas, 64% são artigos e 20% dissertações de mestrado,
enquanto que Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, teses de doutorado e capítulo de livro
correspondem a 8, 6 e 2%, respectivamente.
Com relação à classificação por setor, 88% estão ligados ao setor público, 8% ao setor privado
e 4% ao terceiro setor, resultado que ratifica a predominância de aplicabilidade da metodologia para o
campo ao qual foi idealizada – o governamental.
Importante destacar que das publicações inerentes ao setor público, 58% estão relacionadas à
esfera municipal, enquanto 25% tratam de casos em nível federal e por fim, 17% dizem respeito ao
âmbito estadual de governo. Tais resultados vão ao encontro da afirmação de que o PES, mesmo
considerando sua complexidade, apresenta uma flexibilidade que permite sua aplicação em níveis
regional, local e setorial, sem, contudo, deixar de situar os problemas num contexto global.
No que tange à classificação por área de conhecimento, cabe frisar a diversidade de aplicação
do PES: 44% dos casos tratam da área de saúde, 21% de gestão pública; 10% da educação e os 25%
restantes correspondem às áreas de gestão de projetos, gestão do conhecimento, hotelaria, judiciário,
gestão do 3º setor, segurança pública, transporte, tecnologia social, turismo e tecnologia da informação.
Com relação à aplicabilidade dos momentos e respectivos conteúdos que compõem o PES,
constata-se que 65% dos casos se valeram de elementos contidos nos quatro momentos da metodologia,
enquanto 21% apenas de elementos inerentes ao momento 1 – Explicativo, 4% do momento 2 –
Normativo, 2% do Momento 3 – Estratégico e 2% de conceitos gerais.
No tocante à comparação do PES com os mecanismos de resolução de conflitos da Teoria
Comportamental (Comunicação dos Grupos) e da Teoria de Decisão (Estruturação de Problemas) os
dados foram consolidados, conforme apresentados no Quadro 1.
ASPECTOS

PES
1 2 3 4

Encorajar o exame conjunto dos fatos
AGM Reconhecer os interesses do outro lado
Enfatizar relacionamentos duráveis
Inclusão da etapa de identificação, consulta e seleção de atores mais representativos dos
Reg Neg três setores da sociedade.
Encontros entre as partes, assistidos por especialistas em: facilitação, negociação,
ADR mediação, adjudiação, arbitragem.
CC Formado por coleção de procedimentos
Determinação dos problemas
PCC Definição de objetivos, restrições, ação e soluções.
Identificação dos atores e de suas posições, estratégias.
SNUC Atribuição de “pesos” que os protagonistas atribuem aos projetos de acordo com o poder
de barganha de cada um.
Foco aos problemas coletivos e no contexto
CGAD
Atentar para relações de poder, estratégias, táticas, partes, opções.
Participação de atores, compreensão do problema ou conflito.
Prevê informações variáveis e invariáveis – condicionantes e não condicionantes,
MD produção de cenários.
Análise política de conflitos, compreensão das relações de poder, identificação dos
atores, relações.
Decisão racional, situações complexas, racionalidade individual versus coletiva.
TJ
Vários jogadores e estratégias, escolhas, coalizões, comunicação.
HG Percepção do problema por cada ator envolvido, esclarecer o problema.

–
ESTRUTURAÇÃO
DE PROBLEMAS

TEORIA DECISÃO

TEORIA COMUNICAÇÃO DOS GRUPOS

MECANISMOS (sigla)
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Cenário complexo com incertezas.
Pluralismos de atores com suas escolhas.
Levantar temas que demandam decisões.
Análise de contexto.
MG Indução: levar um ator a fazer aquilo que outro quer, identificação de atores, controle de
recursos de cada ator, cotas de poder, mapear emoções, pontos de discórdia,
preferências, etc.
Colocação dos problemas pelos atores.
TDAC Identificação de atores, cotas de poder, formas de relacionamento, qualidades,
interesses, interações, posicionamento – dilemas de cooperação, ameaça, etc.
Abordagem cíclica do problema, estruturação do problema.
Gerenciamento da incerteza, identificar soluções a serem trabalhadas, projetar soluções,
planos de ação.
AEE Identificar tomadores de decisão e acordos estabelecidos, identificar áreas de conflito,
resolver incompatibilidades.
Relatório de progresso de ações, prazos de resolução, com base em custos, tempo,
credibilidade.
Quadro 1 – Comparação entre o PES (Matus) e Mecanismos de Resolução de Conflitos (Bredariol, 2001)
Fonte: Autores (2013)

O Quadro 1 permite concluir que o PES apresenta, ao menos, algum tipo de relação com todos
os mecanismos de resolução de conflitos da amostra trabalhada, evidenciando afinidade da
metodologia para aplicação em situações de conflito socioambiental.
Visando uma melhor apuração desta comparação, os dados foram consolidados de forma a
representar a frequência com que os respectivos Momentos do PES foram constatados em cada grupo
de teorias abordados nesta pesquisa, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - PES (por momento) x Mecanismos de Resolução de Conflitos (BREDARIOL,2001).
PES – MOMENTOS
TEORIAS
M1
M2
M3
M4
Da Comunicação dos Grupos
4
2
7
2
Da Decisão – Estruturação dos Problemas
6
4
6
1
TOTAIS
10 (77%)
6 (46%)
13 (100%)
3 (23%)
Fonte: Autores (2013)

Os resultados dispostos na Tabela 1 demonstram que, todos os quatro Momentos do PES são,
respeitando-se os percentuais apurados, contemplados pelos mecanismos de resolução de conflitos aqui
abordados, destacando-se o Momento 3 – Estratégico com incidência em todos os respectivos
mecanismos.
Outra consolidação sobre os mecanismos constantes do Quadro 1 é apresentada na Tabela 2,
também servindo de lastro para a análise do PES frente a situações de conflitos socioambientais, ao
apurar a aplicação simultânea dos momentos do PES em relação aos mesmos.
Tabela 2 - Simultaneidade de aplicação do PES x Mecanismos de Resolução de Conflitos (BREDARIOL, 2001).
PES – MOMENTOS
TEORIAS
Apenas 1 dos
2 dos
3 dos
Os 4
Momentos
Momentos Momentos Momentos
Da Comunicação dos Grupos
3
1
2
1
Da Decisão – Estruturação dos Problemas
0
2
3
1
TOTAIS
3 (23%)
3 (23%)
5 (38%)
2 (15%)
Fonte: Autores (2013)
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De acordo com a Tabela 2, nota-se maior incidência na aplicação concomitante de três dos
quatro Momentos do PES, constatados em cinco (38%) dos mecanismos de resolução de conflitos da
amostra contemplada neste estudo, sendo os aspectos dos Momentos 1- Explicativo e 2 Estratégico do
PES os únicos presentes em todos os cinco mecanismos.
Desta forma pode-se inferir que, a ausência dos Momentos 2 – Normativo ou 4 – TécnicoOperacional do PES, se justifica pela vasta gama de metodologias de elaboração de planos/programas e
projetos difundidos, principalmente, pelas correntes tradicionais de administração, as quais,
consequentemente, não consideram a avaliação de cotas de poder na apuração dos respectivos
resultados.
Quanto à comparação entre os conteúdos levantados na revisão bibliográfica sobre conflitos
socioambientais urbanos e a metodologia PES, os resultados dessa análise são consolidados no Quadro
2.
Itens

Conflitos Socioambientais (Acselrad)
PES (Matus)
Incerteza
Dura:
complexidade,
fragmentação
e
a
incerteza
que
caracterizam os processos
Modelo de
sociais. Somente algumas possibilidades podem ser enumeradas, mas nenhuma probabilidade
realidade
pode ser atribuída.
Quase Estruturados: abordados nas dimensões - política, econômica, social, cultural, etc., para
Problemas os quais não existe solução normativa ou previamente conhecida.
Disputa pelo acesso, apropriação, uso e Problemas públicos cujo centro de jogo não
Tema
significação (material e simbólica) de recursos seja exclusivamente o mercado, mas o jogo
abordado
dispostos em um território.
político, econômico e social.
Atores sociais integrantes dos setores
público, privado e/ou sociedade civil
Atores sociais integrantes dos setores público, organizada, em constante conflito e/ou
Envolvidos privado e/ou sociedade civil organizada, em cooperação, onde suas motivações os levam
constante conflito.
a tomar posições de acordo com seus
interesses e capacidade de entendimento do
jogo em disputa.
Local onde ocorre o jogo social, ou seja,
Arena
Localidade física onde ocorrem os conflitos.
ocorre a prática política e o exercício da arte
de governar.
Espaço
de
poder
sobre
os
tipos
de
Compartilhadas e nenhum ator detém o
Cotas de
capital/recursos e de legitimação dos tipos de controle total das variáveis que estão
Poder
distribuição do poder do espaço material.
envolvidas na situação.
Quadro 2: Conflitos Socioambientais (Ref. Acselrad – Ecologia Política) x PES (Ref. Matus)
Fonte: Autores (2013)

Da análise do Quadro 2, tem-se no que tange ao item “Temas abordado”, a disputa pelo
acesso, apropriação, uso e significação (material e simbólica) de recursos dispostos em um território
enquadram-se como problemas de natureza pública, como explicitado pelo PES, uma vez que todos os
recursos do meio ambiente são de natureza pública e coletiva, bem de uso geral, cabendo inclusive a
todas as partes o respectivo zelo, como especificado na Constituição Brasileira de 1988 e demais
dispositivos legais correlatos.
Por contemplar disputa de recursos de natureza pública, obviamente não se restringe a
questões meramente mercadológicas, mas sim a um jogo com variáveis tanto econômicas quanto
sociais e políticas, indo ao encontro da abrangência do PES.
No que tange à especificação dos envolvidos e da arena que abriga o jogo social faz-se
importante destacar a ampliação de escopo dado pelo PES, no sentido de: prever uma interação de
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atores em posição de parceria e cooperação, mesmo dentro de uma situação conflitiva, e de expandir o
espaço de disputa para além dos limites físico-territoriais, caracterizando-o também como um locus
para prática política.
Quanto às cotas de poder, a abordagem sobre conflitos as configura como uma forma de
apropriação sobre diferentes tipos e frações de capital e recursos materiais, o que legitima a posição de
um ator dentro de um jogo social. Já o PES, complementa tal definição enfatizando a pulverização e
variabilidade de tais cotas “recursos” em face das jogadas investidas por cada ator em determinado
embate, ressaltando, assim, a dinamicidade que perfaz o jogo social.
Sobre os tipos de problemas e o modelo de realidade no qual os mesmos se inserem, o próprio
PES referencia a dinâmica e complexidade dos processos de produção social da sociedade, os quais
preveem a ocorrência de conflitos de natureza socioambientais.
Os conflitos socioambientais, geralmente, carecem de abordagem que considere as dimensões
política, econômica, social, cultural, dentre outras, e são dotados de uma multiplicidade de atores, com
interesses difusos e em constante e imprevisível variabilidade de posicionamento. Desse modo, os
conflitos socioambientais urbanos acabam se enquadrando ao modelo de realidade pautado na incerteza
dura, cuja complexidade e dinâmica inviabiliza a adoção de soluções previamente conhecidas, típica
dos problemas quase ou mal-estruturados abarcados pelo PES.
Frente a esta análise é possível direcionar a utilização de alguns elementos do PES para tais
embates. Assim, junto ao Momento Explicativo, a confecção do Fluxograma Situacional, com o
levantamento, descrição e seleção dos problemas, suas respectivas causas que podem ser relativas a
fluxos (jogadas – processos), acumulações (capacidade de produção de jogadas) e as regras permitidas
em determinado jogo – situação, que se dão dentro de três dimensões de espaço (dentro ou fora da
governabilidade do ator declarante do problema ou ainda fora da regra do jogo), constitui-se em uma
ferramenta de análise da situação. Desse modo, além de possibilitar a apreciação e entendimento da
situação problema em torno do conflito, identifica os chamados “nós críticos”, que são as causas nas
quais se pode e deve atuar com eficácia. O Fluxograma Situacional, conforme exemplificado pela
Figura 1 é o ponto de partida para iniciar o processo de transformação da realidade e que subsidiará a
elaboração do plano de ações.
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Figura 1: Exemplo de Fluxograma Situacional (“O” expressa o nó crítico) âmbito temático o “Jogo de
Futebol”; o problema “ Fraco Desempenho do Time Azul” e “planejador” o Presidente do Time Azul.
Fonte: Matus (1995)

Já no Momento Normativo deverão ser enumeradas as Operações (OP) necessárias e seus
respectivos Recursos (R) (econômicos, poder político, conhecimentos e capacidades organizativas)
para enfrentamento dos nós críticos identificados no momento anterior, valendo-se, para isso, de uma
Matriz de Recursos Necessários para as Operações, conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 - Matriz de Recursos Necessários para as Operações
OPERAÇÕES
RECURSOS
OP1
OP2
OP3
R1
X
X
R2
X
X
R3
X
X
X
Fonte: Adaptado de Matus (1995)

Atendendo às prescrições da metodologia, as incertezas “acidentes de percurso” que
influenciam os inumeráveis resultados previstos na realidade incerta em que se inserem os conflitos
socioambientais devem ser relacionadas e analisadas mediante o contexto e não por meio de simples
adivinhações. Assim como as surpresas “incertezas com baixa probabilidade de ocorrência, mas que
podem provocar grandes impactos”, por se tratarem de variáveis que escapam à capacidade de controle,
governabilidade e predição,
No tocante ao Momento Estratégico, a Matriz de Motivações possibilitará definir o
posicionamento dos atores em relação às Operações (OP) desenhadas no Momento Normativo, ou seja,
se são de alienação – indiferença (0); oposição – conflito (-) ou de engajamento – cooperação (+),
conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Matriz de Motivações
OPERAÇÕES
ATORES
OP1
OP2
A1
+
A2
0
+
A3
0
Fonte: Adaptado de Matus (1995)

OP3
+
-

A construção da Matriz de Controle dos Atores sobre os Recursos permitirá identificar o grau
de intensidade e de controle de cada ator sobre os recursos (o peso de cada um dentro do jogo). Isso se
constitui em um indicador da força de um ator, permitindo estimar e comparar com a de outros atores
inseridos no mesmo jogo social. A Tabela 5 consolida essa ideia.
Tabela 5 - Matriz de Controle dos Atores sobre os Recursos
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RECURSOS
R1(=100)
R2 (=100)
R3 (=100)
50
10
30
20
60
10
30
30
60
Fonte: Adaptado de Matus (1995)

ATORES
A1
A2
A3

Por fim, para subsidiar a análise de viabilidade das operações, deverá ser confeccionado, em
formato de matriz, o Balanço de Viabilidade das Operações do Plano, com base nas três matrizes
construídas anteriormente e apresentadas nas Tabelas 3, 4 e 5, conforme Tabela 6.

OPERAÇÃO
01

02

03

Tabela 6 - Balanço de Viabilidade das Operações do Plano
RECURSOS
ATOR/POSIÇÃO
SOMA SALDO
R1
R2
R3
+A1
50
30
240
-A2
20
10
-30
210
0A3
+A1
10
10
+A2
60
60
60
-A3
30
-30
+A1
50
10
30
90
-A2
20
60
10
-90
-120
-A3
30
30
60
-120
Fonte: Adaptado de Matus (1995)

AVAL
Viável

Viável

Inviável

Deve-se considerar que, os resultados apresentados no Balanço (Tabela 6) não devem ser
analisados de modo isolado. Deve ser empregada uma análise sistêmica frente a todo o “balanço” e ao
plano elaborado. Além disso, as matrizes que compõem o balanço não são estáticas no tempo e não só
podem como devem sofrer alterações a cada jogada dentro do jogo social, no caso, no conflito
socioambiental.
Tais resultados, devidamente analisados sob uma perspectiva mais ampla, subsidiarão o
direcionamento da atuação do ator planejador frente aos demais atores que se posicionam contrários a
uma operação e que exercem substancial controle sobre algum recurso crítico necessário.
Esta atuação deverá apontar para a tentativa de se mudar a motivação dos demais atores
opositores, neutralizando-os ou enfraquecendo o controle que exercem sobre um recurso necessário, ou
até mesmo tornando-os favoráveis à determinada operação, utilizando, para isso, certos meios
estratégicos, tais como: a imposição, a persuasão, a negociação, a recompensa e intercâmbio, a
mediação, a coação, o confronto e dissuasão.
Com relação ao Momento Tático-Operacional, o PES recomenda, assim como outras
metodologias de planejamento, o acompanhamento do plano por meio do monitoramento de
indicadores de eficiência e eficácia, porém, pela sua abordagem técnico-política. O PES salienta a
necessidade e importância de uma apuração para além dos resultados econômico-financeiros,
considerando-se também o saldo quanto aos demais recursos envolvidos, como: poder político,
conhecimentos e capacidades organizativas.
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados desta pesquisa ratificam a aderência do PES para lidar com as situações de
conflitos socioambientais. Ressalva-se que, por se tratar de um método robusto, urge desmistificá-lo. A
simplificação do PES para adoção com essa finalidade, pode se dar de modo flexível e parcial,
inicialmente, por meio da seleção de alguns de seus vários elementos.
Nesse sentido, o PES resulta em grande utilidade prática a serviço dos atores sociais
envolvidos em embates de natureza socioambiental.
Porém, é indispensável que todos os quatro Momentos da metodologia sejam contemplados,
fator essencial para garantia da abordagem, processamento e gestão técnico-politica referenciados pelo
PES e que permeiam os conflitos socioambientais urbanos comumente ocorrentes.
Para resolução de conflitos, em contraposição a posturas adotadas, nota-se o diferencial
democrático do PES ao possibilitar a participação dos atores envolvidos em tais embates, na definição
dos problemas que perfazem tal situação e na construção de ações conjuntas, mediante as opiniões,
visões, percepções e significados e esforços de cada um dentro de um plano para transformação da
realidade social.
Outra contribuição do PES nesse contexto aponta para as ações estratégicas. O processamento
político do plano, onde os diferentes atores sociais, envolvidos na situação conflitiva, com visões
distintas em alguns pontos e semelhantes em outros, criam circunstâncias de cooperação e conflito. De
forma geral, o PES postula que os atores sociais concorram para um objetivo comum, o que incentivará
o desenho de situações de cooperação.
Destaca-se ainda, junto ao PES, a questão do monitoramento do plano, que no caso dos
conflitos socioambientais deve contemplar a contabilização de cotas de poder, articulação,
governabilidade, influência e recursos materiais, os quais são importantes de serem creditados na conta
de cada ator social que vislumbra estar constantemente em ação em futuros jogos sociais.
Quando submetidos à ótica da metodologia PES, os conflitos socioambientais ganham maior
inteligibilidade em sua abordagem, processamento e gestão. Assim, ao proporcionar um melhor
entendimento da situação de embate o PES, possibilita também visualizar formas de intervenção que,
eventualmente, poderão ser transformadas em políticas públicas ou até gerar contribuições que venham
a ser agregadas às já existentes.
A contribuição prática que o PES pode emprestar aos atores sociais envolvidos em situações
de conflitos socioambientais confere a esta pesquisa status de relevância, a partir do momento que se
abrem oportunidades para que estudos futuros abarquem a utilização da metodologia em casos reais de
embates envolvendo questões sociais e ambientais.
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REFLEXÕES E APROXIMAÇÕES ENTRE SUSTENTABILIDADE E CADEIA DE
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Resumo: Muitas são as discussões sobre o papel e os desafios que empresas possuem em incorporar práticas que facilitem
sua contribuição para a sustentabilidade, as quais cada vez mais devem ser ampliadas para os relacionamentos que
envolvem essas organizações. Considerando esta ideia, o conceito disseminado até então – Gestão da Cadeia de
Suprimentos Sustentável – tem discutido a aproximação entre cadeia de suprimentos e práticas para a sustentabilidade. No
entanto com um foco excessivo para a dimensão ambiental. Assim sendo, o objetivo do ensaio teórico é compreender como
aproximar os temas sustentabilidade e cadeia de suprimentos, a partir de uma lógica de país emergente. Justifica-se esta
discussão considerando que se assume muita influência externa, abrindo uma lacuna de pesquisa para as questões locais.
Com a aproximação teórica realizada, identificou-se que aspectos sociais necessitam ser ressaltados, e que, no contexto
brasileiro, suas especificidades necessitam ser consideradas para que seja possível discutir uma perspectiva adaptada de
Sustentabilidade na cadeia de suprimentos.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Cadeia de suprimentos; Dimensão social; País emergente.

Abstract: Many are the discussions on the role and challenges that companies have to incorporate practices that facilitate
their contribution to sustainability, which increasingly should be extended to relationships involving these organizations.
Considering this idea, the concept spread so far - Sustainable Supply Chain Management - has discussed the connection
between supply chain and practices for sustainability. However, we observe an excessive focus for the environmental
dimension. Therefore, the aim of the theoretical essay is to understand how to approach the sustainability and supply chain,
from an emerging economy perspective. We justify this discussion considering that takes a lot of exterior influence, opening
a gap of research to local issues. With the theoretical approach performed, it was found that social aspects need to be
highlighted, and that, in the Brazilian context, their specificities need to be considered so that you can discuss the adapted
perspective of Sustainability in the supply chain.
Key-words: Sustainability; Supply Chain; Social Issue; Emerging Economy.
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1. Introdução
Em meio à construção de um maior alinhamento entre as pesquisas existentes sobre
sustentabilidade e cadeia de suprimentos e o entendimento de seus conceitos ainda vistos como
emergentes em sua base teórica, percebe-se ser necessária a ampliação do conjunto de abordagens que
contribui nesse sentido. Com inspiração na reflexão de Halldórsson, Kotzab e Skjøtt-Larsen (2009)
sobre a necessidade de não apenas haver a extensão das atuais práticas, mas uma melhor interação entre
os temas, entende-se que o repensar e a revisão de conceitos que possuem tendência para uma visão
prática, sem uma preocupação com a consistência teórica profunda que norteia essa construção, pode
contribuir para uma nova compreensão ou, ainda, para a utilização de diferentes lentes rumo à redução
de possíveis obstáculos que obstruam o seu surgimento, bem como de inconsistências que permeiam a
formação de conceitos.
Muito do que se discute sobre sustentabilidade e cadeia de suprimentos, de forma individual ou
sobreposta, traz a necessidade de um novo olhar para uma abordagem teórica concisa, uma vez que ao
se focar a perspectiva prática centra-se na busca por um conjunto de soluções imediatas. Seguindo esse
pensamento, apesar da gama de contradições que envolvem os temas, sejam internamente ou mesmo na
tentativa de aproximação entre os mesmos, abre-se como lacuna de pesquisa a necessidade de
articulações entre as temáticas, as quais necessitam de uma compreensão clara das origens e evoluções
que estão sendo trabalhadas, buscando-se novas construções teóricas, pela importância dos temas para
a sociedade, bem como o emergir de discussões sobre esta lógica no mercado.
A partir dessa visão e com a compreensão individual de cada um dos temas, percebe-se que de
acordo com Seuring e Gold (2013), a sustentabilidade está sendo integrada no mainstream de pesquisa
de gestão da cadeia de suprimentos (GCS). No mesmo sentido, segundo Ashby, Leat e Hudson-Smith
(2012), a sustentabilidade e a GCS tem apresentado um crescente foco de estudo enquanto área de
pesquisa, no entanto, como se ressalta, ainda existe pouca literatura que examine os dois temas segundo
suas características principais. Com essa noção, de acordo com Halldórsson, Kotzab e Skjøtt-Larsen
(2009), questiona-se como estão sendo aproximadas essas temáticas, à medida que se observa uma
mudança coletiva necessária.
São muitos os autores que têm buscado realizar uma aproximação entre os temas (CARTER;
ROGERS, 2008; CARTER; EASTON, 2011; GOLD; SEURING; BESKE, 2010; PAGELL; WU,
2009; SEURING; MÜLLER, 2008b), todavia suas contribuições estão mais direcionadas para uma
sobreposição de temas, sem uma maior construção teórica tida como necessária. Assim, existe
disseminado atualmente o conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável (GCSS), que
representa essa aproximação, todavia novas lentes teóricas de análise são necessárias para contribuir
com as evoluções do tema, ao se dar um passo para trás, entender o que se propõe, e continuar
caminhando.
A partir dessas considerações, o objetivo deste artigo é compreender como aproximar os temas
sustentabilidade e cadeia de suprimentos, a partir de uma lógica de país emergente. Para tanto, o estudo
caracteriza-se como ensaio teórico, pois não se restringe a analisar o que a literatura versa sobre o
assunto, mas configura-se como uma escrita reflexiva que busca estabelecer relações, convergir
pensamentos e propor questionamentos que enriquecem o debate do assunto (MENEGHETTI, 2011).
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Considerando que as temáticas selecionadas para a construção deste estudo possuem considerável
amplitude, entende-se que a utilização dessa abordagem busca contribuir com uma visão mais clara e
efetiva sobre tais discussões.
Como forma de melhor entendimento da proposta, o artigo está organizado em cinco partes
distintas além desta introdutória, a partir da seguinte sequência: uma visão sobre sustentabilidade, uma
discussão sobre relacionamentos interorganizacional e cadeia de suprimentos, a apresentação de como
se tem estudo o tema até então, ao se questionar se existe de fato relação completa entre os mesmos, a
realização de reflexões e aproximações entre os temas e, por fim, a apresentação das considerações
finais. Com isso, percebe-se que a discussão apresenta uma contribuição positiva para os estudos a
serem realizados sobre o tema, uma vez que a partir do entendimento das origens e convergências entre
os mesmos, torna-se facilitado a construção de discussões mais consistentes nesse sentido.
2. Sustentabilidade
À medida que se observa as discussões sobre sustentabilidade atualmente realizadas, entende-se
que estão cada vez mais claras as preocupações existentes com as ações humanas e seus impactos sobre
os recursos existentes no Planeta. Marcando essa questão, na Conferência Rio+20, realizada em 2012,
observou-se que empresas, governos, ONGs e sociedade civil mostraram-se presentes e dispostos a
discutir ações e apresentar visões sobre a temática (UNCSD, 2012). Este fato relaciona-se com a ideia
do desenvolvimento sustentável no que se refere a uma mudança na atuação de diferentes atores
voltados para a busca por uma harmonia entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais, e a
preocupação em atender as necessidades das gerações atuais e futuras (WCDE, 1987).
Apesar desse entendimento, com uma perspectiva crítica sobre sustentabilidade, surge como
questionamento principal: a epistemologia assumida é inclusiva, fundada na ética e no valor real?
(FERGUS; ROWNEY, 2005a; 2005b). Para Lelé (1991) e Banerjee (2003) são muitos os
entendimentos equivocados do tema, desde a compreensão clara sobre a proposta e o impacto na
sociedade, até a preocupação de para quem são apresentados os holofotes. Pelo seu surgimento em
meio a discussões com foco no econômico, a Sustentabilidade ainda assume uma limitação e
inconsistência quanto ao seu âmbito de atuação, pois na maioria dos casos tem assumido o foco na
manutenção do status quo, sem assumir a proposta de mudança atribuída ao tema (HOPWOOD,
MELLOR; O’BRIEN, 2005).
De acordo com Banerjee (2003), o desenvolvimento sustentável é uma tentativa de reconciliar
interesses opostos, visando benefícios econômicos e ambientais simultaneamente. O que é uma
contradição, segundo o autor, porque o sustentável e o desenvolvimento são baseados em suposições
incompatíveis. Em contrapartida, para Lelé (1991) essa contradição não pode ser ressaltada, uma vez
que seguindo o pensamento dos economistas neoclássicos a ideia de desenvolvimento relaciona-se com
a ampliação do bem-estar social, e não a má interpretação que tem recebido, a qual se deslocou para a
ideia de crescimento econômico. Com essa noção, como apresentado no Relatório de Brundtland,
entende-se que:
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Desenvolvimento sustentável é um processo de mudança na qual a exploração dos recursos, a
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico, e a mudança
institucional estão todos em harmonia e aumentando o potencial atual e futuro em atender as
necessidades e aspirações humanas (WCED, 1987, n.p.).

Mesmo com a existência dessas discussões internas, percebe-se que à medida que se assume um
contexto de mudança nas atividades desenvolvidas por um conjunto de atores, um novo contexto pode
ser criado. Segundo Peattie (2007), para que a sociedade consiga incorporar os desafios inerentes a
Sustentabilidade, o principal aspecto a ser visualizado relaciona-se com a ideia de gestão, tendo em
vista que os padrões de produção e consumo praticados não são sustentáveis e necessitam de uma
melhor orientação. Com isso, diferentes organizações, dentre as quais as empresariais, devem assumir
novos comportamentos e preocupações ao se voltar para a redução dos atuais impactos sobre a
sociedade.
Considerando essa perspectiva, principalmente em relação ao Triple Bottom Line – TBL, as
definições sobre como abordar a sustentabilidade em determinada área de estudo deve considerar: as
singularidades do tema, a possibilidade de interação entre as abordagens e a busca por uma consistência
dentro do contexto de pesquisa. Assim, à medida que são diferentes as atuações dos atores sociais que
podem contribuir para a sustentabilidade, surge como uma perspectiva de análise positiva salientar o
que pode ser trabalhado para uma mudança na maneira que se realizam aproximações entre os campos
de pesquisa, assim como nas ações práticas que podem ser realizadas quando se observam as dinâmicas
da sociedade. Portanto, assume-se aqui que as organizações possuem uma contribuição,
individualmente e dentro de formatos de relacionamento.
3. Relacionamentos Interorganizacionais e Cadeia de Suprimentos
Em meio às influências de muitas pressões que são identificadas na atual dinâmica de mercado,
cada vez mais as organizações necessitam se posicionar, seja como respostas ao que lhe vem sendo
imposto, seja assumindo um comportamento de pró-atividade na busca por uma melhor alternativa de
sobrevivência (OLIVER, 1991). Para Parmigiani e Rivera-Santos (2011), alguns acadêmicos
tradicionais indicam que um relacionamento interorganizacional facilita o alcance de maior eficiência e
de recursos valiosos, noutra perspectiva observando as parcerias que são criadas, destaca-se que as
atividades são mais eficazes e que as relações interorganizacionais e interpessoais são reforçadas.
Apesar dessa noção, ao se considerar sua construção teórica como heterogênea, são necessárias
explicações mais claras sobre essas em meio as interações de mercado (OLIVER, 1991;
PARMIGIANI; RIVERA-SANTOS, 2011).
De acordo com Parmigiani e Rivera-Santos (2011), nenhuma organização é uma ilha atuando no
mercado, todas necessitam de relacionamentos com outras organizações para sobreviver. Tais
relacionamentos interorganizacionais podem ser entendidos como sendo estrategicamente importantes
e cooperativos entre uma organização focal e uma ou mais organizações para compartilhar ou trocar
recursos no atendimento de suas metas (OLIVER, 1991; PARMIGIANI; RIVERA-SANTOS, 2011).
Para tanto, como apresentam Santos e Eisenhardt (2005), deve-se observar as fronteiras organizacionais
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que demarcam a estrutura social que constitui a organização, as quais podem facilitar a compreensão da
atuação da organização focal individualmente e em relação aos demais participantes do mercado.
Como se observa, tais relacionamentos surgem como basilares para a continuidade das
organizações, as quais são formadas de diversas maneiras e com diferentes abordagens, dentre as quais
o relacionamento vertical, denominado de cadeia de suprimentos (PARMIGIANI; RIVERA-SANTOS,
2011). De acordo com Burgess, Singh e Koroglu (2006), existe pouco consenso sobre o conceito
utilizado para se estudar cadeia de suprimentos, sendo esta entendida ainda como uma disciplina muito
fragmentada (GIUNIPERO et al., 2008). No entanto, assume-se cadeia de suprimentos como um
conjunto de três ou mais entidades (organizações ou indivíduos) diretamente envolvido com os fluxos
de produtos, serviços, finanças e/ou informações, do recurso até o consumidor final (MENTZER et al.,
2001).
Segundo Mentzer et al. (2001), a cadeia de suprimentos pode ser observada como um fenômeno
que existe nos negócios, mas que necessita ser gerido, por isso utiliza-se o termo Gestão da Cadeia de
Suprimentos, para lidar com pesquisas inerentes a esse relacionamento interorganizacional. Apesar
dessas delimitações, está clara a necessidade de maior aprofundamento teórico desse conceito, no qual
se ratifica a necessidade de se ultrapassar o obstáculo das operações e aprimorar as discussões sobre o
tema (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006). Isso se torna possível a partir da utilização de certos
“tipos” de teorias, ou mesmo, pela realização de pesquisas com uma abordagem multi teórica
(GIUNIPERO et al., 2008). Assim, para este ensaio define-se gestão da cadeia de suprimentos como:
A coordenação sistemática e estratégica das funções empresariais tradicionais e das táticas
empresariais, dentro de uma empresa específica, e através dos negócios dentro de uma cadeia
de suprimentos, com o objetivo de melhorar o desempenho em longo prazo das empresas
individuais e da cadeia de suprimentos como um todo (MENTZER et al., 2001, p.18).

Essa é considerada por Burgess, Singh e Korglu (2006) a definição mais clara para o tema,
apesar de haver algumas inconsistências na construção teórica do conceito. Segundo os autores pela
falta de consistência teórica existente em relação ao conceito em si, deve-se buscar ultrapassar o
obstáculo em relação às operações, que recebe maior foco nas pesquisas sobre o tema, e buscar adequar
outras visões como a estratégica e aquela relacionada aos estudos organizacionais. Em contrapartida,
Giunipero et al. (2008) afirmam que diferente do que foi argumentado por esses autores, a questão
estratégia obteve um salto de pesquisas no começo deste século, necessitando assim de outros
aprofundamentos. Vale ressaltar que para Burgess, Singh e Korglu (2006) o termo gestão da cadeia de
suprimentos já está consolidado na teoria, o que falta é uma maior consistências em sua base teórica de
discussão enquanto tema individual e em suas relações com os demais, como é o caso da
sustentabilidade.
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4. Sustentabilidade e Cadeia de Suprimentos: o que se discute atualmente?
Observando-se as origens e como os temas separadamente vêm sendo trabalhos em seus campos
de atuação, criar um perfil de como os mesmos estão sendo trabalhados surge como pressuposto para
melhor aproximá-los em relação aos estudos organizacionais. Isso é necessário, pois como apresentam
Seuring e Müller (2008a), o alcance da sustentabilidade e de uma gestão da cadeia de suprimentos
sustentável, tem sido assumido como um objetivo secundário, pois os conceitos são discutidos
separadamente, não se demonstrando como eles se completam. Essa ideia é ratificada por Gold,
Seuring e Beske (2010) à medida que esses indicam a existência limitada de uma literatura que englobe
os temas.
No momento atual de discussões, o termo mais disseminado é Sustainable Supply Chain
Management (SSCM) que pode ser traduzido como Gestão da Cadeia de Suprimentos Sustentável
(GCSS). Como apresenta Ashby, Leat e Hudson-Smith (2012), as discussões iniciais sob essa
perspectiva apontam o ano de 2003, mas apenas em 2008 uma gama maior de artigos foi sendo
publicada sobre o conceito. Para Carter e Easton (2011) essa discussão teve um crescimento maior,
pois a Sustentabilidade após se tornar um grande chavão no mundo empresarial pode ser observada
como uma licença de negócios para o século XXI.
Apesar desta visão puramente mercantilizada e limitada, a mesma não é observada como a mais
disseminada entre os pesquisadores do tema. Como apresentado na literatura, outros autores que
trabalham essa relação com a cadeia de suprimentos, entendem Sustentabilidade a partir do Triple
Bottom Line - TBL (ASHBY; LEAT; HUDSON-SMITH, 2012; BOMMEL, 2011; CARTER;
ROGERS, 2008; FABBE-COSTES; ROUSSAT; Colin, 2011; PAGELL; WU, 2009; SEURING;
MÜLLER, 2008a; 2008b), o qual busca por meio da apropriação da ideia de desenvolvimento
sustentável ao contexto empresarial, alinhar as dimensões social, econômica e ambiental visando uma
contribuição maior do ator empresa para uma mudança maior, seguindo a ideia de valor coletivo
compartilhado.
Já em relação a cadeia de suprimentos, Carter e Rogers (2008) destacam a existência de pouca
consistência teórica, o que ressalta o que foi apresentado anteriormente, entendendo-se a cadeia de
acordo com a filosofia do negócio e como se integram os atores entre o ponto de origem e consumo
(LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007; SVENSSON, 2007). No entanto, Svensson (2007)
ressalta a necessidade de se observar aspectos além da restrição direta que se faz à visão vertical,
trabalhando ainda com aspectos horizontais. Nesse sentido, Bommel (2011) indica que as cadeias de
suprimentos na realidade não são cadeias lineares, mas redes complexas com links entre diferentes
autores, por esse motivo o autor trabalha com a perspectiva de supply network, utilizando uma
perspectiva de cadeia-rede.
A partir dessas visões macro, percebe-se que lidar com conceitos amplos como são a
sustentabilidade e a cadeia de suprimentos, exige uma observação complexa de como integrar as ações
desenvolvidas pela área de gestão e as necessidades e aspirações que uma mudança de pensamento por
um desenvolvimento sustentável (LINTON; KLASSEN; JAYARAMAN, 2007). Corroborando a
afirmação, Ashby, Leat e Hudson-Smith (2012) indicam que esses são conceitos que implicitamente
exigem uma visão holística e integrada, o que representa as limitações observadas atualmente sobre os
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temas, ainda aprisionada. Isso se relaciona com a falta de conhecimento consistente sobre os mesmos
(WOLF, 2011).
Para Carter e Easton (2011), de todos os artigos analisados em sua pesquisa, entre 1991-2000
nenhum artigo foi trabalhado sobre sustentabilidade; entre 2001-2010 começou-se a trabalhar com RSE
(18,75%); e entre 2001-2010 apenas 25% dos artigos analisados usam propriamente a sustentabilidade.
Essa visão havia sido apresentada por Carter e Rogers (2008) quando os autores comentam que a
maioria das definições de sustentabilidade incorpora as preocupações econômicas e ambientais, bem
como conceituações de RSE buscando alinhar as questões sociais e ambientais. De todas as
informações, pode-se destacar que raras são as discussões que conseguem agregar a visão completa da
sustentabilidade.
Num entendimento completo de como se pesquisa atualmente a sustentabilidade em relação à
gestão da cadeia de suprimentos, são raras conceituações precisas e claras sobre o que é Gestão da
Cadeia de Suprimentos Sustentável. Para Pagell e Wu (2009), seria necessário observar três vertentes
de atuação: (1) existência de melhores práticas; (2) reconceituação de toda a cadeia; e (3) integração
entre elos da cadeia. Já para Seuring e Muller (2008b): (1) gestão dos fornecedores para avaliação de
risco e de desempenho; e (2) gestão da cadeia de suprimentos para produtos sustentáveis. No entanto,
nem todas essas características são as mesmas que devem ser consideradas num contexto de país
desenvolvido e emergente, uma vez que surgem novas demandas para cada uma dessas localidades.
Assim sendo, busca-se compreender uma nova maneira de se observar a relação entre os temas dentro
de uma lógica de país emergente.
5. Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos: uma visão para países emergentes
Para uma compreensão mais clara da relação entre a sustentabilidade e a gestão da cadeia de
suprimentos, Halldórsson, Kotzab e Skjøtt-Larsen (2009) discutem a existência de três abordagens: (1)
uma estratégia integrada, na qual a sustentabilidade é consistente com a visão de GCS; (2) uma
estratégia de alinhamento, na qual a sustentabilidade é vista como complementar ao foco da cadeia
tradicional, em relação aos custos e serviços; e (3) uma estratégia de substituição, na qual o conceito
tradicional de GCS é substituído por uma abordagem alternativa em relação aos aspectos sociais e
ambientais. De todas essas visões, percebe-se que grande parte das pesquisas foca a segunda
abordagem, poucas a primeira e a terceira ainda não é observada.
Em sua pesquisa Carter e Rogers (2008) questionam: Como o termo sustentabilidade pode ser
definido e aplicado à gestão da cadeia de suprimentos? Nesse ponto, Halldórsson, Kotzab e SkjøttLarsen (2009) conseguem demonstrar possíveis vertentes de atuação. Para este ensaio assume-se a
primeira como aquela norteadora da discussão que segue, pois se entende que a integração entre os
termos é a melhor das opções. Vale salientar que para isso assumem-se também as visões inerentes a
cada um dos temas, a sustentabilidade enquanto um valor coletivo e a gestão da cadeia de suprimentos
como um tema que pode ser melhor trabalhado, uma vez que é possível reduzir o foco puramente
econômico atribuído às suas origens, por não ser algo rigidamente definido buscando-se uma
contribuição direta para a sustentabilidade (BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006).
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No contexto brasileiro ainda são poucas as pesquisas que assumem o conceito do TBL
totalmente (BRITO; BERARDI, 2010; CARVALHO; BARBIERI, 2013; GONÇALVES-DIAS;
LABEGALINI; CSILLAG, 2012; SILVA et al., 2013), na busca por se criar um entendimento nacional
sobre o tema. Alguns desses autores buscam trabalhar com o Triple Bottom Line, bem como na
interação de diferentes atores (multistakeholders) como influenciadores na estrutura da cadeia, mesmo
que em certos momentos não fique clara a integração entre dimensões. Existem outros autores que se
propõem a trabalhar com o tema, mas que realizam confusões entre conceitos e muitas vezes pesquisam
logística reversa, gestão ambiental e cadeia de suprimentos verde como sinônimos de GCSS, o que se
sabe não poder ser desta maneira.
Com isso, para Brito e Berardi (2010), Gonçalves-Dias, Labegalini e Csillag (2012) e Silva et
al. (2013), pesquisas nacionais não possuem foco na cadeia e nos relacionamentos como um todo,
apenas em aspectos pontuais de operações. Apesar dessas limitações, percebe-se que aos poucos o tema
vem se aprofundando no país no sentido de entender os motivadores para a inserção de estratégias
sustentáveis ao longo das cadeias. Segundo Gonçalves-Dias, Labegalini e Csillag (2012, p.529) “é
preciso dar ênfase à realidade do país, ressaltar inovações genuinamente brasileiras, [...] e sobre
iniciativas práticas ainda não sistematizadas pela academia”. Essa perspectiva abre campo de pesquisa
nacional, que pode a partir de uma visão crítica vir a demonstrar um discurso próprio a partir de suas
especificidades.
Griesse (2007) argumenta que para a melhor construção de interações entre organizações no
mercado, por o Brasil ser considerado como multifacetado, devem ser observadas: a diversidade
geográfica, as desigualdades nas questões socioeconômicas, e as tendências atuais da política e da
economia, os quais tendem a adaptações nas práticas que são desenvolvidas nas cadeias de suprimento
a depender das características que as circundam. Ao se considerar esta reflexão, pode-se retomar um
questionamento realizado por Sharma e Ruud (2003), estaria a sustentabilidade nas cadeias de
suprimentos condicionadas a grupos ou redes de organizações em uma mesma região geográfica,
fragmentando-se as cadeias globais? Tal ideia considera a necessidade de uma repensar os motivos para
esta estratégia.
Em meio a uma perspectiva de apreensão sobre o que melhor poderia representar as práticas de
sustentabilidade, principalmente trazendo um foco para país emergente, assume-se que um maior
destaque pode ser considerado sobre os aspectos sociais. Isso ocorre, pois como apresentado
anteriormente, poucas são as pesquisas que consideram a dimensão social em si, bem como que
observam o conjunto de desigualdades e assimetrias existentes. De acordo com Ashby, Leat e HudsonSmith (2012), um dos motivos para essa condição limitada de pesquisa pode estar na natureza humana
da dimensão. Apesar disso, Sharma e Ruud (2003) e Seuring e Müller (2008b) discutem a necessidade
de integração e inserção desta dimensão social no discurso sobre sustentabilidade na cadeia de
suprimentos, no sentido de deixar claro o TBL.
Para tanto, entende-se que há necessariamente que haver uma interação das relações e estruturas
sociais consideradas com um processo de institucionalização de práticas voltadas para a
sustentabilidade, as quais podem ser bem verificadas com relação a responsabilidade social empresarial
e o desenvolvimento de ações e práticas que influenciam a comunidade, em diferentes áreas como
educação, por exemplo (CILIBERTI; PONTRANDOLFO; SCOZZI, 2008). Assim, segundo Hutchins e
Sutherland (2008), deve-se considerar a identificação das fronteiras que circundam a avaliação do
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impacto social resultante da interação entre empresas e seus fornecedores, dentre outras ações. Isso
contribuiria para que houvesse um estreitamento entre as relações sociais, facilitando assim o
surgimento da sustentabilidade.
6. Considerações Finais
Como apresentado ao longo de toda a presente discussão teórica, são diferentes as
características que devem ser consideradas na construção de uma ideia aproximada entre
sustentabilidade e cadeia de suprimentos. Percebe-se que para o desenvolvimento do tema diferentes
ênfases podem ser realizadas, as quais devem observar quais as especificidades e demandas que dadas
localidades possuem em relação ao que está sendo praticado. Verificou-se que existe uma escassez de
pesquisas com relação à dimensão social da sustentabilidade que de forma alinhada com as demais
necessita ser desenvolvida e considerar os impactos que são gerados a partir das práticas empresariais
observadas, individualmente ou em parceria. Com isso, para esta discussão, mesmo que a ênfase tenha
sido em aspectos sociais, não se desconsidera a necessidade e a atuação de ações econômicas e
ambientais.
Com essas considerações, não se tem a pretensão de demonstrar a efetiva e única forma de
observar a relação, mas busca-se estimular reflexões sobre o tema num sentido efetivo: o que se discute
até então segue um caminho consistente? Ao longo de todo o ensaio, buscou-se demonstrar que existe
certo nível de consistência em grande parte das pesquisas, no entanto é necessário que haja um
aprofundamento no alinhamento das questões sociais junto as práticas de sustentabilidade na cadeia, o
que demanda maior esforço do que se tem discutido em ampliar o escopo de discussão e não apenas
indicar a falta de profundidade nesta dimensão ressaltada. Além disso, ao buscar apresentar uma maior
proximidade com as organizações, buscou-se demonstrar possibilidades de inter-relações teóricas.
Assim sendo, percebe-se que o objetivo proposto foi alcançado, na medida em que por meio de
uma reflexão sobre os dois temas em sua origem e o entendimento aproximado entre os mesmo, foi
possível compreender como o tema vem sendo abordado, bem como ressaltar a necessidade de maiores
estudos que considerem tanto a ideia de especificidades locais quanto a perspectiva da dimensão social
como maior contributiva para a sustentabilidade em cadeia de suprimentos, num contexto de país
emergente. Toma-se como limite de discussão, estudar apenas a relação direta entre os temas, mesmo
que a mesma ainda seja incipiente no Brasil, no entanto, identifica-se uma contribuição positiva à
medida que se estimula o desenvolvimento de novas discussões que considerem a ideia de
Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos.
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Resumo: O presente artigo trata da gestão ambiental aplicada ao agronegócio. Tendo em vista que os principais atores da
cadeia de valor desempenham importante papel na aplicação de práticas de responsabilidade social, algumas empresas têm
trazido a sustentabilidade como premissa essencial para estratégia do negócio em suas relações comerciais. O crescimento
anual da produtividade do Brasil é de 3,6 % ao ano. A agroindústria é um dos principais atores da economia brasileira, mas
também é um dos setores econômicos que têm atraído questionamentos quanto aos seus impactos socioambientais.
Observou-se que são poucas as ferramentas de gestão ambiental aplicadas atualmente, sobretudo em função do alto custo,
mas que, principalmente as empresas de grande porte produtoras de defensivos agrícolas, dispõem de serviços oferecidos
aos seus clientes, produtores agrícolas. Diante deste cenário, a orientação para a sustentabilidade ajuda a identificar riscos e
abre novas oportunidades de negócios para as empresas, por exemplo, para o desenvolvimento de ferramentas de gestão
sustentável que geram valor ao seu negócio. Assim, o objetivo deste trabalho é de apresentar uma análise do uso de uma
ferramenta de gestão ambiental, o AgBalanceTM, por uma indústria do setor de Commodities no Brasil, por meio da
metodologia de estudo de caso.
Palavras-chave: Socioecoeficiência, AgBalanceTM, agronegócio, gestão ambiental aplicada
Abstract: This paper discusses the environmental management applied to agribusiness. Given that the main actors of the
value chain play an important role in the implementation of social responsibility practices, some companies have brought
sustainability as an essential premise for business strategy into their commercial relations. The annual productivity growth
in Brazil is 3.6% per year. The agricultural industry is a major player in Brazilian economy, but is also one of the economic
sectors that have been questioned about its social and environmental impacts. It was observed that there are few
environmental management tools currently applied, especially in light of the high cost. But mainly the large companies
producing crop protection products have services offered to their customers, agricultural producers. In this scenario, the
sustainability orientation helps to identify risks and opens new business opportunities for companies, for example, to the
development of management tools that generate sustainable value to their business. The aim of this study is to present an
analysis of the use of an environmental management tool, the AgBalance TM for a Commodities sector industry in Brazil,
using the case study methodology.
Key-words: Socio-ecoefficiency, AgBalanceTM, agribusiness, applied environmental management
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INTRODUÇÃO
A demanda de recursos naturais devido ao crescimento da população no mundo é crescente e nós já
consumimos mais do que a Terra pode regenerar: 1,5 vezes a capacidade do nosso planeta (WWF
Brasil). Deste modo, pensar a sustentabilidade incluindo a preocupação com o aquecimento global, o
esgotamento dos recursos naturais e os ciclos de respostas do meio ambiente, temas recorrentes desde a
década de 1960 foi debatido por diferentes atores sociais como cientistas, movimentos sociais,
ambientalistas, políticos e funcionários públicos, torna-se cada vez mais crucial. (JACOBI, 1999, p.
175-176)
Para Ehrlich e Ehrlich (2013), o mundo contemporâneo se vê às voltas com um emaranhado de
problemas ambientais, que apresentam sinais evidentes de escalada, mormente os relacionados ao
clima. Não obstante, outros problemas podem contribuir potencialmente para um colapso: uma
extinção acelerada de espécies e populações de animais e plantas cuja consequência imediata seria um
desequilíbrio no ecossistema que é essencial à sobrevivência humana, degradação e mudanças no uso
das terras, componentes tóxicos espalhados de pólo a pólo, acidificação dos oceanos, piora em alguns
aspectos do ambiente epidemiológico que levam populações humanas a se tornarem mais suscetíveis a
doenças contagiosas, esgotamento de recursos escassos como águas subterrâneas, dentre outros.
Além dos aspectos relacionados ao uso dos recursos naturais e sua escassez, Ludena e Mejia (2012)
destacam ainda os impactos das mudanças climáticas na produção agrícola como a ampliação do
cultivo em altitude em resposta ao aquecimento das baixas atitudes, além de aspectos socioeconômicos
como o incremento da urbanização, crescimento populacional e melhoria no poder aquisitivo da
população, gerando uma pressão sobre a capacidade produtiva e a disponibilidade de oferta.
Estas constatações corroboram ao identificado por Alston et al. (2009), que analisaram dados da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (do inglês FAO – Food and
Agriculture Organization of United Nations) de 2008. Os dados analisados apontam que o aumento da
renda per capita se mostrou ainda mais acentuado nas economias asiáticas e que o crescimento da
demanda também foi influenciado pela exploração e desenvolvimento de biocombustíveis. A
constatação é que o crescimento na produtividade agrícola desempenhará um papel preponderante no
desempenho a longo prazo do fornecimento, disponibilidade e preço dos alimentos ao longo das
próximas décadas.
Por outro lado, o Brasil se diferenciou quando, impulsionado em parte pelo medo de que não seria
capaz de importar comida suficiente, decidiu expandir a produção doméstica por meio de pesquisa
científica, e não de subsídios. Em vez de tentar proteger os agricultores da competição internacional,
abriu ao comércio e deixou de lado fazendas ineficientes. Tornou-se ainda mais notável, portanto, por
ter sido considerado impróprio para a produção agrícola. (THE ECONOMIST, 2010)
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Para atender à alta da demanda interna e externa, os agricultores, mais do que nunca, administram
diferentes processos dentro e fora de sua propriedade. Aumentar a eficiência das atividades agrícolas é
um imperativo que, ano após ano, exige a incorporação de práticas sustentáveis.
Segundo Macedo (2007), a avalição dos resultados de um negócio deve se dar considerando tanto as
questões econômicas-financeiras, quanto seu impacto no sociedade e no meio ambiente, de forma a
garantir sustentabilidade. Assim, além de resultados financeiros de longo prazo, as empresas, devem
vislumbrar sua permanência no mercado, e para isso, atender a outros critérios que não só os de
lucratividade, mas também critérios de produção de forma a não agredir o meio ambiente, bem como
contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida.
Os principais impactos ambientais causados pelo agronegócio são comumente associados à produção: à
supressão de vegetação nativa, à perda de biodiversidade, ao nível alto do consumo de água sobretudo
pelos sistemas de irrigação convencionais, ao empobrecimento e erosão do solo. Ou seja, raramente são
observados os impactos relacionados à sua cadeia produtiva, considerando todo o ciclo de vida que o
processo requer. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar o uso de uma ferramenta sistêmica de
gestão ambiental, o AgBalanceTM, por uma indústria do setor de Commodities no Brasil, por meio da
metodologia de estudo de caso.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1. Impactos ambientais e principais desafios da agricultura no Brasil
Ano a ano, a agricultura, no Brasil, tem aumentado sua produtividade. Segundo Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB), em 2011/2012 a área plantada total foi de 50,9 milhões de hectares,
elevando a produção para cerca de 166,2 milhões de toneladas. Em 1990/1991 a área plantada era de
37,9 milhões de hectares e a produção total de 57,9 milhões. (CONAB, 2013)
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no Brasil, a produtividade no
campo cresce enquanto no mundo ela vem caindo. Enquanto países como França, Inglaterra e Estados
Unidos crescem abaixo da média histórica de 1,48% ao ano, no período entre os anos de 1961 e 2007, o
Brasil pressiona o crescimento produtivo agrícola na América Latina. O crescimento anual da
produtividade do Brasil é de 3,6 % ao ano, comparativamente aos 2,6% da América Latina, 0,86 % dos
países desenvolvidos e 1,98% para o conjunto de países em desenvolvimento. Não por acaso o país se
consolida como um dos maiores fornecedores mundiais de produtos agrícolas. (MAPA, 2012)
Dentre os fatores do aumento de produtividade destacam-se os investimentos na modernização da
produção, implantação de equipamentos e sistemas de irrigação, sementes e insumos agrícolas
melhorados, racionalização do plantio, manejo da produção além da capacitação dos produtores.
(CHRISTOFIDIS, 2013)
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O agronegócio (agricultura, pecuária, silvicultura e pesca) é responsável por fornecer alimentos para
mais de 2,6 bilhões de pessoas. Porém, utiliza cerca de cerca de 60% da superfície terrestre, é
responsável por 31% das emissões globais de gases efeito estufa, e só a agricultura utiliza 70% da água
doce mundial. (FAO, 2012)
Há uma tendência, de que nos próximos anos, o Brasil, desenvolva um olhar cada vez mais voltado
para temas ambientais relacionados aos impactos causados pelo agronegócio, destacando-se questões
como a do desmatamento, os impactos sobre a biodiversidade, a utilização e degradação dos recursos
hídricos, perda de fertilidade e erosão do solo, utilização inadequada de defensivos agrícolas, perda das
matas ciliares, entre outros. (SALATI et al , 2006)
Quanto aos impactos sociais inerentes ao agronegócio destacam-se o tema trabalho forçado e análogo
ao escravo e o trabalho infantil. Segundo estudos realizados em 2005, pela Organização Internacional
do trabalho (OIT), no Brasil, neste mesmo ano, a estimativa de pessoas mantidas em condições
análogas ao de escravidão era de 25 mil casos, destes 80% encontrados na agropecuária e 17% na
agricultura. Os estados com maior incidência são os amazônicos Pará e Mato Grosso. (OIT, 2005)
O trabalho infantil, conforme dados de 1998 do Ministério do Trabalho, no Brasil concentra-se na
agropecuária, representando 58,3% dos casos, seguido pelo comércio com 12,4% e pela indústria e
prestação de serviços com 1,2%. Onde muitas vezes estas crianças são inseridas no trabalho pelos
próprios pais, como forma de complementação da renda familiar. (OIT, 2005)
Desta forma, a agricultura está sofrendo diversas mudanças que são refletidas em demandas globais. O
consumo aumentará e é natural que haja mais esforços em prol da segurança alimentar, rastreabilidade
e sustentabilidade. Empresas produtoras de defensivos agrícolas e outros produtos voltados para o
agronegócio se direcionam para atender a um mercado cada vez mais preocupado com o cumprimento
de requisitos legais, consumidores mais críticos, consumo de recursos, e exigências dos mercados
globais. Assim a gestão ambiental, neste seguimento, deve se alicerçar em uma abordagem holístico –
ecológica, de forma que haja o tratamento integral (antes – durante – e depois da produção) de todas as
questões ambientais relevantes, de forma a exercitar o conceito do berço ao túmulo. (IRIAS, 2010)
2. Ferramentas de Gestão Ambiental
Um dos primeiros modelos de gestão ambiental foi a “diluição da poluição”, que surgiu fortemente na
indústria e acreditava-se que diluindo a poluição, o meio ambiente teria capacidade de regenerar e
neutralizar tais impactos, sendo assim a única preocupação era com ao disposição da poluição. Ainda
como ação paliativa, pois os impactos da indústria ainda eram tidos como inevitáveis, mas agora vistos
com uma preocupação no tratamento dos resíduos, as empresas/indústrias procuram limitar os impactos
da produção, chamado de “end of pipe”, sendo assim, passam a tentar reter o maior número de
contaminantes antes de liberar seus resíduos no meio ambiente, tornado-se um novo problema a ser
administrado. (SANCHES, 2000);
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Inúmeros outros métodos e ferramentas de gestão surgiram ao longo do tempo, porém bastante focados
no gerenciamento dos aspectos ambientais dentro das portas da fábrica, como uma responsabilidade
empresarial isolada, e ainda dentro do modelo de tratamento dos resíduos. (SENAI-RS, 2003).
Durante os anos 90 há uma mudança de paradigma no conceito de poluição para o de degradação
ambiental. A gestão ambiental passa a ser considerada de forma de prevenção e não mais como
tratamento da poluição. As questões de uso e descarte do produto final tornan-se relevantes, assim
como o entendimento de que os impactos não se limitam à produção. Dentre as ferramentas que surgem
com este olhar podemos citar a produção mais limpa, os sistemas de gestão e auditoria ambiental, a
avaliação do ciclo de vida, entre outras. (VILELA JUNIOR e DEMAJOROVIC, 2006).
A produção mais limpa caracteríza-se pela prevenção e/ou redução dos resíduos e emissões em sua
fonte de geração. O resíduo deixa de ser um problema do processo e passa a ser visto indicativo de
ineficiência do processo e uma oportunidade de melhoria. (SENAI-RS, 2003 e BARBIERI, 2004)
A norma ISO 14001, lançada pela ISO em 1996, apresenta diretrizes para implantação de sistemas de
gestão ambiental e auditorias, com o objetivo de ajudar as empresas se organizarem para tratar a gestão
ambiental de suas atividades, produtos e serviços. (AGUIAR e PHILIPPI JR.)
Já a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) surgiu na década de 60 como uma ferramenta usada para
balanço de massa e energia de matérias primas e combustíveis. Nos anos 90 volta a tomar força com o
lançamento da norma ABNT ISO 14040, passando a ser usada como técnica para a compilação e a
avaliação das entradas, das saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao
longo de seu ciclo de vida. (COLTRO, 2007)
O principal objetivo da ACV é fornecer subsídios para identificação de oportunidades de melhoria dos
aspectos ambientais de produtos em vários pontos de seu ciclo de vida e fornecer subsídios para seleção
de indicadores de desempenho ambiental quantificando-se os impactos.
Em resposta às demandas da Rio 92 para posicionamento e contribuição empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável, a Business Council for Sustainable Development (BCSD) defende que
a indústria era parte da solução para a sustentabilidade e desenvolvimento global. (WBCSD, 2000).
Com este mesmo olhar, Schmidheiny, em conjunto com a BSCD, apresentam o conceito de
Ecoeficiência como novo jeito de ser fazer negócios à partir da junção de melhorias ambientais às
econômicas. (SCHMIDHEINY, 1992)
Sendo assim, em 1993, a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), defende
que “A ecoeficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços a preços competitivos, que, por um
lado, satisfaçam as necessidades humanas e contribuam para a qualidade de vida e, por outro,
reduzam progressivamente o impacto ecológico e a intensidade” (WBCSD, 2000)
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Dentro desta perspectiva, em 1996, a BASF desenvolve um método de análise de Ecoeficiência,
pautado no conceito de ciclo de vida de produtos ou processos de fabricação em uma base global e
comparativa. Baseia-se na norma da série ISO 14040 e 14044 para avaliações de ciclo de vida. (BASF
THE CHEMICAL COMPANY, 2012)
Esta metodologia apoia-se em outras 04 ferramentas de gestão ambiental, sendo elas o Inventário de
Ciclo de Vida (Life Cycle Inventory) um nível menos complexo do processo, onde são identificadas
todas as emissões pertinentes, materiais e fluxos de energia (entradas e saídas) ao longo do ciclo de
vida; A valiação do ciclo de vida (Life Cycle Assessment) que aborda efeitos sobre o meio ambiente ao
longo do ciclo de vida completo (produção, uso e descarte); A Pegada Carbono ou CO2 (Carbon
Footprint) que é uma avaliação do potencial do produto frente ao aquecimento global. E, o Custo Total
de Propriedade (Total Cost of Ownership) é um cálculo de custos de produção, incluindo os custos de
aquisição, aspectos da utilização e custos de utilização/manutenção. (BASF THE CHEMICAL
COMPANY, 2012)
Tal metodologia propõe a comparação entre processos e/ou produtos e os impactos ambientais são
analisados em 6 grandes parâmetros: consumo de recursos materiais, consumo de energia, uso da terra,
emissões (gasosas, líquidas e sólidas), potencial de toxicidade e riscos potenciais (figura 1).
Combinando os respectivos parâmetros e os aspectos econômicos obtém-se a matriz de Ecoeficiência
(figura 2).
Figura 1 - Categorias de Impacto da análise de
Ecoeficiência BASF

Fonte: adaptado de BASF (2012)
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Figura 2 – Matriz de Ecoeficiência

Fonte: BASF (2012)
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A metodologia evoluiu e a BASF desenvolveu a ferramenta SEEbalance® (análise Socioecoeficiência)
que incorpora a indicadores sociais ao processo de avaliação dos impactos ambientais e dos aspectos
econômicos ao longo do ciclo de vida de um produto e/ou serviço. (SPITZECK e CHAPMAN, 2012).
Outra evolução, foi a AgBalanceTM,, também desenvolvida pela BASF, análise de socioecoeficiência
para avaliar a sustentabilidade de processos e produtos agrícolas e agrega categorias de impactos e
indicadores específicos ao agronegócio (Figura 3). (SCHOENEBOOM, SALING e GIPMANS, 2012)
Tal metodologia tem como principal objetivo medir a evolução da sustentabilidade na agricultura, por
meio da avaliação e comparação das soluções e processos em sistemas de produção agrícola, com
siderando 69 indicadores dentro das categorias de impacto, conforme figura 3. (BASF THE
CHEMICAL COMPANY, 2012)
Figura 3 - Categorias de impacto AgBalanceTM

Fonte: adaptado de Schoeneboom, Saling e Gipmans (2012)

O AgbalanceTM, foi aplicado, em grandes empresas do segmento agrícola no Brasil, dentre elas a SLC
Agrícola, produtora de commodities, focada na produção de algodão, soja e milho, o qual será o objeto
deste estudo.
MÉTODO DE PESQUISA
Para a realização deste estudo optou-se pelo estudo de caso que permite estudar eventos da vida real
preservando suas características holísticas e significativas. Tais eventos podem ser ciclos de vida
individuais, comportamentos de um pequeno grupo, processos organizacionais e ou de gestão, entre
outros. (YIN, 2009)
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Para realização do estudo de caso foram realizadas três etapas:
a) levantamento bibliográfico em publicações científicas nos últimos 10 anos, utilizando-se a
pesquisa via Google Acadêmico e portal Web of Science, sobre os principais impactos do
agronegócio e as ferramentas de gestão ambiental existentes;
b) Pesquisa documental, com coleta de dados no endereço eletrônico da empresa SLC Agrícola e
relatório disponibilizado fisicamente pela Fundação Espaço ECO, organização responsável pelo
estudo de AgBalanceTM na empresa SLC Agrícola;
c) Análise dos resultados públicos de um estudo de AgBalanceTM aplicado à uma Agroindústria
brasileira do segmento de commodities comparados à levantamento bibliográfico.
Estes procedimentos correspondem ao processo de construção de teoria a partir de estudo de caso
conforme proposto por Eisenhardt (1989). Mais especificamente buscou-se: (i) a definição do problema
de pesquisa, (ii) identificação de construtos a priori, (iii) seleção dos casos, (iv) elaboração de
instrumentos e ferramentas para condução da pesquisa, (v) coleta de dados, (vi) análise dos dados
coletados, (vii) formação de hipóteses, (viii) cotejamento com o referencial teórico e (ix) elaboração da
conclusão.
Assim, a etapa a corresponde às fases i e ii, a etapa b às fases iii, iv e v e, finalmente a etapa c
contemplando as fases vii, vii, viii para finalmente elaboração da conclusão, equivalente à fase ix do
processo de construção de teoria a partir de estudo de caso.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
1. O Caso SLC Agrícola
A primeira aplicação do Agbalance™ no Brasil foi executada pela Fundação Espaço Eco (FEE), para a
empresa SLC Agrícola, em duas de suas fazendas em operação, a fim de identificar os principais
impactos ambientais, econômicos e sociais da produção de soja, algodão e milho, na safra 2009/2010,
as boas práticas atualmente adotadas e oportunidades de melhoria de acordo com os critérios
correspondentes da sustentabilidade.
A Fundação Espaço ECO (FEE), organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) foi
instituída em 2005 pela BASF com apoio da GIZ (agência de cooperação técnica do governo alemão antiga GTZ) é um centro de excelência em Educação e Gestão para a Sustentabilidade. (FUNDAÇÃO
ESPAÇO ECO, 2013)
O Grupo SLC foi fundado em 1945, na cidade de Horizontina, no estado do Rio Grande do Sul, por
três famílias de imigrantes alemães, entre eles a família de Frederico Jorge Logemann. A SLC
Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, é uma empresa produtora de commodities agrícolas,
focada na produção de algodão, soja e milho. Foi a primeira empresa do setor a ter ações negociadas
em Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento.
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Possui 14 unidades de produção localizadas em 6 estados brasileiros que totalizam 248,4 mil hectares
plantados no ano-safra 2011/12 - sendo 114,2 mil de soja, 95,3 mil de algodão, 35,4 mil de milho e 3,5
mil de outras culturas, tais como café, trigo e milho semente. O modelo de negócios é baseado em um
sistema de produção com alta escala, padronização das unidades de produção, tecnologia de ponta,
controle rigoroso dos custos e responsabilidade socioambiental.
O estudo na SLC Agrícola avaliou e comparou a produção de soja, milho e algodão, bem como a
cadeia de suprimentos e logística de escoamento em duas unidades da empresa (Planalto, no MS e
Panorama, na BA). Avaliou e comparou a produção de algodão, soja e milho, a cadeia de suprimentos
e a logística de escoamento de insumos em duas unidades da empresa: a fazenda Planalto, localizada na
cidade de Costa Rica, no norte do Mato Grosso do Sul, e a fazenda Panorama, situada no município de
Correntina, no oeste da Bahia.
O inicio do projeto ocorreu com a organização de um grupo de trabalho multidisciplinar com um focal
point dentro da SLC, que é o responsável em apresentar as informações necessárias para o estudo. Este
grupo de trabalho compreende praticamente todas as áreas da empresa, como: Meio Ambiente,
Segurança do Trabalho, Logística, Operações Agrícolas, Gestão Financeira, Recursos Humanos,
Jurídico e outros. Essas pessoas recebem um treinamento sobre a ferramenta e sobre conceitos de
Análise de Ciclo de Vida para que possam ter uma maior interação e envolvimento no desenvolvimento
do projeto.
O projeto teve uma duração de 10 meses contando com as seguintes etapas:
1. Planejamento – Reuniões para definição de escopo e Unidade Funcional (UF), elaboração da
proposta e contrato.
2. Treinamento/Sensibilização – Treinamento do Grupo de Trabalho delegado para fornecimento de
informações.
2. Coleta de Dados – Coleta dos dados com focal point da SLC Agrícola e outros envolvidos,
tratamento e validação dos dados.
3. Desenvolvimento – Inserção dos dados na ferramenta de análise do AgBalanceTM, análise crítica dos
resultados e geração dos resultados finais .
4. Apresentação – Trabalho na realização da apresentação final, relatório e reuniões com cliente para
detalhamentos finais.
5. Ajustes finais e questionário de Satisfação – Relatório Final.
O estudo comparou a produção destas três commodities nas duas fazendas na safra 2009/2010, em
relação a um determinado nível de produção, o benefício ao consumidor. No caso do estudo SLC, três
alternativas foram estudadas: o cultivo de um hectare médio nas duas unidades (caso base) e produção
de uma tonelada de soja, milho e algodão, com o objetivo de compreender os reais desafios para a
sustentabilidade na cadeia de produção soja, algodão e milho, identificando boas práticas e
oportunidades de melhorias entre as unidades da SLC Agrícola.
XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Os dados de entrada primários referem-se aos anos de 2009/2010 e foram fornecidos pelo Grupo SLC,
a saber: Consumo de insumos agrícolas (defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes, diesel, água, cal,
energia, madeira,) e as características das fazendas (solo, área de inclinação, chuva, produtividade),
dados sociais (número de funcionários, salários, acidentes, seguridade social, funcionárias mulheres,
empregados com deficiência, estagiários) e dados financeiros (custos variáveis e fixos, faturamento).
Além disso, dados agronômicos e de características do solo refletem as condições encontradas no
Cerrado brasileiro.
Os dados secundários são baseados em dados estatísticos e de inventários, e são base para a avaliação
dos impactos da pré-cadeia agrícola, ou seja, fases de produção de insumos, extração de matérias
primas, logística de transporte, etc.
Este estudo de ACV, quanto ao limite que indica onde o ciclo de vida começa e termina, é considerado
como “cradle to field border”, ou seja, do berço à porteira da fazenda (extração e beneficiamento de
recursos naturais; produtos intermediários e fabricação dos produtos principais). A avaliação inclui a
produção de soja e de milho se estende até a secagem dos grãos e no caso do algodão até o
processamento do mesmo, onde as fibras são separadas das sementes. Para todos os indicadores, a área
considerada é baseada em terra própria e também arrendada.
2. O AgBalanceTM aplicado
O estudo verificou que a SLC Agrícola já demonstra práticas avançadas de gerenciamento da
sustentabilidade em seu processo produtivo. No entanto, em alguns dos indicadores, como manejo de
solo, emissões de gases e consumo de recursos e rentabilidade, existem diferenças significativas entre
as duas unidades, sendo que a fazenda Planalto apresenta índices superiores de socioecoeficiência. Em
outros aspectos analisados, como consumo de água e conservação da biodiversidade, há uma maior
paridade no processo de gestão.
No caso base, avaliação de um hectare médio, o desempenho de sustentabilidade total é maior para a
Fazenda Planalto. O resultado é impulsionado principalmente pelo desempenho ambiental e
econômico.
Conforme figura 4, a fazenda Planalto tem o menor impacto ambiental por apresentar melhor
desempenho em todas as avaliações na categoria de impacto. O desempenho econômico também é
melhor para o Planalto, pois tem custos mais baixos para cultivar um hectare, e consequentemente mais
lucros.
Grande parte das vantagens apresentadas pela unidade Planalto são resultado de um solo com melhor
qualidade, maturidade, teor de argila e balanço de nutrientes, necessitando de menos fertilizantes para
atingir os mesmos níveis de produtividade.
Impactos sociais não mostram diferença significativa entre Planalto e Panorama.
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Figura 4 – Resultados da análise comparativa divididos por categoria de impacto.
Total Score

Society

Ecology

Economy

better performance

0.6

0.6

0.6

0.6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.4

1.4

1.4

1.4

Fonte – Fundação Espaço ECO

CATEGORIA
DE IMPACTO
Social

Ambiental

Quadro 1: Síntese dos resultados da análise comparativa entre as duas fazendas.
Fazenda Planalto (MS)
Fazenda Panorama (BA)
»

Menor índice de acidentes;

»

Maior índice de acidentes;

»

Menor índice de doenças ocupacionais;

»

Maior índice de doenças ocupacionais;

»

Maior geração de empregos;

»

Menor geração de empregos;

»

Mais investimento em treinamento profissional
e em funcionários com deficiência.

»

Menos investimento em treinamento profissional e
em funcionários com deficiência.

»

Menor Consumo de diesel nas operações
agrícolas;

»

Maior Consumo de diesel nas operações agrícolas;

»

Maiores emissões (no uso, fabricação e transporte);

»

Menos emissões (no uso, fabricação e
transporte);

»

Maior risco de erosão relacionado ao menor
percentual de areia (71%);

»

Fertilizantes:
·
Maior uso de fertilizantes
·
Consumo de energia no ciclo produtivo: 25.000
MJ/ha/ano safra
·
Emissões atmosféricas: mais de 2.800 Kg
CO2eq./ha/ano safra NH3, CO2 e N2O;
·
Emissões efluentes P e N lixiviados

»

Menor risco de erosão relacionado ao menor
percentual de areia (21%) e maior percentual
de plantio direto.

»

Fertilizantes:
·
Menor uso de fertilizantes.
·
Consumo de energia no ciclo produtivo:
mais de 20.000 MJ/ha/ano safra
·
Emissões atmosféricas: mais de 2.500 Kg
CO2eq./ha/ano safra (NH3, CO2 e N2O);
·
Emissões efluentes P e N lixiviados

»

36% menor ecotoxicidade potencial

»

Menor conservação de biodiversidade: 22,8%
de mata nativa;

»
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»

Maior conservação da biodiversidade 25,3% de
mata nativa

»

Mais unidades de conservação no Estado (11%)
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CATEGORIA
DE IMPACTO

Econômico

Fazenda Planalto (MS)

Fazenda Panorama (BA)

»

Menos unidades de conservação no Estado
(3%)

»

Menores custos de produção em função de »
melhores condições de solo e clima;

Maior custo de produção

»

Melhores condições logísticas (ferrovia e »
rodovias)
»
Maior rentabilidade
Fonte: Os autores

Sistema logístico limitado (apenas rodovias)

»

Menor rentabilidade

3. Análise dos resultados por categoria de impacto
Pilar Ambiental
Planalto apresentou vantagens no pilar ambiental (Quadro 1) nas categorias de avaliação de emissões
atmosféricas, consumo de recursos, consumo de energia, solos e ecotoxicidade, resultado
principalmente atingido pelo menor uso de diesel nas operações agrícolas, menor uso de fertilizantes
que tem grande impacto pelas emissões geradas em seu uso, fabricação e transporte.
Uma das análises mais impactantes identificada pelo estudo refere-se à utilização dos fertilizantes no
processo produtivo. Desde a produção e transporte do fertilizante até a fazenda, identificou-se que estes
são os insumos que mais emitem NH3, CO2 e N2O, além de consumir a maior quantidade de energia.
Os fertilizantes também trazem um impacto significativo na categoria de consumo de recursos por
serem minerais de baixa disponibilidade no meio ambiente e haver um risco quanto ao suprimento,
principalmente de Fósforo e Potássio em um futuro próximo.
O estudo identificou, finalmente, uma oportunidade de otimização do uso de fertilizantes, por meio de
adoção de tecnologias como agricultura de precisão, fertilizantes de liberação mais lenta, uso de
estabilizadores na formulação, além de práticas como a rotação de culturas, plantio direto, adubação
verde, entre outras ações técnicas que poderão auxiliar ambas as fazendas a reduzirem o consumo de
energia, de emissões e de recursos (“antes e dentro da porteira”).
Outro ponto importante identificado pela ferramenta AgBalanceTM refere-se à logística. Enquanto a
fazenda Planalto pode contar com os modais rodoviário e ferroviário para transportar seus insumos e
escoar sua produção para o Porto de Santos (SP), a fazenda Panorama utiliza-se somente do modal
rodoviário. Utilizando o mesmo comparativo para ilustração, ao substituir todo o modal de transporte
rodoviário pelo ferroviário para todo o volume de soja produzido nas duas fazendas, deixar-se-ia de
emitir por ano o equivalente a 2.808 toneladas de CO2, o que corresponde às emissões de um caminhão
de 14 toneladas dando 53 voltas em torno da Terra. Em relação a aspectos sociais, a opção pelo modal
ferroviário contribuiria, ainda, para reduzir os acidentes no transporte em 26%.
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Na categoria Ecotoxicidade que mede o impacto das aplicações de defensivos nos organismos do solo e
sua dispersão no ambiente, foram destacadas que algumas moléculas são responsáveis pela maior parte
desse impacto, por exemplo, os inseticidas organofosforados representam cerca de 70% da
ecotoxicidade potencial e apenas 2% do volume total de defensivos aplicados.
Em relação a áreas protegidas, a quantidade de floresta natural nas fazendas excede a área de
preservação exigida pela legislação brasileira. Panorama tem 25,3% de mata nativa, enquanto a
Planalto possui 22,8%. Panorama (BA) conta também com mais unidades de conservação no Estado
(11%), em relação a Planalto que está no MS com 3%.
Na categoria solos, foi avaliado que pela adoção de tecnologia e de boas práticas agrícolas como
plantio direto, adubação verde, culturas de cobertura, cultivo mínimo e terraceamento, SLC apresenta
um risco muito baixo em termos de compactação e erosão de solos.
Pilar Social
No Pilar Social, ambas as fazendas apresentam performances similares, que refletem o resultado de
programas de segurança aplicados pela SLC. Na comparação Planalto apresentou melhor desempenho
social nas categorias de Empregados, Comunidade local e nacional, e Comunidade Internacional,
impulsionado principalmente pelo menor índice de acidentes, doenças ocupacionais e potencial de
toxicidade. Já a Panorama tem um melhor desempenho social na categoria de Gerações Futuras,
impulsionado pelo maior número de trainees.
Pilar Econômico
Planalto tem o melhor desempenho no pilar econômico, principalmente por apresentar um resultado de
custo fixo e variável menor, seguido de maior rentabilidade. Esse resultado é reflexo de uma melhor
qualidade de solo e posição geográfica privilegiada com relação ao escoamento de sua produção, assim
como pelo uso de parte da área 33% para a produção de uma segunda cultura comercial no mesmo ano
(Milho Safrinha).
CONCLUSÃO
Entende-se com o presente trabalho, que o modelo e as ferramentas de gestão ambiental no
agronegócio têm se aprimorado e surgem em resposta às tendências de mercado guiadas por uma maior
preocupação ambiental da sociedade e uma necessidade de visão mais holística sobre os impactos
gerados por sistemas de produção agrícola. Além disso, evidencia a pro-atividade do segmento em
buscar alternativas para melhorar as técnicas de cultivo buscando maior produtividade, em menores
áreas e com maior respeito ao meio ambiente e as pessoas.
Os principais impactos ambientais causados por este segmento são comumente relacionados à
supressão de vegetação nativa, à perda de biodiversidade, ao empobrecimento e erosão do solo, ao alto
consumo de água sobretudo pelos sistemas de irrigação convencionais.
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O estudo realizado com a aplicação do AgBalanceTM chama a atenção para os impactos ambientais
causados pelo consumo de recursos não-renováveis em cultivos de soja, milho e algodão. Além disso,
apontam para a possibilidade de diversificar os modais de transporte para escoamento de grãos em
função dos altos índices de emissões e acidentes ocasionados pelo transporte rodoviário no caso
analisado.
Neste sentido a ferramenta analisada se mostrou eficaz no auxílio à gestão ambiental aplicada
especificamente para o setor, associada à medição de impactos sociais e econômicos. No entanto ainda
há espaço para melhorias, tais como a atualização frequente dos indicadores socioambientais. Sugere-se
ainda que seja feito o monitoramento das melhorias implementadas após a aplicação dessa ferramenta
de medição dos impactos no caso apresentado.
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Resumo: Diante das exigências com relação às práticas ambientais e sustentáveis, as entidades adotaram em suas
estratégias de mercado, medidas preventivas capazes de inibir impactos no desenvolvimento operacional. Neste sentido,
cabe à contabilidade auxiliar no registro e na evidenciação ambiental, a fim de demonstrar a capacidade de evolução do
patrimônio líquido e da relação com o meio ambiente. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a frequência da
evidenciação dos itens ambientais das empresas do segmento de Siderurgia, registradas na BOVESPA, no período de 2008 a
2012, tendo como fonte principal as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP’S) e as Demonstrações de Caráter
Voluntário. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, onde utilizaram-se informações com fins de identificar a
evidenciação de cada organização em relação às questões ambientais ocorridas. Por meio da análise de conteúdo, permitiuse analisar a frequência dos termos utilizados nos itens ambientais, nos quais o termo “Projeto de Gestão Ambiental”
apresentou-se em maior número. Percebeu-se uma tendência das empresas em destacar os investimentos em prol do meio
ambiente por meio do ativo ambiental no Relatório de Sustentabilidade. O passivo ambiental e custos de despesas
ambientais apresentados são justificados pela operacionalização das siderúrgicas, todavia, precisam ter um controle mais
eficiente.
Palavras-chave: Meio Ambiente, Práticas Ambientais e Contabilidade Ambiental.
Abstract: Given the requirements with respect to environmental practices and sustainable entities have adopted in their
marketing strategies, preventive measures can inhibit development impacts operational. In this sense, it is the auxiliary
accounts in the registry and environmental disclosure in order to demonstrate the ability of evolution of equity and the
relationship with the environment. The present study aimed to analyze the frequency of disclosure of environmental items
of business segment Steel, listed on the BOVESPA, in the period from 2008 to 2012, having as the main source
Standardized Financial Statements (SFS's) and Statements of Character Volunteer. This is a qualitative and quantitative
research, where it was used for purposes of identifying information the disclosure of each organization in relation to
environmental issues occurred. Through content analysis, allowed to analyze the frequency of terms used in environmental
items, in which the term "Environmental Management Project" showed up in greater numbers. Noticed a tendency of
companies to highlight investments in favor of the environment through environmental asset in the Sustainability Report.
The environmental costs and environmental costs presented are justified by the operationalization of steel, however, need to
have a more efficient control.
Key-words: Enviroment; Environmental Pratices; Environmental Accounting.
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1 INTRODUÇÃO
As mudanças ocorridas no cenário econômico e mundial, principalmente no comportamento das
empresas, que passaram a reaver o controle dos impactos ambientais, fizeram com que as mesmas
adotassem em seu planejamento estratégico, medidas preventivas aos impactos gerados ao meio
ambiente.
Empresas e indústrias influenciadas pela postura consciente do consumidor passaram a produzir
com relativa preocupação ao meio ambiente. Freitas e Strassburg (2012) afirmam que, a valorização e o
cuidado com a natureza têm um forte papel, entre outros, na manutenção dos clientes atuais e atração
de novos consumidores.
Assim, quando as entidades começaram a constatar que os efeitos negativos ao meio ambiente
representavam a ausência de competitividade no mercado, passou a priorizar práticas sustentáveis em
sua gestão, de modo a diminuir ou até mesmo extinguir os impactos provocados à natureza,
fortalecendo o comprometimento de suas políticas socioambiental.
Além das obrigações com a sociedade no que se referem à responsabilidade social, as empresas
devem fornecer informações para os stakeholders (usuários da informação) subsidiando o processo na
tomada de decisão e informando a atuação das entidades sobre o meio ambiente (TINOCO e
KRAEMER, 2008).
Assim, para fornecer informações para os stakeholders, surge a contabilidade ambiental para
esclarecer as informações de cunho financeiro e ambiental. Cabe à contabilidade avaliar o processo
operacional da entidade para identificar os eventos e transações que geram e minimizam impactos
ambientais visando à prevenção, ao monitoramento e à recuperação dos mesmos para o alcance dos
benefícios econômicos e estratégicos (BRAGA, 2007).
Para que os usuários das informações contábeis realizem análises, quanto aos resultados obtidos
pela instituição, é necessária à transparência das informações dos impactos ao meio ambiente fazendo–
se necessário à evidenciação de informações ambientais. Paiva (2009) diz que todos os gastos e as
provisões efetuados com o meio ambiente devem ser evidenciados, a fim de torná-los públicos.
Paiva (2009) afirma que os usuários externos e a sociedade devem ser informados acerca da
relação com o meio ambiente, suas ações e seus gastos, sendo sua divulgação valorizada em relação às
informações ambientais e sua imagem perante a opinião pública tende apresentar conotação
diferenciada.
Um dos grandes problemas decorrentes da atividade siderúrgica, que devia ser combatido,
refere-se à emissão de material particulado na atmosfera. Sendo assim, o segmento de siderurgia busca
implementar tecnologias mais eficazes proporcionando um ambiente mais sustentável, e que supra as
necessidades dos stakeholders. (TINOCO e KRAEMER, 2008).
Segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), a missão da siderurgia brasileira é prover,
com eficácia, o abastecimento interno de produtos siderúrgicos e participar, de forma permanente, do
comércio mundial de aço, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem estar social do
País. Assim, sua atuação deve seguir os princípios e valores do desenvolvimento sustentável, fazendo
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uso mais racional dos recursos naturais e insumos que utilizam, e adotando tecnologias
economicamente provadas e viáveis para reduzir seus impactos sobre o meio ambiente.
Então, torna-se essencial que a evidenciação ambiental realizada pelas empresas seja feita
através de relatórios tradicionais ou complementares, de forma que os stakeholders identifiquem os
prejuízos ambientais causados pelas entidades.
Face ao exposto, o presente estudo busca responder a seguinte questão-problema: Como se
comporta a frequência dos itens ambientais nas empresas do segmento de siderurgia registradas na
BOVESPA no período de 2008 a 2012?
Neste contexto, o propósito é analisar as informações ambientais nas instituições desse
segmento, considerando que tais empresas exercem impactos negativos para com o meio ambiente.
Para o alcance do objetivo geral, que é analisar a frequência da evidenciação dos itens ambientais das
empresas do segmento de Siderurgia, identificou-se a frequência de evidenciação ambiental dos
instrumentos de evidenciação (voluntário e obrigatório), verificando os termos utilizados para cada
item ambiental divulgado.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Contabilidade Ambiental
A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e os esforços para a obtenção de
estratégias de desenvolvimento sustentável tem conduzido o empresariado a desenvolver novas
especialidades que estejam voltadas para esses fins (ALBUQUERQUE ET. AL, 2009).
As instituições apontadas como principais motivadoras da degradação ambiental, estão ainda
mais apreensivas com a sua imagem, no sentido de preservar e recuperar o meio ambiente, assim como
pesquisar e adequar sua administração a tecnologias sustentáveis, que venham propiciar o controle
sobre suas atividades produtivas e a redução de riscos.
A contabilidade entra nesse contexto como um grande sistema de informação para as entidades
e a sociedade, destacadamente para aquelas que têm um compromisso com a transparência e a ética,
fornecendo aos seus usuários um amplo conjunto de informações financeiras, econômicas, sociais e
ambientais, as quais podem ser de natureza monetária e não monetária (IUDÍCIBUS & NEVES 2002).
Deste modo, a contabilidade serve como dispositivo para favorecer e orientar os
administradores e os usuários das informações, nas suas relações com o meio ambiente. Nesse âmbito,
Paiva (2009, p. 42) comenta que:
A contabilidade ambiental pode ser entendida como uma vertente da contabilidade
praticada atualmente. Em sua essência, a Contabilidade Ambiental serve para salientar
e refletir a relação da nação e das empresas com o meio ambiente e sua prática pelas
empresas dos mais variados setores se baliza nas leis locais e na estrutura de
fiscalização dos governos.
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O desenvolvimento da contabilidade ambiental permite aos stakeholders, analisar o
comprometimento da administração e dos gestores com o meio ambiente e social, e deste modo
cumprir com o propósito de contribuir na tomada de decisão.
Logo, a partir da identificação das transações/eventos econômicos possíveis de ocorrência no
patrimônio da entidade, e das respectivas variáveis envolvidas no processo econômico e contábil,
torna-se necessário conceituar, identificar e classificar os elementos contábeis do meio ambiente,
contas patrimoniais e de Resultado (BRAGA et. al., 2007).
Assim, a contabilidade ambiental evidencia os itens ambientais que não estão presentes na
contabilidade tradicional, aos que se referem a ativos, passivos, receitas e custos direcionados ao meio
ambiente.
Nesse aspecto, a contabilidade ambiental deve abranger a sua relação entre a entidade e a
sociedade concedida através das informações ambientais, para Ribeiro (2010, p. 103):
Nesse momento, a contabilidade ambiental, entendida como meio de fornecer
informações, deveria buscar responder a esse novo desafio e aparelhar-se para
satisfazer aos usuários interessados na atuação das empresas sobre o meio ambiente,
tendo em vista seu dever de subsidiar o processo de tomada de decisão.

Pode-se verificar que a contabilidade ambiental possui potencial para auxiliar os gestores no
sistema de gestão ambiental, para demonstrar através de relatórios diversos a responsabilidade da
empresa com relação ao meio ambiente. Dentre esses relatórios, destacam-se os relatórios da
administração e notas explicativas, que devem apresentar de forma transparente, as diversas
ocorrências, como os gastos com os controles ambientais, segregados em prevenção e remediação
(FREITAS e STRASSBURG, 2005).
O desenvolvimento da contabilidade ambiental permite aos stakeholders, analisar o
comprometimento da administração e dos gestores com o meio ambiente e social, e deste modo
cumprir com o propósito de contribuir na tomada de decisão.
Logo, a partir da identificação das transações/eventos econômicos possíveis de ocorrência no
patrimônio da entidade, e das respectivas variáveis envolvidas no processo econômico e contábil,
torna-se necessário conceituar, identificar e classificar os elementos contábeis do meio ambiente,
contas patrimoniais e de Resultado (BRAGA et. al., 2007).
Assim, a contabilidade ambiental evidencia os itens ambientais que não estão presentes na
contabilidade tradicional, aos que se referem a ativos, passivos, receitas e custos (itens ambientais)
direcionados ao meio ambiente.
2.1.1 Ativos ambientais
Conforme Iudícibus (1997), ativos ambientais são recursos econômicos alocados às finalidades
do negócio dentro de um período específico de tempo, agregados de potenciais de serviços disponíveis
ou benefícios para as operações da entidade.
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Logo, quando existe uma crescente preocupação ambiental por parte da empresa e há
necessidade de realizar investimentos para sua recuperação, serão lançados como ativos ambientais
todos aqueles bens tangíveis e intangíveis mensurados e relacionados à preservação do meio ambiente.
Na ótica de Ribeiro (2010, p. 61):
Ativos Ambientais são constituídos por todos os bens e direitos possuídos pelas
empresas, que tenham capacidade de geração de benefícios econômicos em períodos
futuros e que visem a preservação, proteção e recuperação ambiental. Com o intuito de
demonstrar seu empenho na preservação do meio ambiente, eles devem ser segregados
em linha a parte das demonstrações contábeis. Assim, não apenas a empresa deixaria
transparecer suas ações como, ao mesmo tempo, permitiria ao usuário avaliar essas
informações e compará-las aos demais elementos que compõem tais demonstrações.

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 181), os Ativos Ambientais representam:




Os estoques dos insumos, peças, acessórios etc. Utilizados no processo de
eliminação ou redução dos níveis de poluição e de geração de resíduos;
Os investimentos em máquinas, equipamentos, instalações etc. Adquiridos ou
produzidos com intenção de amenizar os impactos causados ao meio ambiente;
Os gastos com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias modernas,
de médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou ações que irão refletir
nos exercícios seguintes;

Deste modo, ativos ambientais são investimentos que a entidade possui destinado à proteção e
preservação ambiental, ou seja, a natureza e a finalidade desses ativos também devem ser informadas
nas notas explicativas, basicamente, quando houver novas aquisições. Assim, ativos ambientais são
bens e direitos adquiridos pela instituição com a finalidade de proteger, preservar e recuperar o meio
ambiente, e que possuam a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros.
2.1.2 Passivos ambientais
O passivo ambiental origina-se de condutas positivas da entidade, no sentido de evidenciar
obrigações derivadas de ações na área de recuperação da gestão ambiental. Entretanto, a contabilidade
reconhece os passivos ambientais, e a entidade sofre privações de benefícios que teria se não fosse pela
legislação e regulamentações ambientais.
De acordo com Santos et. al., 2006, p.08:
Entende-se como passivo ambiental todas as obrigações decorrentes de um evento ou
transação que reflitam a interação da empresa com o meio ecológico, percebendo que a
intenção de realização de gastos futuros para a prevenção não gera quaisquer
obrigações. Já o controle e reversão dos impactos das atividades econômicas no meio
ambiente são a essência do passivo ambiental, envolvendo todos os custos das
atividades que sejam desenvolvidas desde o momento da ocorrência do fato gerador,
ou a partir da constatação de responsabilidade sobre este fato, dentro do devido regime
de competência.

XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Para Paiva (2009, p.33):
O reconhecimento de um passivo relaciona-se com as obrigações legais, justas e
construtivas. As legais dizem respeito ao pagamento em cumprimento de lei ou decisão
jurídica aplicada à empresa. Há situações em que a entidade não é obrigada legalmente
a arcar com gastos, quando ética e moralmente o seria. Portanto, passivos ambientais
podem ter sua origem no processo produtivo ou decorrerem de financiamentos para
aquisição de bens de capital.

Diante do exposto, as informações decorrentes do passivo ambiental têm se tornado muito
importante para a imagem da entidade, haja vista, que estão servindo como instrumento de análise por
parte dos investidores, possíveis compradores e financiadores, com o intuito de evitar prejuízos.
2.1.3 Receitas ambientais
A efetivação do controle e posterior evidenciação das informações inerentes ao meio ambiente
de forma segregada exigem a identificação e a mensuração desses elementos quando da ocorrência de
eventos ou transações econômicas, financeiras, sociais e ambientais. E para a realização do processo de
gestão ambiental é essencial o acompanhamento de receitas e despesas, custos, ganhos e perdas porque
afetam o resultado patrimonial ambiental (BRAGA et. al., 2007).
Para Tinoco e Kraemer (2008, p. 192), as receitas ambientais decorrem de:









Prestação de serviços especializados em gestão ambiental;
Venda de produtos elaborados de sobras de insumos do processo produtivo;
Venda de produtos reciclados;
Receita de aproveitamento de gases e calor;
Redução do consumo de matérias – primas;
Redução do consumo de energia;
Redução do consumo de água;
Participação no faturamento total da empresa que se reconhece como sendo devida a sua
atuação responsável com o meio ambiente.

No entanto, em relação ao ganho de mercado que a entidade passa a auferir a partir do momento
em que a opinião dos usuários reconhece sua política preservacionista, os produtos obtém a preferência
em detrimento dos demais.
Logo, as receitas ambientais indicam os resultados obtidos pela empresa, através da venda de
subprodutos, resíduos e até mesmo de materiais reciclados que não serão utilizados em seu processo
produtivo. Entretanto, os materiais reciclados podem ser vendidos como matéria – prima ou
reutilizados no processo produtivo da instituição.
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2.1.4 Custos e despesas ambientais
Albuquerque et. al (2009) afirmam que os custos ambientais podem ser definidos como o valor
do dano causado ao meio ambiente, avaliado sob a ótica social.
Conforme Tinoco e Kraemer (2008):
Os custos ambientais são apenas um subconjunto de um universo mais vasto de custos
necessários a uma adequada tomada de decisões. Eles não são custos distintos, mas
fazem parte de um sistema integrado de fluxos materiais e monetários que percorrem a
empresa. Já o preço das matérias – primas escassas, da poluição e da deposição dos
rejeitos, numa perspectiva macroeconômica, não refletem seu verdadeiro valor e seus
custos para a sociedade. Os riscos para a saúde, a remediação dos locais contaminados
etc., ou seja, são custos ambientais usualmente não suportados pelo poluidor, mas pelo
público em geral.

Assim, o fator preponderante que considera tais gastos como custos ambientais é o fato de elas
estarem associadas com o desempenho produtivo da entidade, que de acordo com os custos da
degradação ambiental estes devem ser arcados pela empresa e não pela sociedade. Então, percebe-se a
clara diferença dos custos em relação às despesas, uma vez que a primeira é proveniente dos gastos
ambientais relacionadas com o processo produtivo.
Segundo Paiva (2009), custos ambientais são gastos da empresa na área ambiental resultando
em benefícios econômicos futuros para a sociedade externa, como resultado de um meio ambiente
melhor em relação a essa conservação dos recursos naturais; porém, não necessariamente refletirão
expectativas de benefícios futuros para a entidade que incorreu nos gastos, mas apenas despesas do
período.
Enquanto isso, despesas ambientais são gastos envolvidos com o gerenciamento ambiental,
consumidos no período e incorridos na área administrativa. Qualquer empresa necessita dos serviços de
um departamento de recursos humanos, ou de compras, financeiro, de recepção e almoxarifado, e essas
áreas desenvolvem atividades inerentes à proteção do meio ambiente.
Logo, pode-se concluir sobre os itens ambientais que, cabe à contabilidade evidenciar ou
demonstrar os eventos ambientais relacionados com as atividades operacionais de cada setor que
afetam a continuidade das entidades, a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é mista, isto é, qualitativa e quantitativa.
Qualitativa porque, segundo Goldenberg (1999, apud Pereira, 2007, p. 71), “a pesquisa qualitativa não
se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social e de uma organização etc.”.
Por outro lado, pode ser classificada também como quantitativa, pois conforme trata Beuren et.
al. (2007, p. 92) “caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no
tratamento dos dados”.
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O problema desta pesquisa embasa-se na análise das demonstrações financeiras e voluntárias
das empresas do segmento de siderurgia, de maneira a verificar e identificar como estas evidenciam as
informações de caráter ambiental. Para tanto, buscou-se destacar e compreender as características das
demonstrações divulgadas pelas empresas em questão, relacionadas aos itens ambientais, mostrando a
frequência de evidenciação destas informações.
O universo da presente pesquisa compreende as empresas que compõem o segmento de
siderurgia, que possuem registro no site da BOVESPA (2008 a 2012), conforme pode ser observado no
Quadro 1.
Quadro 1- Empresas que compõem o segmento de siderurgia, registradas na BOVESPA
RAZÃO SOCIAL
NOME DE PREGÃO
Cia Ferro Ligas da Bahia
Ferbasa
Cia Siderúrgica Nacional
Sid. Nacional
Gerdau S.A
Gerdau
Metalúrgica Gerdau S.A
Gerdau Met.
Usinas Sid. de Minas Gerais S.A
Usiminas
Vicunha Siderúrgica S.A
Vicunha Cid
Fonte: Informações extraídas da BOVESPA (2013).

Neste estudo, fazem parte todas as 06 (seis) empresas elencadas no Quadro 1, sem necessidade
de amostragem. A limitação consiste no período de análise dos documentos ( 2008 a 2012) oficiais de
evidenciação das instituições em estudo, disponíveis nos sites da BOVESPA e das empresas do
segmento de siderurgia, tais como:






Balanço Patrimonial (BP);
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
Notas Explicativas (NE);
Relatório da Administração (RA); e,
Relatório de Sustentabilidade (RS).

As demonstrações que constituem instrumentos de evidenciação obrigatória utilizadas nesta
análise foram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as Notas Explicativas
e o Relatório da Administração. Com relação ao instrumento de evidenciação voluntário utilizado nesta
análise foi o Relatório de Sustentabilidade, muito embora existem outros instrumentos, todavia, nesse
setor preferiu-se adotar esses cinco instrumentos.
Balanço Patrimonial (BP) tem por finalidade demonstrar a situação financeira e patrimonial da
entidade em determinado período, e é composto por três elementos básicos: Ativo, Passivo e
Patrimônio Liquido. Já a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) fornece um resumo
financeiro dos Resultados das operações financeiras da empresa durante um período específico (LEI Nº
6.404).
As Notas Explicativas (NE) é um veiculo com maior grau de detalhamento do conteúdo
evidenciado, devendo levar em consideração a relevância das informações apresentadas referentes às
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demonstrações financeiras do último exercício social, para um maior esclarecimento das informações
pertinentes (IUDICÍBUS ET AL, 2010). Assim, nesta análise analisaram-se as notas explicativas do BP
e da DRE.
O relatório da administração, como componente das demonstrações financeiras, pode e deve
expressar a posição da direção da empresa no que diz respeito às políticas postas em prática ou que
porventura venham a ser adotadas, ressaltando os pontos positivos, mas não omitindo os pontos
negativos decorrentes de políticas ambientais incorretas, assim como as provisões correspondentes,
além de ser auditado (PAIVA, 2009).
O RS têm por objetivo informar os impactos ambientais e sociais da entidade, disponibilizando
aos stakeholders informações confiáveis e relevantes que direcionem sua tomada de decisão. Também,
devem ser transparentes e facilitar a comparação com os relatórios de outras empresas e assim afirmar a
credibilidade de ambos. Os relatórios de sustentabilidade devem apresentar a relação da organização
nas dimensões econômica, social e ambiental.
Para a coleta de dados nos documentos oficiais, utilizou-se de variáveis de investigação, ou
seja, termos utilizados no ativo passivo, receita e despesa ambiental. Desta forma, elaboraram-se
quadros com os termos mais conhecidos dos itens ambientais, conforme classificação adaptada por
Sousa (2011).
Seguem-se para o ativo ambiental, as variáveis de investigação (termos a serem investigados)
utilizadas:









Desenvolvimento de Produtos Ambientais;
Equipamentos Ambientais ;
Estoque de Produtos Reciclados e Subprodutos;
Exaustão Acumulada Ambiental;
Florestamento e Reflorestamento;
Investimento em Áreas de Conservação Ambiental;
Pesquisas Ambientais; e,
Projetos de Gestão Ambiental.

Para o Passivo Ambiental, as variáveis de investigação (termos a serem investigados),
adaptadas por Sousa (2011) foram:








Financiamentos Ambientais;
Fornecedores Ambientais;
Obrigações com Indenizações por Danos Ambientais;
Obrigações Com Multas por Danos Ambientais;
Obrigações com Impostos Verdes;
Resíduos não tóxicos; e,
Resíduos sólidos.
No que concernem aos custos e despesas ambientais, estudaram-se os seguintes termos:
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Certificação Ambiental;
Custos ou obrigações de prevenção;
Custos com controle de emissão de resíduos;
Custos e multas legais;
Custos com recuperação de áreas degradadas;
Custos com treinamento ambiental;
Auditoria Ambiental;
Despesas com multas e indenizações;
Despesas com proteção/conservação ambiental; e,
Gestão do Meio Ambiente.

No que concernem as receitas ambientais, os principais termos deste estudo adaptado por Sousa
(2011) foram:












Aproveitamento Biomassa;
Aproveitamento Resíduos Ambientais;
Receita de Aproveitamento Gases e Calor;
Redução do Consumo de Matérias-Primas;
Redução do Consumo de Energia;
Redução do Consumo de Água;
Reutilização e Reciclagem de Materiais Renováveis;
Venda de Produtos Reciclados;
Venda de Subprodutos;
Venda de Biomassa; e,
Venda de Resíduos.

Iniciou-se a análise de conteúdo da frequência dos itens ambientais por instrumento de
divulgação, ou seja, verificou-se a quantidade de itens ambientais por instrumento de divulgação.
Posteriormente, com base nas variáveis de investigação dos quadros apresentados, desenvolveu-se a
classificação dos itens ambientais, sendo organizadas e tabuladas com o auxilio da planilha Microsoft
Excel (2007), através de tabelas.
Destarte, por meio das variáveis de investigação dos quadros 2, 3, 4 e 5, buscou-se realizar uma
análise de conteúdo por meio da contagem numérica da frequência dos termos utilizados em cada item
ambiental.
Segundo Bardin (1995, p. 42), análise de conteúdo é:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.

A análise qualitativa e quantitativa deu-se a partir da observação e interpretação dos dados e o
emprego de instrumentos estatísticos de acordo com os conhecimentos tratados no referencial teórico,
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de forma a atender aos objetivos desta pesquisa, bem como dar suporte as conclusões finais do referido
estudo.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Frequência de evidenciação voluntária e obrigatória dos itens ambientais informadas pelas
instituições do segmento de siderurgia (2008 a 2012)
Iniciando a análise, buscou-se identificar quais os meios de divulgação de informações
ambientais das empresas de siderurgia registradas na BOVESPA num período de 05 (cinco) anos.
Desta feita, observou-se que as empresas procuram evidenciar suas práticas ambientais em seus
relatórios contábeis, demonstrando aos stakeholders a sua preocupação para com o meio ambiente.
Com base nos dados extraídos dos documentos oficiais de caráter voluntário e obrigatório, bem como,
informações acessadas através dos sites das empresas em estudo, são apresentados a seguir o
desempenho ambiental das companhias siderúrgicas.
Vale salientar que, em todas as companhias essas práticas ambientais não são especificadas nas
demonstrações contábeis (BP e DRE) de maneira convencional, o que dificulta identificá-las. No
entanto, estas informações estão contidas em outros relatórios como, relatório da administração, notas
explicativas e relatórios de sustentabilidade.
Para um maior entendimento do que fora dito, as tabelas a seguir mostram com detalhe cada
item ambiental (ativo, passivo, custo e despesa e receita) e suas respectivas classificações, identificando
por empresa quais itens são evidenciados e quais os instrumentos utilizados para sua divulgação. A
tabela 1 mostra a frequência dos itens ambientais divulgados em seus demonstrativos contábeis no
período analisado (2008 a 2012).
Tabela 1 - Identificação por instrumento de divulgação das siderúrgicas estudadas
ITENS
Ativo Ambiental
Passivo Ambiental
Custo Ambiental
Despesa Ambiental
Receita Ambiental
TOTAL

BP

DRE

NE

RA

RS

TOTAL

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

146
26
37
50
33
292

137
49
42
74
54
356

170
41
60
71
62
404

453
116
139
195
149
1052

Constatou-se que as empresas não evidenciam itens ambientais junto ao balanço patrimonial e
demonstração do resultado, no entanto, evidencia-os em outros meios de divulgação produzidos pela
contabilidade, como notas explicativas, relatório da administração e relatório de sustentabilidade.
Observa-se que o Relatório de Sustentabilidade configura-se como sendo o instrumento de
divulgação com o maior número de informações ambientais, apresentando uma frequência de 404
sentenças, o que representa aproximadamente 38,40% da evidenciação de práticas ambientais. Embora,
o relatório de sustentabilidade seja de caráter voluntário e suas informações sejam em sua maioria
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apresentadas qualitativamente, permite aos usuários da informação maior clareza e compreensão,
através do detalhamento das práticas sustentáveis em sua gestão, bem como seus objetivos e metas
futuras.
Salienta-se que, o relatório da administração é o instrumento utilizado pelos gestores para
demonstrar aos usuários das informações o desempenho estratégico da empresa, bem como seus
desempenhos ambientais. Conforme mostra a tabela 1, o RA é o segundo instrumento de evidenciação
mais utilizado pelas companhias, representando 33,84% das informações ambientais. Referente às
notas explicativas, nestas foram evidenciadas um total de 292 sentenças que equivale a 27,76% das
práticas ambientais, permitindo um maior esclarecimento das informações contidas nas demonstrações
contábeis aos seus usuários.
Assim sendo, observa-se que as empresas vêm divulgando suas práticas ambientais em
relatórios diversos. Todavia, constatou-se que não há padronização na evidenciação de elementos
ambientais, o que acaba dificultando uma análise comparativa entre as demonstrações e relatórios.
4.2 Frequência da informação dos itens ambientais por elemento nas empresas estudadas
Para uma melhor compreensão dos termos utilizados nos itens ambientais divulgados, fez-se
necessário o detalhamento destes (ativos, passivos, custos e despesas e receitas) nas siderurgias
estudadas. A Tabela 2 mostra a frequência do ativo ambiental das empresas em questão no decorrer do
período analisado.
Tabela 2 - Identificação do ativo ambiental nas siderúrgicas estudadas
ATIVO
AMBIENTAL
Desenvolvimento de Produtos Ambientais
Equipamentos Ambientais
Estoque de Produtos Reciclados e
Subprodutos
Exaustão Acumulada
Ambiental
Florestamento e Reflorestamento
Investimento em Áreas de Conservação
Ambiental
Investimento em Gestão Ambiental
Pesquisas
Ambientais
Projetos de Gestão Ambiental
TOTAL
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Ferbasa
03
04

Siderúrgica
Gerdau
Gerdau
Usiminas Vicunha TOTAL
Nacional
Metalúrgica
08
06
08
07
07
39
04
11
07
13
08
47

03

04

07

08

07

07

36

04

04

03

10

08

09

38

14

03

07

07

08

08

47

03

11

14

07

13

08

56

04

10

13

10

13

11

61

09

10

09

09

00

14

51

05
49

11
65

17
87

11
77

18
87

16
88

78
453
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Dentre as informações evidenciadas nas siderúrgicas no que se refere ao ativo ambiental,
destacam-se os projetos de gestão ambiental totalizando 78 sentenças, o que equivale a 17,21% do total
dos elementos divulgados e o investimento em gestão ambiental evidenciando um total de 61
sentenças.
Estes dois aspectos estão relacionados à preservação e conservação do meio ambiente, através
de práticas de gestão que proporcionem uma significativa diminuição ou até mesmo a eliminação de
impactos causados através do processo produtivo das empresas, e desta forma mostrar a comunidade o
quanto a empresa se preocupa com a qualidade de vida das gerações futuras, com vistas à
sustentabilidade.
Deste modo é relevante destacar que a Siderúrgica Vicunha apresentou um total de 88
elementos em sua conjuntura de demonstrações e relatórios em se tratando de ativo ambiental no
decorrer do período em análise, o que equivale a 19,42%%, já a Usiminas e a Gerdau apresentaram um
total de 87 sentenças respectivamente, o que equivale a 19,20%. Estas instituições se destacaram na
divulgação de itens que integram o seu Ativo.
Seguem-se os resultados da Tabela 3, que demonstra os elementos mais relevantes do passivo
ambiental das empresas de siderurgia.
Tabela 3 - Identificação do passivo ambiental nas siderúrgicas estudadas
Siderúrgica
Gerdau
PASSIVO
Ferbasa
Gerdau
Usiminas Vicunha TOTAL
Nacional
Metalúrgica
AMBIENTAL
Financiamentos Ambientais
00
06
04
13
03
05
31
11
10
07
03
07
06
44
Fornecedores Ambientais
Obrigações com
Indenizações por Danos
00
03
02
01
00
00
06
Ambientais
Obrigações Com Multas por
00
01
00
00
00
00
01
Danos Ambientais
Obrigações com Impostos
00
00
00
00
00
00
00
Verdes
00
00
00
00
00
00
00
Resíduos não tóxicos
11
09
03
00
05
06
34
Resíduos sólidos
22
29
16
17
15
17
116
TOTAL

Conforme mostra a Tabela 3, os elementos como obrigações com impostos verdes e resíduos
não tóxicos não são destacados em nenhuma das empresas em estudo. O passivo ambiental apresentou
uma freqüência de 116 elementos tornando-se o item divulgado em menor índice pelas empresas do
segmento de siderurgia.
A Metalúrgica Gerdau se utiliza dos financiamentos ambientais para a recuperação de áreas
degradadas e de renovação de recursos escassos e até mesmo adoção de tecnologias mais limpas. Já a
Ferbasa utilizam os resíduos sólidos como uma forma de reciclagem proporcionando uma redução da
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demanda de matérias-primas e energia, contribuindo também para o aumento da vida útil dos aterros
sanitários.
A Gerdau e a Usiminas foram as empresas que menos evidenciaram em suas demonstrações o
item passivo ambiental. Logo, a Tabela 4 mostra quais os elementos referentes aos custos e as despesas
são mais evidenciadas pelas empresas siderúrgicas estudadas.
Tabela 4 - Identificação dos custos e despesas ambientais nas siderúrgicas estudadas
Siderúrgica
Gerdau
CUSTOS E DESPESAS
Ferbasa
Gerdau
Usiminas Vicunha TOTAL
Nacional
Metalúrgica
AMBIENTAIS
Certificação Ambiental
12
00
06
04
10
12
44
Custos ou obrigações de
09
04
11
13
08
07
52
prevenção
Custos com controle de
12
04
02
02
02
12
34
emissão de resíduos
Custos e multas legais
09
05
01
00
05
01
21
Custos com recuperação
12
03
02
01
12
00
30
de áreas degradadas
Custos com treinamento
00
00
06
01
04
01
12
ambiental
Auditoria Ambiental
01
05
02
03
00
09
20
Despesas com multas e
04
03
00
08
05
05
25
indenizações
Despesas com
proteção/conservação
12
05
06
06
10
12
51
ambiental
Gestão do Meio
00
07
13
02
10
13
45
Ambiente
71
36
49
40
66
72
334
TOTAL

Analisando a tabela 4, é possível constatar que as empresas se preocupam em evidenciar seus
custos e despesas com preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais. Ressalta-se, que
todas as siderúrgicas, exceto a Siderúrgica Nacional destacaram as certificações ISO 14001, que foca a
gestão ambiental apresentando um total de 44 sentenças.
Outras práticas ambientais que se destacaram foram os custos e despesas com prevenção,
proteção e conservação do meio ambiente, através de tecnologias limpas para controlar e diminuir os
impactos e as emissões de resíduos e gases, projetos e programas de educação do meio ambiente
voltados para as escolas, comunidade e colaboradores fazem parte dos custos de prevenção e proteção a
natureza.
As despesas com proteção e conservação ambiental se destacaram com 15,26% das
evidenciações realizadas pelas empresas do segmento siderúrgico. Assim, é possível perceber que as
entidades preocupam-se com a qualidade de vida e o bem-estar da sociedade, tendo como objetivos
básicos manter o equilíbrio da biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar que os
recursos naturais não se tornem escassos.
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Observa-se que as empresas do segmento de siderurgia que mais se destacaram na evidenciação
de itens relacionados a custos e despesas ambientais foram a Ferbasa com um total de 71 elementos, o
que equivale a 21,25% e a Vicunha S/A com uma freqüência de 72 elementos, equivalente a 21,55% do
total divulgado.
Na Tabela 5 são evidenciados os elementos mais relevantes do item receita ambientais.
Tabela 5 - Identificação das receitas ambientais nas siderúrgicas estudadas
Siderúrgica
Gerdau
Gerdau
Usiminas Vicunha TOTAL
Ferbasa Nacional
Metalúrgica
Aproveitamento Biomassa
00
00
00
01
00
00
01
Aproveitamento Resíduos
00
04
01
00
00
00
05
Ambientais
Receita de
Aproveitamento Gases e
00
00
06
00
05
00
11
Calor
Redução do Consumo de
01
04
04
10
05
03
27
Matérias-Primas
Redução do Consumo de
00
07
12
04
10
05
38
Energia
Redução do Consumo de
00
00
05
01
05
00
11
Água
Reutilização e Reciclagem
00
00
03
00
00
00
03
de Materiais Renováveis
Venda de Produtos
00
00
04
00
02
00
06
Reciclados
Venda de Subprodutos
05
11
07
13
10
01
47
Venda de Biomassa
00
00
00
00
00
00
00
Venda de Resíduos
00
00
00
00
00
00
00
06
26
42
29
37
09
149
TOTAL

RECEITA AMBIENTAL

As receitas ambientais apresentaram uma frequência de 149 elementos na divulgação de
práticas ambientais, destacando-se a redução do consumo de energia que representa 25,50% do total.
As empresas também obtiveram um total de 47 elementos provenientes da venda de subprodutos, ou
seja, o percentual de 31,54% reflete o investimento na reciclagem de produtos e materiais renováveis.
As 06 (seis) empresas analisadas neste estudo investem na redução do consumo de matériasprimas, o que mostra que as mesmas procuram alavancar resultados positivos, aumentando a sua
capacidade de produção, através de práticas de gestão ambiental que buscam minimizar custos e
aumentar a receita de maneira a conciliar a sua lucratividade com a sustentabilidade, atraindo desta
forma mais investidores e consumidores, promovendo uma imagem positiva da empresa na avaliação
destes.
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5 CONCLUSÃO
Após a apresentação de alguns conceitos que circundam o tema contabilidade ambiental,
necessários na construção do marco teórico e para o desenvolvimento da pesquisa, passou-se a analisar
os dados obtidos.O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a frequência da evidenciação dos
itens ambientais das empresas do segmento de Siderurgia, registradas na BOVESPA, no período de
2008 a 2012.
Conforme a análise de resultados, tratando-se da frequência de evidenciação ambiental dos
instrumentos de evidenciação (voluntário e obrigatório) nas siderúrgicas estudadas, conclui-se que os
itens ambientais não foram evidenciados nas demonstrações financeiras em contas analíticas. Todavia,
existem explicações nas notas explicativas. Entre todos os relatórios, o de Sustentabilidade define-se
como sendo o instrumento que mais está evidenciando as informações ambientais, pois foi registrado
uma frequência de 404 sentenças, ou seja, 38,40% dos itens ambientais.
No que concerne à frequência de evidenciação por elemento de cada item ambiental nas
siderúrgicas estudadas, percebe-se que, dentre as informações analisadas podemos destacar a
eliminação de impactos causados através do processo produtivo das empresas, demonstrando assim, a
preocupação com o meio ambiente através de práticas ambientais.
O item mais evidenciado pelas empresas é o ativo ambiental, com um total de 453 elementos,
onde o termo “Projeto de Gestão Ambiental” apresentou-se em maior número. Então, verificou-se que
a empresa Vicunha é a entidade que mais tem evidenciado itens ambientais, totalizando uma frequência
de 88 evidenciações referentes à relação da empresa com o meio ambiente.
Os financiamentos ambientais, os resíduos sólidos e as obrigações com indenizações por danos
ambientais contidas em praticamente todos os passivos das empresas também são justificados pela
operacionalização das siderúrgicas, todavia, precisam ser bem controlados com medidas de prevenção.
O mesmo fator ocorre com os custos e despesas ambientais dessas empresas, que necessita de uma
melhoria contínua na gestão ambiental para evitar o surgimento de Custos e multas legais, Custos com
recuperação de áreas degradadas e Despesas com multas e indenizações.
Desta feita, a análise mostrou que as empresas do segmento de siderurgia divulgam suas
práticas ambientais voluntariamente e, em sua maioria, junto ao Relatório de Sustentabilidade, mas
também estão demonstrando-as em outros meios, como as notas explicativas, relatório da
administração e em seus próprios sites. Outro ponto a destacar na análise é que, há certa tendência em
divulgar apenas os aspectos positivos no relacionamento das empresas com o meio ambiente.
As empresas não apresentam um modelo de padronização na divulgação de informações, de
maneira a permitir a comparação entre estas, dando maior ênfase a investimentos em áreas e unidades
de conservação ambiental, certificações e prêmios ambientais, etc. Estes relatórios podem ser
encontrados nos sites das empresas e são de fácil compreensão, o que permite o entendimento dos
diversos leitores, até mesmo dos leigos no assunto. Sugere-se para futuras pesquisas a continuação de
estudos com evidenciação de informações ambientais em outros setores agressivos ao meio ambiente,
de maneira a verificar a padronização das mesmas.
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Resumo: Nas últimas décadas, atentas as mudanças de um mercado cada vez mais competitivo, as empresas vêm mudando
a sua postura em relação ao meio ambiente, adotando práticas ambientais, visando o desenvolvimento sustentável. Nessa
perspectiva, cabe à contabilidade enquanto ciência, o registro dos fatos, identificando, mensurando e evidenciando os
eventos ambientais, de modo a demonstrar a interação da empresa com o meio ecológico. O presente estudo teve como
objetivo geral analisar como a empresa do setor de mineração Vale S/A evidencia os seus passivos ambientais. Desta forma,
foram analisadas as demonstrações financeiras e as demonstrações de caráter voluntário nos períodos de 2008 a 2012
disponíveis em websites, utilizando variáveis de investigação do Questionário ISE. Utilizou-se da técnica de análise de
conteúdo, possibilitando a verificação e a interpretação da evidenciação dos passivos ambientais nas demonstrações e
relatórios. O resultado da pesquisa revelou que existe um pequeno grau de evidenciação dos passivos ambientais pela
empresa, divulgados no Relatório de Sustentabilidade, Índice de Sustentabilidade e Notas Explicativas. Contudo, observouse a tendência em destacar os aspectos positivos quanto a sua interação com o meio ambiente. Observou-se também a
ausência de um modelo padronizado na divulgação das informações de conteúdo ambiental, que proporcionaria uma
comparação destas.
Palavras-chave: Responsabilidade Ambiental, Índice de Sustentabilidade Empresarial e Contabilidade Ambiental.

Abstract: In recent decades, given the changes in a market increasingly competitiv, companies are changing their attitude
towards the environment, adopting enviromental practices, aiming the sustainable development. In this perspective, it is the
accounting as a science, the record of facts, identifying measuring and demonstrating environmental events so as to
demonstrate the company's interaction with the ecological environment. The present study aimed to examine how the
mining company Vale S / A shows its environmental liability. Thus, we analyzed the Financial Statements and voluntary
reports in the period of 2008 to 2012 available on websites, using research variables Questionnaire ISE. It was used the
technique of content analysis, enabling the verification and interpretation of the disclosure of environmental liabilities in the
financial statements and reports. The result of the survey revealed that there is a small degree of disclosure of environmental
liabilities by the company, disclosed in the Sustainability Report, Sustainability Index and Notes. However, there was a
tendency to highlight the positive aspects and its interaction with the environment. It was also observed that the absence of a
standardized model in disclosure of environmental information content, which provides a comparison of these.
Key-words: Environmental Responsibility; Corporate Sustainability Index; Environmental Accounting.
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1 INTRODUÇÃO
A questão ambiental é um tema bastante discutido, principalmente relacionado à degradação
provocada na natureza pelas empresas potencialmente poluidoras. Contudo, essa prática de exploração
dos recursos naturais modificou a natureza, acarretando em diversas questões relacionadas ao ar, a
terra, a água e aos recursos naturais em geral.
As empresas como principais poluidoras necessitam adotar uma postura diferente em relação às
atividades que agridem a natureza, investindo recursos financeiros para a sua preservação. Devido às
exigências dos consumidores que priorizam por produtos ecologicamente corretos, dentro de um
conceito de sustentabilidade ambiental, as políticas ambientais estão sendo evidenciadas pela gestão
ambiental, assim como a contabilidade cumpre seu objetivo de fornecedora de informações, através de
sua vertente ambiental.
Pelo fato da questão ambiental tratar de assuntos de interesse da sociedade, no que tange à
preservação da natureza, quanto aos investimentos, obrigações e gastos ambientais, cabe a
Contabilidade Ambiental, o entendimento, processamento e geração de informações que subsidiem a
identificação de dados e registro de eventos ambientais (PAIVA, 2006).
Segundo Ribeiro (2006):
A contabilidade ambiental não é uma nova ciência, mas sim uma segmentação da
tradicional já, amplamente, conhecida. Adaptando o objetivo desta ultima, podemos
definir como objetivo da contabilidade ambiental: Identificar, mensurar e esclarecer os
eventos e transações econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção,
preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando à
evidenciação da situação patrimonial de uma entidade.

Assim, percebe-se que a contabilidade busca a inovação de acordo com a necessidade dos
usuários, por meio de suas ramificações como a contabilidade ambiental, através de informações
especializadas, que visa mensurar e evidenciar informações ambientais nas demonstrações contábeis ou
em relatórios financeiros. Os investimentos ambientais são tratados com a terminologia de Ativo
Ambiental, as obrigações como Passivo Ambiental, os gastos como Despesas e Custos Ambientais; e
os ganhos com o meio ambiente, as receitas ambientais.
A extração mineral é uma das atividades mais antigas do planeta, onde todos os produtos
advindos desta exploração fazem parte do cotidiano e hoje são considerados essenciais para o patamar
de conforto atingido pela população. Todavia, a mesma é responsável pela forma extremamente
agressiva de modificação do meio ambiente como alteração de relevos, contaminação das águas e
danos irreparáveis aos biomas.
Adas (2002) afirma que:
A exploração mineral a céu aberto arrasa paisagens inteira, pois retira a cobertura
vegetal; destrói o relevo; seus rejeitos, muitas vezes largados assoreamento dos rios e
alteram as características físicas e químicas dos caoticamente, torando-se uma fonte de
detritos que provocam os cursos fluviais, com consequências drásticas para os
ecossistemas terrestre e aquático; afetam as populações ribeirinhas que dependem dos
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rios para sobreviverem, sejam como fonte de alimento, como meio de transporte ou,
ainda, para o desenvolvimento da agricultura em suas margens ou várzeas que contêm
depósitos de sedimentos.

Portanto, a exploração mineral deve levar em consideração não só a viabilidade econômica
como também a socioambiental, em virtude das jazidas se tratarem de bens exauríveis e não
renováveis, onde os danos ocasionados pela atividade são muitas vezes irreversíveis por suprimir o
ecossistema original. Assim Ferreira e Ferreira (2011), reconhecem à impossibilidade de reconstituição
da área degradada anterior a exploração mineral, enquanto Barreto (2001) comenta que o minério
retirado, não poderá ser reposto ao local de origem.
Diante deste contexto, percebe-se que a prática de extração mineral é prejudicial ao meio
ambiente. Dessa forma, os impactos residuais geram passivos ambientais, obrigando as empresas
degradadoras a reparar ou reverter os malefícios em detrimento da atividade.
No conceito de Carvalho (2007):
Entende-se por passivo ambiental as obrigações da entidade decorrente de danos
causados ao meio ambiente de infrações ambientais ou empréstimos a serem aplicados
na área ambiental, que tenham ocorrido no passado ou esteja ocorrendo no presente e
que elas decorram da entrega futura ou presente e ativos bem como a prestação de
serviços.

Neste sentido, as infrações decorrentes das atividades relacionadas com o meio ambiente, se
darão de forma onerosa (por meio de multas), ou seja, entrega de ativos ou revitalização das áreas
degradadas, gerando passivos ambientais. Esta pesquisa pretendeu responder o seguinte
questionamento: “De que maneira os passivos ambientais da empresa do setor de mineração Vale S/A
são evidenciados, entre os anos de 2008 a 2012”?
O segmento de mineração foi adotado pelo presente estudo, pelo fato de ser considerada uma
atividade altamente poluidora, já que utiliza a matéria-prima essencialmente provinda da natureza para
a realização das suas atividades, e por ser considerado um setor que provoca nítidos impactos
ambientais, que resultam em efeitos negativos sob a natureza.
Conforme o Tinoco e Kraemer (2006, p.113), o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) relata que
a mineração industrial constitui em vários tipos de degradação: degradação da paisagem; poluição e
assoreamento dos cursos das águas; esterilização de grandes áreas; e, os impactos sócios econômicos.
Todavia, o impacto ambiental resulta de atividades que excedem a capacidade de regeneração
ou absorção do meio ambiente, que afetam todo ecossistema. Diante destes problemas a resolução
supracitada estabeleceu entre os critérios para o licenciamento de atividades que causam a degradação
ambiental, a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
Os motivos da escolha da empresa Vale S/A para este estudo foi devida a sua importância na
economia nacional, (é premiada e reconhecida internacionalmente); por pertencer à carteira do índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE); e, por tratar-se de ser a segunda maior mineradora no contexto
mundial (gera diretamente mais de 138 mil postos de trabalho, atuando em 38 países).
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Por meio do objetivo proposto desta pesquisa, investigou-se a evidenciação dos passivos
ambientais da empresa Vale S/A no período de 2008 a 2012. Para o alcance deste, investigaram-se a
política de comunicação do desempenho ambiental para posterior observância da evidenciação
qualitativa e quantitativa dos indícios de obrigações ambientais relacionadas à sanção administrativa de
natureza ambiental, processo judicial ambiental cível e ação judicial ambiental criminal, preconizados
no questionário ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial).
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Itens ambientais
Na concepção de Costa Junior (2008), as inovações trazidas pela contabilidade ambiental estão
associadas a: definição do custo ambiental, a forma de mensuração do passivo ambiental, com destaque
decorrente de ativos de vida longa.
A contabilidade ambiental, por meio de suas demonstrações, visa o fornecimento de
informações de caráter ambiental produzidas pelas operações produtivas da empresa, cabe classificar,
portanto, tais itens conforme sua natureza em: ativos ambientais, passivos ambientais, receitas e
despesas e custos ambientais.
2.1.1 Ativo Ambiental
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, em Pronunciamento Conceitual Básico (R1),
define o ativo como um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual
se esperam benefícios econômicos para a entidade.
Conforme Carvalho (2007), os ativos ambientais são considerados todos os bens e direitos da
entidade, relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, e que estejam aptos a
gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Desta forma todas as ações são diretamente
desenvolvidas e focadas com o intuito de beneficiar o meio ambiente, que contribui para amenizar os
efeitos nocivos do processo produtivo, visando à redução ou eliminação dos resíduos poluidores.
Na concepção de Ribeiro (2006): “Assim o ativo ambiental pode ser entendido como os gastos
ambientais capitalizados e amortizados durante o período corrente e os futuros, porque satisfazem os
critérios para o reconhecimento como ativos”.
Ainda no conceito de Antunes (2000):
Os ativos ambientais representam os estoques dos insumos, peças, acessórios, etc.
utilizados no processo de eliminação ou redução dos níveis de poluição: os
investimentos em maquinas, equipamentos, [...] com a intenção de amenizar os
impactos causados ao meio ambiente; os gastos com pesquisas visando o
desenvolvimento de tecnologias modernas, de médio e longo prazo, desde que
constituam benefícios ou ações que irão refletir nos exercícios seguintes.
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Ante ao exposto, os ativos ambientais são todos os gastos incorridos na aquisição de bens ou de
recursos controláveis (onde os imobilizados estão sujeitos à amortização ou depreciação), com a
finalidade de preservar e recuperar o meio ambiente, resultando em benefícios econômicos futuros não
só para a entidade como para a sociedade. Sendo assim, todas as aplicações de recursos direcionadas
para a preservação ambiental, potencialmente visam uma harmonização entre o processo produtivo e o
desenvolvimento sustentável.
2.1.2 Passivo Ambiental
Segundo o Comitê de Pronunciamento Contábeis-CPC no Pronunciamento Conceitual Básico
(R1), que estrutura a elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, conceitua o passivo
como uma obrigação presente da entidade, que deriva de eventos passados cuja liquidação se espera
que resulte na saída de recursos da entidade os quais são responsáveis pela geração de benefícios
econômicos.
Neste sentido, uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade
tenha uma obrigação, portanto o passivo está definido por Hendriksen e Breda (1999) como:
Sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos resultante de obrigações
presentes de uma dada entidade, quanto à transferência de ativos ou prestação de
serviços a outras entidades no futuro em consequência de transações ou eventos
passados.

Em face ao exposto, o passivo representa uma obrigação presente, ou seja, o dever ou a
responsabilidade que a empresa assume com terceiros, que podem ser legalmente exigíveis por meio de
contratos onde alguns configuram com natureza irrevogável, ou de forma estatutárias. Como exemplo
claro de determinadas obrigações estão: impostos a pagar, fornecedores, financiamento, salários a
pagar, entre outros, na qual tais obrigações se extinguem com o pagamento em dinheiro, transferência
de outros ativos ou prestação de serviços.
O IBRACON (2011), segundo a Norma de Procedimento de Auditoria (NPA) 11, Balanço e
Ecologia, considera como passivo ambiental toda agressão que praticou/pratica contra o meio ambiente
e consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em
potencial.
Contudo, para Ribeiro e Gratão (2000):
(...) os passivos ambientais ficaram amplamente conhecidos pela sua conotação mais
negativa, ou seja, as empresas que o possuem agrediram significativamente o meio
ambiente e, dessa forma, tem que pagar vultosas quantias a titulo de indenização de
terceiros, de multas e para a recuperação de áreas danificadas.

Conclui-se então que os passivos ambientais ocorrem a partir da interação da atividade da
empresa com o meio ambiente, que causaram danos, sejam eles passados ou presentes, de curto ou
longo prazo. Porém, o passivo ambiental também decorre de atitudes responsáveis como a manutenção
de um eficiente sistema de gerenciamento ambiental.
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Segundo Tinoco e Kraemer (2006) existem três tipos de obrigações decorrentes do passivo
ambiental:
•

•
•

Legais ou Implícitas: as obrigações legais surgem quando a entidade tem uma obrigação
presente legal como consequência de um evento passado, como o uso do meio ambiente ou a
geração de resíduos tóxicos. Essa obrigação legal surge de um contrato, legislação ou outro
instrumento de lei, no entanto as Implícitas surgem quando a entidade, por meio de práticas
do passado, políticas divulgadas ou declarações feitas, cria uma expectativa válida frente a
terceiros, e por conta disso, assume um compromisso.
Construtivas: são aquelas que as empresas propõem-se a cumprir espontaneamente,
exercendo as exigências legais.
Justas: refletem a consciência de responsabilidade social, ou seja, a empresa as cumpre por
razões éticas e morais.

Conforme explanação, os passivos ambientais surgem a partir do momento que as empresas
poluem ou degradam o meio ambiente, ou seja, qualquer evento ou transação que reflitam na interação
da empresa com o meio ecológico, cujo sacrifício de recursos se dará no futuro (RIBEIRO E LISBOA
2000). Surgem em detrimento do processo produtivo, constituindo assim o fato gerador da obrigação,
que podem ser cumpridas por exigência legal ou espontaneamente.
O passivo ambiental deve ser reconhecido quando existir uma obrigação por parte da empresa.
Segundo Paiva (2006): “A partir da concepção do fato gerador, o dado contábil já existe, mas o seu
reconhecimento pode ou não ocorrer neste momento. O reconhecimento se dará de acordo com as
políticas de negócios estabelecidas pela empresa”.
Neste sentido, após verificar a ocorrência do fato que gera a obrigação ambiental (ações que
danificam o meio ambiente), devendo esta ser reconhecida a partir do momento que incorrer em um
custo para a empresa, configurando desta forma a sua responsabilidade independente do desembolso
correspondente. Todavia a obrigação pode ser considerada de curto prazo (quando correspondente até
365 dias) e de longo prazo (quando superior a 365 dias), ficando estas classificadas no meio circulante
e não circulante respectivamente.
O reconhecimento das exigibilidades do exercício atual como despesas com insumos ou
serviços necessários à realização do processo de recuperação deve ser contabilizado em conta de
resultado à medida que o fato gerador ocorre, desde que totalmente consumidos, já as correspondentes
aos resultados de exercícios anteriores podem ajustadas no exercício corrente para retificar erros
detectados.
Na visão de Tinoco e Kraemer (2006) os passivos ambientais podem ser classificados como:
•
•

Normais: são aqueles que podem ser controlados, que há alguma forma de prever e mensurar,
são decorrentes do processo produtivo.
Anormais: decorre de situações não possíveis de controles pelas empresas e fora do contexto
das operações.

Ainda na visão de Tinoco e Kraemer (2006), a respeito da mensuração do passivo ambiental
entendem que:
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O passivo ambiental deve ser reconhecido nos relatórios financeiros se é de ocorrência
provável e pode ser razoavelmente estimado, existindo vários padrões de contingências
que devem ser usado para caracterizar o que seria evento de ocorrência provável. Se
existirem dificuldades para estimar seu valor, deverá ser provisionado um valor
estimável, registrando-se os detalhes dessa estimativa em notas explicativas.

Ante ao exposto, o passivo ambiental após o seu reconhecimento, deve ser mensurado em bases
confiáveis para quantificar a obrigação, considerando as contingências quanto a reflexão dos riscos (de
forma remota, possível ou provável) a que estão sujeitas as organizações, da ocorrência de um evento
futuro, podendo resultar em perda (desembolso).
2.1.3 Receita Ambiental
Receitas podem ser definidas como o produto gerado por uma empresa, medidas em termos de
preços correntes de troca, devendo ser reconhecido assim que o processo de venda tenha sido efetivado
em termos substanciais (HENDRIKSKEN e BREDA 1999).
Ainda neste entendimento, considera-se como receita a entrada de elementos para o ativo que
pode ser sob forma de dinheiro ou direitos a receber (IUDÍCIBUS 2006). O Pronunciamento
Conceitual Básico (R1) inclui a este conceito o aumento dos benefícios econômicos, sobre a forma de
entrada de recursos, aumento de ativos, diminuição de passivos que resulta em aumento do patrimônio
liquido. Quando as vendas estão relacionadas a produtos reciclados ou reaproveitados devem ser
consideradas como receitas ambientais. Carvalho (2007) comenta a respeito:
Receitas ambientais são recursos auferidos pela entidade, em decorrência da venda de
seus subprodutos ou de materiais reciclados. Os reciclados podem tanto ser vendidos
como matéria prima para outras atividades como reutilizados pela entidade em seu
processo produtivo.

Contudo, a receita ambiental representa os recursos obtidos que geram diretamente um
acréscimo no ativo, provenientes da venda de produtos que foram reciclados ou reaproveitados a partir
das sobras do processo produtivo, reduzindo significativamente o descarte desses resíduos na natureza.
2.1.4 Despesa e Custos Ambientais
Quando se trata de despesas ambientais, Carvalho (2007) define como todos os gastos efetuados
pela empresa que tenham relação com o meio ambiente, ocorridos no período, e que não estejam
diretamente relacionados com a atividade produtiva da entidade.
Todavia, vale ressaltar que os gastos realizados nem sempre são contabilizados em sua
totalidade. Segundo Ribeiro (2006):
Consideram-se como despesas ambientais todos os gastos envolvidos com o
gerenciamento ambiental, consumidos no período e incorridos na área administrativa.
Qualquer empresa que necessite dos serviços de um departamento [...] essas áreas
desenvolvem atividades inerentes à proteção ambiental.

Assim, os dispêndios realizados pela administração quando relacionados a gastos referentes ao
gerenciamento ambiental devem ser reconhecidos como despesas ambientais, uma vez que estão
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ligados diretamente ao meio ambiente e não necessariamente ao processo de produção, demonstrando
assim uma maior responsabilidade da empresa no que se diz a respeito das causas ambientais.
No decorrer do processo produtivo os gastos realizados para a conservação ambiental, incorrem
em custos para a organização. Contudo, Ribeiro (2006) comenta que os custos ambientais devem
compreender todos aqueles relacionados seja direta ou indiretamente com a proteção do meio ambiente.
Ainda de acordo com Ribeiro (2006) os custos ambientais são: “todas as formas de
amortização, tratamento de resíduos dos produtos, recuperação e restauração de áreas afetadas e mão de
obra utilizada na prevenção, controle ou prevenção do ambiente”.
Em suma, os custos ambientais compreendem todos os esforços e gastos realizados, no sentido
de reparar os danos ocasionados pela atividade operacional, no intuito recuperar, controlar ou prevenir
danos em áreas afetadas.
2.2 Instrumentos de Evidenciação Ambiental
As Demonstrações Financeiras, no intuito de atender as necessidades específicas dos usuários
quanto às informações, refletem a interação das atividades de potencial impacto de forma a respaldar o
processo decisório, podendo disponibilizar as informações ambientais, evidenciando-as por meio de
demonstrações como: O Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
as Notas Explicativas (NE) e o Relatório da Administração (RA).
•
•
•

•

Balanço Patrimonial (BP): tem por finalidade demonstrar a situação financeira e
patrimonial da entidade em determinado período, e é composto por três elementos
básicos: Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido (Lei nº 6.404).
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): fornece um resumo financeiro dos
Resultados das operações financeiras da empresa durante um período específico (Lei nº
6.404).
Notas Explicativas (NE): é um veiculo com maior grau de detalhamento do conteúdo
evidenciado, devendo levar em consideração a relevância das informações apresentadas
referentes às demonstrações financeiras do último exercício social, para um maior
esclarecimento das informações pertinentes (IUDICÍBUS ET AL, 2010).
Relatório da Administração (RA): pode e deve expressar a posição da direção da
empresa, no que diz respeito às políticas postas em prática ou que porventura venham a
ser adotadas, ressaltando os pontos positivos, mas não omitindo os pontos negativos
decorrentes de políticas ambientais incorretas, assim como as provisões
correspondentes, além de ser auditados (PAIVA, 2006).

Quanto ao tratamento das questões ambientais, as demonstrações contábeis adaptadas ao meio
ambiente, como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, direcionam seu
foco às contas ambientais em detrimentos dos danos e impactos causados pelo processo produtivo das
entidades ao meio ambiente (TINOCO e KRAEMER, 2006).
Além dos instrumentos supracitados de evidenciação ambiental, as empresas divulgam suas
informações ambientais não só de forma obrigatória, mas também em caráter voluntário como no
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Relatório de Sustentabilidade (RS), Relatórios Complementares, Relatório Socioambiental, Balanço
Social (BS) e Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
No entendimento de Tinoco e Kraemer (2008), os relatórios de sustentabilidade devem conter
os desempenhos econômicos, sociais e ambientais da entidade, além dessas três dimensões, a GRI
encoraja ainda as empresas a desenvolverem e incluírem em seus relatórios indicadores integrados de
sustentabilidade que permitam avaliar o desempenho da organização em relação ao sistema global em
que se insere ou que relacionam aspectos de duas dimensões.
De acordo com Albuquerque (2009) a GRI é uma organização não governamental internacional,
com sede em Amsterdã na Holanda, sua missão é desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para
a elaboração de relatórios de sustentabilidade utilizadas voluntariamente por empresas do mundo todo.
Ribeiro (2006) explana que os relatórios específicos apresentados em separado podem ter
diversos formatos e enfoques, pois não existe padronização, embora o Programa das Nações Unidas
para a Meio Ambiente tenha recomendado meia centena de pontos que devem constar de um conjunto
de relatórios transparentes.
No conceito de Tinoco e Kraemer (2006), os relatórios ambientais, socioambientais, ou
simplesmente suplementos ambientais, são os meios que empresas adotam para descrever e divulgar
informações pertinentes ao seu desempenho ambiental, compreendendo o fornecimento de dados
auditados ou não, relativos aos eventos e impactos das atividades da empresa no meio ambiente, para
todos os interessados nesse tipo de informação, permitindo-os entender seu relacionamento com a
empresa reportada.
Segundo Albuquerque (2009), o BS pode ser entendido, como uma complementação ou até
como uma evolução dos relatórios contábeis, considerando que este nasceu em virtude de uma
demanda da sociedade com relação às prestações de contas das organizações, exigindo que estas
passassem a dar transparência à sociedade de suas atividades, de suas relações sociais e do reflexo
social de suas variações patrimoniais.
O ISE trata-se de uma ferramenta estratégica que vem se consolidado, com o objetivo comparar
o desempenho de empresas listadas que se destacam pelas suas politicas e praticas que contribuem para
o desenvolvimento sustentável, na qual a composição da carteira demonstra que empresas de diferentes
setores estão atentas as e preocupadas com causas ambientais, passando a adotar uma postura
responsável, objetivando a continuidade da empresa, bem como aumentar a competitividade no
mercado e a rentabilidade.
O ISE BM & F Bovespa (2012) visa criar um ambiente compatível de investimento com as
demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade, e estimular a responsabilidade das
corporações. Assim para atualizar e ampliar as informações das empresas participantes utiliza a
metodologia do Questionário-base, distribuída em sete dimensões: Geral, Governança Corporativa,
Social, Econômico-Financeira, e Mudanças Climáticas.
No que tange as variáveis de investigação do Questionário ISE quanto aos critérios: política,
gestão, desempenho e o cumprimento legal, a atividade mineraria esta inserida no grupo B de Aspecto
Ambiental Crítico dos Recursos Naturais Não Renováveis (ISE BM & FBovespa, 2012). Neste grupo
estão elencadas as atividades de exploração dos recursos naturais, cujos impactos produzidos afetam
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significativamente o ambiente, em virtude da eminencia de exaustão da matéria retirada para utilização
na indústria.
3. MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa trata-se de um estudo de caso na empresa do setor de mineração Vale S/A, com o
intuito de verificar e esclarecer a transparência das informações dos passivos ambientais.
Para Gonsalves (2003):
Estudo de caso é o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade
significativa, considerada suficiente para a análise de um fenômeno. É importante
destacar que, no geral, o estudo de caso, ao realizar um exame minucioso de uma
experiência, objetiva colaborar na tomada de decisões sobre o problema estudado,
indicando as possibilidades para a sua modificação.

Desta forma, a técnica de estudo de caso aprofunda, amplia e detalha a concentração dos
esforços no objeto estudado, bem como auxilia em um maior conhecimento e na possível solução do
problema da pesquisa. Quanto à abordagem do problema estudado, trata-se de uma pesquisa
qualitativa, permitindo uma análise intensa sobre determinado assunto, sem a utilização de
instrumentos estatísticos para o processo de análise do problema.
Para Richardson, (1999) menciona que:
Os estudos que empregam a metodologia qualitativa podem descrever a complexidade
de determinado problema, analisar as interação de certas variáveis, compreender e
classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.

Observa-se que a pesquisa qualitativa descreve o problema, sob o enfoque de diferentes
aspectos, buscando a compreensão e a interpretação das variáveis, contudo não se pretende numerar,
medir ou quantificar. Por meio da análise de conteúdo, fez-se necessário observar a análise de conteúdo
nos documentos oficiais publicados da empresa Vale S/A, que constam no site da BM&FBOVESPA e
no website oficial da empresa: as notas explicativas dos demonstrativos financeiros, os relatórios da
administração e de sustentabilidade no período proposto.
Segundo Bardin (1995, p. 42), análise de conteúdo é:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.

Para Bardin (1995), as três etapas básicas para a análise de conteúdo é a pré-análise, descrição
analítica e a interpretação inferencial. Na pré-análise, organiza-se o material para encontrar alguns
indícios. Na descrição analítica, há um estudo aprofundado orientado pelo referencial teórico, no intuito
de codificação e categorização do estudo. Por fim, a interpretação inferencial, que com o embasamento
em materiais empíricos, estabelecem relações, permitindo a interpretação.
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Para o alcance do objetivo geral por meio do método proposto por Bardin (1995), após a
identificação dos itens ambientais em seus respectivos documentos, utilizaram-se variáveis de
investigação, baseadas no que tange o Questionário ISE para empresas classificadas no grupo B:
Aspecto Ambiental Crítico (Recursos Naturais Não Renováveis), utilizando um questionário
estruturado. As principais variáveis de investigação foram às seguintes:
•
•
•
•
•

Desempenho ambiental;
Existência de seguro para degradação ambiental decorrente de acidentes em suas operações;
Existência de sanção administrativa de natureza ambiental;
Existência de ação judicial ambiental cível; e,
Situação da companhia em relação a eventuais passivos ambientais.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Política de Comunicação de Desempenho Ambiental da Vale S/A
Após verificar os instrumentos de evidenciação (NE, RA, RS e ISE), procurou-se analisar as
informações de caráter ambiental que estavam sendo divulgadas. Assim, buscou-se então identificar os
principais elementos de aspecto ambiental (consumo de recursos, emissões atmosféricas significativas,
biodiversidade, licenças e autorizações e processos), de acordo com os indicadores de desempenho
operacional, ambiental e de gestão do ISE.
Diante do exposto, pode-se observar na Tabela 01, que no Relatório de Sustentabilidade, de
acordo com as referências do GRI, configura-se como o instrumento de divulgação com o maior
número de informações ambientais, proporcionando uma gama de informações para um melhor
entendimento das mesmas.
Tabela 01 - Evidenciação do RS
ASPECTOS DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO
Consumo ou uso de recursos naturais renováveis
Consumo ou uso de recursos naturais não renováveis
Consumo de água
Consumo de energia
Emissão de ruídos
Emissões atmosféricas significativas
Resíduos sólidos
Efluentes líquidos
Riscos ambientais/acidentes
Impacto na disponibilidade
Licenças e autorizações ambientais
Processos administrativos
Processos judiciais
Fonte: Dados da pesquisa, 2013
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Observa-se que a Vale S/A utiliza o Relatório de Sustentabilidade como principal meio de
comunicação das informações de conteúdo ambiental no período investigado, contudo, a informação é
de caráter voluntário, apresentada em sua maioria de forma qualitativa, permitindo aos usuários em
geral, um melhor entendimento devido ao detalhamento das práticas e medidas ambientais adotadas,
bem como seus objetivos e metas futuras projetadas para manter o compromisso com o
desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que a empresa ainda não divulgou o RS referente ao ano de
2012, até o fim desta coleta de dados.
Os aspectos referentes ao desempenho operacional foram evidenciados com maior destaque no
RS:
•

•
•

A emissão de gases na atmosfera responsáveis pelo efeito estufa (sendo que, em 2009,
apresentou o menor índice de emissão durante o período proposto, correspondendo a 12,9
mil tonelada, resultantes do uso de combustíveis para fins energéticos em atividade de
lavras e transportes internos nas minas).
O consumo de energia em 2009 obteve menor índice de consumo seja de forma direta (127
mil TJ) e indireta (53, 9 mil TJ), bem como consumo de água (292,4 bi litros), entretanto a
água obteve melhor desempenho na reutilização (1.353 bi lt);
No período de 2011, cerca de 70%; em 2010 a menor geração dos resíduos efluentes (76,1
bi lt).

Outro aspecto a ser destacado em sua divulgação, consiste no tratamento e reciclagem dos
resíduos gerados pela atividade de mineração, atingindo cerca de 85%, que foram aproveitados e
deixados de ser lançados na natureza. Assim também com o tratamento de efluentes, com ações
voltadas para o aprimoramento do sistema de descartes, no intuito de manter a qualidade do corpo
hídrico.
Quanto ao aspecto de desempenho ambiental, a Vale divulgou informações sobre investimentos
e projetos que buscam recuperar áreas degradadas para manter a qualidade ambiental em áreas de
influência direta (correspondente a 3%) e em áreas fora de sua atuação, como reserva de florestas
naturais, redução do desmatamento da Amazônia entre outras. Sobre o aspecto de gestão, menciona
apenas no ano 2011 o envolvimento em 09 processos judicias relacionados às questões ambientais,
demonstrando indícios de passivo ambiental.
Em relação às notas explicativas dos demonstrativos financeiros, fornecem subsídios para a
tomada de decisão dos usuários, fazendo menção de processos judiciais em todo o período estudado. A
empresa evidenciou suas informações nas notas explicativas de forma consolidada, levando em
consideração a relevância das informações apresentadas qualitativamente e quantitativamente,
apresentando informações apenas sobre aspecto ambiental quanto ao desempenho da gestão referente a
processos judicias, pelos danos causados ao meio ambiente.
No RA, no concernem aos aspectos da política de comunicação, em 2008 fez menção de
Consumo ou uso dos recursos naturais renováveis, Consumo ou uso dos recursos naturais não
renováveis e Emissões atmosféricas significativas. Em 2009 apenas este último. Nos anos de 2010 e
2011 não há nenhuma menção. Já em 2012, constam o Impacto na disponibilidade e Licenças e
autorizações ambientais.
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A maioria das informações do RA foi de forma qualitativa, tratando-se da utilização de recursos
naturais renováveis e não renováveis no ano de 2008 e a redução de emissão de gases na atmosfera,
devido à redução do uso de combustíveis fosseis, em detrimento do uso de biodiesel (oriundos de óleo
de palma) utilizados nas locomotivas, mencionados no RA de 2008 e iniciado em 2009 o seu emprego.
Em 2012, revela informação sobre licenciamento ambiental, responsável pela alavancagem da
atividade, por demonstrar que a empresas atua de forma responsável na extração dos recursos minerais.
A empresa também divulgou suas informações no questionário do Índice de Sustentabilidade,
onde a atividade de mineração está classificada no grupo B de Aspecto Ambiental Crítico, uma vez que
utiliza recursos naturais não renováveis, procurando evidenciar suas politicas de desempenho ambiental
baseada em abordagens preventivas, tendo em vista a sustentabilidade. Todavia a empesa publicou
suas informações apenas em 2012, impossibilitando a comparação entre os anos. Observa-se que a
empresa evidenciou todos os elementos referentes ao desempenho operacional, ambiental e de gestão
no Relatório ISE.
Segundo o questionário ISE, a Vale S/A através do Sistema de gestão ambiental (SGA)
alinhado a certificação ISO 14000, é verificado periodicamente por auditoria ambiental. Faz o
monitoramento e acompanhamento sistematicamente dos aspectos relacionados ao desempenho
operacional, como consumo de energia, água e sua reutilização (superior a 60%), geração dos resíduos
sólidos, efluentes líquidos e a emissão de gases na atmosfera, destacando-se que ambos estão em
conformidade com a legislação ambiental, mantendo-se nos níveis aceitáveis.

4.2 Observância da evidenciação qualitativa (descritiva) e quantitativa do passivo ambiental
Neste tópico foi abordado o estudo da relação da empresa do setor de mineração com o meio
ambiente, demonstrando principalmente o nível de evidenciação dos passivos ambientais e qual o meio
de divulgação é utilizado para as informações de caráter ambiental como mostra a Tabela 02.
Tabela 02- Evidenciação do passivo ambiental
Período de Análise
RS
BP
2008
2009
X
2010
X
2011
X
2012
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013.

DRE
-

RA
-

NE
X
X
X
X

ISE
X

Observa-se na tabela 02 que o RS apresentou informações sobre passivos ambientais nos anos
de 2009 a 2011, através do reconhecimento dos impactos que suprimem principalmente o ecossistema
original, estando envolvida em 23 ações judiciadas, das quais 09 casos envolvem a paralização de
projetos e operações, devido ao conflito do uso da terra para a extração mineral. Contudo, no relatório
da administração não apresentaram informações a respeito dos passivos ambientais gerados pela
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atividade. Entretanto, no caso das demonstrações contábeis as Notas Explicativas apresentou-se como o
único instrumento de divulgação com informações sobre os passivos ambientais de forma quantitativa
como mostra a Tabela 03.
Tabela 03 - Mensuração dos passivos ambientais da Vale S/A
Em moeda corrente (R$ mil)
Obrigação
2008 R$ 2009 R$ 2010 R$ 2011 R$ 2012 R$
Provisão
32
61
64
61
70
Pagamento
8
5
2
4
4
Total
24
56
62
57
66
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013.

Conforme mostra a Tabela 03, as Notas Explicativas divulgaram informações sobre os passivos
ambientais da empresa apenas quanto à sua provisão e pagamento, onde em 2008 destaca-se com a
menor provisão num total de 32 milhões e pagos 8 milhões em 2012 apresenta-se com a maior provisão
totalizando 70 milhões e com maior pagamento em 2011 correspondente a 26 milhões, não havendo
reconhecimento de contingências ambientais durante o período proposto pela pesquisa. Ressalta-se que
as notas explicativas e relatório da administração não apresentam informações sobre ações ou sanções
judiciais e administrativas.
Ainda constatou-se no ISE, a existência de informações sobre os passivos ambientais de forma
qualitativa e com maior grau de detalhe em relação ao seu reconhecimento aos demais instrumentos de
evidenciação ambiental.
As informações foram dispostas no questionário base, onde relata que a empresa sofreu ação
judicial nos últimos três anos, sendo condenada, não existindo acordo entre as partes. Sofreu também
sanção administrativa de natureza ambiental no mesmo período. Neste sentido, para se proteger das
sentenças julgadas, a Vale possui seguro ambiental que garante recursos financeiros para a
compensação de processos ambientais, incluindo seu pagamento.
5. CONCLUSÃO
O presente estudo consistiu em um estudo de caso com o intuito de investigar como a empresa
do setor de mineração Vale S/A registrada na BM & F BOVESPA, evidenciou seus passivos
ambientais durante o período proposto pela pesquisa, utilizando variáveis referentes ao Questionário
ISE.
Atenta às exigências do mercado, a Vale S/A passou a adotar práticas e condutas
ecologicamente corretas em suas atividades como estratégia para alavancar os negócios, que em
contrapartida promove uma imagem positiva da empresa e propicia vantagem competitiva, em virtude
da responsabilidade ambiental.
Com relação aos aspectos da politica de comunicação, observando os indicadores de
desempenho operacional, ambiental e desempenho da gestão do questionário ISE, pode-se concluir que
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entre os instrumentos de evidenciação ambiental, o Relatório de Sustentabilidade apresentou-se como o
instrumento com maior número de evidenciação de práticas ambientais adotadas.
Nota-se que, os aspectos do desempenho operacional e ambiental têm um maior destaque
quanto às informações contidas no relatório, uma vez que denota a postura e preocupação com as
causas ambientais, enfatizando os investimentos em redução e reutilização de água (bem renovável,
porém escasso), energia, gases na atmosfera e tratamento dos resíduos gerados.
Em relação ao ISE, observou-se que a empresa apesar de compor a carteira há três anos,
divulgou informações apenas em 2012, apresentando todos os aspectos da politica de comunicação
ambiental quanto ao desempenho operacional, ambiental e desempenho da gestão, ambos
qualitativamente.
Entretanto, pode-se observar quanto aos aspectos de politica comunicação ambiental, o
Relatório da Administração apenas discorre a respeito do aspecto de desempenho operacional quanto à
diminuição de gases na atmosfera. Outro aspecto observado no RA é o de desempenho de gestão, onde
empresa relata a obtenção de licenciamento ambiental para suas atividades, objetivando fornecer
informações sobre o seu relacionamento e responsabilidade com a natureza.
Conforme análise, os indícios de obrigações ambientais relacionados à sanção administrativa de
natureza ambiental, processo judicial ambiental cível e ação judicial ambiental criminal como
preconiza o questionário ISE, foram identificados no Relatório de Sustentabilidade, cujas informações
foram sobre as ações judiciais, estando à empresa envolvida em 23 ações durante o período proposto
pela pesquisa. Apenas a NE apresenta informações sobre o provisionamento e pagamento da obrigação,
decorrentes de ações judicias sofridas pela empresa.
Contudo, o questionário do ISE apresenta-se como a informação mais completa quanto ao
reconhecimento de obrigações ambientais, dada à existência de sanções administrativas, bem como a
existência de ação cível e criminal ambos de natureza ambiental, em que a empresa foi penalizada
pelos danos causados ao ambiente. Todavia, a empresa possui seguro ambiental que garante recursos
financeiros para subsidiar o pagamento de multas e indenizações decorrentes da atividade.
Tratando-se da evidenciação qualitativa descritiva e quantitativa do passivo ambiental,
verificou-se que a empresa Vale evidencia informações sobre os passivos ambientais em sua maioria de
maneira qualitativa, através dos instrumentos de divulgação como: o Relatório de Sustentabilidade e no
Índice de Sustentabilidade e nas Notas Explicativas de forma quantitativa. Entretanto, constatou-se que
os demais instrumentos de evidenciação não apresentam informações sobre os passivos ambientais.
Com base nos resultados desta pesquisa, conclui-se que a evidenciação sobre passivos
ambientais da empresa Vale S/A são apresentadas de forma bem restrita e em quantidade mínima, pois
o seu reconhecimento, reflete diretamente a influência negativa da atividade na natureza. As
informações referentes aos passivos foram identificadas apenas em alguns instrumentos de informação
ambiental (RS, ISE e NE), dificultando assim a comparabilidade quanto às informações
disponibilizadas ou aprofundamento sobre a obrigação.
Ressalta-se que, a padronização na divulgação das informações, permitiria a comparação
elevaria o nível de transparência das mesmas, sendo um fator preponderante quanto aos instrumentos
de divulgação, pois reside na disponibilização destes relatórios, encontrados nos websites da própria
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empresa e da BM&FBOVESPA, com linguagem clara e de fácil compreensão, facilitando o
entendimento dos usuários internos e externos.
Sugere-se a continuidade de investigações em evidenciação dos passivos ambientais de
atividades consideradas potencialmente poluidoras, como forma de comparar o nível de evidenciação
dessas informações entre as empresas que compõe a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE).
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Abstract: This paper explores the hybridization process suffered by different kinds of organizations: the for-profits towards
a more socially responsible logic and nonprofits towards a more economic logic in order to maintain its long term financial
sustainability. Two case studies were performed by using the within-case search and the cross-case pattern search
techniques. The main findings suggest that there is a common process of hybridization of the two more extreme logics
concerning organizations' common logic and purpose. On one side, we have the pure non-profit logic, and on the other side,
we have the pure for-profit logic; and these two extremes are getting more hybrid towards a mixed logic and purpose
approach. It is important to find that this is a process and could be depicted as a trend as well. Thus, by exploring how and
why this process takes place, we contribute to organizations to make this movement easier. This paper highlights a new
trend in organizational logic and identity. We also reinforce the existing literature on hybrid organizations by promoting a
wide range framework of this kind of organizations and encourage organizations to move towards the hybridization process
from both extreme logics which could be either nonprofit or for-profit.
KEYWORDS: social business, process, CSR, nonprofits, hybrid models

Resumo: O presente artigo explora o processo de hibridização pelo qual diferentes organizações vêm passando:
organizações com fins lucrativos se movendo em direção a uma lógica mais socialmente responsável e organizações sem
fins lucrativos em direção a uma lógica mais econômica, para manter sua sustentabilidade financeira no longo prazo. Foi
feito o estudo de dois casos, utilizando como técnicas o estudo de cada caso, bem como o estudo de casos cruzados. Os
principais achados sugerem que há um processo comum de hibridização desde as duas lógicas mais extremas das
organizações: de um lado a lógica puramente sem fins lucrativos e de outro a lógica puramente voltada ao lucro. E ambos os
extremos estão se tornando mais híbridos, em direção a uma lógica de propósitos mistos. É importante considerar que este é
um processo e que se apresenta como uma tendência. Assim, através do estudo do como e por que desse processo,
contribuímos para que as organizações façam esse movimento mais facilmente. Este artigo aponta, portanto, uma nova
tendência na lógica e na identidade das organizações. Também reforçamos a existência de literatura em organizações
híbridas e propomos um framework, encorajando organizações a se moverem desde as lógicas extremas em direção à
hibridização.
PALAVRAS-CHAVE: negócios sociais, processo, RSC, organizações sem fins lucrativos, modelos híbridos
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INTRODUCTION
According to Elkington (1997) sustainability is composed by a three-pillar model embracing
economic, social and environmental pillars. These three pillars together are what the author calls the
triple bottom line. Nowadays, there is an increasing focus towards the social pillar, and for that reason
companies, non-profit organizations and civil society are working to create different types of
partnerships and business models that, at the same time, are able to address social problems and are
able to be economically sustainable over time.
Several authors have written about these different types of organizations and arrangements and
different concepts arise in this context: social business, inclusive business, social enterprise, business
focused on the base of the pyramid, etc. These different terms were defined to explain the phenomenon
that is said to be the “missing link” of capitalism (YUNUS, 2007).
Although the social business approach is conceptualized as an organization with two purposes:
the social and the economic as a consequence (YUNUS, 2010), this is still a limited concept. Therefore,
in order to embrace all these new and different types of organizations mixing more than two logics or
purposes we proposed the concept of hybrid organizations that is conceptualized as new or old
organizations bridging two or more logics or purposes (BATTILANA, DORADO, 2010).
Organizations were traditionally depicted in two opposite streams, which is pure socially oriented
(traditional nonprofit organizations) or pure economically oriented (traditional corporations). As we
can see, there is a process trend in mixing the two logics and fading these extremes towards a more
flexible and hybrid forms. The concept of hybrid organizations is central to explore this "in between"
increasing different models of organizations.
Regarding the typology to describe organizations forms created by Yunus (YUNUS, 2010), it is
of great importance in order to create a better common understanding of the state of the art we find
ourselves in nowadays. Nonetheless, if we take into account that static representations are not a proper
description of the reality, since they do not consider the process, we start to see some movement in the
typology. These movements are our research focus. Thus, we aim at studying the process of
hybridization suffered by different kinds of organizations: the for-profits towards a more socially
responsible logic and nonprofits towards a more economic logic in order to maintain its long term
financial sustainability (SALAMON, ANHEIER, 1996; BOSCHEE, 1998; DAVIS, 1997). Moreover,
our research regards two case studies of Brazilian organizations, one that started a movement from
traditional nonprofit towards generating incomes and a multinational corporation that moves from
traditional for-profit towards a corporate social responsibility (CSR) approach.
In order to achieve this proposition, this paper is organized as follows: firstly, we present a
general conceptualization of the typology proposed by Yunus framework (2010), then a literature
review on nonprofit organizations towards economically sustainability and for profit organizations
practicing CSR, and, to wrap up, the proposed typology of hybrid organizations. Secondly, we present
the research design and methods. Going further, we present the two case studies and the main results,
followed by the discussion of the proposition and, finally, the conclusion.
YUNUS' FRAMEWORK
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Yunus (2010) describes the current existing organizations using a matrix as the one presented in
Figure 1, where in axis x we have the recovery of the invested capital and in axis y we have the purpose
of the business (financial or social). Within this matrix Yunus describes the companies that look for the
financial profit maximization – and which can repay their invested capital, being sustainable
economically – and the nonprofit organizations, that look for the maximization of the social profit and
do not recover the invested capital.

Figure 1
Yunus' Social Business Framework
On the 2nd quadrant of the matrix, there are organizations that aim to maximize their profit and
repay the investments. By the traditional for-profit organizations we mostly see the traditional
multinational companies (MNCs) that are not yet concerned with social or environmental issues; they
are doing their business as usual strategies and production activities. Furthermore, the 3rd quadrant of
the matrix presents nonprofit organizations, that have as their main focus the social profit maximization
and are not financially self-sustainable – which means they are mainly funded by donations, either from
public or private sector.
Finally, the 4th quadrant is the one that has at the same time a social focus as the main goal of
the organization, and the repayment of the investment - and the financial sustainability. These
organizations are known as “social enterprise” (YOUNG, 2008) or “social business” (YUNUS, 2010).
For Yunus (2010), a social business is an organization which at the same time generates a social impact
- searching for social profit maximization – and it is economically sustainable, as it covers its full costs
from its operations. Hence, the social business would have the operations like in any for-profit – with
products, services, customers, markets, costs and revenues – they would be driven by a cause (the
social cause) though. The social business should be able to fully cover its costs, depending on investors
only at the beginning – and once it pays the investors for their initial contribution, the social business
should not pay the shareholders, but reinvest the profit in the business to increase the social impact.
There are several concepts and interpretations of what the term social business means, as there
can be a wide range of organizational types on it. Following Comini, Bark and Aguiar (2012, p. 391), a
social business can be defined as an organization which "seek to improve base of the pyramid (BoP)
living conditions (...) without necessarily operating in areas that have structural impact on people's lives
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such as health, education or housing". Young (2008) uses the term social enterprise to describe this
type of organization, and describes them as having private sector forms of enterprise and market-based
activity in the achievement of social purposes.
HYBRID ORGANIZATIONS
Hybrid models of organizations were first proposed by Williamson (1991, 1996) when
criticized for considering only two forms of coordination of economic agents - hierarchy or market and not considering forms in between these poles. The economic view is a starting point, but then a
growing interest was developed by organizational and institutional fields of analysis. This interest
resulted in a different use of the hybrid organization concept. Hybrid organizations are, according to
these views, organizations which have more than one logic or purpose (BATTILANA, DORADO,
2010). Although this is a broad concept which can embrace several types of hybridization, the most
common merged logic known as hybrid organizations are related to economic and social purposes.
Several institutional authors recall the hybrid model of organization as an attempt to structure
and define emerging institutional fields which have no precedents to compare or conceptualize
(BATTILANA, DORADO, 2010; PURDY, GRAY, 2009, GLYNN, 2000, POWELL, 1999). Another
literature concern is about how the increasing and more complex environmental and institutional
changes affect organizations and their respective responses (PACHE, SANTOS, 2010) some of them
could be hybridizing with new logics or purposes.
Besides that, the literature and concept of hybrid organizations is also an emerging field of work
based on previous organizational and institutional theories' backgrounds. For this reason, we will find
mixed approaches and empirical analysis to this concept, which were taken to fields such as health
care, biotechnology (POWELL, 1999), microfinance (BATTILANA, DORADO, 2010), symphony
orchestras (GLYNN, 2000), and government-sanctioned organizations (PURDY, GRAY, 2009).
One of the main concerns related to hybrid organizations is about its sustainability over time,
because these organizations must inevitably choose some strategies and create a common identity to
structure its scope (BATTILANA, DORADO, 2010). Another relevant approach regards the stages of
evolution of these new organizations or fields which are defined as innovation, mobilization and
structuration phases (PURDY, GRAY, 2009).
Yunus (2010) proposed on the 4th quadrant of his framework the social businesses which
addresses both social and economic logics. Although Yunus presents a restrict definition of social
business (already explored), we understand that social business is only one of the types of hybrid
organization. Hybrid organizations could be seen as a general umbrella concept where there could be
different and new forms of organizations which are raising and developing nowadays.
In this sense, social businesses would not be the only type of hybrid organization mixing social
and economic logics, as many other types of organizations could fit in the hybrid model. The inclusive
businesses: which focus on including low-income people in the supply chain and, in this way, generate
social benefits while focusing on being profitable (UNDP, 2008; WBCSD, 2008; MARQUEZ,
REFICCO, BERGER, 2010). Also the businesses focused on the base of the pyramid, as the ones
described by Prahalad (2005) or Hart (2010): they are profitable businesses that focus on attending a
demand from the poor, from the people who live under poverty conditions and generate social profit as they benefit the poor - and are also financially sustainable businesses. Johanisova, Crabtree and
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Frankova (2013) agree that there is a sphere between monetised and non-monetised organizations
where several different types of organizations fit. Some of these organizations, according to the
authors, would be close to the community/voluntary sector, others may be linked to a government or
municipal institution, and still others may be close to the for-profit sector in the sense of being fully
professionally staffed and financially self-sustaining.
As many other types of organizations would fit under the hybrid organizations concept, we also
observe that organizations can move from being pure nonprofit or pure for-profit to become hybrid.
When moving from pure nonprofit, the organization would start focusing more on its sources of income
in order to become financially sustainable. On the other side, the pure for-profit start developing
activities of social responsibility within the company, which makes them more socially oriented, even
if they still maintain the focus on the profit maximization.
We observe that there is a trend process from both extremes towards more hybrid models, and
we come to believe that there will be more and more hybrid organizations in the time to come.
NONPROFIT TOWARDS INCOME GENERATION
Nonprofit organizations emerged from the society dissatisfaction with the cost and effectiveness
of exclusive reliance on government to address the social welfare and developmental challenges. When
government at all levels withdrew from providing many community and social services, nonprofit
organizations stepped in to fill the gaps and became, then, the responsibles for the effort to find
alternative ways to respond to such challenges (SALAMON, ANHEIER, 1996; ENP 2010). Despite the
fact that nonprofit organizations have different source of funding in different countries (SALAMON,
HEMS, CHINNOCK, 2000), there is an increasing need for management in the sector (ANHEIER,
2000). Traditionally, nonprofit organizations have been financed either by private giving, public sector
or private fees and payments, but there is a trend of diversification of the funding sources, in order to
minimize the dependency on one source and the vulnerability to shifts in donor preferences and funds
availability (DAVIS, 1997). According to Davis (1997), a sustainable NGO financing model should be
diversified and should also include self-finance incomes. Boschee (1998) points some challenges faced
by the 3rd sector: the cutting in public sector support, fluctuations in corporate giving, the increasing
number of nonprofits competing for available funds and also the increasing number of people in need.
All these challenges, according to Boschee (1998), are producing a shift in the way nonprofits behave
to continue surviving and serving people in need.
In this sense, nonprofit organizations start to express a desire to reduce or eliminate their
dependence on external resources in order to maintain control over the directions and the priorities of
the organizations (DAVIS, 1997). This means that, in order to maintain the focus on social profit
maximization, the organizations should start moving towards being independent financially, creating
their means to generate incomes. The nonprofits also search for improving their management and
financial sustainability in order to improve their performance in the social development and achieve
their social goals (SEKN, 2006).
ENP (2010) also mentions that nonprofits start looking at social enterprise and moving towards
enterprising due to four main reasons: they understand that there are some needs the market will never
meet; they see an opportunity to advance mission-related goals; they suffered with a diminishing and
changing nature of government funding; and they see social enterprise as a vehicle for social
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innovation. According to Dees, Emerson and Economy (2001), these changes in the nonprofit sector
can pose opportunities and challenges: nonprofits are asked to bring innovative solutions to social
problems. And to respond effectively, nonprofits should be particularly enterprising (DEES,
EMERSON, ECONOMY, 2001).
FOR-PROFITS TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY
The origins of the Corporate Social Responsibility (CSR) derive from the evolution of the North
American approach of philanthropy practiced by corporations in the early 1800s (GOND, MOON,
2011). Besides that, these authors argued that CSR practices were shaped by businessmen in order to
accomplish their religious beliefs and moral obligations. These practices evolved over time and turned
into a more proactive and explicit forms of doing business and addressing social concerns.
There are several definitions of Corporate Social Responsibility practices in existing literature.
According to different authors, this is a concept that is still under construction (GOND, MOON, 2011)
and has several different concepts involved. There is a common understanding that the CSR approach
is as an umbrella concept which encompasses several practices and ways of conceptualizing it. In
addition to it, this concept is dynamic and contextual, taking different forms in different institutional
contexts (MATTEN, MOON, 2008). These authors suggest that, on one hand, there is a whole
institutional context where CSR emerges in U.S.A. which makes corporations willing to explicit its
sustainability practices. And, on the other hand, European institutional context is more favorable for a
more government trust on assistance and coordination of social programs, small groups of investors
and micro and medium business as a majority, all of this and more are institutional characteristics
favorable for a more implicit CSR approach.
Furthermore, CSR literature has been following a path through several areas. For instance, one
of the most widespread discussions and usually supported by most of the authors in this area is related
to the issue of performance increasing (MACKEY, MACKEY, BARNEY, 2007; LO, SHEU, 2007;
HUSTED, SALAZAR, 2006). These authors thus defend that CSR must be directly related to income
generation activities for the corporation.
Although there is this wide subject related CSR approaches, we rely on Gond and Moon (2011)
who understand CSR as a concept passing through a permanent debate. Therefore, CSR is not one
concept, it is not the same all over the world and it is constantly being overviewed, reframed,
reconceptualized, and renewed. Nevertheless , among all of these concepts and permanent
conceptualization, the common and general guideline understanding of CSR is presented by BarinCruz, Pedrozo and Estivalete (2006) and concerns not only social responsibility but also environmental
protection and other dimensions, like community and stakeholders in general relationships.
CSR existing literature points out to two main research streams. The first one is called
regulative, which is the one that takes account of accreditations, indexes, norms (like ISOs). Besides
that, this regulative stream may be explicit or implicit (MATTEN, MOON, 2008). This approach is
further explored regarding the regulative, normative and cognitive pillars of the new institutional theory
(DIMAGGIO, POWELL, 1983) by setting mechanisms to support and reproduce CSR practices,
incentives and to banish possible opportunistic behaviors.
The second stream is related to a more strategic view. This stream is characterized by using
CSR as a strategic asset to pursue competitive advantage, concerning the position of social and
XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

environmental goal in the core strategic moves of the corporation (GOND, MOON, 2011; BARINCRUZ, PEDROZO, ESTIVALETE, 2006). This strategic venue has been studied by several authors,
amongst them we find Michael Porter, one major author in traditional strategic thinking. According to
his proposition, companies must get involved in the ever growing relationship between business and
society (PORTER, KRAMER 2011). The new business model proposed is called Creating Shared
Value (CSV). This concept means that the company must create economic value and also create
societal value by attending or focusing on the solution of major problems and challenges. Moreover,
the CSV model recalls for capitalism as the best vehicle for addressing societal concerns (PORTER,
KRAMER 2011). This model also intends to reorganize societal needs, in order to favor economic
markets by increasing the number of potential consumers, which is, in his concept, sharing the value
created by the firm. To conclude, Porter and Kramer (2011) point out three major ways to create
societal shared value: by reconceiving products and markets, redefining productivity in the value chain
and building supportive industry clusters at the company's locations. By doing this, the concept of CSV
is supposed to reset the boundaries of capitalism.
PROPOSED FRAMEWORK
Relying on Yunus' framework and considering the hybrid organization concept as types of
organizations which address multiple logics or purposes, we suggest that there is a trend process of
pure forms of organizations towards more hybrid forms. As we consider the hybrid organization
concept as an umbrella concept, we classified several types of mixing-logics organizations in this
sphere. These hybrid organizations may be new organizations, emerging institutional logics, mature
organizations responding to institutional changes or acting as willing to change and interfere in existing
institutional logics.
In order to illustrate this hybridization process of pure forms of organizations, in figure 2 we
present the proposed framework.

Figure 2
Hybrid Organizations General Framework
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RESEARCH DESIGN AND METHODS
In order to achieve the aim of this paper which is the study of the process of the traditional
nonprofit and for-profit organizations towards a more hybrid form, we have performed a qualitative
and exploratory research concerning two case studies. The former was performed with a nonprofit
organization which aims at developing entrepreneurial characteristics for low-income population and in
this way supports the creation and development of businesses and increasing incomes of low-income
people (organization A). And the latter is a multinational corporation producing long steel for several
global markets (organization B). Organization A is in a process of generating incomes by selling
services related to its core business in order to become more financially sustainable and organization B
is concerned about turning from a profit maximization form into a more socially responsible activity.
To perform our data analysis, we followed the within-case search and the cross-case pattern
search techniques (EISENHARDT, 1989). The within-case search technique was developed in a way
that each organization was analyzed independently. Then, a list of elements was designed for each
organization that described their main characteristics and aspects of analysis. Moreover, after
discussions between the researchers, we pointed out the primary characteristics of each organization,
comparing them individually while also analyzing the role of the relationship converging into a hybrid
form (cross-case phase).
Data Collection and Analysis
Information was collected as threefold. We firstly consulted secondary data available at
websites, articles, annual reports, etc. of the studied organizations. After that, in-depth interviews were
carried out with one of the founders of organization A and the Business Manager of organization B
Institute. And thirdly, we visited and observed information at the two organizations.
The interview with organization A investigated the history of the organization, their sources of
revenue, the motivations they have to become more profitable, how they manage the incomes
generation and the future strategy and challenges. At the organization B the main questions were about
the motivation of a siderurgy industry to get involved and subsidize social projects, what the main
projects are, how they are managed and future strategies for the CSR area and the link with
organizational goals.
THE NONPROFIT GENERATING INCOMES
The organization A is a nonprofit that aims at developing entrepreneurial characteristics for
low-income population, supporting the creation and development of businesses and increasing incomes
of low-income people. The organization has 24 employees and 4 offices, in 4 different states in Brazil
(Curitiba, São Paulo, Salvador and Recife). They also operate in 12 other states, working in a network
of nonprofit partners which replicate their methodology in their work with entrepreneurs.
The organization started in 2003 in Curitiba, when a group of students from the Federal
University of Paraná (UFPR) and participants of the junior enterprise movement came together to
support local entrepreneurs to create and develop their business. At the beginning the students
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volunteered to work for the cause – supporting low-income entrepreneurs to start, develop and run their
businesses and, therefore, “making economy a place for all” - as stated in their mission. In 2005 the
organization was legally established as a nonprofit organization. At the beginning, they were totally
dependent on donations and investors - usually companies - that wanted to support their social projects.
They were, in our framework, a pure nonprofit organization: cause-driven, creating social value and
maximizing social profit. However they were not economically sustainable and could not cover their
expenses or pay their investors.
In 2009 they had a consultancy which helped them to rethink the model of their financial
sustainability. According to one of the founders of the organization who was interviewed by us, not
until that moment, had they started thinking with the logic that “the organization is not profit oriented,
but it is also not willing to lose” (Interviewee from organization A). That was, according to the
interviewee, the turning point, when organization A started the movement towards being economically
sustainable, by developing activities which could generate incomes.
According to the interviewee, the main motivation was that the organization has costs which
were not covered by social projects budget - such as rent, electricity and water fees - but that needed to
be covered by the organization. In the early years, the social projects’ budgets were cost-oriented,
which means they covered only the project costs. During that time, to cover the organizational costs,
organization A would sell courses and lectures to companies, just to have incomes to be able to survive.
According to the interviewee, those lectures and courses were not related to the core business of the
organization and they had no motivation to deliver the service, only the financial need.
The second step in the process was to start including in the social projects’ budget an item
designated to cover organizational costs. According to the interviewee, though, many of their partners
would not agree with this item, and they would face challenges to continue the project, or would even
decide not to run the project if it did not have that item.
It was after the consultancy when they re-designed their way of approaching companies to ask
for money - instead of searching for donations from the CSR area of interested corporations, they
would sell services to those corporations willing to include micro entrepreneurs in their supply chain the so-called inclusive businesses, and, with this strategy, they would approach not only the CSR area,
but they would be vinculated to core areas of the companies, with projects that would be part of the
companies’ core business. The organization A has the knowledge of the micro entrepreneurs population
while the company has the will of bringing these entrepreneurs and engaging them in their supply chain
- that was the opportunity for organization A to start selling the services. The incomes from these
services could be used by organization A in a much more flexible way, as the companies would not
limit the usage of the money in the same way as when the money comes from donations, as they
understand they are paying for a service.
Another motivation for this change, as mentioned by the interviewee, was for the organization
to be able to keep people in the organization. As they wanted to have qualified people, they needed to
pay more to have competitive salaries. In the social project budget which needed the approval by the
donors, many times donors would not approve the salary of organization A’s team and this would
devaluate the professionals of the third sector, according to the interviewee. Also, when the 7 founders
started the organization, they were university students and could afford to have low trainee salaries.
Nowadays, organization A’s team is growing older, graduating, specializing in their field and so, has
the need for higher salaries. According to the interviewee: “we want to have qualified people with
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experience. But these people want to have a good salary, too. They also get married, have children,
have higher living costs. So, how can we provide this without overtaxing the projects?”
The focus in the organization’s team was also the reason that made them decide not to be fully
covered by what they call services. As the interviewee explained, when they sell a service to a
company they need to deliver not only the social impact, but also the company success indicators - such
as increase in company’s sales, profits, etc. And this, according to the interviewee, made the people in
the organization sad, as it would deviate from their cause. People in this sector choose the organization
to work based on the cause they want to support, and if they are not serving a cause anymore, they have
no motivation to work anymore. That is why organization A decided that they will keep the services,
trying to tie them as close as possible to the core business of the organization. But they will also keep
the social projects in order to keep the focus in the cause they work for.
THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICE
Organization B is a multinational corporation which produces long steel and is one of the major
suppliers in the world. It first started in Brazil in 1901 and it currently has industrial activity in 14
countries: Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, India,
Mexico, Peru, Spain, U.S.A., Uruguay and Venezuela. In addition to that, the company employs more
than 45,000 people and has an installed capacity of more than 25 million metric tons of steel.
Organization B is also the largest steel recycler in Latin America.
The products are made especially for the civil construction and industrial and agricultural
sectors. They are an integral part of the structure of buildings, bridges, being part of telephone wires,
raw material for automotive parts and in agricultural tools. Nowadays, the company has also over
140,000 shareholders.
According to the questions made for the Business Manager of the Institute, the corporation has
a philanthropy background. This company started with an immigrant family from Germany. They
started as a small nail production industry, but since then, the founder of the company was aware of the
social issues faced in Brazil. He started not only with a philanthropic approach but also with a more
social transformation focus. He has built a Hospital and founded an Industries Federation. Not only
that, the second generation of the organization B had accurate perception of social problems, starting
several social projects and also launching in 1963 the first published Social Report of the company,
being one of the first Brazilian companies to publish it. This generation was responsible for creating
practices as providing health, citizenship and familiar assistance to all employees' families. And also
with the business chain, because they started a job to bring waste pickers to sell all the metal waste they
found to their company, thus they provided these people with breakfast in order to make sure that they
would deliver their material to the company.
This history was followed by other 3 generations that kept the social projects in the strategy of
the firm. As we can see, it is not a modern concept or a renew focus of the company. CSR is, in this
case, a matter of values and concerns since the foundation of the organization. Thus, according to the
interviewee, there is a focus on the creation of a sustainable siderurgy industry, even though this is a
big challenge because of the type of hard industry and product related, there are few cases to rely on
and a hard work to do. There are several important cultural and educational projects supported by this
organization, such as the Annual Book Fair, The Mercosul's Art Exposition, the city Orchestra, the City
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Theater and so on. The president of the company is involved with these projects because he believes
that by investing in cultural and informational projects it is possible to change the mindset of the local
community and the society.
Thus, the company had several social projects in different areas and they felt the need to create
an Institute to centralize decisions and internationalize common practices, to create and focus on major
strategic goals and, lastly, to preserve the familiar strong philanthropy sense, because one day the
company may not be presided by a member of the family, but their social practices will be
institutionalized and will not be changed. The Institute is composed of 12 people responsible for the
coordination of more than 800 social projects in the 14 countries and mediating the action of 200
committees in more than 100 business units. These numbers are managed throughout a pyramid
strategy model. We will further explain each of the 4 levels of the pyramid.
The base of the pyramid is related to the community pillar that is characterized as the core focus
of the social responsibility of the firm, and thus it works through the committees. They receive an
annual budget varying from US$ 2,200.00 to 880,000.001 according to the size of the business unit
related. This budget must be invested in community development projects, that are chosen, followed
and evaluated in the end of the year and these projects should be related to one of the two main
strategic focus of corporation B that are education and management quality. It was highlighted by the
interviewee that in 2008 due to the global economic crisis the company went through difficult moments
when questioning about the budget to invest in these community projects. But then it was decided that
community since the beginning of the company was always the main focus and so it will remain to be,
even though other budgets could change, this was going to be maintained. Another important fact
commented by the Manager of the Institute is that organization B has always been acting
paternalistically concerning community projects that means that they were used to go to the cities and
build schools and hospitals and act almost like a government entity providing social goods to the
community. However, they are reconsidering this approach because of their taxes which go higher and
higher . Therefore, they are more focused on a strategic collaboration with City Halls and local leaders
in order to build these services and structures in collaboration with the public budget or services, not
only by themselves. For the future this is important as well, because if the company ever moves out
from that specific community, they will have no support whatsoever.
The second CSR level focused by organization B regards the volunteer programs and projects.
One of the major Brazilian volunteer NGO was created by the family who owns company B. Moreover,
they created and invested in several projects, like one called Junior Achievement, an organization
created and especially developed to help volunteers to act on schools with classes about citizenship,
career opportunities, and others. There are other initiatives promoted by the company, one of the most
important actions regarding support to volunteer programs and projects is that all employees have 4
hours per month to dedicate to volunteer work at the partner institutions. Organization B also promotes
biannually games which are shaped as a big competition among all business units of the company and
involve three major steps: a) the employees may organize themselves in teams and choose an
institution to participate; b) they have to visit the institution; and c) according to the theme of the game,
propose tasks and execute them. Last year they counted on 841 teams in 9 countries.
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Levels 1 and 2 of the pyramid are basically based on the committees and the engagement of
workers thus all of these projects are maintained by philanthropic investments. The third level is related
to the business chain which is to say that a more hybrid approach is found on it, where the company
invests in projects by either process or area, according to previous selected demands. These demands
are based on the Corporate Sustainability Index (ISE) of BOVESPA (Brazilian Stock Market), when
filling this criteria, when they find gaps, the problems must be investigated and thus create projects to
leverage the process or area involved. The annual budget for these projects is around US$ 670,000.00 2.
Furthermore, at this level the company is able to perform several partnerships to leverage this core
development areas related to business chain. That is because this subject recalls the interest of
governments, NGOs and other public or private organizations concerned with micro entrepreneurship
development, increasing number of work positions, raising income of workers, and others.
And last but not least, the fourth level concerns the development of society, although it is
applied only in Brazil. These projects are bigger and involve lobby and advocacy of several members
and institutions representing society demands. At this level the company is not only compromised with
financial matters, but they are compromised with head managers and also with the CEO who actively
participates in this society level committees to create broad solutions to solve major societal problems.
DISCUSSION
The cases studied concern organizations which were in the two extremes of our framework
described in figure 2 (nonprofit in organization A and for-profit in organization B) and that included
the other element in their logic, becoming hybrid organizations (economic in organization A and social
in organization B).
Analyzing the two cases brought us some reflections about the hybridization process. In the
case of organization A, the organization sees the importance of becoming more economically
sustainable and creates services which are related to their core business and that can generate revenues,
especially because they can have more flexibility to decide on the activities they will do. However, they
do not want to become totally financed by these services as they face the challenge of losing the focus
in their cause. As mentioned at the interview, the organization’s future challenge is to find an
equilibrium between the services which generate incomes but that make the organization have a better
focus on the results they bring to the companies that buy the services and the social projects in the
format they have been doing traditionally and that are more aligned to the cause they serve. What we
observe, then, is that the nonprofits that move towards generating incomes may decide to never become
totally financially sustainable in order to keep their focus on their social cause.
Furthermore, concerning the case of organization B, this corporation always practiced social
initiatives. They did not start recently, as many other companies, just to follow market trends, but they
started from the profit logic and are increasing the social focus continuously. Different from
organization A, organization B’s social focus is not related to the core business of the organization and
this can be a challenge, as the social programs could be the first to be cut off in times of crisis.
According to the interviewee, their core business does not allow them to do more social-oriented
activities, but they believe they cover a wide range of social impact.
2
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In this way, both organizations were in one of the extremes of the framework and included
elements of the logic of the other extreme, entering the hybrid organizations logic and now they have to
manage the double bottom line, conciliating social and economic focus. Thus, even if they have
opposite starting points, both went through a similar process of adding a new logic in their business.
The organization A needs to include the profits logic in order to keep the maintenance of their
activities, while organization B adds social focus in order to respond to the society where it is
embedded and keep their activities functioning inside this society.
It is important to highlight, though, that both organizations are in different places inside the
hybrid organizations sphere and they cannot be categorized under the same type of organization. The
hybrid organizations sphere is an umbrella concept and covers a wide range of organizations, with
different intensities of focus in each of the two directions. In this sense, several other types of
organizations can arise in this space, occupying different positions. The arousal of these organizations
can either be from the movement which comes from the extremes or by being already created inside the
hybrid logic. The boundaries of each type of hybrid organizations are not well defined and there is a
constant movement of the organizations changing and adapting according to the double focus. The
organizations studied are still close to the extremes where they came from, and they are in a continuous
process of defining if moving towards one or another direction, finding their way inside the sphere. It is
important to mention, therefore, that there is a significant difference between the organizations that
result from CSR strategies in for-profits and incomes generation in nonprofit - as well as there is a
significant difference from both to the social businesses or to the inclusive businesses. These
differences, nevertheless, do not mean that one of the types of organization is less important or less
relevant than another and we believe there is a trend that more different logics can arise and be inserted
in the focus of the organizations.
In this sense, our main contribution with this article is to point out the need of the organizational
studies to focus on hybrid organizations' studies and typologies. Current organizational studies are too
focused on the extremes of the framework. Organizational models, strategies and studies always focus
always on either one or the other extreme. As there is a trend of pure for profits and pure nonprofits of
fading and moving towards the hybrid space, there is a need of organizational studies to understand and
analyze organizations with hybrid focus.
CONCLUSION
This paper aimed at exploring the process of hybridization suffered by different kinds of
organizations: the for-profits towards a more socially responsible logic and nonprofits towards a more
economic logic in order to maintain its long term financial sustainability. We thus presented a
framework and explored the movement from the two traditional extreme logics of organizations that
are the social and the economic sides towards the hybrid forms.
According to this approach, we also performed two case studies: the former with an NGO
moving towards a more financially sustainable practice, and the latter with a multinational corporation
moving towards a more socially responsible practice. These processes contributed to an understanding
of the trend movement of organization in general to become more complex, due to the increasing
complexity of the environment they are embedded in. The main findings are related to finding a
balance between the two logics, both in a multinational that practices a wide range of social
XV ENGEMA 2013
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responsibility activities and in a NGO that has to work and sell some of its services in order to maintain
its economic viability and long term survival.
Furthermore, the main theoretical contribution of this paper concerns the Hybrid Organizations
General Framework regarding different types of hybrid organizations and the trend process of
hybridization taken by organizations in order to accomplish increasing environmental changes and
complexity. This is thus highly important for organizational studies to shift their focus more to the
process of hybridization and the challenges of managing hybrid organizations which are obviously
different from traditional single logic driven organizations.
Our major empirical contribution thus are characterized as the different types of organizations
that are considered as hybrid and takes this hybridization process in order to accomplish interests, wills,
missions, market trends and others. We aim at informing managers at these organizations to turn
attention to develop new models of management, once it is clear that the same theories and tools of
traditional single logic driven organizations is not useful when considering multiple purposes or logics.
Finally, we understand some limitations of this paper, as this is an exploratory study, we
performed only two cases, and this proposition may encompass several other types of hybrid
organizations' cases. Considering these limitations, we highlight the importance of future research on
this subject, concerning hybrid organization initiatives, theories to be developed and more empirical
research to prove this process trend of hybridization and to create new tools and concepts to efficiently
manage these multiple logic or purpose oriented organizations.
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Resumo: No presente trabalho são descritos modelos de sustentabilidade de empresas da área de Celulose e
Papel. Foram escolhidas três empresas do Programa Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA: Irani,
Klabin e Suzano. Objetos e relacionamentos de sites dessas empresas foram extraídos para a composição de
modelos explicitados com frames da metodologia do Modelo Orientado à Representação do Pensamento
Humano (MORPH). Os modelos foram comparados com seus respectivos lucros básicos por ação, sendo que a
empresa Suzano divulga, de forma mais objetiva, o conhecimento com relação à governança sustentável, práticas
socioambientais e adição de valor aos stakeholders.
Palavras-chave: Celulose, Gestão do Conhecimento, Sustentabilidade.

Abstract: In this work we describe sustainability models of Pulp and Paper businesses area. Were chosen
Program In Good Company (PEBC) firms of the BM&F BOVESPA: Irani, Klabin and Suzano. Objects and
relationships sites of these companies were extracted to compose frames with explicit models of the Oriented
Model to the Human Thought Representation (MORPH) methodology. The models were compared with basic
profits per share, althought, the company Suzano publishes, objectively more, the knowledge regarding
sustainable governance, environmental practices and value added to stakeholders.
Key words: Pulp, Knowledge Management, Sustainability.

1
XV ENGEMA 2013

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
A proposta de explicitar os modelos de gestão sustentável, comparando-os para
obtenção de possíveis padrões de geração de valor, representa, no aspecto da competitividade,
a possibilidade de produção de modelos evoluídos de governança corporativa, que são
amplamente discutidos na literatura internacional (WAGNER, 2005).
A presente pesquisa se justifica por uma aplicação de um modelo que seja capaz de
identificar relacionamentos entre os investimentos em projetos ambientais e sociais e a
geração de valor para o cliente e o acionista.
Esse modelo permite, a partir da gestão de empresas, uma ampliação do nível de
negócios sem o comprometimento do bem-estar social e da biodiversidade e, dessa maneira,
poderá auxiliar no estabelecimento de critérios que possam atuar na identificação de pontos de
alavancagem e redução de riscos em investimentos, preenchendo uma lacuna na análise
comparativa de modelos de sustentabilidade.
Esta pesquisa parte do pressuposto básico de que um modelo de sustentabilidade
empresarial deve atender às questões ambientais, sociais e econômicas da empresa, de forma
equilibrada, não gerando conflitos de interesse. Dentre os diversos setores da economia, o
setor de Celulose e Papel é um dos setores com empresas na BM&F BOVESPA (2013a) que
divulgam ações de sustentabilidade. Dessa maneira, o problema aqui tratado, terá o seguinte
enunciado: Qual das empresas do setor de Celulose e Papel divulga melhor o atendimento às
questões de sustentabilidade e adiciona maior valor aos seus acionistas?
O objetivo da pesquisa é explicitar modelos de gestão de um conjunto de empresas do
setor de Celulose e Papel que declaram investir em sustentabilidade.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste tópico é discutido como o conhecimento é concebido de acordo com os
principais filósofos apontados por Nonaka e Takeushi (1995). Posteriormente, é
contextualizado o conhecimento na sociedade moderna e, seguidamente, modelos de
sustentabilidade.

2.1 A construção do conhecimento individual sob as principais abordagens filosóficas
Segundo Nonaka (1994, v. 5), o conhecimento deriva dos fluxos de mensagens nos
quais nos encontramos imersos, além de representar uma crença considerada como verdadeira
e justificada, sob uma abordagem platônica. No âmbito filosófico, o conhecimento, também
denominado epistemologia, é dividido por duas tradições: o racionalismo e o empirismo
(NONAKA; TAKEUSHI, 1995).
O racionalismo estabelece que conhecimento é produto de um processo mental, onde
emerge o pensamento de Platão, que defende que a ideia é formada no mesmo momento que o
homem aspira conhecer (NONAKA; TAKEUSHI, 1995). Descartes (2001) enumera quatro
regras gerais do pensamento racional:
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Aceitar a verdade somente quando esta bastar para que não haja dúvida;
Dividir as dificuldades ao máximo e resolvê-las da melhor forma;
Colocar as reflexões em ordem do mais fácil para o mais difícil;
Fazer enumerações completas e revisões para nada ser omitido.

Sob essas considerações, Descartes (2001, p. 28) restringe a criação do conhecimento,
primariamente, à mente, pois declara: “penso, logo existo”.
O QUADRO 1 apresenta uma síntese das posições filosóficas sobre como o
conhecimento é criado.
QUADRO 1 – Criação do conhecimento racional e empírico

Autor
Platão
Aristóteles
Descartes
Locke

Racionalismo
Unicamente pela mente.

Empirismo
Experiência.

Pelo que acredita, sem
dúvidas.
Sensação e
reflexão.

Fonte: O autor.

O filósofo alemão, Immanuel Kant, procura estabelecer um vínculo entre as duas
abordagens ao declarar que a experiência é uma das fontes do conhecimento, assim, o
racionalismo e o empirismo atuam ao mesmo tempo e a mente é ativa de acordo com suas
experiências sensoriais (NONAKA; TAKEUSHI, 1995).
As abordagens filosóficas procuram discutir como um indivíduo constrói
conhecimento, e como esse conhecimento construído individualmente se estrutura em células
maiores para a construção do conhecimento coletivo, presente na sociedade humana e
perceptível por meio da cultura dos povos e da língua.
A língua, segundo Sausurre (1945), qualifica-se como o mais complexo e difundido
sistema de expressão, constituindo um processo particular de um povo para disseminação do
conhecimento, que tem na fala e na escrita dois importantes instrumentos.
Todavia, observa-se que a capacidade de interpretar os sistemas humanos transcende o
domínio de instrumentos como fala e escrita, considerando que os elementos contidos nesses
sistemas, possuem uma relação complexa, e demandam elaboradas regras geradas de modo
diferente em cada indivíduo no âmbito cognitivo (CHARLIER; LEEMAN, 1981), que
representam uma restrição à comunicação (ROELOFS; MEYER, 1998).
Uma das formas previstas pela SD para a utilização de modelos qualitativos e
quantitativos em complementação é a estratégia chamada de “micromundo” (MORECROFT;
STERMAN, 2000). Micromundo é a organização das propriedades dos sistemas complexos,
declaradas por agentes que interagem nesse sistema, e que são posicionadas em uma
representação, de forma a imitar um ambiente real (FIGURA 1).
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FIGURA 1 – Micromundo
Fonte: Adaptado de MORECROFT, 1992, p. 14.

Um micromundo possui as características necessárias para representar uma
determinada situação complexa, e abrange toda a estrutura do processo de conversão do
conhecimento proposto por Nonaka, Von Krogh e Voelpel (2006), considerando que a
externalização é obtida pelo reconhecimento das estratégias; a combinação pelo diálogo e
pelos debates entre agentes; a internalização representada pelo mapeamento do conhecimento;
e a socialização pela própria aceitação do micromundo como instrumento de gestão.

2.2 O conhecimento coletivo: a sociedade do conhecimento
Em virtude da crescente complexidade existente nas relações entre indivíduos e outros
componentes sociais, há décadas, a sociedade se utiliza da abordagem sistêmica para explicar
seus intrincados meios de organização. Sistemas podem ser estruturados, dentre outros
componentes, por pessoas ou por organizações que estão sujeitas a três tipos de mudanças
(SCHEIN, 2002, p. 34):
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Mudanças evolutivas naturais;
Mudanças planejadas e administradas;
Mudanças revolucionárias não planejadas.

Algumas mudanças podem ser previstas, considerando sua frequência, que fazem parte
do ambiente em que tais mudanças se inserem. Porém, algumas mudanças podem ocorrer por
interferência direta de um componente do sistema, de acordo com seu juízo de valor e seus
objetivos. Contudo, a ausência da interferência direta de um componente quando esperada,
ou, a ocorrência dessa mesma interferência quando inesperada podem culminar em
consequências imprevistas desestruturando qualquer planejamento prévio (SCHEIN, 2002).
Todas essas propriedades caracterizam sistemas complexos que têm suas mudanças
originadas em fatores não controláveis (SCHEIN, 2002), assim como a língua e outros
sistemas socioculturais organizados de acordo com as características de um grupo social
específico (ANDERSON; GOOLISHIAN, 1988).
O QUADRO 2 demonstra como o conhecimento é apresentado como valor intangível
por um grupo de discussão de Internet, onde bens e serviços geram receita (tangível).
QUADRO 2 – Troca de valores tangíveis e intangíveis

Mecanismo

Grupo de
Discussão
Interativo
On-line

Proporciona valor
BENS, SERVIÇOS
Discussões moderadas
Respostas às questões
CONHECIMENTO
Notícias pessoalmente direcionadas
Ofertas baseadas nas preferências
dos usuários
BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS
Senso de comunidade

Retribui valor
RECEITA
Taxa de licença
CONHECIMENTO
Feedback pelo desenvolvimento
do produto
Uso de dados de clientes
BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS
Lealdade do consumidor

Fonte: ALLEE, 2000, p. 2.

Nesse exemplo, o conhecimento é aplicado sob um argumento bivalente, considerando
que representa o valor do qual a empresa se utiliza para prestar um serviço (ativo intangível) e
também como o resultado do serviço prestado que atinge uma necessidade do cliente (valor
adicionado). Dessas relações entre os grupos de interesse, se originam redes de replicação de
valor, que compõem os objetivos da empresa (STEWART, 1997; MARION, 2005).
O conhecimento atua como valor intangível e se encontra sob duas formas: tácita e
explícita. O conhecimento sob a forma tácita se refere a crenças que estão implícitas no
consciente de uma pessoa, como experiências pessoais e intuição. O conhecimento explícito é
produzido pela consciência discursiva, como o desenho e a escrita (NONAKA; VON
KROGH, 2009).
A interação entre o conhecimento tácito e o explícito é explicada por um processo de
quatro estágios (FIGURA 2).
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FIGURA 2 – Processo de conversão do conhecimento
Fonte: MORESI, 2001, p. 36 apud NONAKA; KROGH; VOELPEL, 2006, p. 1182.

No estágio de Socialização, o conhecimento tácito é compartilhado entre indivíduos,
na Externalização, ocorre uma articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos, na
Combinação, se dá o acordo (aceitação) de diferentes entidades de conhecimento explícito e,
por fim, na Internalização, há a reincorporação do conhecimento explícito em conhecimento
tácito (NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006).
Em cada estágio se atinge um determinado objetivo no âmbito da gestão do
conhecimento coletivo, porém, a escolha de instrumentos gerenciais que pode contribuir para
a organização e operacionalização desses estágios ainda é um desafio para as empresas que
buscam gerenciar seu conhecimento coletivo e, consequentemente, entender a cadeia de
adição de valor que dele deriva, visando à vantagem competitiva (ALAVI; LEIDNER, 2001).
O conhecimento replicado na rede (cadeia de valor), interpretado, ao mesmo tempo,
como valor para a empresa e valor para o cliente, terá características únicas, indissociáveis e
inovadoras, e significará o fator ganhador de pedidos associado àquela empresa (PORTER,
2008).
Todavia, expostas à atual dinâmica de mercado, as empresas necessitam, para
permanecerem competitivas, internalizar o fator inovação. Assim como um indivíduo, as
empresas também devem evoluir seu conhecimento, e isso se dá por meio da internalização do
aprendizado organizacional.

2.3 Modelos de sustentabilidade
Sustentabilidade empresarial advém de uma relação da empresa com o ambiente
natural e a sociedade civil (STROBEL; CORAL; SELIG, 2004). Essa relação complexa
evidencia a demanda pela composição de um modelo compartilhado de gestão, preconizado
pela Organização que Aprende (SENGE, 2009), e que compreenda a diversidade do capital
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intelectual desses stakeholders. Identificamos a melhor maneira de conjugar os fatores
econômicos, gerando a capacidade de satisfazer as necessidades dos clientes, sem contribuir
para a degradação dos recursos naturais envolvidos no processo produtivo.
A sustentabilidade é obtida mediante a capacidade da empresa de movimentar seus
recursos de forma inovadora, buscando materiais alternativos que não impactem seus custos e
que se alinhem à necessidade preservacionista.
Veenan e Polytilo (2003) comentam sobre a dificuldade de definir sustentabilidade,
considerando suas características multidisciplinares, que envolvem a necessidade de gerenciar
ao mesmo tempo as dimensões econômica, ambiental e social. Ações sustentáveis são
aplicadas para buscar o equilíbrio e, consequentemente, a viabilidade empresarial. A
sustentabilidade é completamente compartilhada a partir do tripé socioambiental e econômico.
Uma empresa é um sistema que troca conhecimento de sustentabilidade por meio de
relacionamentos com seus clientes, sócios, governo e fornecedores. Nesse sistema de trocas,
segundo Nonaka (2007), o conhecimento se caracteriza como um valor intangível, quando é
inserido a partir de processos ou a partir de produtos.
Sob o conceito de conhecimento compartilhado, a sustentabilidade deve satisfazer,
ainda, a condição de crescimento do patrimônio da empresa, a fim de contemplar a
expectativa de adição de valor do investidor ou acionista. Entretanto, Walley e Whitehead
(1994), argumentam que a maximização dos resultados relativos às dimensões social e
ambiental implica necessariamente em redução dos resultados financeiros pela ampliação dos
custos e, consequentemente, redução de competitividade em razão da majoração do preço de
venda.
Existem, no entanto, outras abordagens, como a de Porter e Van der Linde (1995), que
interpretam os gastos realizados pelas empresas como investimentos empregados para
satisfazer às dimensões social e ambiental de sustentabilidade, que geram a vantagem
competitiva.

3 METODOLOGIA
Como conjunto de empresas brasileiras que declaram investir em sustentabilidade, é
considerado o Programa Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA (2013a). São
traçados breves perfis das empresas e o conhecimento sobre sustentabilidade divulgado
durante 2011. Esse conhecimento, ao ser mensurado, é comparado com a evolução de seus
lucros básicos por ação dentre 2011 e 2012.
Para explicitar seus modelos de gestão das práticas sustentáveis é utilizado o Modelo
Orientado à Representação do Pensamento Humano – MORPH idealizado a partir dos estudos
de Zambon (2006), que representa o conhecimento sobre um determinado contexto.
O MORPH tem os determinados passos para explicitar os modelos de gestão (frames):
- Estabelecimento da rede proposicional (P) para identificar as práticas das empresas;
- Divisão da P em conceitos (C);
- Escolha do contexto a ser representado;
- Extração de critérios e de objetos;
- Composição do frame, que representa detalhes de um contexto.
A P a ser utilizada é:
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“As ‘práticas gerais de governança sustentável’ (C1) e, mais especificamente, as
‘práticas sociambientais’ (C2) ‘adicionam valor aos stakeholders’ (C3)?” (TOMÉ, 2012, p.
84).
O contexto escolhido é o setor de Celulose e Papel. São utilizados textos em sites das
três empresas participantes do setor do PEBC: Irani, Klabin e Suzano. A empresa Fibria foi
desconsiderada devido a falta da divulgação de seu lucro básico por ação com relação ao
período.
A partir de P, a extração de critérios e de objetos (parâmetros C) é seguida de acordo
com a ordem de regras proposta por Costa (2012).
Os objetos extraídos são o conhecimento que as empresas divulgam, revelando quais
são seus interesses com relação a sustentabilidade. Os objetos são posicionados em um frame
determinando quão importante e controlável um objeto é para modificar o parâmetro P.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesse tópico é apresentado um breve perfil e o conhecimento das empresas durante
2011. Seguidamente, os passos de extração e de composição de frames das empresas Irani,
Klabin e Suzano. As variações dos lucros por ação de 2011 a 2012 e o resultado dos frames
são colocados lado a lado, por último.

4.1 Perfis e lucros básicos por ação das empresas
A Irani fornece produtos nas áreas de papel, embalagens, móveis, resinas e florestal
(IRANI, 2011). Seu lucro básico por ação, durante 2011, foi de R$ 0,2736, enquanto, 2012 foi
de R$ 0,1182 (BM&F BOVESPA, 2013b).
Já a Klabin atua nos ramos: florestal, papel cartão, papéis, embalagens de papel
ondulado e sacos industriais, sendo uma grande produtora de papéis no Brasil (KLABIN,
2011). Seu lucro básico por ação, durante 2011, foi de R$ 1,6724 e de R$ 0,4053, durante
2012 (BM&F BOVESPA, 2013c).
A Suzano Papel e Celulose (SUZANO, 2011) atua nas áreas de Celulose e Papel, além
de papel cartão e, principalmente, celulose de eucalipto. Possui cinco projetos investidos, sua
proporção de acordo com todos os projetos do segmento também ficou em 13%. Durante
2011, seu lucro básico por ação foi o valor negativo de R$ 0,73658 e, de 2012, de R$ 0,2104
(BM&F BOVESPA, 2013d).

4.2 Frames das empresas
O QUADRO 3 destaca a extração de critérios e de objetos da empresa Klabin.
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QUADRO 3 – Extração de objetos por meio de critérios e conceitos da empresa Irani
Nr.

Perg.

Conceito

Resp.

1

Como se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com...

2

Como se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com...

3

Como se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com...

4

Como se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com...

5

Como se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com...

6

Como se
define...

7

Como se
define...

8

Como se
define...

9

Como se
define...

Adição de valor
aos
stakeholders
Adição de valor
aos
stakeholders
Adição de valor
aos
stakeholders
Adição de valor
aos
stakeholders

?.
Com...
?.
Com...

Critério
Manifestação de
compromisso com
stakeholders
Estabelecimento de
regras para a
condução dos
negócios e relações
com colaboradores
Estabelecimento de
regras para a
condução dos
negócios e relações
com colaboradores
Interface com as
necessidades de
preservação
ambiental e relações
com a comunidade
Acompanhamento
das emissões de
poluentes
Investimentos em
produtos e serviços
inovadores
Investimentos em
produtos e serviços
inovadores

Conj.
.
Como

.
Como

.
Como

.
Como

.
Como
.
Como
.
Como

?.
Com...

Análise de demanda
por novos produtos

.
Como

?.
Com...

Movimentação do
capital intelectual
para atuação
proativa

.
Como

Critério
Manifestação de
compromisso com
stakeholders
Estabelecimento de
regras para a
condução dos
negócios e relações
com colaboradores
Estabelecimento de
regras para a
condução dos
negócios e relações
com colaboradores
Interface com as
necessidades de
preservação
ambiental e
relações com a
comunidade
Acompanhamento
das emissões de
poluentes
Investimentos em
produtos e serviços
inovadores
Investimentos em
produtos e serviços
inovadores
Análise de
demanda por novos
produtos
Movimentação do
capital intelectual
para atuação
proativa

Verbo

Conceito

Prep.

Objeto

define

Práticas gerais
de governança
sustentável?

Com...

Divulgação de
informações

define

Práticas gerais
de governança
sustentável?

Com...

Clima
Organizacional

define

Práticas gerais
de governança
sustentável?

Com...

Código de ética

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Comitê de ações
sustentáveis

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Balan de Carbono

Com...

Grupo de gestão
inovadora

Com...

Parceria com
universidades
para inovação

Com...

Novos mercados

Com...

Desenvolvimento
de colaboradores

define

define

define

define

Adição de valor
aos
stakeholders?
Adição de valor
aos
stakeholders?
Adição de valor
aos
stakeholders?
Adição de valor
aos
stakeholders?

Fonte: O autor.

O objetos extraídos, como estão no QUADRO 3, são posicionados no frame da
empresa Irani (FIGURA 3). Observa-se a quantidade de nove objetos, desses, quatro são
controláveis pela empresa Irani e dois modificam imediatamente P. No contexto dos textos do
site da empresa Irani, o Código de Ética e o Comitê de Ações Sustentáveis atuam diretamente
na prática da sustentabilidade. Diferente da Parceria com Universidades para inovação e
Novos mercados, que contribuem indiretamente para a questão de sustentabilidade, tratada em
P.
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FIGURA 3 –Frame da empresa Irani
Fonte: O autor.

A extração de critérios e de objetos da empresa Klabin está no QUADRO 4.
QUADRO 4 – Extração de objetos por meio de critérios e conceitos da empresa Klabin
Nr.

Perg.

Conceito

Resp
.

Critério

Conj.

Critério

Verbo

Conceito

Prep.

Objeto

1

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

O suprimento de
madeira plantada para
as suas unidades
industriais, de forma
sustentada

.
Como

O suprimento de
madeira plantada
para as suas
unidades industriais,
de forma sustentada

define

Práticas gerais
de governança
sustentável?

Com...

Florestas
sustentáveis

2

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

Atendimento à
legislação e normas
aplicáveis ao produto,
meio ambiente, saúde
e segurança

.
Como

Atendimento à
legislação e normas
aplicáveis ao
produto, meio
ambiente, saúde e
segurança

define

Práticas gerais
de governança
sustentável?

Com...

Atendimento às
normas e leis

3

Como
se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com
...

Foco nas comunidades
onde atua

.
Como

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Desenvolvimento
Regional

4

Como
se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com
...

A prevenção da
poluição por meio da
redução dos impactos
ambientais

.
Como

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Não-ampliação
do passivo
ambiental

A promoção do
crescimento pessoal e
profissional

.
Como

Com...

Desenvolvimento
dos
colaboradores

A busca da qualidade
competitiva

.
Como

Com...

Foco na
qualidade

5

6

Como
se
define...
Como
se
define...

Adição de valor
aos stakeholders
Adição de valor
aos stakeholders

?.
Com
...
?.
Com
...

7

Como
se
define...

Adição de valor
aos stakeholders

?.
Com
...

Criação de valor
sustentado para todos
os stakeholders com
os quais a empresa se
relaciona

.
Como

8

Como
se
define...

Adição de valor
aos stakeholders

?.
Com
...

Consolidação da sua
liderança nos
mercados em que atua

.
Como

Foco nas
comunidades onde
atua
A prevenção da
poluição por meio
da redução dos
impactos ambientais
A promoção do
crescimento pessoal
e profissional
A busca da
qualidade
competitiva
Criação de valor
sustentado para
todos os
stakeholders com os
quais a empresa se
relaciona
Consolidação da sua
liderança nos
mercados em que
atua

define

define

Adição de valor
aos
stakeholders?
Adição de valor
aos
stakeholders?

define

Adição de valor
aos
stakeholders?

Com...

Sustentabilidade
como valor
adicionado

define

Adição de valor
aos
stakeholders?

Com...

Manutenção da
liderança
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Fonte: O autor.
Os objetos extraídos, por meio do processo do QUADRO 4, foram inseridos no frame da
empresa Klabin na FIGURA 4. Foram encontrados oito objetos no site da Klabin. O objeto
Manutenção da Liderança é incontrolável por depender da atuação dos líderes para que se mantenham
em seus cargos. Esse mesmo objeto responde, mais indiretamente, P do que as demais ações
sustentáveis.

FIGURA 4 – Frame da empresa Klabin
Fonte: O autor.

A extração de critérios e de objetos da empresa Suzano está no QUADRO 5.
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QUADRO 5 – Extração de objetos por meio de critérios e conceitos da empresa Suzano
Nr.

Perg.

Conceito

Resp
.

Critério

.
Como

Conj.

1

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

Investimentos no
relacionamento com
stakeholders, por
meio de adesão ao
Índice de
Sustentabilidade
Empresarial

2

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

Estabelecimento de
modelo de gestão de
conduta

.
Como

3

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

Estabelecimento de
modelo de gestão de
conduta

.
Como

4

Como
se
define...

Práticas gerais
de governança
sustentável

?.
Com
...

Nivelamento com as
melhores práticas
administrativas

.
Como

5

Como
se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com
...

Criação de
mecanismos para
produzir práticas
sociais e ambientais

.
Como

6

Como
se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com
...

Criação de
mecanismos para
produzir práticas
sociais e ambientais

.
Como

7

Como
se
define...

Práticas
socioambientais

?.
Com
...

Práticas sustentáveis
regeneração de
ecossistemas e
captação de resíduos

.
Como

8

Como
se
define...

Adição de valor
aos stakeholders

?.
Com
...

Criação de programas
socioambientais

.
Como

9

Como
se
define...

Adição de valor
aos stakeholders

?.
Com
...

Divulgação de
informações às partes
interessadas

.
Como

Critério
Investimentos no
relacionamento
com
stakeholders, por
meio de adesão
ao Índice de
Sustentabilidade
Empresarial
Estabelecimento
de modelo de
gestão de
conduta
Estabelecimento
de modelo de
gestão de
conduta
Nivelamento
com as melhores
práticas
administrativas
Criação de
mecanismos para
produzir práticas
sociais e
ambientais
Criação de
mecanismos para
produzir práticas
sociais e
ambientais
Práticas
sustentáveis
regeneração de
ecossistemas e
captação de
resíduos
Criação de
programas
socioambientais
Divulgação de
informações às
partes
interessadas

Verbo

Conceito

Prep
.

Objeto

define

Práticas gerais de
governança
sustentável?

Com
...

Participação do
ISE/BOVESPA

define

Práticas gerais de
governança
sustentável?

Com
...

Comprometimento
com ética

define

Práticas gerais de
governança
sustentável?

Com
...

Ouvidoria
independente

define

Práticas gerais de
governança
sustentável?

Com
...

Nível 1 de
Governança
Corporativa

define

Práticas
socioambientais?

Com
...

Investimento no
entorno

define

Práticas
socioambientais?

Com
...

Educação ambiental

define

Práticas
socioambientais?

Com
...

Redução do passivo
ambiental

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com
...

Parceria com
universidade para
inovação

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com
...

Demonstração da
Evolução
Patrimonial

Fonte: O autor.

Os objetos do QUADRO 5, totalizando 9, estão em destaque pelo Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&F BOVESPA e a Redução do passivo ambiental que são
controláveis por meio das rotinas da empresa. Os objetos da empresa Suzano são
posicionados na FIGURA 5.
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FIGURA 5 – Frame da empresa Suzano
Fonte: O autor.

Para verificar qual empresa corresponde melhor P foram estabelecidos pesos em cada
quadrante do frame MORPH. Os quadrantes na linha controlável tiveram maiores pesos (7, 8
e 9), pela alta intensidade e capacidade de controle pela empresa. Os quadrantes na linha
incontrolável seguem com as pontuações seguintes (6, 5 e 4) e a linha de penumbra, como não
se sabe a influência da capacidade de controle, tem os menores pesos (3, 2 e 1). Os pesos
foram multiplicados com o respectivo número de objetos da posição. Como o cálculo, é
possível destacar o frame da empresa Suzano com 49 pontos no QUADRO 6.
QUADRO 6 – Pesos e pontos dos frames das empresas do setor de Celulose e Papel

Irani
Peso
Controlável/Imediata
9
Controlável/Recente
8
Controlável/Remota
7
Incontrolável/Imediata
6
Incontrolável/Recente
5
Incontrolável/Remota
4
Penumbra/Imediata
3
Penumbra/Recente
2
Penumbra/Remota
1
Total de objetos por empresa
Porcentagem (%) por empresa

Klabin

Suzano
Objetos

2
2
0
0
0
0
2
1
2
44
32

3
1
0
0
0
1
1
2
0
46
33

2
2
0
0
0
1
3
1
0
49
35

Fonte: O autor.
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A quantidade de objetos maior que a Klabin e os objetos melhor posicionados que a
Irani fizeram com que o modelo da Suzano tivesse destaque. Contudo, a quantidade de
objetos entre as empresas foi próxima, sendo semelhantes com a relação a divulgação de
conhecimentos sobre sustentabilidade.

4.3 Lucros básicos por ação e frames
Dentre os lucros básicos por ação e a porcentagem da quantidade de objetos entre as
três empresas, houve diferença com relação à ordem. A diferença que ocorre entre a Klabin e
a Suzano, mesmo sendo mínima, revela uma diferença entre os lucros e a divulgação de
conhecimento sobre sustentabilidade (QUADRO 7). Contudo, não é possível afirmar que um
fator está correlacionado com outro.
QUADRO 7 – Lucros básicos por ação e os pontos dos frames das empresas

Empresa

Lucro básico
por ação de
2011 (%)

Lucro básico
por ação de
2012 (%)

Variação (%)

Objetos (%)

Irani
Klabin

0,2736 (3°)
1,6724 (1°)

0,1182 (3°)
0,4053 (1°)

47%
24%

32 (3°)
33 (2°)

Suzano

0,73658 (2°)

0,2104 (2°)

29%

35 (1°)

Fonte: O autor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A empresa Suzano atendeu melhor as questões socioambientais, com relação ao que é
divulgado em seu site, contudo, a Klabin obteve melhor resultado para acionistas. As demais
empresas do setor de Celulose e Papel também divulgam atender essas questões, mas
obtiveram menores pontuações que refletem quão importantes os conhecimentos divulgados
são para a governança sustentável, às práticas socioambientais e à adição de valor aos
stakeholders.
Essa pesquisa se limitou ao que é divulgado, durante 2011, nos sites das empresas e de
pontuações resultadas do juízo de valor do pesquisador e comparadas com lucros por ação de
2011 e 2012. Uma pesquisa a campo com entrevistas e observações aos projetos de
sustentabilidade poderia confirmar ou não os resultados desta pesquisa. Também como
sugestão, poderia haver uma pesquisa mais detalhada com relação a cada objeto com relação à
estratégia de cada empresa.
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ANÁLISE DOS ATRIBUTOS AMBIENTAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA
ECOLOGICAMENTE ORIENTADOS: UM ESTUDO DAS LINHAS ECOBRIL E BIOWASH
PRONTO USO, A LUZ DA ROTULAGEM AMBIENTAL E DA TEIA DAS ESTRATÉGIAS
DO ECODESIGN.
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES OF CLEANERS ECOLOGICALLY
ORIENTED: A STUDY OF LINES ECOBRIL AND BIOWASH READY USE, THE LIGHT
OF ENVIRONMENTAL LABELING AND OF THE ECODESIGN STRATEGY WHEEL.
DAYANNA DOS SANTOS COSTA MACIEL
Universidade Federal de Campina Grande
dayannamaciel.ufcg@gmail.com
LÚCIA SANTANA DE FREITAS
Universidade Federal de Campina Grande
luciasf@ch.ufcg.edu.br

Resumo: A Rotulagem Ambiental tem como finalidade promover a fácil identificação e avaliação dos atributos
ambientais dos produtos, bem como, sua visibilidade no mercado consumidor. O Ecodesign é uma ferramenta de
gestão ambiental que corresponde a ações realizadas no desenvolvimento do produto em direção à redução dos
impactos ambientais durante todo o seu ciclo de vida. Dentro desta perspectiva, o presente estudo tem como
objetivo analisar os atributos ambientais dos produtos de limpeza ecologicamente orientados de duas indústrias
brasileiras, a luz da rotulagem ambiental e a teia das estratégias do ecodesign. O presente estudo caracteriza-se
como exploratório e descritivo, com utilização de dados secundários. Foram avaliados onze produtos da linha
Ecobril e seis da linha Biowash pronto uso. Como resultados verificou-se que os tipos de rotulagem utilizadas
nestes produtos foram Tipo I e II nas respectivas linhas; e considerando os atributos ambientais identificados
(tensoativo biodegradável, produto concentrado, disponibilidade de refil, embalagens recicladas e recicláveis,
entre outros), assim como, as estratégias de ecodesign utilizadas, os produtos de ambas as linhas podem ser
considerados verdes.
Palavras-chave: rotulagem ambiental; ecodesign; produto verde; produtos de limpeza.
Abstract: The Environmental Labelling aims to promote easy identification and evaluation of the environmental
attributes of products, as well as its visibility in the consumer market. Ecodesign is an environmental
management tool which corresponds to actions realized on product development in direction to reducing
environmental impacts throughout their life cycle. Within this perspective, the present study aims to analyze the
environmental attributes of cleaning products ecologically oriented of two Brazilian industries, to the light of
environmental labeling and the ecodesign strategy wheel. The present study is exploratory and descriptive, using
secondary data. We evaluated eleven products of the line Ecobril and six of the line BioWash ready use. As a
result it was found that the types of labeling used in these products were type I and II in the respective lines, and
considering the environmental attributes identified (biodegradable surfactant, concentrated product, availability
of refill, recycled and recyclable packages, among others), as well as , ecodesign strategies used, the products of
both lines can be considered green.

Key-words: Environmental labeling; ecodesign; green product; cleaning products.
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1. INTRODUÇÃO
As atividades industriais podem ser consideradas uma espécie de “motor” que fornece energia
para movimentar as economias dos diversos países. Isto ocorre devido tais atividades buscarem atender
as diferentes demandas do mercado consumidor, contribuírem para a geração de emprego e renda, e,
sobretudo, serem fonte de receita para os governos através do pagamento de impostos. Para tanto, a
atividade industrial consiste na utilização de capital
financeiro, humano, natural, entre outros, para
a criação de produtos, que por sua vez serão comercializados ou não. Desta forma, apesar de
desempenharem um papel importante para a economia dos países, estas atividades são fontes de
impactos ambientais significativos tais como: aumento do consumo e desperdício de insumos,
principalmente de recursos naturais; a geração de rejeitos de produção e lançamento destes no meio
ambiente; e a colocação de produtos no mercado que ao longo do seu ciclo de vida são causadores de
problemas ambientais, quer sejam pelos seus componentes, processo de fabricação, uso e descarte
inadequado. Mediante este contexto, faz-se necessário que as indústrias busquem a melhoria contínua
de seus processos e produtos, surge então dentro desta perspectiva os eco-produtos também conhecidos
como produtos verdes, sustentáveis ou ainda, amigos da natureza.
Os produtos verdes possuem características como: de estética, funcionalidade e qualidade dos
produtos igualmente aos produtos comuns e acrescidos de atributos de cunho ambiental a exemplo da
redução do consumo de energia e água, minimização ou substituição do uso de materiais nocivos ao
meio ambiente em sua composição, uso de materiais recicláveis e reciclados, entre outros. No que
tange as empresas, o desenvolvimento deste tipo de produto se torna uma oportunidade de reduzir o
consumo e desperdício de insumos durante a produção, podendo ser um meio para as empresas
alcançarem uma vantagem competitiva. No referente ao meio ambiente, tais produtos propiciam
principalmente a redução de extração de recursos da natureza, bem como a redução da utilização de
insumos agressivos e a minimização do uso de recursos durante a vida útil do produto, entre outros.
Neste sentido, Heinzen et al(2011) definem produto verde ou sustentável como sendo aqueles
que ao longo de todo o seu ciclo de vida – da fabricação ao descarte – não agridem ou agridem menos
o meio ambiente. Neste contexto, nos mais diversos tipos de indústria surge a preocupação de como
tornar seus produtos verdes ou ainda de como fabricar e lançar no mercado novos produtos que venham
a atender as necessidades dos consumidores. Para tanto, as organizações dispõem de vários modelos e
ferramentas de gestão ambiental, e entre estes se pode destacar o ecodesign.
O ecodesign pode ser aplicado a partir de diferentes ferramentas, sendo que a escolha será
condicionada as particularidades dos setores, empresas, produtos, e ambientes competitivos. Dentre
tais ferramentas destacam-se: Teia das estratégias; Listas de Checagem (Checklists); MET-Matrix
(materiais, energia, emissões tóxicas), Matriz ambiental do ciclo de vida do produto (EPLC), Avaliação
do Ciclo de Vida simplificado (SLCA), Eco- piloto, além de outras.
Quando as organizações optam pela adoção de ferramentas do ecodesign e modifica os produtos
existentes ou cria novos produtos, surge então o impasse de como comunicar ao consumidor os
atributos ambientais deste; uma vez que, a oferta de tais produtos poderá alavancar suas vendas e se
constituir em uma importante fonte de vantagem competitiva, porém condicionada à percepção e
valorização positiva destes produtos por parte do consumidor.
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Neste sentido, justifica-se a importância do uso da rotulagem ambiental, que consiste nas
declarações ou selos que constam nos rótulos dos produtos evidenciando os seus atributos ambientais e
que tem como objetivo melhorar a identificação e avaliação, desse tipo de produto por parte dos
consumidores. Para tanto, observa-se na literatura pertinente a rotulagem ambiental que tal ferramenta
tem sido adotada principalmente em segmentos de mercado cujos produtos causam impactos
significativos no meio ambiente, entre estes se destacam os produtos saneantes, conhecidos como
produtos de limpeza.
Os produtos saneantes são aqueles utilizados na limpeza e conservação de ambientes. Estes são
importantes na limpeza de residências ou quaisquer outros locais, pois eliminam as sujeiras, germes,
bactérias, evitando desta forma o aparecimento de doenças ocasionadas pela falta de higienização dos
ambientes. Dentre os produtos saneantes destacam-se: detergentes líquido, detergentes em pó e sabão,
cera, água sanitária, inseticidas, repelente de insetos e raticida, desinfetantes, entre outros.
No que tange aos impactos gerados por estes tipos de produtos, estes estão relacionados ao seu
destino na rede de esgoto, que em muitos casos acabam alcançando rios, lagos e praias devido,
principalmente, à carência de saneamento básico. Na natureza, a espuma gerada por tais substâncias
atingem as águas se depositando sobre a superfície, impedindo a entrada de oxigênio, podendo causar
mortandade de plantas e animais, além da presença do fosfato (um dos principais componentes
químicos dos saneantes) nas águas de rios, lagos e praias favorecendo a multiplicação de algas
vermelhas, que em excesso também prejudicam a oxigenação da água e causam a eutrofização
(FELICONIO, 2006).
Em vista os impactos causados pelos produtos saneantes comuns, várias indústrias estão
optando pelo lançamento de linhas de produtos de limpeza ecologicamente orientados, e se utilizam da
rotulagem ambiental como meio de evidenciar seus produtos perante os similares. Neste sentido, o
presente estudo tem como objetivo analisar os atributos ambientais dos produtos de limpeza
ecologicamente orientados de duas indústrias brasileiras, a luz da rotulagem ambiental e da teia das
estratégias do ecodesign. O presente trabalho justifica-se por trazer à tona informações sobre produtos
verdes e suas contribuições para o meio ambiente, ampliando o debate sobre principais atributos
ambientais que são incorporados aos produtos de limpeza pelos seus fabricantes e como estes passam
esta informação aos seus consumidores através da rotulagem ambiental.
O presente artigo estrutura-se da seguinte forma, além da presente introdução: referencial
teórico apresentando o conceito de produto verde, ecodesign e rotulagem ambiental; Metodologia,
caracterizando o tipo de pesquisa, e instrumentos de coleta de dados; Análise dos Resultados,
destacando a caracterização dos produtos de limpeza comuns e os eco-orientados, as empresas foco do
estudo, a e análise a dos produtos perante o tipo de rotulagem e perspectiva da teia das estratégias do
ecodesign; e, conclusão seguida das e referências.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente aporte teórico tem como objetivo discorrer a cerca dos produtos verdes no que tange
a sua conceituação e nomenclatura, bem como vincular este conceito ao do ecodesign (ferramenta que
auxilia na criação de produtos verdes) e da rotulagem ambiental (meio de comunicação dos produtos e
seus atributos ambientais).
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2.1 Produto verde
Com base na literatura existente sobre o tema produto verde, pode-se verificar a existência de
várias nomenclaturas adotadas pelos pesquisadores em seus respectivos trabalhos, entre as quais se
destacam: produto verde (BEREKETLI et al., 2009; OECD, 2009; CHEN e CHAI, 2010; GOLDEN et
al., 2011; WONG, 2012; TOMASIN et al., 2013.); produto amigo da natureza, também conhecido pela
expressão em inglês eco-friendly ( ORANG, 2010; ROYNE et al., 2011); eco - produto (Y.K.TP, 2003;
KOBAYASHI, 2005); e produto sustentável (MELLES et al., 2011; MARX e DE PAULA, 2011).
Dentre as nomenclaturas identificadas, é mais comumente utilizada é a de produto verde.
Neste sentido, Ottman et al (2006) afirmam que a expressão “produto verde” é utilizada para
caracterizar produtos que são criados com a finalidade de: proteger ou melhorar o meio ambiente;
conservar recursos como energia e os naturais; e reduzir ou eliminar o uso de agentes tóxicos, poluição
e resíduos. Contudo a OECD (2009) e Tomasin et al (2013) consideram produto verde aquele projetado
para prevenir, limitar, reduzir e / ou corrigir impactos ambientais na água, ar e solo além de buscar
resolver problemas relacionados com os resíduos, e servir como um caminho alternativo para a
geração e adoção de produtos menos agressivos ao meio ambiente. Para Chen e Chai (2010), os
produtos verdes são aqueles que não possuem potencial poluidor e nem deplorador dos recursos
naturais, além de poderem ser reciclados ou prolongados o seu tempo de uso.
Dentre as diferentes conceituações de produto verde, Melles et al ( 2011) consideram produto
sustentável o produto que incorpore em seu design a prerrogativa da minimização dos impactos
ambientais por estes causados ao longo de seu ciclo de vida. Neste contexto, complementa-se que um
produto é considerado verde quando é projetado para superar um produto convencional, impondo
menor carga sobre o meio ambiente em termos de necessidades de matérias-primas e energia, emissões
atmosféricas, efluentes poluidores, resíduos sólidos e outras liberações ambientais sofridas ao longo do
ciclo de vida do produto (WONG, 2012).
Quanto à importância dos produtos verdes esta se verifica no âmbito das empresas e do meio
ambiente. No que se referente às organizações, o desenvolvimento deste tipo de produtos se torna uma
oportunidade podendo ser um meio para as empresas alcançarem uma vantagem competitiva
(DANGELICO; PONTRANDOLFO, 2010).
Neste sentido para algumas empresas, a melhor
utilização dos recursos gerada pela a criação de produtos verdes, pode compensar os investimentos
relacionados ao desenvolvimento deste; já para outras, diferenciar seus produtos com base em
prerrogativas ambientais pode se constituir a melhor forma de destacar- se sobre seus concorrentes
(ORSATO, 2002). Quando a importância dos produtos verdes para o meio ambiente, proporciona
principalmente a redução de insumos ou a minimização do uso de recursos durante a vida útil.
Por último, uma vez identificadas às nomenclaturas, conceito e importância dos produtos
verdes, a seguir se discorrerá sobre o ecodesign e suas ferramentas, como subsídio as organizações que
buscam tornar seus produtos existentes verdes ou criar novos produtos dentro deste contexto.
2.2 Ecodesign
O ecodesign pode ser definido como uma abordagem pró-ativa entre os modelos e ferramentas
de gestão ambiental que corresponde a ações realizadas no desenvolvimento do produto em direção à
redução dos impactos ambientais durante todo o seu ciclo de vida, sem comprometer outros critérios
fundamentais do produto como, desempenho, funcionalidade, estética, qualidade e custos (GUELERE
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et al, 2008). Para Manzini e Vezzoli (2008), o termo ecodesign é auto-explicativo, visto que o seu
significado mais geral se sobressai imediatamente dos dois termos que o compõe, ou seja, desta forma
entende-se ecodesign como um modelo ou projeto(design), orientado por critérios ecológicos. Tendo
em vista o conceito de ecodesign, pode-se inferir que este se constitui uma importante fonte de
orientação teórico-metodológico para a geração dos produtos verdes.
Neste sentido, Lutttopp e Lagerstedt (2006) esclarecem que o ecodesign centra-se na integração
de considerações ambientais no desenvolvimento de produtos, e que para que haja esta interação é
necessário que ferramentas de concepção ecológica sejam disponibilizadas para os designers durante o
processo de desenvolvimento do produto. Neste sentido, vários autores analisaram as ferramentas de
ecodesign a fim de fornecer aos designers a possibilidade de escolha da ferramenta que melhor se
enquadre no projeto de produto definido. Entre estes autores destacam-se: Vilela Júnior e Demajorovic
(2006); Bovea e Pérez-Belis (2011); e Birch, Hon e Short ( 2012). Vale a pena salientar que tais
ferramentas além de dar subsídio para o design de novos produtos, também permitem a análise de
produtos já existentes. Contudo, dentre as ferramentas que se adequam a esta segunda função Vilela
Júnior e Demajorovic (2006) destacam a Teia das Estratégias do ecodesign.
A Teia das estratégias de ecodesign foi criada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), tendo como finalidade avaliar o desempenho ambiental de um produto e
desenvolver estratégias de melhorias. A teia apresenta oito estratégias que servem como orientação
para as propostas de implantação pelas empresas, a saber: 0- o desenvolvimento de novos conceitos; 1a seleção de materiais de baixo impacto; 2- a redução do uso de materiais; 3- a otimização das técnicas
de produção; 4- sistema de distribuição eficiente; 5- a redução do impacto ambiental no nível do
consumidor; 6- a otimização do tempo de vida útil; 7- a otimização do sistema de final da vida útil (
MACEDO JÚNIOR et al., 2011; ALVES e FREITAS, 2012). Contudo, segundo Vilela Júnior e
Demajorovic (2006), para cada estratégia são considerados alguns aspectos que contribuam para uma
avaliação das práticas empresariais frente às questões ambientais, como também para possibilitar uma
melhoraria no desempenho ambiental dos produtos, como mostra o quadro 1.
Quadro 1: Teia das estratégias de ecodesign.
Estratégias
0 – Desenvolvimento de
novo conceito
1 – Seleção de materiais de
baixo impacto
2 – Redução do uso de
materiais
3 – Otimização das técnicas
de produção
4 – Sistema de distribuição
eficiente
5 – Redução do impacto
ambiental no nível do
usuário
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Aspectos
0.1- Desmaterialização do produto; 0.2- uso compartilhado do produto; 0.3integração de funções; 0.4- otimização funcional do produto ou
componente.
1.1- Materiais não agressivos; 1.2- materiais renováveis; 1.3- materiais
reciclados;1.4- materiais de baixo conteúdo energético; 1.5- materiais
recicláveis.
2.1- Redução do peso; 2.2- redução do volume; 2.3- racionalização de
transportes.
3.1- Técnicas de produção alternativas; 3.2- redução de etapas de processo de
produção; 3.3- redução do consumo e uso racional de energia; 3.4- uso de
energias limpas; 3.5- redução da geração de refugos/ resíduos; 3.6- redução e
uso racional de insumos de produção.
4.1- Redução e uso racional de embalagens; 4.2- uso de embalagens mais
limpas; 4.3- uso de sistema de transporte eficientes; 4.4- logística eficiente.
5.1- Baixo consumo energético; 5.2- uso de fontes de energias mais limpas;
5.3- uso de sistemas de transporte eficientes; 5.4- logística eficiente.
5
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6.1- Confiabilidade e durabilidade; 6.2- fácil manutenção e reparo; 6.3estrutura modular do produto; 6.4- utilização de design clássico, no sentido de
estilo; 6.5- zelo do usuário com o produto.
7 – Otimização do sistema 7.1- Reutilização do produto; 7.2- recondicionamento e remanufatura; 7.3reciclagem de materiais; 7.4- incineração limpa;7.5- reaproveitamento
de final da vida útil
energético.
Fonte: Elaborado a partir de Van Hemel e Cramer (2002).
6- Otimização do tempo de
vida útil

Van Hemel e Cramer (2002) classificam estas oito estratégias e seus respectivos aspectos em
três níveis: Nível de componentes do produto (estratégias 1/2), Nível de estrutura do produto
(estratégias 3/4/5), e Nível de sistema do produto (estratégias 6/7).
Contudo, uma vez apresentado o ecodesign como forma de tornar ou criar novos “produtos
verdes”, a seguir discorre-se sobre a rotulagem ambiental como meio de comunição dos atributos
ambientais de tais produtos aos consumidores.
2.3 Rotulagem ambiental
No mercado consumidor observa-se uma crescente oferta de produtos verdes, assim como a
demanda por este tipo de produto, o que demonstra uma reposta das organizações industriais ao
atendimento das necessidades dos consumidores preocupados com as questões ambientais e que
querem fazer a diferença de modo individual, no momento do consumo. Neste contexto, surge a
rotulagem ambiental com a finalidade de melhorar a identificação e possibilitar a avaliação por parte
dos consumidores dos produtos de cunho ecológico, bem como as empresas darem visibilidade e
promoverem seus produtos diferenciados.
Ramos (2009) conceitua rotulagem ambiental como instrumento de distinção dos demais
produtos existentes no mercado, quanto ao impacto que esses causam ao meio ambiente. Neste sentido,
o rótulo ecológico visa identificar e promover os produtos que têm um impacto ambiental reduzido
quando comparado a outros produtos similares (GERTZ, 2005). Vilela Júnior e Demajorovic (2006)
esclarecem que a rotulagem ambiental consiste nas declarações que constam nos rótulos, ainda, nos
folhetos e anúncio de produtos, evidenciando e listando os seus atributos ambientais.
Tendo em vista, a rotulagem ambiental destacar os atributos ambientais dos produtos faz-se
necessário entender o que são atributos ambientais. Nesta linha de raciocínio, Pereira e Ayrosa (2004),
consideram atributo ambiental toda e qualquer informação de caráter ecológico presente na embalagem
do produto, esperando-se que o consumidor ao deparar-se com tal argumento ecológico avalie
positivamente o produto, bem como a sua marca, assim despertando sua a intenção de compra.
Neste contexto, ISO – Internation Organization for Standardization criou as normas ISO 14020
e 14021, nas quais destacam três grandes grupos denominados Rotulagem de Tipo I, II,III. A rotulagem
de tipo I refere-se aos rótulos ecológicos também conhecidos como selos verdes. Os selos verdes são
emitidos por uma entidade independente, que baseada em múltiplos critérios atesta o produto como
sendo superior no que tange ao seu desempenho ambiental entre os demais produtos de uma mesma
categoria. Os selos verdes são inúmeros, e podem ser concedidos aos mais variados tipos de produto;
contudo mediante o foco do presente estudo, o quadro 2 apresenta os principais selos verdes
concedidos os produtos saneantes, conhecidos popularmente como produtos de limpeza.
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Quadro 2. Selos concedidos a produtos de limpeza.
Programa
(Selo)

Blue Angel

País

Produtos
Agentes neutros para tratamento
de águas residuais;

Drenar águas residuais e não pode conter
substâncias tóxicas.

Cosméticos:
desodorantes,
laquês,cremes de barbear.

Não conter substâncias tóxicas ou
passíveis de poluir a água.
Conter, pelo menos, 50% de óleo de
cozinha reciclado.
Conter 100% de polpa de madeira,
isentos de substâncias tóxicas.
Não podem conter substâncias químicas
cancerígenas;
branqueadores
óticos;
pigmentos químicos; e outras substâncias
nocivas ao meio ambiente.

Alemanha

Sabão;
EcoMark

Nordic swan
NFEnvironment
Ecolabel
Qualidade
ambiental
ABNT

Critérios

Japão
Esponja de celulose.
Conselho
Nórdico:
Noruega,
Suécia,
Finlândia.

Produtos de limpeza de veículos,
detergentes
para
têxteis,
detergentes para uso sanitário e
outros produtos de limpeza em
geral.

França

Produtos de lavagem mecânica

Redução do uso de detergentes.

União
Européia

Detergente para lavar roupas.

Referem-se á emissão de substâncias na
água e a biodegradabilidade.

Brasil

Detergentes para lavagem de
louça

Biodegradável, e não conter substâncias
nocivas ao meio ambiente.

Todos os tipos de produtos de
limpeza

Produtos composto por insumos naturais
de fontes renováveis; livre de substâncias
perigosas; tensoativos biodegradáveis;
baixo teor de fósforo; e não testado em
animais.

Brasil
IBD

Fonte: Adaptado de Biazin (2002)

No que tange a rotulagem do tipo II, estas se constituem autodeclarações, nas quais os próprios
fabricantes definem e exibem no rótulo de seus produtos os atributos ambientais existentes. Vilela e
Demajorovic (2006) esclarecem que o princípio básico das autodeclarações consiste no fato da não
verificação por uma terceira parte, sendo assim a empresa autodeclarante é inteiramente responsável
pela comprovação da declaração feita. Para tanto, se a autodeclaração for contestada em público, cabe
empresa autodeclarante o ônus de provar a veracidade de suas declarações. Neste contexto a Norma
ISO 14021, busca ordenar a proliferação e a confusão das autodeclarações utilizadas pelas empresas,
colocando exigências e proibições: a empresa tem obrigatoriamente que colocar à disposição do
público as informações necessárias para checagem da veracidade da declaração; não se é permitido
declarações que afirmam que o produto promove o desenvolvimento sustentável; e é vedada a empresa
o direito de alterar sua logomarca para a incorporação do símbolo de reciclagem. Esta mesma norma
define também onze tipos de declarações que as empresas podem incorporar aos rótulos de seus
produtos, tais como: Compostável; Projetado para o desmonte; Degradável; Vida útil do produto
prolongada; Energia recuperada; Reciclável; Conteúdo reciclável; Uso reduzido do recurso; Consumo
reduzido de água; Reutilizável e recarregável; e Redução de Resíduos.
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No que tange, as declarações do tipo III são as que disponibilizam informações sobre os
impactos do produto ao longo do seu ciclo de vida. Este tipo de declaração é também denominado de
fichas técnicas. Segundo Vilela e Demajorovic (2006), esse tipo de rotulagem ambiental se apresenta
como mais relevante no contexto da comunicação dos atributos ambientais dos produtos considerados
verdes. A ISO 14025 regulamenta este tipo de rotulagem estabelecendo dados quantificados sobre
categoria e parâmetros preestabelecidos por uma terceira parte qualificada, sendo assim tal rotulagem
se assemelha a rotulagem do tipo I, mas tendo um grande diferencial que é a inclusão da avaliação
durante todo o ciclo de vida, que também deve ser conferido por entidade habilitada. Porém cabe
destacar que se tais declarações por um lado apresentam-se como a mais completas, por outro, tem-se
como a de maior grau de dificuldade de uso, destacando-se ainda que a mesmas não se encontrar em
vigor.
Diante do exposto, cabe destacar neste contexto o que não se constitui rotulagem ambiental.
Segundo Vilela e Demajorovic (2006), não são rotulagens ambientais a certificação do Sistema de
Gestão ambiental (ISO 14000); e símbolos que aparentam ser declarações ambientais, mas não são, tais
como: símbolos de identificação de materiais( plásticos, metais e vidro), símbolos e dizeres
relacionados a ONGs ou institutos, e o símbolo dos programas compulsórios de coleta seletiva. Por fim,
cabe ainda destacar que o fornecimento de informações enganosas e o mau uso de símbolos poderão se
constituir em eco enganação.
Uma vez dispostos os fundamentos teóricos que nortearão o estudo, em seguida serão
apresentados os aspectos metodológicos utilizados na pesquisa.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho caracteriza-se como exploratório e descritivo. Exploratório uma vez que
permite conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema de estudo, e segundo Hair Jr. et al (2005)
orientar descobertas, sendo particularmente útil quando se dispõe de poucas informações. Cabe
destacar que a referida pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa exploratória também por explorar
um tema ainda em construção e com um número relativamente baixo de trabalhos realizados na área.
Descritiva, por fazer um levantamento das características conhecidas, componentes do
fato/fenômeno/processo e ter como descrever, registrar, analisar e interpretar os fenômenos atuais
(HAIR JR. et al, 2005).
Como método de pesquisa utiliza-se o estudo de multi casos sendo os casos escolhidos a
Bombril S/A, com a linha de produtos Ecobril e a Cassiopéia, com a linha de produtos Biowash Pronto
Uso. O método estudo de caso foi escolhido por ser segundo Yin (2005), uma forma de se fazer
pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidos. Contudo, os estudos de
casos podem envolver como recursos para a coleta de dados a análise de arquivos, a realização de
entrevistas, a aplicação de questionários e a observação.
Quanto aos casos de estudo, a escolha destas empresas deu-se devido a sua evidência no
mercado de produtos de limpeza ecologicamente orientados no que tange as linhas citadas, e pela
disponibilidade de dados secundários em seus respectivos sites. . A escolha dos casos para estudo deuse a partir de informações obtidas por meio de uma pesquisa via internet de empresas atuantes neste
segmento de mercado, utilizando-se dos quatro buscadores mais conhecidos (Google, Ask, Bing, e
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Cadê) com o uso as seguintes palavras chaves: produtos de limpeza ecológicos; e linhas produtos de
limpeza ecológicos, produtos de limpeza verdes. Devido o foco do estudo, adotaram-se as 10 primeiras
páginas de cada pesquisa para identificá-la as linhas de produtos e suas respectivas empresas. Nesta
pesquisa identificou-se cerca de 15 empresas, contudo a Bombril e a Cassiopéia apareciam em maior
destaque em sites relacionados ao tema produto de limpeza verde ou ecológico.
Para tanto, utilizou-se apenas dados de fontes secundárias. Visto que ao entrar em contado com
as empresas estudadas a Bombril S/A informou que todos os dados necessários à pesquisa estavam
disponíveis em seu site; no que tange à Cassiopéia, esta afirmou não disponibilizar de tempo para
direcionar a pesquisa, devido estar passando por uma reestruturação administrativa. Portanto, para a
coleta de dados foram utilizados os sites oficiais das respectivas empresas, bem como, publicações
vinculadas na mídia (revistas eletrônicas, posdcast, entre outros), relatórios, artigos, e estudos
realizados no segmento de produtos de limpeza; entre outros. Na análise dos dados, o procedimento
adotado foi qualitativo para o entendimento das linhas de produtos estudadas e identificação da
rotulagem adotada, atributos ambientais dos produtos, bem como as estratégias e princípios baseados
na Teia do ecodesign. A pesquisa foi realizada no período de 20/03/2013 á 15/04/2013.
Uma vez explicitados os aspectos metodológicos que deram suporte a pesquisa, a seguir serão
apresentados e analisados os dados obtidos.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 As empresas e suas linhas de produtos.
A Bombril S/A é uma empresa brasileira do setor de higiene e limpeza doméstica, a qual ficou
conhecida no mercado pelo produto lã de aço, que é utilizada como produto de limpeza, específico para
panelas. Foi fundada em 1948, possui sua sede em São Bernardo do Campo em São Paulo. Atualmente
a empresa possui duas unidades industriais, sendo uma no estado de Minas Gerais e a outra em
Pernambuco. Além dos produtos ícones do mercado como a lã e a palha de aço, a empresa oferece
entre seus produtos: esponjas sintéticas, detergentes, sabão em barra, saponáceos, desinfetantes,
limpadores, amaciantes, lava-roupas líquidos, facilitadores de passar roupa, sachês perfumados e
desodorizadores de ambiente. A Bombril é composta de mais 28 marcas e mais de 550 itens com
abrangência nacional.
Segundo o site oficial da empresa, ela passou por diversas fases e reformulações, sempre
buscando acompanhar o crescimento do mercado e atenta às necessidades dos seus consumidores, que
são sem sua maioria mulheres. Neste sentido, mediante as novas preocupações de suas consumidoras
com as questões de cunho ambiental, a empresa passou a adotar uma nova postura organizacional, com
base na responsabilidade social e o crescimento sustentável. Nesta perspectiva a Bombril S/A tem
inovado com projetos voltados para a comunidade, com inúmeras ações e promoções de cunho
sociocultural espalhadas por todo o país, destacando - se: "Casa Bombril” e o projeto "Gira Brasil
(reutilize, recicle e trasforme)”. Contudo, o destaque dado a Bombril dentro do contexto da proteção
ambiental está relacionado ao lançamento da linha de produtos Ecobril (lançada em 2010), a qual é o
resultado de sólidos investimentos da Bombril em pesquisas e novas tecnologias para o
desenvolvimento de produtos ecológicos, naturais, concentrados, de fontes renováveis com ativos
biodegradáveis e por esta razão foi escolhia como um dos objetos de estudo.
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No que tange a outra linha de produtos também escolhida, esta a Biowash Pronto Uso, foi
desenvolvida e fabricada pela Cassiopéia, e assim como a Bombril é atuante no mercado brasileiro no
setor de higiene e limpeza doméstica. A Cassiopéia foi fundada em 1981 e possui sua sede no estado
de São Paulo. A empresa fabrica e comercializa produtos de limpeza certificados pelo IBD e
cosméticos a base de Aloe Vera orgânica/ biodinâmica. Tem como missão oferecer produtos naturais
de alta qualidade que proporcionem bem estar às pessoas sem agredir a natureza. As linhas são:
BioWash (varejo), Auxi (institucional) e Veraloe (cosmética). Dentre as linhas de produtos da
Cassiopéia, o presente estudo restringe-se a análise da linha BioWash Pronto uso, a qual lançada em
1995 e depois de reformulada 2005 foi certificada como natural pelo IBD (Instituto Biodinâmico) em
2007.
4.2 As linhas de produto: Ecobril e Biowash pronto uso.
Com base nos dados coletados, a linha de produtos Ecobril é composta por 14 produtos
(incluindo produtos iguais, mas com fragrâncias diferenciadas) a saber: amaciante de roupas Flor de
Lavanda com a Avelã; amaciante de roupas Flor de Lily com Amêndoas; detergente líquido Laranja
com Gengibre; detergente líquido Maracujá com Alecrim; Esponjas com 3 unidades ou com uma
unidade; lava roupas líquido Flor de Lavanda; lava roupas líquido Flor de Lilly; limpa carpetes; limpa
vidros; limpador multiuso; limpador perfumado Capim-Limão; saponáceo gel; lava roupas em pó
concentrado; e pastilha para ralo. No que tange a linha Biowash pronto uso, esta é composta por 6
produtos, a saber: desengordurante, lava louças, lava roupas, limpa banheiros, limpa vidros e multiuso.
Contudo, quanto a gama e variedade dos produtos observa-se que a linha Ecobril apresenta-se como a
mais completa, visto que a mesma possui todos os produtos da linha Biowash pronto uso com exceção
do desengordurante, além de disponibilizar fragrâncias variadas de um mesmo tipo de produto, o que
não se verifica na linha Biowash pronto uso.
No referente aos atributos ambientais existentes nos produtos das respectivas linhas,
identificou–se que estes não apresentam grande variabilidade entre si. Os atributos identificados nos
produtos da linha Ecobril foram: biodegradabilidade, embalagens de pet reciclados e recicláveis,
embalagens de papel reciclado e recicláveis com certificação, disponibilidade de refil, produto
concentrado, não testado em animais, e a base de produtos naturais de fontes renováveis.
Quanto os atributos dos produtos da linha Biowash, verificou-se que estes se apresentam
comum aos da linha Ecobril, diferenciando-se por não utilizar embalagem de PET reciclado e ter sua
formulação 100% livre de petroquímica (atributo não presente nos produtos da linha Ecobril).
Os atributos ambientais existentes nos produtos da linha Ecobril e os da Linha Biowash pronto
uso: oferecem uma melhor performance ambiental na produção, uso e descarte do produto; propiciam
melhores benefícios ambientais em relação aos produtos de limpeza comum; impõem menores custos
ambientais; buscam prevenir o impacto ambiental desde a fase da sua concepção; e reduzem o consumo
de energia e minimizam a poluição e geração de resíduos ao longo das fases do ciclo de vida. Com base
nisto, pode-se considerar que os produtos destas respectivas linhas são “Produtos verdes” conforme as
colocações de Ottman et al (2006); OECD (2009); CHEN e CHAI (2010); MELLES, et al. (2011);
WONG (2012); e TOMASIN, et al.(2013). Neste sentido, uma vez constatados que estes produtos são
“produtos verdes” e identificados seus respectivos atributos ambientais, faz-se necessária uma análise
destes atributos a luz da rotulagem ambiental, a fim de verificar qual a tipologia adotada pelas
respectivas empresas produtoras em suas linhas de produto, e da teia das estratégias do ecodesign.
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4.3 Análise dos atributos ambientais à luz da Rotulagem ambiental e a Teia das estratégias de
ecodesign.
Para evidenciar os atributos ambientais no rótulo dos produtos os da linha Ecobril a Brombril
S/A optou pelo uso da rotulagem ambiental do Tipo II, baseando-se na norma ISO 14020. Para tanto a
empresa definiu uma logomarca que se encontra presente nos rótulos dos produtos destacando os
quatro pilares que deram origem à Linha Ecobril: reduzir, reutilizar, respeitar, reciclar. A Bombril S/A
coloca que o reduzir coresponde ao fato da linha dispor de produtos concentrados, oferecendo mais
rendimento com economia de água, energia, transporte e embalagem; o reutilizar ao uso de refil, que
promove a reutilização das embalagens; o reciclar ao uso de embalagem reciclada e reciclável, que
propicia a matéria- prima um ciclo de vida maior, o que diminui o uso de recursos renováveis; e
respeitar ao fato dos produtos biodegradáveis, a utilização de matérias-primas naturais de fontes
renováveis , e o fato de não ser realizado testes em animais. Vale ressaltar que a utilização da
logomarca criada pela Bombril S/A é interessante quando a visibilidade dada ao produto perante seus
similares, contudo ressalva – se que o uso desta nos rótulos dos produtos pode confundir o consumidor,
induzindo-o a acreditar que a logomarca se trata de um selo verde, ou seja, da rotulagem Tipo
I(certificada por terceiros) conforme o disposto na Norma ISO 14020.
Destaca-se ainda que da linha Ecobril, dois produtos (lava roupas em pó e pastilha para ralo)
possuem certificação Cerflor em suas embalagens, que é uma rotulagem do Tipo I dada pelo Programa
Brasileiro de Certificação Florestal e envolve a cadeia produtiva que utiliza material certificado, ou
seja, o papel contido nas embalagens deste produtos são feitos á partir do correto manejo florestal. Para
cada produto da linha Ecobril verificou-se as declarações utilizadas, conforme a quadro 3, as estratégias
de ecodesign utilizadas, bem como os atributos ambientais levados em consideração.
Quadro 3. Linha Ecobril a luz da Rotulagem ambiental e a Teia das estratégias do ecodesign
Produto

Amaciante de
Roupas

Atributos
 Não testado em
animais;
 Tensoativo
Biodegradável;
 Produto
concentrado;
 Refil Pouch;
 Embalagem
PET
reciclada
e
reciclável.

Tipo de Rotulagem
Tipo
II
–
autodeclarações:
 Degradável;
 Uso reduzido do
recurso ( água);
 Embalagem
recarregável
reciclável.

e

Detergente
Líquido

Esponja
Multiuso
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 Produto de fibras
naturais,
 Fontes renováveis,
 Cola a base de água;
 Livre de derivados
do petróleo.

Tipo
II
autodeclarações:

Tipos de Estratégias
1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais reciclados;
1.3 Materiais recicláveis.
2- Redução do uso de materiais:
2.1 Redução de volume.
3- Otimização das técnicas de
produção:
3.1-Redução e uso racional de insumos
de produção( água).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da
embalagem;
4.2 Uso de embalagem mais limpa.

–

 Uso reduzido do
recurso;
 Degradável.

1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1- Materiais não agressivos;
1.2 Materiais renováveis.
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Lava-roupas

Limpa carpetes

Limpa vidros

Limpador
multiuso

Limpador
perfumado

Saponáceo gel
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 Não testado em
animais;
 Tensoativo
Biodegradável;
 Produto
concentrado;
 Refil Pouch;
 Embalagem
PET
reciclada
e
reciclável.

Tipo
II
autodeclarações:
 Degradável;

–

 Uso reduzido do
recurso (água);
 Embalagem
recarregável
reciclável.

e

Tipo
II
 Não testado em autodeclarações:
animais;
 Degradável;
 Tensoativo
Biodegradável;
 Formulação natural
 Embalagem
de fonte renovável;
Recarregável
 Fragrância natural de
reciclável.
fonte renovável;
 Refil Pouch;
 Embalagem
PET
reciclada
e
reciclável.

–

TipoII
 Não testado em autodeclarações:
animais;
 Degradável;
 Tensoativo
Biodegradável;
 Formulação natural
 Embalagem
de fonte renovável;
Recarregável
 Refil Pouch;
reciclável.
 Embalagem
PET
reciclada
e
reciclável.

–

e

e

1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais reciclados;
1.3 Materiais recicláveis.
2- Redução do uso de materiais:
2.1 Redução de volume.
3- Otimização das técnicas de
produção:
3.1-Redução e uso racional de
insumos de produção( água).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da
embalagem;
4.2 Uso de embalagem mais limpa.
1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais reciclados;
1.3 materiais, recicláveis;
1.4 Materiais renováveis.
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da
embalagem;
4.2 Uso de embalagem mais limpa..

1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais reciclados;
1.3 materiais, recicláveis;
1.4 Materiais renováveis.
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da
embalagem;
4.2 Uso de embalagem mais limpa.
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 Não testado em
Tipo I – selo verde:
animais;
Ceflor;
 Tensoativo
Biodegradável;
TipoII
–
 Sem corante;
autodeclarações:
 Embalagem cartão
com
certificado
 Degradável;
Cerflor
Lava-roupas em
 Uso reduzido do

Produto
pó concentrado
recurso ( água);
concentrado;
 Embalagem
 Livre de Fosfato.
Reciclável.

 Biotecnologia natural Tipo I – selo verde:
a
base
de Ceflor;
microorganismos ;
–
 Embalagem cartão TipoII
autodeclarações:
com
certificado
 Embalagem
Cerflor
para
Reciclável.

.

1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais reciclados,
1.3 Materiais recicláveis).
2- Redução do uso de materiais:
2.1 Redução de volume.
3- Otimização das técnicas de
produção:
3.1-Redução e uso racional de insumos
de produção( água).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da
embalagem;
4.2 Uso de embalagem mais limpa.
1- Seleção de materiais de baixo
impacto:
1.1 Materiais não agressivos, e
materiais e recicláveis.

Pastilha
ralo
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa, 2013.

Diferentemente da linha Ecobril, os produtos da linha Biowash pronto uso apresentam uma
rotulagem do Tipo I, ou seja, um selo verde conforme o disposto pela norma ISO 14020. O selo verde
dos produtos da linha Biowash foi concedido pelo IBD (Instituto Biodinâmico) como produtos naturais.
O IBD coloca à disposição da sociedade normas para produtos de limpeza naturais, cujos objetivos são:
estimular e favorecer o uso de produtos e processos, assim como embalagens com menor impacto
ambiental possível, privilegiando o uso de matérias primas renováveis; evitar que produtos alergênicos
e irritantes cheguem ao consumidor; promover a utilização de produtos certificados naturais, orgânicos,
e extrativistas certificados; e promover a garantir produtos de limpeza sem petroquímicos (IBDCertificações, 2011).
Contudo a linha de produtos da BioWash pronto uso se enquadra no perfil exigido pelo IBD.
Para tanto, verificou-se, também para cada produto da linha BioWash pronto uso os atributos
ambientais/tipo de rotulagem ambiental utilizado, bem como, as estratégias utilizadas para a fabricação
de cada produto discriminadas na quadro 4.
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Quadro 4. Linha Biowash a luz da Rotulagem ambiental e a Teia das estratégias do ecodesign.
PRODUTO

Atributos

 Formulação vegetal;
 Biodegradável;
 100%
livre
de
petroquímica;
Desengordurante  Gatilho frasco PET
(reciclável);
 Disponível também
na embalagem Refil.
Lava louças
 Formulação vegetal;
 100%
livre
de
petroquímica;
 Biodegradável;
 Super Concentrado;

Lava roupas

Tipo
de
Rotulagem
Tipo I - selo
verde:
IBD
(Instituto
Biodinâmico)

Limpa Banheiro

Limpa vidros

1- Seleção de materiais de baixo impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais renováveis;
1.3 Materiais recicláveis).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 redução e uso racional da embalagem.

Tipo I - selo
verde:
IBD
(Instituto
Biodinâmico)


 Formulação vegetal;
 Biodegradável;
 100%
livre
de
petroquímica;
 Gatilho frasco PET
(reciclável);
 Disponível também
na embalagem Refil.

Tipo de Estratégia

TipoI - selo verde:
IBD
(Instituto
Biodinâmico)

1- Seleção de materiais de baixo impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais renováveis;
2- Redução do uso de materiais:
2.1 Redução de volume;
3-Otimização das técnicas de produção:
3.1- Redução e uso racional de insumos de
produção( água).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 Redução e uso racional da embalagem.
1- Seleção de materiais de baixo impacto:
1.1 Materiais não agressivos;
1.2 Materiais renováveis;
1.3 materiais recicláveis).
4- Sistema de distribuição eficiente:
4.1 redução e uso racional da embalagem.

Multiuso
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa, 2013.

Após analisados os dados coletados, a seguir serão feitas as considerações finais acerca do
estudo.
5. CONCLUSÃO
O presente estudo teve como objetivo analisar os atributos ambientais dos produtos de limpeza
ecologicamente orientados de duas indústrias brasileiras, a luz da rotulagem ambiental e a teia das
estratégias do ecodesign. Para tanto, foram escolhidas as empresas Bombril/SA e a Cassiopéia, com as
suas respectivas linhas Ecobril e BioWash pronto uso. Neste sentido buscou-se no levantamento teórico
fazer uma vinculação entre a rotulagem ambiental e o ecodesign com o tema “Produto verde” a fim de
dar suporte à verificação dos atributos ambientais expostos nos rótulos, por meio da rotulagem
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ambiental, para a identificação se os produtos das linhas estudas podem ser considerados verdes ou
não.
No que tange a teia das estratégias de ecodesign, esta contribuiu para a análise crítica dos
atributos ambientais levando ao questionamento se as estratégias adotadas contemplam todo ciclo de
vida do produto.
Neste contexto, considerando os conceitos propostos por Ottman et al (2006); OECD (2009);
Chen e Chai (2010); Melles et al (2011); Wong (2012) e Tomasin et al (2013) os produtos das linhas
Ecobril e BioWash pronto uso podem ser considerados “Produtos Verdes”. No que tange a análise da
rotulagem ambiental, a Bombril S/A optou pela rotulagem ambiental do Tipo II, para evidenciar os
atributos ambientais dos produtos da linha Ecobril, tentando através de um logotipo ratificar sua
escolha. Contudo verificou-se que o uso deste logotipo pode induzir o consumidor a crer que este é um
selo verde, ou seja, uma rotulagem do Tipo I, o que não é verdade. Quanto a empresa Cassiopéia, esta
utiliza-se da rotulagem Tipo I, o selo verde concedido pelo IBD( Instituto Biodinâmico) como produtos
naturais. Vale salientar que a empresa utiliza o selo do IBD nos rótulos de todos os produtos da linha
estudada, o que evidência claramente ao consumidor o tipo de rotulagem adotada, diferentemente do
que acontece com os produtos da linha Ecobril.
No que tange a análise feita dos atributos ambientais dos produtos de ambas as linhas por
intermédio da Teia das estratégias do ecodesign, identificou – se que estes não apresentam grande
variabilidade entre si, bem como as estratégias utilizadas para o desenvolvimento de tais produtos. No
referente aos atributos, ressalva - se que o diferencial mais evidente o fato dos produtos da linha
BioWash pronto uso forem 100%( conforme o disposto nos rótulos) livres de petroquímica o que não é
posto nos produtos da linha Ecobril, dando a entender que os produtos da linha BioWash agridem
menos o meio ambiente do que os produtos da linha Ecobril. Em contra partida, verificou-se também
que a linha Ecobril possui em seus produtos embalagens de material reciclado, o que não se identificou
na linha BioWash pronto uso.
Também como resultado da pesquisa envolvendo a teia das estratégias do ecodesign, constatouse que as estratégias utilizadas para a criação dos produtos de ambas as linhas foram: seleção de
matérias de baixo impacto; redução do uso de materiais; otimização das técnicas de produção; e
sistema de distribuição eficiente. Contudo, destaca-se que em ambas as linhas as principais estratégias
adotadas foram a seleção de materiais de baixo impacto e redução do uso de materiais, que em virtude
da operacionalização destas adotou-se as demais estratégias, identificadas: otimização das técnicas de
produção; e sistema de distribuição eficiente, visto que ao selecionar os materiais de baixo impacto e
reduzir o uso de materiais resulte na otimização das técnicas de produção; e sistema de distribuição
eficiente.
A exemplo disto tem-se as embalagens dos produtos da linha Ecobril, pois ao selecionar
material reciclado e reciclável para a confecção da embalagem (seleção de materiais de baixo impacto),
se tem um sistema de distribuição mais eficiente através do uso de uma embalagem mais limpa. O
mesmo acontece, em abas as linhas ao produzirem produtos concentrados, pois ao se obter o produto
concentrado está se reduzindo principalmente o consumo de água na produção (otimização das técnicas
de produção) o que leva consequentemente a redução do volume do produto e respectivamente de sua
embalagem resultando em uma de distribuição mais eficiente. Tais exemplos demonstram a
interligação entre as estratégias adotadas.
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Neste sentido, pode-se concluir que diretamente os produtos estudados não têm focado suas
estratégias na fase de final de vida útil, contudo, sabe-se que a estratégia de seleção de matérias de
baixo impacto, contribui significativamente para a redução dos impactos relacionados ao produto em si,
nesta fase, visto que espuma gerada por tais substâncias atingem as águas se depositando sobre a
superfície, impedindo a entrada de oxigênio, podendo causar mortandade de plantas e animais, além da
presença do fosfato nas águas de rios, lagos e praias favorecem a multiplicação de algas vermelhas, que
em excesso também prejudicam a oxigenação da água e causam a eutrofização; portanto a seleção de
materiais de baixo impacto pode vir a diminuir tais efeitos negativos. Dentro deste contexto, os
produtos da linha BioWash se apresentam como melhor alternativa por ser 100% livre de petroquímica
e certificados por um selo de credibilidade neste aspecto. Quanto à linha Ecobril, esta nada declara
acerca do uso de produtos petroquímicos em sua linha.No que tange aos impactos causados pelo uso e
descarte da embalagem de tais produtos, quanto a composição da embalagem, linha Ecobril destaca-se
com relação a linha BioWash, por utilizar-se de material reciclado e reciclável, visto que a BioWash
apenas utiliza materiais recicláveis.
Com base no exposto, ambas as linhas podem ser consideradas como verdes, uma vez que das
oito estratégias da teia do ecodesign, quatro são utilizadas.
Por último, apesar de o presente estudo apresentar como principal limitação à utilização apenas
de dados secundários, este traz contribuições á discussão integrada acerca dos produtos verdes, da
rotulagem ambiental e ao ecodesign, visto que na literatura são poucos trabalhos e estudos encontrados
e ainda são feitos de maneira isoladas. Neste sentido sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas na
perspectiva integrada destes conceitos, tanto com outras linhas de produtos de limpeza ecologicamente
orientadas, bem como outros tipos de produtos verdes que tenham um mercado consumidor relevante.
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Resumo: A Avaliação Ambiental Estratégica é considerada instrumento apropriado para a tomada de decisão no
planejamento. Amplamente disseminada na Europa e outros países, tem prática restrita no Brasil. Este artigo objetiva
identificar oportunidades para o uso da Avaliação Ambiental Estratégica no planejamento de transportes do estado de São
Paulo, a partir da análise das experiências nacionais e das boas práticas internacionais. O método utilizado é o estudo de
caso, subsidiado por análise documental de experiências brasileiras de planejamento do setor e análise de conformidade e de
conteúdo quanto aos critérios de desempenho da International Association for Impact Assessement . Os resultados da
pesquisa mostram relativa adequação ao atendimento dos critérios da IAIA quanto à conformidade. Dois itens constituintes
do Critério relativos à verificação e iteratividade do processo, e as evidências quanto ao acompanhamento dos planos, não
foram passíveis de análise. Quanto ao conteúdo, os dois critérios analisados foram considerados satisfatórios. Pela análise
das boas práticas internacionais da AAE e dos estudos de caso nacionais, conclui-se que as revisões posteriores do
planejamento de transportes paulista devem ser realizadas com o suporte da Avaliação Ambiental Estratégica, de modo a
reduzir impactos ambientais significativos e promover a sustentabilidade no setor.
Palavras-chave: Avaliação Ambiental Estratégica; Planejamento; Setor de Transportes; Impactos Ambientais;
Sustentabilidade
Abstract: The Strategic Environmental Assessment – SEA is considered an appropriate tool for decision making in
planning. Widespread in Europe and other countries, it has limited practice in Brazil. This article aims to identify
opportunities for the use of Strategic Environmental
Assessment in transportation planning in the state of São Paulo, based on the analysis of national experiences and
international best practices. The method used is the case study, supported by documentary analysis of Brazilian experiences
of sector planning and compliance and content analysis regarding the performance criteria of the International Association
for Impact Assessement. The research results show relative suitability to compliance the criteria of IAIA. Two items
constituting the criterion regarding the verification and iterative process, and the evidence as to the plan monitoring were
not subject to analysis. As for the content, the two criteria analyzed were considered satisfactory. Through the analysis of
international best practice of SEA and national case studies, it is concluded that the revisions of the transportation planning
in the state of São Paulo should be conducted with support of the Strategic Environmental Assessment, in order to reduce
significant environmental impacts and promote sustainability in sector.
Key-words: Strategic Environmental Assessment; Planning; Transport Sector; Environmental Impact; Sustainability
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1.
Introdução
A matriz de transportes do estado de São Paulo é a espinha dorsal do país. A intricada malha de
transportes paulista interliga as regiões norte e sul brasileiras, permitindo o escoamento de produtos
agrícolas, pecuários e industriais, a mobilidade de pessoas e garantindo o acesso a bens e serviços. Por
abranger diversos modais (rodovias, vias férreas, portos e aeroportos) causam significativos impactos
ambientais. Nesse contexto, o planejamento do setor de transportes paulista é estratégico ao
desenvolvimento econômico e social do país.
O planejamento contemplando o enfoque ambiental objetiva equilibrar e conciliar as metas de proteção
ambiental, a necessidade da expansão urbana e a instalação de infraestrutura de forma ordenada
(SANTOS, 2004).
A percepção acerca da baixa consideração da variável ambiental na esfera de planejamento conduziu ao
desenvolvimento de uma ferramenta que “deveria revestir de uma natureza estratégica, olhar para
prazos longos, abandonar os detalhes e garantir uma perspectiva abrangente, ou seja, mudar de escala”
(PARTIDÁRIO, 2006). A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) representa um importante
instrumento de apoio ao desenvolvimento sustentável que facilita a proatividade na aproximação das
considerações ambientais e de sustentabilidade nos estágios iniciais do processo de tomada de decisão
(SÁNCHEZ, 2008; OLIVEIRA et al. 2009; TETLOW; HANUSCH, 2012).
A prática da AAE é uma tarefa desafiadora. A ferramenta lida com diferentes níveis de planejamento
em contextos institucionais distintos, assim como requisitos formais e elementos de conformidade
diversos, os quais, muitas vezes, dificultam a avaliação da eficácia da prática (FISCHER, 2007;
LEMOS et al. 2012). Autores como Thissen (2000) e Noble (2003) ressaltam que não existe um
conjunto de critérios de avaliação adequado e genérico para avaliar de modo consistente todas as
categorias de aplicações da AAE (THISSEN, 2000; NOBLE, 2003). Assim, com o objetivo de
promover o bom desempenho dos processos de AAE, a Associação Internacional de Avaliação de
Impacto (International Association for Impact Assessment – IAIA) desenvolveu critérios para
avaliação da aplicação do instrumento. Na visão de Teixeira (2008), os Critérios de Desempenho da
IAIA (IAIA, 2002) quando aplicados permitem melhorar a credibilidade das decisões e aumentar a
eficiência do processo de AAE diminuindo os custos e o tempo de duração.
A AAE é correntemente disseminada na União Europeia e em outros países como Austrália e Canadá,
sendo pouco utilizada no Brasil e com caráter não-mandatório. A AAE enseja diversos benefícios,
principalmente, no que diz respeito à redução no tempo de futuras análises ambientais e
consequentemente gastos, favorecendo também uma boa governança no processo de planejamento e
tomada de decisão, de acordo com Clayton e Sadler (2005). Importante ressaltar que para garantir que
os objetivos da AAE sejam alcançados é necessário atender os princípios de responsabilização, de
participação e de transparência, além do acompanhamento de todo o processo de preparação, execução
e revisão das etapas de planejamento de modo a influenciar a formulação de estratégias de ação e a
tomada de decisão (PARTIDÁRIO, 2007).
Destacada a importância da AAE aplicada ao planejamento estratégico, a importância da matriz de
transportes paulistas, e seu potencial inerente de causar impactos ambientais significativos, selecionouse como objeto desta pesquisa o documento que orienta o planejamento do setor no estado de São
Paulo, o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT) Vivo 2000/2020 (SÃO PAULO,
2001).
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Conciliando o PDDT Vivo 2000/2020 à necessidade da internalização da variável ambiental no
planejamento do setor de transportes, por meio de um instrumento capaz de avaliar de modo estratégico
as consequências das PPPs e orientar as decisões em termos mais sustentáveis, foram estabelecidas as
seguintes perguntas norteadoras desta pesquisa:
I. Como as experiências nacionais com AAE aplicadas ao planejamento de transportes podem
ser qualificadas frente aos critérios de desempenho da IAIA (2002)?
II. Como a experiência internacional com a aplicação da AAE no planejamento de transportes
pode contribuir para a adoção do instrumento com essa perspectiva no país?
III. De que maneira as boas práticas internacionais e a prática existente até o momento no país
com AAE e o planejamento do setor de transportes poderiam contribuir para a inserção da
variável ambiental nas revisões futuras do PDDT – Vivo 2000/2020?
Este artigo objetiva identificar contribuições e oportunidades para o uso da Avaliação Ambiental
Estratégica no planejamento de transportes do estado de São Paulo, a partir da análise das experiências
nacionais e das boas práticas internacionais.
2. Avaliação Ambiental Estratégica
Nesta seção serão abordados aspectos relacionados à prática AAE no setor de transportes e
apresentados os critérios de desempenho da IAIA (2002).
2.1 AAE e planejamento do setor de transportes
A Avaliação Ambiental Estratégica exerce uma importante função no planejamento de políticas
setoriais, em outras palavras, a AAE facilita a proatividade na aproximação das considerações
ambientais e de sustentabilidade nos estágios iniciais do processo de tomada de decisão, de forma
estratégica (TETLOW; HANUSCH, 2012).
Considerando a Política de Transportes, Fischer (2004) ressalta que a prática da AAE deveria agir em
prol do desenvolvimento sustentável, considerando metas de longo prazo e objetivos globais.
Entretanto, o autor ressalta que não está claro se o uso dessa ferramenta para o planejamento do setor
de transportes tem alcançado este nível de tomada de decisão.
No Brasil, a AAE de modo geral é pouco utilizada, Malvestio; Montaño (2012) relatam a existência de
35 estudos de AAE realizados nos últimos 15 anos no Brasil. Na prática, o maior motivador para sua
execução vem sendo o atendimento a termos de financiamento de bancos internacionais ou até mesmo,
a superação de “entraves” do licenciamento ambiental.
Em conformidade ao preconizado por Fischer (2006), a prática de planejamento e de avaliação
existente precisa ser analisada, para o desenvolvimento de orientação para proposição de AAE ao setor
de transportes paulista. Há a necessidade do fortalecimento de um modelo de base de estudo de AAE,
possibilitando um produto com qualidade, ao mesmo tempo adaptado à situação real do local e ao nível
decisório em análise. Também é necessária a elaboração de diretrizes específicas, assim como
mecanismos eficazes para controle da qualidade dos estudos de AAE e sua efetividade na prática.
McGimpsey; Morgan (2013) reforçam esses achados, e ao analisarem a aplicação da AAE no contexto
do planejamento de transporte regional da Nova Zelândia, também de caráter não mandatória, destacam
que o instrumento deve ser adaptado aos contextos institucionais e de tomada de decisão específicos.
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2.2 Boas Práticas da Experiência Internacional
Os membros da União Europeia possuem como requerimento formal a aplicação da Avaliação
Ambiental Estratégica, baseado na Diretiva Europeia 2001/42/EC.
O levantamento de experiências internacionais recentes sintetizadas em Fischer (2006) e McGimpsey;
Morgan (2013), acerca da prática de AAE para o setor de transportes permite identificar contribuições
relevantes para as próximas revisões do PDDT. Dentre os aspectos mais representativos, destaca-se a
necessidade do desenvolvimento de diretrizes específicas para a elaboração de AAE e a definição de
mecanismos eficazes de controle da qualidade do estudo de AAE, a fim de garantir parte da efetividade
do instrumento na prática.
Fischer (2006) ainda ressalta três elementos importantes para um roteiro de AAE, que contribuirão para
o planejamento do setor de transportes por meio do PDDT Vivo 2000/2020:
 Extensão espacial dos impactos ambientais: compreender abordar adequadamente a
abrangência dos impactos ambientais causados pelo setor de transporte em escala local,
regional e global;
 Níveis administrativos da tomada de decisão: buscar a efetiva cooperação entre os
diferentes níveis administrativos que são responsáveis pelo planejamento, nas esferas
nacional até local, inserindo as interfaces e interesses sinérgicos inerentes ao planejamento;
 Hierarquia na tomada de decisão: a aplicação da AAE deve ser considerada no
planejamento, em todos os níveis decisórios na sequência do topo para a base, e promover a
sintonia da cadeia de decisões.
Fisher (2006) destaca para cada nível decisório, especificidades em relação ao foco do estudo, tarefas a
serem realizadas, indicadores ambientais a considerar e o papel dos diferentes níveis administrativos.
Ressalta-se a necessidade de conduzir a AAE de modo normativo e sistemático, de forma a garantir a
eficácia da inserção da variável ambiental no planejamento de transportes no estado de São Paulo.
2.3 Critérios de desempenho da IAIA
Os Critérios de Desempenho foram definidos pela Associação Internacional de Avaliação de Impacto –
IAIA (2002) com o objetivo de promover o bom desempenho dos processos de AAE, Quadro 1, com
vistas a: incorporar a abordagem da sustentabilidade ao processo; viabilizar a escolha das melhores
alternativas e garantir um processo democrático na tomada de decisão. Estes critérios resultaram da
aplicação prática de casos e experiências nos países membros da IAIA e constituídos por meio de um
debate contínuo ao longo de três anos, nas Seções de Avaliação Ambiental Estratégica dos congressos
anuais da IAIA.
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Critérios

Observações


Assegura uma avaliação ambiental apropriada de todas as decisões
estratégicas relevantes para se atingir um desenvolvimento sustentável.
Integrada (estar
 Dirige-se à inter-relação dos aspectos biofísicos, sociais e econômicos.
integrado ao
 Encontra-se ligado às políticas dos setores e das regiões (transfronteiriças)
processo de PPP)
relevantes e, quando apropriado, à AIA e ao processo de decisão sobre
projetos.
Dirigida à
 Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de propostas
alternativas mais sustentáveis.
sustentabilidade
 Fornece informação suficiente, confiável e utilizável para o desenvolvimento
do planejamento e processo de tomada de decisão.
 Concentra-se em questões chave do desenvolvimento sustentável.
Com foco
 É ajustado às características do processo de tomada de decisão.
 É eficaz em termos de custo e tempo.
 É da responsabilidade das autoridades competentes às decisões estratégicas a
tomar.
 É conduzido com profissionalismo, rigor, equidade, imparcialidade e
equilíbrio.
Verificável
 É sujeito à verificação e controles independentes.
 Documenta e justifica de que modo às questões relativas à sustentabilidade
foram tidas em conta no processo de decisão.
 Informa e envolve o público interessado e afetado, assim como os órgãos
governamentais, ao longo de todo o processo de decisão.
 Considera explicitamente os seus contributos e preocupações na
Participativa
documentação e na tomada de decisão.
 Apresenta requisitos de informação claros e facilmente compreensíveis, e
assegura o acesso a toda informação relevante.
 Assegura a disponibilidade dos resultados da avaliação o mais cedo possível,
de forma a influenciar o processo de decisão e inspirar futuras ações de
planejamento.
Interativa
 Fornece informação suficiente acerca dos impactos reais da implementação de
uma decisão estratégica, a fim de avaliar se essa decisão deve ser corrigida,
assim como para fornecer uma base para futuras decisões.
Quadro 1- Critérios de Desempenho de estudos de AAE
Fonte: IAIA (2002)

3. Metodologia
No universo de análise referente à aplicação da AAE, o setor de transportes foi considerado o objeto
principal a ser analisado, tendo como foco central da pesquisa o Plano Diretor de Desenvolvimento de
Transportes – PDDT Vivo 2000/2020 do estado de São Paulo.
A partir da revisão bibliográfica foram selecionados e analisados três estudos de casos de AAE
aplicados ao setor de transportes no país, de modo a propor a utilização desta ferramenta de
planejamento para as revisões sucessivas futuras do PDDT Vivo 2000/2020 do estado de São Paulo. De
acordo com Yin (2005), a utilização de estudos de caso é caracterizada por investigar fenômenos
atuais, inseridos em um contexto real, quando os limites entre o fenômeno estudado e o contexto da
pesquisa não se apresentam muito claros. A inserção desses estudos de caso na estratégia da pesquisa
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visa considerar contribuição do conhecimento de fenômenos individuais para o objetivo geral
estabelecido.
Não foram encontradas evidências acerca do processo de tomada de decisão das AAEs levantadas e os
únicos elementos obtidos foram somente os estudos técnicos. Assim, com foco nesses relatórios, como
etapas metodológicas foram realizadas:
 Análise documental dos relatórios técnicos de AAE de experiências brasileiras;


Análise de conformidade da estrutura dos relatórios de AAE, quanto aos critérios de
desempenho da IAIA (2002);



Análise de conteúdo quanto aos critérios de desempenho da IAIA (2002). Os itens a
pormenorizar foram escolhidos após a aplicação dos critérios de desempenho aos relatórios
em análise. Como critério para seleção desses itens considerou-se que os mesmos deveriam
contemplar adequadamente o conteúdo previsto no critério da IAIA (2002). Tal premissa
visa evitar vieses de análise de modo a favorecer ou penalizar a análise de um estudo de
caso em detrimento do outro. Após a aplicação dos critérios, apenas dois itens (AAE
Integrada e AAE Dirigida à Sustentabilidade) satisfizeram os critérios de seleção.

Após a definição da linha metodológica de pesquisa são apresentadas as atividades necessárias à sua
consecução:
a) Pesquisa e seleção de experiências de AAE aplicadas ao planejamento de transportes no
país;
b) Aplicação dos critérios de desempenho da IAIA de boas práticas de AAE para análise
dos casos selecionados;
c) Análise das experiências internacionais de AAE para o planejamento do setor de
transportes;
d) Definição de diretrizes para aplicação ao PDDT-Vivo em suas revisões posteriores, a
partir da última versão disponível deste documento (PDDT Vivo 2000/2020).
Para atender ao objetivo e às perguntas norteadoras desta pesquisa foi elaborado o seguinte esquema
metodológico, Figura 1:
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Figura 1 Esquema metodológico
Levantamento Bibliográfico - AAE

Experiências no Brasil

AAE PRMG

AAE – PTU/DF

Análise dos Estudos de Caso

AAE –
RODOANEL/SP
Critério de Desempenho da
IAIA

Proposição das
contribuições às revisões
futuras do PDDT

Fonte: Elaborado pelas autoras

4. Resultados E Discussão
Nesta seção do artigo serão apresentados os resultados da pesquisa quanto aos estudos de AAE
analisados pelos critérios de desempenho da IAIA (2002) e da identificação de orientações para que as
revisões posteriores do PDDT Vivo 2000-2020 incorporem premissas de AAE em seu
desenvolvimento.
4.1 Estudos de caso de AAE e o planejamento do setor de transportes nacional
Na seleção dos estudos de casos, utilizaram apenas experiências de AAE para o planejamento do setor
de transportes no Brasil. A não inclusão de exemplos de outros países remete ao fato que a adoção da
AAE deve, necessariamente, adaptar-se às peculiaridades de cada país, como reforçado por Fischer
(2006) e McGimpsey; Morgan (2013) considerando as características da conjuntura econômica, social
e ambiental e do processo de planejamento público nacional.
Após pesquisa em meio eletrônico, realizada até novembro de 2012, foram encontrados apenas três
casos. Os estudos de caso selecionados foram: AAE do Programa Rodoviário de Minas Gerais –
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PMRG (MG); AAE do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF (DF); e AAE do
Programa Rodoanel (SP).
A AAE do Programa Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG) foi realizado em atendimento ao
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, visando à adequação da malha rodoviária
mineira à evolução da demanda e transporte, até o horizonte de 2016. O Relatório de Avaliação
Ambiental Estratégica (RAAE) é parte do conjunto de estudos e avaliações do Programa de Transporte
Urbano do Distrito Federal – Programa Brasília, sendo elaborado em atendimento às exigências do
BID. A AAE do Programa Rodoanel emergiu como uma solução potencial pela qual seria possível
definir as diretrizes para futuros projetos dos trechos Norte, Leste e Sul, discutir alternativas de
localização e, conforme acordado com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, definir os Termos de
Referência para os próximos Estudos de Impactos Ambientais – EIA, ou seja, visando obter o
licenciamento ambiental dos demais trechos.
De acordo com os estudos de caso, as AAEs foram elaboradas objetivando analisar a dimensão
ambiental no contexto do planejamento do setor de transporte, definindo estratégias para tomada de
decisão, tendo como princípio norteador a sustentabilidade.
De modo geral, observa-se que a proposição desses estudos de AAE está relacionada às exigências de
instituições externas, a fim de obtenção de financiamento. Quanto aos responsáveis, todos os estudos
foram realizados no âmbito estadual, pelas Secretarias setoriais, e somente para o Programa Rodoanel
há a informação que o relatório foi analisado, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
4.2 Aplicação dos Critérios de conformidade da IAIA
Os critérios de boas práticas da IAIA (2002) se estruturam em 6 pilares, subdivididos em 17 itens,
apresentados no Quadro 1. Dada a indisponibilidade de acesso aos dados do processo de AAE
posterior à apresentação dos relatórios técnicos, a análise de conformidade dos estudos de caso quanto
aos critérios de boas práticas da IAIA (2002) não pode ser realizada em plenitude a todos os critérios.
Foi necessário excluir o quarto pilar dos critérios da IAIA (2002), denominado Verificável, e
consequentemente descartar quatro subitens inseridos nesse contexto. Da mesma maneira, o subitem
16, denominado Interativa, teve que ser excluído. Todos esses quesitos são relativos à etapa de análise
e acompanhamento da AAE, às quais não se dispõem de dados. Para análise de conformidade,
primeiramente, foi definido o entendimento de cada um dos critérios utilizados pela IAIA (Quadro 2) e
posteriormente realizada a análise da estrutura dos estudos de caso.
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Observações

Entendimento

1) Assegura uma avaliação ambiental
apropriada de todas as decisões estratégicas
relevantes para se atingir um desenvolvimento
sustentável.

A avaliação ambiental neste item deverá considerar as decisões
estratégicas propostas pelo estudo, frente ao desenvolvimento
sustentável. Para isso foram desenvolvidas as seguintes questões: A
avaliação ambiental de todas as decisões estratégicas foi aplicada ao
estudo? Utilizou-se alguma ferramenta para este objetivo, como por
exemplo: a elaboração e comparação de cenários futuros?

2) Dirige-se à inter-relação dos aspectos
biofísicos, sociais e económicos.

Neste item o estudo deverá apresentar não somente o levantamento dos
aspectos biofísicos, sociais e econômicos, mas sim a integração entre os
mesmo.

3) Encontra-se ligado às políticas dos setores e
das regiões (transfronteiriças) relevantes e,
quando apropriado, à AIA e ao processo de
decisão sobre projetos.

Neste item deverá ser demonstrado como o estudo em questão encontrase inserido no quadro político.

4) Facilita a identificação de opções de
desenvolvimento e de propostas alternativas
mais sustentáveis.

O estudo deverá apresentar a análise de alternativas mais sustentáveis,
deixando clara a metodologia utilizada para isso.

5) Fornece informação suficiente, confiável e
utilizável para o desenvolvimento do
planejamento e para o processo decisão.

Neste item serão consideradas as principais informações que o estudo
deverá apresentar, como por exemplo: O estudo apresenta as decisões
estratégicas? Há um levantamento de todos possíveis impactos com a
implementação do estudo?

6) Concentra-se em questões
desenvolvimento sustentável.

O estudo demonstra como a questão do desenvolvimento sustentável foi
considerada? Houve a utilização de alguma ferramenta para esta análise?

chave

do

7) É ajustado às características do processo de
tomada de decisão.

Há um vínculo claro do estudo ao processo de tomada de decisão?

8) É eficaz em termos de custo e tempo

Neste item será considerado o levantamento dos custos e tempo de
duração para a implementação do estudo, assim como para as atividades
de Gestão Ambiental.

9) Informa e envolve o público interessado e
afetado, assim como os órgãos governamentais,
ao longo de todo o processo de decisão.

O estudo deverá demonstrar o envolvimento e participação dos
interessados apenas na elaboração do estudo.

10) Considera explicitamente as
contribuições
e
preocupações
documentação e na tomada de decisão.

Neste item será considerada apenas a análise participativa presente na
documentação da AAE, uma vez que não há dados suficientes para a fase
de tomada de decisão. Dessa forma, este item deverá contemplar a
preocupação do estudo frente a análise participativa.

suas
na

11) Apresenta requisitos de informação claros e
facilmente compreensíveis e assegura suficiente
acesso a toda a informação relevante ambiental

Neste item foi considerado o tipo de linguagem que o estudo apresenta, ou
seja, se há facilidade na compreensão de todas as informações relevantes.
Também foi considerado se o estudo está disponível para o acesso de
todos os interessados.

12) Fornece informação suficiente acerca dos
impactos reais da implementação de uma decisão
estratégica, a fim de avaliar se essa decisão deve
ser corrigida, assim como para fornecer uma base
para futuras decisões.

Neste item deverão ser considerados os possíveis impactos causados pela
implementação do estudo frente às decisões estratégicas, ou seja, se há
avaliação dos impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos nos estudos.

Quadro 2 Interpretação das autoras dos Critérios de Desempenho da IAIA
Fonte: Elaborado pelas autoras
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Os itens analisados, conforme o entendimento das autoras acerca dos Critérios de desempenho da IAIA
(2002) apresentado no Quadro 2, foram enquadrados em três categorias: Atende (A); Atende
Parcialmente (AP), e; Não Atende (NA). O Quadro 3 apresenta a Análise de Conformidade dos estudos
de caso frente aos Critérios de Desempenho da IAIA (2002), segundo as categorias estabelecidas.
PRMG
Critérios

PTU/DF

RODOANEL

Observações
A

AP

NA

A

AP

NA

A

AP

NA

1. Assegura
uma
avaliação
ambiental
apropriada de todas as decisões estratégicas
relevantes
para
se
atingir
um
desenvolvimento sustentável.
Integração (estar
2. Dirige-se à inter-relação dos aspectos
integrado ao processo
biofísicos, sociais e económicos.
de PPP)

Dirigida à
sustentabilidade

Com foco

Participativa

Interativa

3. Encontra-se ligado às políticas dos setores e
das regiões (transfronteiriças) relevantes e,
quando apropriado, à AIA e ao processo de
decisão sobre projetos.
4. Facilita a identificação de opções de
desenvolvimento e de propostas alternativas
mais sustentáveis.
5. Fornece informação suficiente, confiável e
utilizável para o desenvolvimento do
planejamento e para o processo decisão.
6. Concentra-se em questões chave do
desenvolvimento sustentável.
7. É ajustado às características do processo de
tomada de decisão.
8. É eficaz em termos de custo e tempo
9. Informa e envolve o público interessado e
afetado,
assim
como
os
órgãos
governamentais, ao longo de todo o
processo de decisão.
10. Considera explicitamente os seus contributos
e preocupações na documentação e na
tomada de decisão.
11. Apresenta requisitos de informação claros e
facilmente compreensíveis e assegura
suficiente acesso a toda a informação
relevante ambiental
12. Fornece informação suficiente acerca dos
impactos reais da implementação de uma
decisão estratégica, a fim de avaliar se essa
decisão deve ser corrigida, assim como para
fornecer uma base para futuras decisões.

Quadro 3 Análise de Conformidade dos estudos de caso frente aos Critérios de Desempenho da IAIA (2002)
Fonte: Elaborado pelas autoras

Após análise, foram atribuídos valores, de forma a ponderar cada item e definir uma escala de análise,
apresentados no Quadro 4. Cabe salientar, que todos os itens são considerados igualmente importantes,
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uma vez que a IAIA (2002) não atribui pesos ou define hierarquização entre os critérios de
desempenho.
Observação
O item da IAIA é atendido
A
Observação
AP O item da IAIA é atendido parcialmente
NA O item da IAIA não é atendido
Quadro 4 Critério de Pontuação
Fonte: Elaborado pelas autoras

Pontuação
2 pontos
1 ponto
0 ponto

Considerando a adoção de 5 dos critérios da IAIA (2002), subdivididos em 12 itens, aplicados aos
estudos de caso em análise, o máximo de pontuação possível limita-se a 24 pontos. No Quadro 5 está
definida a escala de qualidade dos estudos de AAE.
0 – 8 pontos
Não Atende

9 - 16 pontos
Atende Parcialmente

17 – 24 pontos
Atende

Quadro 5 Escala da qualidade dos estudos de AAE
Fonte: Elaborado pelas autoras

Dessa forma, é possível visualizar no Quadro 6, a qualidade dos estudos de AAE elaborados, frente ao
critério de conformidade estabelecido.

Quadro 6 Histograma de frequência do atendimento aos itens da IAIA (2002).
Fonte: Elaborado pelas autoras

O histograma acima demonstra uma relativa adequação ao atendimento dos critérios da IAIA. De
acordo com os resultados obtidos, o relatório técnico do Programa Rodoanel (SP) atendeu 7 itens de
forma satisfatória e 2 itens parcialmente, dos 12 itens previstos. Já o Programa de Transporte Urbano
do Distrito Federal – PTU/DF (DF) atendeu 6 itens satisfatoriamente e 3 itens parcialmente. Por fim, o
Programa Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG) atendeu 6 itens satisfatoriamente e 4 itens
parcialmente. Considerando a escala da qualidade dos estudos de AAE estabelecida pelas autoras
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(Quadro 5), o Programa Rodoanel (SP) obteve 16 pontos; o Programa de Transporte Urbano do Distrito
Federal – PTU/DF 15 pontos, e; o Programa Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG) 16 pontos.
Todos os estudos atenderam parcialmente aos Critérios de Desempenho da IAIA.
4.3 Análise de conteúdo dos Estudos de Caso
Para aprofundamento da análise dos estudos de caso foram selecionados itens do Critério de
Desempenho da IAIA (2002). A seleção desses itens baseou-se nos resultados apresentados no Quadro
2. Considerou-se como premissa que os itens a avaliar em detalhe deveriam ter sido conduzidos na
categoria “o item da IAIA é atendido”, nos três relatórios de AAE analisados. Tal condição visa:
manter a análise de modo equilibrado entre os casos, para posteriores considerações acerca da
qualidade dos estudos; e maximizar os resultados advindos da análise do conteúdo com vistas à
contribuição da proposição de AAE para o PDDT Vivo em suas revisões sucessivas.
Desse modo, dois itens foram selecionados para análise de conteúdo: os itens 3 e 4 do Critério de
Desempenho da IAIA (2002). Estes itens são relativos à integração do estudo de AAE às políticas dos
setores e das regiões relevantes, e a proposição de alternativas mais sustentáveis.
A inserção da AAE ao quadro político possibilita o levantamento dos possíveis impactos, viabilizando
a tomada de decisões estratégicas. Em relação a este item, foi verificado nos três casos o levantamento
do objeto das AAE frente às políticas federais, estaduais e municipais, assim como a articulação com os
objetivos das políticas destacadas. Após análise do conteúdo dos estudos de caso foi possível observar
que as decisões estratégicas consideraram as principais políticas envolvidas, assim como também para
a própria elaboração do conteúdo do estudo de AAE.
Outro aspecto relevante na AAE, selecionado para análise de conteúdo, é a identificação de alternativas
mais sustentáveis. Apesar do levantamento de alternativas não ser objeto específico do estudo de AAE,
é necessária considerar que a avaliação deste elemento, a fim de estabelecer um conjunto de análise de
efeitos socioambientais, é importante para subsidiar a tomada de decisão.
Interessante ressaltar que cada um dos estudos realizou diferentes formas de análise de alternativas: o
Programa Rodoanel propôs macro-traçados para o trecho Norte, Leste e Sul; a AAE do PTU/DF
considerou três cenários distintos para propor alternativas; e, a AAE do PRMG analisou alternativas
diferentes a partir do resultado da elaboração de dois índices: Índice de Benefícios Socioeconômico IBSE e do Índice Ambiental – IA.
Dessa forma, observa-se que quanto à análise de conteúdo, os estudos de caso atenderam esses dois
itens do critério de desempenho da IAIA (2002). Cabe destacar que, pelas premissas estabelecidas
nessa pesquisa, não foi possível a seleção de outros itens, demonstrando que os três casos apontaram
falhas na análise de conformidade de seu atendimento.
4.4 AAE e PDDT Vivo
O PDDT Vivo 2000/2020 (SÃO PAULO, 2001) é considerado um Plano Estratégico formado por um
conjunto integrado de ações e investimentos, orientados para constituir um arcabouço de transporte
intermodal no Estado de São Paulo.
Apesar do PDDT Vivo 2000/2020 considerar a variável ambiental na elaboração do estudo, não é
possível visualizar o meio ambiente como parte integrante do Plano Estratégico do setor de transportes.
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A abordagem do meio ambiente é discutida principalmente à luz das questões de eficiência energética,
ressaltando principalmente os ganhos econômicos nas ações previstas.
Conciliando a necessidade da internalização da variável ambiental no planejamento do setor de
transportes ao levantamento das boas práticas da AAE no Brasil, foram levantadas as falhas e sucessos
dos estudos de caso selecionados, utilizando os Critérios de desempenho da AAE, IAIA (2002), para a
realização da análise de conformidade.
De acordo com os resultados obtidos, os relatórios técnicos de AAE atenderam parcialmente os
critérios de conformidade da IAIA (2002), segundo a escala estabelecida (Quadro 5). Embora os três
casos tenham sido enquadrados na categoria de atendimento parcial aos Critérios da IAIA (2002), a
pontuação da AAE do PTU/DF foi inferior aos demais. O relatório técnico da AAE do Programa
Rodoanel (SP) e AAE do Programa Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG) obtiveram 16 pontos
cada, já a AAE do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF (DF) obteve 15
pontos.
A análise de estrutura dos estudos de AAEs, aplicados no país para o planejamento do setor de
transportes, permitiu levantar contribuições para a inserção da AAE na próxima revisão do PDDT
(Quadro 7).
Contribuições às diretrizes para realização da AAE do PDDT, a partir das falhas e
sucessos dos estudos de caso:











Adoção de metodologia de base estratégica;
Fortalecimento da participação pública no processo, por meio de mecanismos
como: consultas públicas, audiências, entrevistas, seminários, discussões e
participação na elaboração dos trabalhos;
Levantamento de custos e o tempo de duração de todo o processo, a fim de
atender aos itens dos Critérios de desempenho da IAIA (2002);
Publicidade e acesso ao relatório técnico de AAE, assim como o processo de
tomada de decisão e da inserção dos resultados dos estudos no
planejamento em referência;
Incorporação das políticas existentes e seus objetivos comuns às análises
ambientais;
Análise de alternativas sustentáveis, e;
Elaboração do estudo de AAE anteriormente à tomada de decisão e,
preferencialmente, concomitante à elaboração do planejamento do setor de
transportes, a fim de viabilizar que os reais objetivos desta ferramenta sejam
alcançados.

Quadro 7 Contribuições às próximas revisões do PDDT
Fonte: Elaborado pelas autoras

4.5 Contribuições das boas práticas internacionais
Considerando o levantamento das experiências internacionais, destaca-se o estudo de Fischer (2006) o
qual propõe um guia de orientação para a elaboração de estudos de AAE para o setor de transportes.
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Fisher (2006) considera para cada nível decisório, especificidades em relação ao foco do estudo, tarefas
a serem realizadas, indicadores ambientais a considerar e o papel dos diferentes níveis administrativos.
Dado que o PDDT consiste em um Plano, no Quadro 8 são destacadas características que deverão ser
consideradas para o planejamento subsequente do setor de transportes, a partir das contribuições
identificadas por Fischer (2006).
PRÓXIMAS REVISÕES DO PDDT
Abrangência
Objetivo

Tarefas

Indicadores*

Estado de São Paulo.
Inserir a variável ambiental de modo sistemático no estabelecimento e avaliação
de soluções da rede intermodal.
 Análise da situação atual;
 Identificação das opções de desenvolvimento intermodal, segundo as
necessidades identificadas;
 Avaliação de impactos em diferentes alternativas para atingir os objetivos e
metas e indicação de possíveis trade-offs;
 Feedback para as Políticas de Transportes;
 Consumo de energia e CO2;
 Fragmentação e Biodiversidade;
 NOx e / ou SO2, CH4, N2O;
 Fragmentação de propriedade de terra, e;
 Ruído e impacto visual.

Papel dos diferentes
Somente será eficaz se os responsáveis administrativos pelas diferentes
níveis
infraestruturas de transporte cooperarem estreitamente.
administrativos
* Outros indicadores poderão ser agregados aos apresentados por Fischer (2006), considerado o contexto
socioambiental do Estado de São Paulo, como por exemplo: parâmetros da qualidade da água; dinamização da
economia local; geração de empregos, entre outros.
Quadro 8 - Recomendações para as próximas revisões do PDDT Vivo, a partir das contribuições de Fischer (2006)
Fonte: Elaborado pelas autoras

Ressalta-se, em conformidade a Fischer (2006), a necessidade de conduzir a AAE de modo normativo e
sistemático, de forma a garantir a eficácia da inserção da variável ambiental no planejamento de
transportes no estado de São Paulo.

5

Conclusões e Recomendações

A AAE vem sendo consolidada em diversos países como uma importante ferramenta para inserção da
variável ambiental na tomada de decisão na concepção estratégica de PPPs. No Brasil, apesar de
algumas experiências de AAE, principalmente voltada para políticas setoriais, ainda não há uma
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formalização jurídico-institucional que obrigue o uso do instrumento, assim como não há regras claras
para sua aplicação.
Na correlação de forças da tomada de decisão, frequentemente, a variável ambiental é preterida nas
decisões estratégicas. O relatório do PDDT Vivo 2000/2020, objeto deste estudo, corrobora essa
afirmação.
No planejamento do setor de transportes no Brasil, a aplicação sistemática da AAE é recente, o que se
comprova pelo número restrito de estudos de caso encontrados na revisão bibliográfica. Também se
observa que a realização dos estudos de AAE está atrelada apenas às solicitações de instituições de
financiamento externo, ocasionando uma fragilidade nas demais etapas do processo de AAE.
A análise de conformidade dos casos, frente aos Critérios de Desempenho da IAIA, demonstrou que os
três relatórios de AAE atenderam parcialmente aos itens estabelecidos. Também foi possível levantar
dois itens da IAIA para análise de conteúdo: integração do estudo de AAE às políticas existentes e a
proposição de alternativas sustentáveis. Assim, a partir da seleção de experiências de AAE para o setor
de transportes no Brasil, foram definidas diretrizes para a aplicação de AAE à revisão futura do PDDT.
A partir do levantamento das práticas internacionais foi possível definir algumas diretrizes iniciais para
a aplicação da AAE ao PDDT. A observação dessas diretrizes nas revisões posteriores do PDDT
possibilitará a condução de um processo normativo e sistemático de modo a garantir a aplicação eficaz
da ferramenta e a obtenção de seus resultados tangíveis.
Considerando as contribuições e recomendações das boas práticas da AAE e da análise dos estudos de
caso, conclui-se que as revisões posteriores do PDDT devem ser realizadas com o suporte da AAE.
Entende-se que a AAE, possibilitará a inserção da variável ambiental em equilíbrio às demais, durante
todo o processo de formulação e revisão do planejamento e da tomada de decisão. A aplicação da AAE
ao PDDT, em conformidade aos Critérios de Desempenho da IAIA, permitirá o uso adequado do
instrumento, com consequente redução de impactos ambientais significativos e com efetiva promoção à
sustentabilidade.
Considera-se ainda relevante que na adoção da AAE no planejamento do setor de transportes sejam
estabelecidos mecanismos para acompanhamento da implementação dos planos, de modo a avaliar suas
consequências após a tomada de decisão, propor ajustes quando necessários e retroalimentar outros
processos promovendo uma referência de boas práticas locais de AAE.
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Resumo: O modelo de desenvolvimento econômico adotado por maioria dos países a partir do século passado tornou-se
insustentável sob o ponto de vista de preservação do meio ambiente. As práticas organizacionais, respaldadas no referido
modelo, priorizavam o resultado econômico, em detrimento de sustentabilidade ambiental, com destaque para a exploração
desmedida de recursos naturais e não renováveis, levando à reflexão sobre a viabilidade do crescimento econômico baseado
em consumo. Tornou-se premente a concepção de novas alternativas que pudessem assegurar o crescimento econômico
mitigando a agressão ao meio ambiente. Nesse sentido é possível afirmar que a construção de organizações sustentáveis e
competitivas está condicionada à concepção de práticas organizacionais que combinam a geração de valor com
responsabilidade ambiental. Este trabalho, estudo de caso múltiplo, em duas indústrias de calçados localizadas no Vale do
Rio dos Sinos, procurou analisar as práticas organizacionais adotadas, com o foco de preservação ambiental. A abordagem
qualitativa, via entrevistas em profundidade, e análise documental e bibliográfica, com o intuito de assegurar a triangulação
de dados, evidenciou práticas sustentáveis que em médio prazo podem ser convertidas em ações socioambientais
institucionalizadas, bem como em resultados financeiros efetivos.
Palavras-chave: SUSTENTABILIDADE, GESTÃO AMBIENTAL, INDÚSTRIA CALÇADISTA.
Abstract: The economic development framework adopted by most countries from the last century became unsustainable
from the point of view of environmental protection. Organizational practices, supporting the framework, focused economic
results at the expense of environmental sustainability, causing the overexploitation of natural and non-renewable resources,
leading to the reflection on the feasibility of economic growth based on consumption. It has become urgent to design new
alternatives that could ensure economic growth mitigating the harm to the environment. In this sense can be said that the
construction of sustainable and competitive organizations are subject to the design of organizational practices that combine
value creation with environmental responsibility. This work, multiple case study, in two shoes factories located in Vale dos
Sinos, sought to examine organizational practices, with a focus on environmental preservation. The qualitative approach
through in-depth interviews, and document analysis and literature in order to ensure triangulation of data showed that
practices sustainable in the medium term may be converted into institutionalized environmental actions with effective
financial results too.
Key-words: SUSTAINABILITY, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, FOOTWEAR INDUSTRY.
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Introdução
A partir do início do século passado maioria dos países elegeu como prioridade o
desenvolvimento econômico, como meio para alcançar níveis mais elevados de prosperidade social. O
modelo adotado baseava-se em incentivos à produção e consumo, o que estimulou as organizações a
explorar, com maior intensidade, os recursos naturais e não renováveis, colocando em risco o
ecossistema como um todo. Em face da constatação de insustentabilidade da situação os agentes
públicos, de diversos países, além de gestores organizacionais e pesquisadores, iniciaram debates
acerca de alternativas para o desenvolvimento econômico e social, com redução de riscos ambientais.
Um dos pontos mais controversos e que exigiu maior tempo de discussão e análise refere-se à
necessidade de conciliar a questão ambiental e de sustentabilidade com o retorno econômico, essencial
para assegurar a sobrevivência das organizações no mercado. Relevante e complexo, em virtude de
múltiplos interesses envolvidos no processo, o tema permanece atual até os dias de hoje, sem um
modelo definitivo, mas com algumas alternativas adaptáveis conforme as especificidades do contexto
em que as organizações se encontram inseridas.
Apesar de inconcluso e em processo de discussão, o processo já apresenta importantes
avanços, considerando que houve um tempo em que a questão ambiental e a sustentabilidade eram
temas vistos como empecilho à competitividade e investir em aspectos como produção limpa,
destinação de resíduos e redução de emissões eram considerados apenas custo ou um mal necessário.
Com a perspectiva de finitude dos recursos naturais exigiu-se das organizações proceder à reflexão,
atentando de forma especial, como nunca até então, para o meio ambiente, que representa ainda, de
forma predominante, a fonte de matéria prima, bem como o receptáculo de resíduos gerados ao longo
do processo produtivo.
Destarte a temática de gestão ambiental foi introduzida no contexto da administração da
empresa, que tem a função precípua de estabelecer uso racional dos recursos naturais, renováveis ou
não, além de concepção e implantação de métodos e processos que assegurem controle e redução dos
impactos resultantes de suas atividades sobre o meio ambiente (ANDRADE; TACHIZAWA;
CARVALHO, 2002). Atualmente, a referida temática passou a ser priorizada por muitas organizações,
que já reconhecem a importância de aliar estratégias de crescimento à eliminação, ou redução, de riscos
ambientais (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ALMEIDA,
MELLO & CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Desta forma, pari passu, a preservação ambiental converteu-se em um dos aspectos de maior
relevância no mercado da atualidade. Cada vez mais, as organizações concebem e implantam diversas
soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável, que visam, também, preservar a lucratividade do
negócio principal (TACHIZAWA e ANDRADE, 2012). Nesta perspectiva as novas iniciativas
empresariais tendem a contemplar a tríade economia, meio ambiente e sociedade, que assumiram lugar
de destaque em um cenário de mercado, cada vez mais competitivo e dinâmico.
Neste sentido, a adoção de processos produtivos sustentáveis e a adequada gestão de resíduos
e emissões tema sua valorização assegurada (BANKUTI e BANKUTI, 2011). Dentro da realidade
atual, com a legislação cada vez mais severa e punitiva, por meio de multas de valor significativo, os
grupos investidores passam a considerar as práticas sustentáveis que ultrapassam, inclusive, a esfera
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ecológica, mas que podem determinar as regras à continuidade de qualquer tipo de negócio (DIAS,
2011).
No entanto, é possível constatar que no Brasil ainda são poucas as organizações que
visualizam a temática sustentabilidade como assunto estratégico e relevante na elaboração de planos de
crescimento de longo prazo (TACHIZAWA, 2011). Um dos motivos refere-se às dificuldades inerentes
à sua operacionalização, o que pode ser superado apenas se as organizações visualizam na adoção de
práticas ambientais a construção de vantagens competitivas como: (i) valorização do empreendimento;
(ii) demonstração do comprometimento com a questão ambiental; (iii) mapeamento de processos e
impactos ambientais; (iv) construção de conhecimento ambiental.
As práticas de prevenção à poluição, dentre outras, representam o resultado parcial desta
reflexão, que, no âmbito da gestão ambiental, vem a contribuir à concepção de novos processos e
produtos evitando-se aporte de capital adicional para a gestão dos resíduos. Considerando a relevância
do uso de práticas ambientais com vistas à competitividade organizacional, o objetivo proposto neste
trabalho é a análise das práticas ambientais implantadas por duas organizações industriais, do segmento
de fabricação de calçados, localizadas no Vale do Rio dos Sinos.
A opção pelo estudo de caso múltiplo, em duas empresas, foi julgado mais aderente aos
propósitos da pesquisa, que visa a compreensão do processo de constituição e operacionalização de
práticas organizacionais com foco na prevenção de riscos ambientais. A abordagem qualitativa, com a
coleta de dados através de entrevistas em profundidade, nas duas empresas, complementada com o
levantamento e análise documental, para possibilitar a triangulação de dados, conforme recomendado
por Yin (2010) completa o desenho da opção metodológica escolhida.
O objetivo central do estudo, cujos resultados serviram de base para a construção do presente
trabalho, consistiu na análise das práticas organizacionais, adotadas por duas organizações industriais
do segmento de fabricação de calçados, com foco na redução de riscos ambientais. A estrutura do
trabalho inicia com a fundamentação teórica com pesquisa bibliográfica para amparar o objetivo do
estudo, sendo sequenciada com o detalhamento dos procedimentos metodológicos e a análise dos
dados. Após estão expostas as conclusões obtidas acerca dos fatos evidenciados e discutidos.
1. O contexto do segmento da indústria calçadista no Vale do Rio dos Sinos
A constituição do cluster calçadista no Rio Grande do Sul, mais especificamente na região do
Vale do Rio dos Sinos, ocorre a partir do ano 1824 por ocasião da imigração alemã neste período
(COSTA; FROELICH, 2007). Dotados de espírito empreendedor e com o desafio de assegurar a sua
sobrevivência no novo continente, os alemães deram origem a várias fábricas de calçados e indústrias
correlatas, tais como de componentes, de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados. 140
anos depois, na década de sessenta, do século vinte, as fábricas de calçados desta região já respondiam
por uma média de 33% da produção brasileira de calçados, com 450 fábricas de calçados,
predominantemente de pequeno porte, empregando um total (aproximado) de 27.000 colaboradores.
Diversas redes de varejo norte-americanas também se estabeleceram na região, firmando
contratos de fornecimento com os fabricantes locais, de longo prazo e volumes significativos. Para
Bazan e Aleman (2003) os motivos que contribuíram para esta escolha dos compradores norteamericanos foram: a) a cadeia de couro e calçado organizada e com experiência; b) existência de
fornecedores locais qualificados; c) operações estáveis e especializadas; d) oferta de incentivos fiscais à
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exportação pelo governo brasileiro. Já na década de setenta, o setor calçadista situado no Vale do Rio
dos Sinos passa a responder por 43% da produção nacional e por 75% de todo o volume de calçados
brasileiros destinados à exportação (ACI, 2011). Na década de 80 do século passado, com a
participação predominante das fábricas do Vale do Rio dos Sinos, Brasil chegou, em 1985, ao
percentual de 7,6% do volume mundial de calçados exportados, sendo que a China, que estava
iniciando a comercialização no mercado externo, respondia por apenas 1,4% das exportações mundiais
de calçados (ACI, 2011; SCHMITZ, 1992).
No entanto, devido a uma série de fatores, principalmente de natureza política e cambial, as
fábricas de calçados da China se tornaram mais competitivas, especialmente em virtude de preços,
praticados em níveis abaixo dos custos de produção nos demais países produtores, alterando o ranking
de participação no mercado global de calçados. No entanto, mesmo em condições pouco favoráveis,
dentro da competição com as concorrentes chinesas, o cluster calçadista conseguiu colocar no mercado
externo, no ano 2007, o volume de 212 milhões de pares de calçados, descolando-se do paradigma de
preço baixo, decorrente do investimento em inovação, tecnologia e design (ABICALÇADOS, 2008).
Este seria um dos caminhos mais favoráveis e factíveis, segundo autores como Schmitz (1992), Galvão
(1999); Gandini (2003) Costa e Froehlich (2007) para a preservação da cultura de produção de calçados
no Vale do Rio dos Sinos.
2. Os processos e as práticas organizacionais
As práticas organizacionais, desde a sua concepção até a forma de realização, se fundamentam no
quadro teórico-conceitual que orienta a reflexão estratégica sobre a atuação da organização, moldando
a sua estrutura interna, definindo seus processos, determinando e condicionando suas escolhas, forma
de pensar, decidir e agir. A estrutura organizacional da maioria das empresas, independentemente do
segmento econômico, é constituída por unidades organizacionais que executam funções principais e de
suporte (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002; MARTINS e LAUGENI, 2006). Apesar dos
avanços na concepção de diferentes formas de organizar os recursos, principalmente na questão de
execução das atividades operacionais e até as de suporte, a ideia central da referida tipologia continua
válida.
Ao longo das últimas décadas foram concebidas várias abordagens com o propósito de
identificar, analisar e explicar os fenômenos organizacionais, com destaque à estratégia, a qual, em
particular, foi influenciada por algumas áreas específicas de conhecimento. Uma das primeiras
abordagens, a corrente teórica clássica, originou a reflexão acerca da estratégia organizacional e
alicerçou seus fundamentos na economia escocesa do século XVIII como modelo que se espelhava na
organização militar, com a visão de estratégia associada a processos e orientada pela racionalidade
econômica. Os autores que mais contribuíram para esta concepção estratégica foram Ansoff (1965),
Chandler (1992) e Mintzberg (1973), entre outros.
Desta forma se justifica a análise das práticas organizacionais à luz de vertentes teóricas que
versam acerca de concepção estratégica, destacando as perspectivas que forneceram elementos
conceituais para a Visão Baseada em Recursos, como a processual, sistêmica e estruturacionista
(PENROSE, 1959; WHITTINGTON, 2002; BARNEY, 1991; ROSENBERG, 1992). Considerando-se
o fato de que muitas características e ações organizacionais decorrem do isomorfismo é possível
afirmar que o estudo das estruturas e práticas organizacionais tratadas no âmbito de cada organização
oferece elementos para a compreensão dos modelos de gestão (MEYER & ROWAN, 1992).
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O eixo central da visão econômica da estratégia se baseava na otimização de uso de recursos
organizacionais, visando a maximização do resultado econômico, o que, na percepção dos autores
como Ansoff (1965), Porter (1989) e Mintzberg (1973), só poderia ocorrer através da constituição e
consolidação de vantagens competitivas. Por esta ótica o sucesso ou fracasso organizacional seria
determinado internamente, enfatizando, portanto, a importância da racionalidade humana como fator
predominante e decisivo no processo decisório. Pressupõe-se, nesta perspectiva, que o gestor
organizacional assume o papel de estrategista, dentro de um ambiente organizacional objetivado,
previsível e, é claro, controlável, por meio de regras, normas e procedimentos.
Este entendimento foi enriquecido pela abordagem processual, a qual foi concebida pelo Henri
Fayol, no início do século passado, com foco na organização por processos, dentro de uma ótica mais
normativa, e revigorada na década de 70 com base em estudos realizados pela Psicologia
Organizacional, dentro de uma perspectiva mais humanista. Os conceitos foram tomados de
empréstimo pela Administração e amplamente difundidos, tanto em meio acadêmico, como
corporativo. A nova perspectiva processualista, segundo Whittington (2002), reconhece que a estratégia
não se desenvolve sempre de forma racional, apontando dois princípios centrais do pensamento que
alicerça esta abordagem: (i) os limites cognitivos da ação humana e (ii) a micro-política das
organizações.
Os limites cognitivos da ação humana comprovam que o ser humano é detentor de capacidade
racional restrita em identificar, coletar, processar e interpretar os dados e informações do meio,
implicando o processo de tomada de decisão imperfeito, sob o ponto de vista de racionalidade plena
(SIMON, 1991). O advento de novas teorias organizacionais, como a teoria contingencial, gestão
sistêmica, visão baseada em recursos e de programas estruturantes como gestão pela qualidade, entre
outros, introduziu novos componentes e elementos a serem considerados na concepção de arranjos de
recursos e processos, com o fim específico de atingir os objetivos da organização e exigindo do gestor
um novo tipo de postura e atitude em relação à coordenação de pessoas na área operacional (BROWN e
DUGUID, 2001; CHAPMAN e HYLAND, 2004; VERGARA, 2006).
Como resultado principal, constatou-se que o indivíduo da área de manufatura deixou de ser
coadjuvante e passou a ser protagonista. A máquina deixou de ocupar o papel de destaque, cedendo o
lugar para processos conduzidos por pessoas, com os equipamentos auxiliando na execução e não mais
o inverso, com os indivíduos servindo às máquinas, conforme algumas caricaturas literárias do início
do século (FISCHER, 1996). Dentro desta perspectiva Barney (1991) classificou os recursos
organizacionais em três categorias: capital físico, capital humano e capital organizacional. A categoria
física incluiu máquinas, projetos e desenhos técnicos; a categoria humana considerou as habilidades e
conhecimentos dos colaboradores; e a categoria organizacional representou sistemas de produção e
procedimentos da qualidade (TSANG, 1997).
A área operacional assumiu, ao longo da história, características representativas de um padrão, o
qual se refere à sua dimensão técnica e tecnológica, de definições precisas, de tempos, processos e
métodos, com encadeamento e combinação de tarefas, entre outros (MARTINS & LAUGENI, 2006).
Um dos principais motivos que respaldam a construção do referido estereótipo da área operacional
talvez possa estar no objetivo da organização em otimizar a utilização de seus recursos. Esta
priorização justificou a adoção, pelas organizações do início do século XX, dos princípios de
administração científica, caracterizados pela concepção e desenvolvimento de métodos e técnicas que
facultaram às organizações a apropriação dos processos de produção e, em especial, do trabalho dos
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operários (COURPASSON, 2000). Esta abordagem se caracteriza pela análise, descrição e divisão das
etapas de fabricação em atividades e tarefas delimitadas, tanto no escopo como em complexidade
(FELLS, 2000). Para Fells (2000) a divisão do trabalho, disciplina e ordem justificam-se pela
necessidade organizacional de subordinação de interesses individuais a interesses gerais.
3. Sistema de Gestão Ambiental
A gestão ambiental tem se tornado, nas últimas décadas, o foco de atenção tanto de pesquisadores
como de gestores organizacionais. Dentre os motivos destaca-se o potencial da responsabilidade
socioambiental de contribuir para a constituição de diferencial competitivo sustentável, em face da
preocupação crescente da sociedade, manifesta pela ação da mídia e mediada pelo poder regulatório e
normativo de agentes governamentais (SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009;
ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002; ALMEIDA; MELLO E CAVALCANTI, 2001;
DIAS, 2011).
Ao longo das últimas décadas, quando o tema de gestão ambiental foi objeto de cada vez mais
recorrente preocupação de organizações e, por consequência, de maior interesse de pesquisadores,
foram formuladas diversas definições que procuraram evidenciar as características da gestão ambiental
(NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; DIAS, 2011; CALLADO;
SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009). Combinando os aspectos centrais, destacados pelos
autores revisados, é possível afirmar que a gestão ambiental compreende a atividade organizacional que
visa diagnosticar a situação ambiental da organização e propor um modelo de gestão, propiciando o
ajuste de processos internos de forma que atenda às determinações de preceitos legais em vigor
(TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Por se tratar de mudanças na estrutura e no funcionamento da organização, entende-se que é de
fundamental importância o envolvimento da alta direção na elaboração e promoção de novos ditames
institucionais que passarão a nortear o desenvolvimento organizacional, permeando todas as ações e a
própria forma de pensar dos colaboradores. Nesse sentido, diversos autores (CALLADO; SOARES;
MACHADO & CALLADO, 2009; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; MOURA, 2011)
ponderam que os princípios de gestão ambiental organizacional devem integrar o conjunto de
estratégias organizacionais, além de possuir seu próprio orçamento, desvinculado da previsão
orçamentária das demais unidades organizacionais.
As pesquisas apontam que são diversos fatores que influenciam a efetividade da gestão ambiental
nas organizações, destacando-se o segmento econômico em que a empresa está inserida, o grau de
profissionalização da gestão, o porte, número de colaboradores diretos e localização geográfica
(SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI,
2001; DIAS, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009). O
potencial poluidor da atividade empresarial e maior número de colaboradores diretos contribuem de
forma direta para maior visibilidade da organização da sociedade, representada por órgãos reguladores
e por organizações não governamentais comprometidas com a proteção do meio ambiente, obrigando a
empresa a adotar as práticas de gestão ambiental.
Na visão de autores como Naime (2002), Shigunov Neto; Campos e Shigunov (2009), Andrade;
Tachizawa e Carvalho (2002), Almeida; Mello e Cavalcanti (2001), Barbieri (2011), Donaire (1999) e
Moura (2011) as motivações para a concepção e implantação de programa de gestão ambiental são de
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origem externa e interna. Dentre as motivações de natureza interna destacam-se a possibilidade de
redução de custos, a atualização tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o
desenvolvimento de uma cultura interna ecologicamente correta. Já em relação a razões externas
ressaltam-se a tendência à prevenção de acidentes ecológicos por parte da sociedade e as demandas das
partes interessadas, principalmente de agências financiadoras, comunidade local, organizações da
sociedade civil e governo. São consideradas também as regulamentações ambientais, dos mercados e
das fontes de recursos, bem como o papel da sociedade civil organizada.
A literatura revisada que versa sobre a gestão ambiental aponta para três estratégias de gestão
ambiental, a saber, (i) a prevenção da poluição, (ii) o planejamento do produto e (iii) o
desenvolvimento sustentável. A primeira estratégia refere-se ao controle da poluição, quando a empresa
procura adaptar-se às pressões normativas e às exigências do mercado. Já a segunda corresponde à
prevenção da poluição, requerendo alterações nos processos produtivos e nos produtos produzidos. A
terceira estratégia visa a concepção de ações mais proativas, envolvendo permanentemente toda a
cadeia produtiva, bem como toda a organização, em ações corretivas, preventivas e antecipatórias
mediante o risco de problemas ambientais (CALLADO; SOARES; MACHADO & CALLADO, 2009;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
Dentro da perspectiva de implantação das estratégias a literatura apresenta a classificação de
cinco estágios de configuração do programa de gestão ambiental nas organizações, que varia desde a
ausência ou presença limitada de ações de gestão ambiental até a presença de programas difundidos por
toda a empresa (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009). O nível mais
elevado do programa inclui a educação dos colaboradores, o monitoramento constante das informações
e a resolução rápida de problemas. Quando as questões ambientais alcançam este último nível, elas
passam a ser incorporadas nas metas, políticas e estratégias da empresa considerando o impacto
ambiental de seus processos e produtos (ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
É possível afirmar que a adoção de políticas e do programa de gestão ambiental implicará
mudanças e alterações de diversas práticas organizacionais, que compreendem o sistema de produção e
operação das empresas. Dentre as práticas organizacionais mais afetadas pela adoção do programa de
gestão ambiental destacam-se as práticas relacionadas aos produtos e práticas relacionadas aos
processos (SHIGUNOV NETO; CAMPOS & SHIGUNOV, 2009; ANDRADE; TACHIZAWA &
CARVALHO, 2002; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001). As primeiras referem-se às
práticas focadas nos esforços de design que oferecem a possibilidade de eliminar os elementos com
potencial poluidor nos produtos, reduzindo o consumo de recursos na produção, bem como facultando
sua destruição ou desmontagem, elevando a reutilização e a reciclagem. Já as práticas relacionadas aos
processos visam maior consciência na produção, nos métodos e nos processos operacionais, podendo
afetar processos internos e incluir práticas de prevenção e controle ambiental, como, por exemplo, a
instalação de filtros de emissão ou sistemas de separação de resíduos (TACHIZAWA, 2011;
BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA,
2011).
Os estudos que investigam as práticas ambientais nas organizações brasileiras evidenciam amplo
leque de alternativas, concebidas e operacionalizadas, variando de acordo com o tipo de processo ou
XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

produto, porte, setor, região de atuação e inovações tecnológicas adotadas (ROHRICH; CUNHA,
2004). Foi possível constatar a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e
tecnológica, integrada aos processos e produtos, de modo a aumentar a eficiência organizacional,
como: uso de matéria-prima, água e energia, por meio da não geração, minimização ou reciclagem de
resíduos gerados (NAIME, 2002; SHIGUNOV NETO; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001;
DIAS, 2011; TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011).
A implantação de um sistema de gestão ambiental pelas organizações inclui o uso de práticas ou
mecanismos capazes de atuarem sob a minimização dos impactos oriundos de seus processos de
industrialização. Aplica-se a todos os portes e tipos de organizações, promovendo o equilíbrio em
relação aos interesses ambientais e as necessidades socioeconômicas de cada negócio. Neste
gerenciamento cada organização deve identificar quais aspectos ambientais pode controlar ou
influenciar sob o prisma de seus processos operacionais (SOLEDADE et al., 2007).
Um sistema de gestão ambiental eficiente compreende práticas administrativas e operacionais
orientadas ao controle e à minimização dos impactos de uma atividade sobre o meio ambiente. Tal
sistema auxilia as organizações a definir etapas de avaliação, planejamento e implantação de processos
que evidenciem sua orientação sustentável. A implantação de um sistema de gestão ambiental assegura
às organizações a conformidade às legislações ambientais, a redução de riscos e a obtenção de
vantagens econômicas. Grupos investidores visualizam a adoção de práticas ambientais como um sinal
de que as organizações possuem capacidade produtiva, aliada a capacidade de redução de riscos de
acidentes ou de descumprimento às leis vigentes, mantendo-se assim distantes de eventos que
comprometam sua imagem e competitividade (DIAS, 2011; CALLADO; SOARES; MACHADO &
CALLADO, 2009; BARBIERI, 2011; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA,
2011).
3. Metodologia

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, por se entender que apresenta melhor
aderência ao objetivo e às questões que nortearam o estudo. Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que
"um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular". De acordo com Yin
(2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser no estudo de eventos contemporâneos, em
situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo foi realizado com uma visão externa dos
pesquisadores, sem envolvimento nem manipulação de quaisquer informações e os fatos levantados
pelo estudo são contemporâneos. Dentre as aplicações para o estudo de caso citado por Yin (2005),
nesse trabalho procurou-se descrever o contexto da vida real e realizar uma avaliação descritiva.
O estudo de caso é útil, segundo Bonoma (1985, p. 207), "... quando um fenômeno é amplo e
complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de
questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele
naturalmente ocorre". Os objetivos do Método do Estudo de Caso não são a quantificação ou a
enumeração, "... mas, ao invés disto: (1) descrição; (2) classificação (desenvolvimento de tipologia);
(3) desenvolvimento teórico; e (4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é
compreensão" (p. 206). Na parte empírica deste estudo descrevem-se situações que ocorreram,
confrontando-as com a teoria de forma restrita às organizações pesquisadas.
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Esta descrição baseia-se na análise de narrativa, construídas a partir de cinco entrevistas em
profundidade realizadas com os ocupantes de cargos de gestão da organização pesquisada. Após a sua
transcrição, a entrevista, que, devido ao seu formato, resulta, normalmente, num texto não linear e até
confuso, é interpretada e reescrita na forma de um texto coeso, fluido, na primeira pessoa, em formato
de narrativa. Na sequência o mesmo foi submetido à apreciação dos entrevistados, para conferência,
ajustes ou contribuições. Apesar do método não ser considerado recente, ainda é tratado como
inovador.
A narrativa pode ser interpretada como uma fala organizada acerca de um determinado evento,
situação, assunto ou tema. Detalhando, trata-se da forma pela qual as pessoas contam suas experiências,
o que elas enfatizam ou omitem, se elas se posicionam como protagonistas ou como vítimas. De certa
forma, é possível afirmar que a pesquisa por meio de narrativas escritas consiste de estudo de estórias
que se originam de depoimentos das pessoas sobre suas próprias histórias e sobre outras pessoas,
fazendo parte de conversas cotidianas (RIESSMAN, 1993). Somados a estes depoimentos espontâneos
se faz necessário que os pesquisadores de narrativas fomentem estórias orais sobre temas específicos
com o objetivo de serem transcritas e analisadas. A pesquisa das narrativas é considerada como uma
das abordagens de pesquisa social (POLKINGHORNE, 2007).
Segundo Czarniawska (2000) o método de análise de narrativas julga-se adequada para desvelar
ao pesquisador os processos adotados pelo narrador para interpretar coisas, particularmente indicada
para avaliar a interpretação do indivíduo de temas subjetivos, como, por exemplo, a cultura
organizacional. Cabe ao pesquisador interpretar as interpretações do narrador. No entanto é importante
lembrar que o pesquisador não tem acesso direto à experiência do outro e por esse motivo o
pesquisador lida e sempre vai lidar com formas diferentes e ambíguas de representação da experiência
que o outro relatará por meio de fala, texto, interação e, é claro, a interpretação. Por essa razão torna-se
impossível ao pesquisador manter se neutro ou objetivo na representação da realidade.
Com o objetivo de minimizar o viés do respondente e do pesquisador, além de reduzir a
influência de características idiossincráticas que tipificam as evidências decorrentes do estudo de caso
único, os autores obtiveram acesso a documentos internos da organização, que facultaram a
triangulação de dados. Esta prática tem sido recomendada por autor Yin (2005) segundo quem a
triangulação de dados permite aos pesquisadores confirmar dados e informações de natureza subjetiva.
O presente estudo foi realizado em duas indústrias de calçados, localizadas na região sul do
Brasil, denominadas aqui de ALPHA e BETA. A organização ALPHA foi fundada na cidade Três
Coroas em setembro de 1985 por dois sócios. Atualmente a organização produz calçados femininos,
emprega 912 colaboradores e tem produção média de 15 mil pares/dia. A BETA foi criada em outubro
de 2010, inicialmente para prestar serviço a empresas da região de Três Coroas, partindo, mais tarde,
para a fabricação de calçados com marca própria. Atualmente a empresa produz calçados femininos,
com volume de produção de 1200 pares/dias, contando para tal com 100 colaboradores diretos. Foram
entrevistados os gestores responsáveis pela área de produção de cada uma das organizações analisadas,
em virtude de serem também as pessoas que tomam decisões relacionadas com atividades vinculadas à
gestão de resíduos industriais.
4. Análise de resultados

O teor das narrativas de cada um dos gestores entrevistados das empresas ALPHA e BETA
facultou evidenciar a preocupação das organizações em estimular práticas internas que pudessem
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mitigar o risco ambiental. No entanto foi possível constatar, também, que a gestão ambiental não está
formalizada e tampouco encontra respaldo na política das organizações, não fazendo parte das
estratégias organizacionais, o que fragiliza a sua consolidação no ambiente interno, considerada por
autores Naime (2002), Shigunov Neto; Campos e Shigunov (2009), Andrade; Tachizawa e Carvalho
(2002), Almeida; Mello e Cavalcanti (2001), Barbieri (2011), Donaire (1999) e Moura (2011), como
fundamental para a sua institucionalização enquanto prática organizacional.
Apesar das fragilidades que emergiram ao longo das entrevistas e confirmadas mediante análise
de documentos disponibilizados pelas organizações foi possível perceber o conjunto de iniciativas
adotadas pelas organizações analisadas, que facultam, efetivamente, a redução do impacto ambiental,
bem como contribui para a mudança de atitude de seus colaboradores na relação com o meio ambiente,
no âmbito individual. Desta forma, mesmo sem a oficialização do programa de gestão ambiental, é
possível afirmar, com base na literatura revisada sobre o tema em tela (TACHIZAWA, 2011;
BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA,
2011) que as duas organizações estão “em processo” de constituição de uma estrutura propícia para
implantar programa de gestão ambiental. Uma das etapas iniciais é representada pela sensibilização de
funcionários para as questões ambientais que foi objeto da abordagem através da entrevista com os
gestores das duas empresas, conforme consta do Quadro nº 1.
Empresa ALPHA
No processo de integração de novos colaboradores.
Com palestras periódicas.
Por meio de publicações no jornal interno bimestral.
O investimento é da empresa, visto que as atividades
ocorrem em horário de trabalho.

Empresa BETA
Através de treinamentos que orientam sobre a
separação adequada dos resíduos.
Por meio de palestras que abordam temas como meio
ambiente, separação de resíduos, a importância de
reduzir o desperdício, bem como uso de EPI´s.
Também são abordados os temas relativos a gestão
ambiental com apoio de panfletos e murais.

Quadro 1 – Ações de sensibilização aos temas ambientais

Nas duas empresas pesquisadas é possível verificar que ocorrem ações de sensibilização dos
funcionários, que iniciam, conforme destacado no Quadro nº 1, já na etapa de integração do
colaborador na organização. A relevância das ações que visam sensibilizar o funcionário baseia-se na
premissa da necessidade de internalizar as práticas organizacionais, para que as mesmas sejam
efetivamente adotadas e operacionalizadas, conforme destacam os autores Slack, Chambers e Johnston
(2002) e Martins e Laugeni (2006). A internalização das práticas está assegurada com base na sua
rotinização, mediante o entendimento de sua relevância para o resultado final da operação laboral.
Por esse motivo é importante o reforço da sensibilização, que é realizado nas duas empresas
analisadas, por meio de programas de educação continuada, onde a temática ambiental está
contemplada, conforme consta do Quadro nº 1. É possível afirmar que as atividades realizadas pelas
organizações estudadas sugerem a existência de um elevado grau de comprometimento organizacional
com a temática ambiental, em se tratando de empresas desobrigadas de possuir sistema de gestão
ambiental, considerando que se trata de atividades que implicam alocação de recursos, que, a priori,
não contribuem para o resultado econômico da organização (SHIGUNOV NETO; CAMPOS &
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SHIGUNOV, 2009; ALMEIDA, MELLO & CAVALCANTI, 2001; DIAS, 2011; DONAIRE, 1999;
ALIGRERI; ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009).
O interesse em preservar o meio ambiente também se percebe na interação com os fornecedores,
quando as duas organizações estimulam os fornecedores para conceber e implantar práticas que
possibilitam a preservação do meio ambiente, conforme consta no Quadro nº 2. A importância de
engajamento de fornecedores, estabelecendo uma rede colaborativa com foco ambiental, é destacada
por autores Naime (2002) e Shigunov Neto; Campos & Shigunov (2009), para os quais o sistema de
gestão ambiental se torna efetivo, quando todos os elos da cadeia produtiva passam a colaborar para
atingir o mesmo objetivo.
Empresa ALPHA
Empresa BETA
Se faz parceria com os fornecedores para retorno
A empresa retorna resíduos de contraforte
de embalagens e resíduos de materiais recicláveis
termoplástico aos fornecedores que são reutilizados.
como contrafortes e couraças que são de material
termoplástico com potencial de reutilização pelos
fornecedores.
Quadro 2 – Influência exercida sobre fornecedores para adoção de práticas ambientais

Para a efetividade de gestão ambiental os autores Callado; Soares; Machado & Callado (2009),
Tachizawa (2011), Barbieri (2011), Donaire (1999), Aligreri; Aligreri & Kruglianskas (2009) e Moura
(2011) recomendam que seja definido orçamento próprio para a implantação das referidas iniciativas,
para dar autonomia na concepção e execução de ações específicas, bem como estipular metas e
indicadores, dentro de um cronograma, facultando, assim, o gerenciamento e controle. No entanto nem
a empresa ALPHA e nem a BETA possuem orçamento para as atividades voltadas para a redução do
risco ambiental, o que não inviabiliza sua realização, representando apenas um viés de voluntarismo
das ações implementadas, que pode implicar mais adiante sua descontinuidade. O mesmo ocorre com o
estabelecimento de metas e indicadores, que inexistem, tanto na ALPHA como BETA, representando
um ideal no discurso dos gestores entrevistados, apontando para o retorno geral de redução de resíduos,
fazendo sua parte na construção de um mundo melhor.
Já quando se trata de definir e implantar controles operacionais com foco no melhor
aproveitamento de material ao longo de todo processo produtivo, foi possível evidenciar, nas duas
empresas pesquisadas, tanto a existência como a operacionalização de procedimentos alinhados com
este objetivos específico, conforme apresentado no Quadro nº 3. Esta maior objetividade pode ser
explicada pela concomitante redução de custos incorridos na produção, decorrente de atividades que
oferecem, também, menor impacto ambiental. A combinação de benefícios ambientais com os
econômicos, como estímulo à implantação de medidas de prevenção de riscos ambientais, foi explorada
por autores como Almeida, Mello & Cavalcanti (2001), Tachizawa (2011), Barbieri (2011) e Donaire
(1999).
Empresa ALPHA
Maior aproveitamento dos materiais no setor de
corte, por meio de máquinas de corte que
aproveitam os materiais que sobram no
espaçamento entre as peças, o que não é
conseguido fazer com navalhas.
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Produz calçados com retalhos que virariam
Aproveita parte dos resíduos do processo de injeção resíduos, que são vendidos com valores mais
de saltos e solas transformando-a em matéria prima acessíveis para os clientes, que são conscientizados
na produção de buchas e varetas.
deste trabalho e do seu valor social.
Quadro 3 – Aproveitamento de material no processo produtivo

A literatura revisada destaca a importância de selos ou certificados ambientais, que podem
constituir diferencial competitivo para as organizações comprometidas com a concepção e implantação
de controles ambientais, bem como a realização de atividades de prevenção de risco ambiental
(TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI; ALIGRERI &
KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011). Nesta perspectiva foi possível perceber que nenhuma das
duas empresas analisadas apresenta interesse em investir na conquista de uma certificação ambiental,
por entender que a mesma não oferece condições suficientes para constituir um diferencial sustentável
na competição no mercado.
De forma similar foi possível verificar que o mesmo ocorre no tocante à política de suprimentos
que deveria priorizar aquisição de materiais e insumos, com reduzido potencial poluidor ao meio
ambiente. Os gestores entrevistados alegaram que como os critérios que orientam a decisão de
aquisição prioriza o custo, volume transacionado e prazos, de entrega e de pagamento, em detrimento a
questão ambiental, existe reduzida oferta de materiais com características ambientalmente favoráveis,
impedindo adoção de uma política de compras com este viés.
Em aspectos ambientais que independem do ambiente externo, como, por exemplo, em controles
de gastos com energia elétrica, as duas organizações tem adotado medidas eficazes e com resultados
relevantes, conforme destacado no Quadro nº 4. A importância da adoção de medidas que asseguram a
redução no consumo de energia é abordada por autores como Naime, (2002), Dias (2011), Tachizawa
(2011), Barbieri (2011), Donaire (1999), Aligreri; Aligreri & Kruglianskas (2009) e Moura (2011),
sendo destacado como um dos fatores que mais contribuem para a equalização da matriz energética do
sistema de distribuição, reduzindo a pressão sobre a oferta, com reflexo sobre a disponibilidade de
recursos não renováveis, usados para atender a demanda energética.
Empresa ALPHA
Na compra de novos equipamentos exige que os
mesmos atendam as normas NR10 e NR12 que
visam a redução no consumo de energia e segurança
já garantidas pelo fabricante.

Empresa BETA
Em processo de avaliação para a aquisição de um
gerador e evitam trabalhar em horários de pico,
das 18 às 21 horas. Quando adquirem máquinas
novas procuram dimensionar o consumo de
energia.
Quadro 4 – Adoção de práticas para a redução de consumo de energia

O mesmo pressuposto teórico respalda a reflexão, e conseguinte adoção, de medidas adequadas
para a redução de consumo de combustíveis, conforme destacado por autores como Tachizawa (2011),
Barbieri (2011), Donaire (1999) e Moura (2011). Nesse sentido os gestores relataram ações pontuais,
apresentadas no Quadro nº 5, que mesmo que de impacto reduzido contribuem para a redução de
combustível.
Empresa ALPHA
Utiliza motocicleta sempre que possível e sempre
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que é realizada uma saída de carro ou mesmo
menor custo, sempre concentrando os serviços para
moto é feita uma comunicação interna otimizar a
um menor número de saídas.
saída.
Quadro 5 – Adoção de medidas para reduzir o consumo de combustível

O mesmo se verifica na adoção de práticas, equipamentos ou dispositivos que objetivam reduzir o
consumo de água, nas duas organizações estudadas, conforme evidenciado no Quadro nº 6. Vale
destacar que esta medida também contribui para a redução de custos operacionais, o que respalda o
argumento defendido por autores Naime (2002), Andrade; Tachizawa e Carvalho (2002), Almeida;
Mello e Cavalcanti (2001), Barbieri (2011), Donaire (1999) e Moura (2011), para quem a organização
apresenta maior facilidade em implantar controles e medidas que além de reduzir o impacto ambiental,
também contribuem para o resultado econômico da operação. No caso da água vale destacar que a
referida economia ocorre tanto sob o prisma de redução da conta final, como pelo menor desembolso
para o tratamento de efluentes líquidos, se for o caso.
Empresa ALPHA
Um de seus três prédios aproveita a água coletada
das chuvas em banheiros e para limpeza de
calçadas.

Empresa BETA
Não se utiliza água no processo fabril o que gera
pouco consumo de água.

Orienta os colaboradores a manter torneiras
Os colaboradores são orientados para o cuidado
fechadas e não desperdiçar o recurso.
com torneiras abertas e relatar problemas com
vazamentos.
Quadro 6 – Adoção de medidas para reduzir o consumo de água

A manutenção de áreas arborizadas em torno da planta industrial constitui uma iniciativa
corporativa recomendada por Callado; Soares; Machado & Callado (2009), Tachizawa (2011), Barbieri
(2011) e Moura (2011), que argumentam que esta prática oferece uma série de benefícios, sendo os
mais relevantes a melhoria microclimática e diminuição da poluição, através da remoção de partículas e
gases poluentes da atmosfera, além da redução de ruídos. A adoção da referida prática pelas empresas
analisadas está explicitada no Quadro nº 7.
Empresa ALPHA
A empresa mantém áreas arborizadas dentro e ao
redor da empresa, que é de responsabilidade de um
jardineiro contratado, que faz o corte da grama,
poda e manutenções necessárias.
O custo mensal é de 180 reais, tendo como retorno a
manutenção de um ambiente bonito e agradável.

Empresa BETA
Mantem área arborizada no pátio e em frente a
empresa, o corte de grama, poda e a
manutenção são feitas por um funcionário da
empresa em horário de trabalho não gerando
custos adicionais.

Quadro 7 – Manutenção de área arborizada em torno da planta industrial
A adoção de coleta seletiva no ambiente interno da organização também foi objeto de questionamento dos pesquisadores,
por entender, com base na literatura revisada (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999; ALIGRERI;
ALIGRERI & KRUGLIANSKAS, 2009; MOURA, 2011), que esta prática organizacional contribui para consolidar a
cultura organizacional propícia para a implantação do sistema de gestão ambiental. No Quadro nº 8 estão descritas as ações
empreendidas pelas empresas ALPHA e BETA nesta perspectiva.
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Empresa ALPHA
Implantou a coleta seletiva com seus
colaboradores, o que reduziu o custo de triagem
dentro da empresa.
A empresa possui implantado o programa 5S,
estimula a elaboração de projetos de cunho
socioambiental dentro da empresa e com a
comunidade.

Empresa BETA
Possui a coleta seletiva, mas a triagem e coleta é
feita por uma empresa terceirizada, credenciada
pelo sindicato patronal, que faz a gestão destes
resíduos.
Não tem custo pois as pessoas envolvidas são da
própria empresa, (custo para destinação correta dos
resíduos- 2720,00 mês), alguns dos resíduos
recicláveis são vendidos para reduzir o valor.

Faz a coleta de pilhas e óleo de cozinha com seus
colaboradores
Quadro 8 – Implantação de coleta seletiva de lixo na empresa
Todas as organizações podem ser considerados elementos de um sistema mais amplo, cuja característica central é a
interdependência das partes que o constituem. Nesta perspectiva a organização não se pode omitir de sua função social,
evidenciada na sua interação com a comunidade do entorno, devendo tomar para si a responsabilidade de conceber e
implantar ações que possam proporcionar melhorias das condições de vida das pessoas da referida comunidade.
Existem diversas alternativas de ações sociais, com enfoque ambiental, que podem ser promovidas e executadas pelas
organizações, dependendo do contexto e da forma de interação que as mesmas mantém com as comunidades dentro das
quais estão inseridas. A partir das entrevistas e análise documental foi possível identificar que as organizações realizam
diversas ações de natureza socioambiental. Dentre as iniciativas destaca-se o apoio que elas fornecem, por intermédio do
sindicato das indústrias de calçados, localizado na região onde estão estabelecidas, ao projeto “Produção Consciente = Dia
Mais Feliz”, que convenia diversas organizações não governamentais, que coordenam grupos de artesãos e cooperativas de
reciclagem, desenvolvendo atividades com o objetivo de aproveitar os resíduos gerados pelas indústrias de calçados. Este
tipo de iniciativa encontrou respaldo na literatura revisada com base na constatação da mudança de percepção ambiental de
comunidades carentes (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; DONAIRE, 1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A competição, em nível global, no mercado de fabricação de calçados, tem estimulado as organizações que operam
no referido segmento, a priorizar o resultado econômico, visando, desta forma, sua sobrevivência. No entanto na medida em
que a preocupação com a preservação do meio ambiente tem ganhado a notoriedade e espaço na mídia, os agentes públicos
tem adotado postura cada vez mais rígida em relação a práticas incompatíveis com a inibição ou, pelo menos, a redução
gradual de risco ambiental.
O estudo cujos resultados subsidiaram a construção do presente trabalho, foi conduzido junto a duas indústrias de
calçados, localizadas na região do Vale do Rio dos Sinos, com o objetivo de evidenciar as práticas adotadas com o foco de
reduzir o impacto ambiental. A opção pelo estudo de caso múltiplo se deve à sua aderência aos objetivos da pesquisa, que
procurou compreender o contexto organizacional, dentro do qual as referidas práticas foram concebidas e implementadas.
Dentre os resultados mais relevantes, que emergiram ao longo do estudo, podem ser destacadas as iniciativas
organizacionais que modelam a percepção ambiental de colaboradores e fornecedores, contribuindo, desta forma, para
importantes mudanças de comportamento, tanto em nível individual, como coletivo, na relação com o meio ambiente. As
ações pontuais, desenvolvidas pelas organizações, dentro desta perspectiva, referem-se a sensibilização de funcionários,
desde a integração destes no ambiente organizacional, passando por palestras, reportagens em jornais internos e notícias em
murais, abordando temas ambientais.
As duas organizações também evidenciaram possuir controles precisos de consumo de insumos, de energia e de
água, que contribuem para sua gestão, visando adoção de práticas compatíveis com a redução de custos decorrente do
consumo dos itens citados, com repercussão relevante sobre a dimensão ambiental. Dentre as práticas destacam-se
iniciativas, bem sucedidas, de aproveitamento de resíduos, por meio de parceria com cooperativas de recicladores e
artesãos.
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Apesar das limitações metodológicas, de estudo de caso em duas organizações, o que impede a generalização dos
resultados do estudo, os autores entendem que o estudo traz importantes contribuições no tocante à compreensão da
realidade empresarial, subsidiando a concepção e implementação de práticas organizacionais com foco ambiental.
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OS 3R’S COMO VETORES PARA INOVAÇÃO DE PROCESSOS E SUSTENTABILIDADE:
ESTUDO DE CASO DE UMA INDÚSTRIA DE LAMINADOS SINTÉTICOS.

Dusan Schreiber
Universidade Feevale
(dusan@feevale.br)
Adriano Cristiano Gewehr
Universidade Feevale
(tenoacg@yahoo.com.br)

Resumo: Os fatores de produção que determinavam o padrão de competitividade das organizações até o início do século
passado mostraram-se insuficientes, exigindo a concepção de novas formas de diferenciação. A inovação, de produtos e
processos, como uma possível alternativa à referida diferenciação, surgiu a partir de estudos de diversos pesquisadores, com
destaque ao economista austríaco Joseph Alois Schumpeter. No entanto a institucionalização da inovação também
contribuiu para a consolidação do modelo de desenvolvimento econômico e social, baseado em consumo, que se tornou o
principal responsável pela aceleração do processo de exploração dos recursos naturais e não renováveis, bem como a
degradação do meio ambiente. Motivadas por esta constatação foram realizadas diversas pesquisas que apontaram para
alternativas de desenvolvimento econômico e social, com base no uso mais racional de recursos naturais existentes. Para
contribuir para o debate foi conduzido o estudo de caso único, em uma indústria de laminados sintéticos que atende ao setor
calçadista no Vale do Rio dos Sinos, cujos resultados apontaram para alternativas de combinar a inovação e preservação do
meio ambiente.
Palavras-chave: INOVAÇÃO, GESTÃO AMBIENTAL, INDÚSTRIA DO CLUSTER CALÇADISTA.

Abstract: Production factors that determine the pattern of competitiveness of organizations by the beginning of the last
century proved insufficient to ensure, requiring the development of new forms of differentiation. The innovation of products
and processes, as a possible alternative to the mentioned differences emerged from studies of several researchers, notably
the Austrian Joseph Alois Schumpeter. However, the institutionalization of innovation also contributed to the consolidation
of the economic and social development, based on consumption, which has become the main responsible for the
acceleration of the process of exploitation of natural resources and non-renewable, as well as environmental degradation.
Motivated by this observation have been several studies that have pointed to alternative economic and social development,
based on the rational use of natural resources. To contribute to the discussion was the single case study, in an industry of
synthetic laminates serving the footwear industry in Vale do Rio dos Sinos, whose results pointed to alternatives to combine
innovation and environmental preservation.
Key-words: INNOVATION, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT; FOOTWEAR INDUSTRY CLUSTER.
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Introdução
O início do século passado foi marcado pela revisão de modelos de competição entre os agentes
econômicos, em virtude do seu esgotamento, sendo premente a concepção de novas formas de atuar no
mercado. Os padrões teóricos subjacentes ao modelo da época, fundamentado em escala de produção e
custos reduzidos, não forneciam o respaldo necessário à atuação das organizações no mercado com
retorno econômico adequado e suficiente à continuidade da operação em si, estimulando a reflexão
sobre os alicerces econômicos estruturantes.
O economista austríaco Joseph Alois Schumpeter, por meio de estudos e um elaborado processo
reflexivo das evidências coletadas, percebeu que o esgotamento do modelo econômico que norteava a
atuação das organizações no mercado era a consequência da reprodução da forma de operar, sendo
necessária a sua “destruição” para facultar a concepção do “novo”, que poderia ser o produto como
processo. O acolhimento das reflexões propiciou surgimento de uma robusta vertente teórica, que foi
explorada ao longo das décadas seguintes por diversos pesquisadores, com contribuições relevantes
para o tema em tela (SCHUMPETER, 1985; TIDD; BESSANT & PAVITT, 1997; CHRISTENSEN,
2002; CHAM, 2005).
O processo de desenvolvimento econômico e social, que recebeu contribuições tanto da
economia como de outras áreas do conhecimento possibilitou a concepção de um modelo dominante,
baseado em consumo, constante e crescente, como o caminho ideal para gerar emprego e renda. A
díade produção e consumo passou a representar o “sonho dourado” da grande maioria da população,
desde o cidadão comum até as suas lideranças políticas, sendo mais relevante para os atores
econômicos envolvidos (FREEMAN & SOETE, 2008).
No entanto, o referido modelo de crescimento econômico “a todo custo” trazia consigo uma
série de efeitos colaterais, com destaque ao impacto sobre o meio ambiente, manifestado através de
aumento substancial de resíduos sólidos, poluição gradual de cursos d´água e emissões atmosféricas
que tornavam ar irrespirável em grande maioria das cidades de países desenvolvidos já na metade do
século passado. A constatação de consequências negativas do desenvolvimento econômico passou a ser
objeto de preocupação de agentes públicos e de estudos de pesquisadores, subsidiando encontros e
conferências para debater o tema e tentar encontrar alternativas para rever as bases estruturantes do
modelo econômico vigente (MOURA, 2011; NAIME, 2005; MOREIRA, 2006).
A perspectiva de finitude dos recursos naturais exigiu também das organizações fazer a sua parte
e proceder à reflexão, atentando de forma especial, como nunca tinha sido feito até então, para o meio
ambiente, que representa, ainda, de forma predominante, a fonte de matéria prima, bem como tem sido
o receptáculo principal de resíduos gerados ao longo do processo produtivo. Destarte foi introduzida a
temática de gestão ambiental no contexto da administração da empresa, que tem a função precípua de
estabelecer um uso racional dos recursos naturais, renováveis ou não, bem como a concepção e
implantação de métodos e processos que assegurem controle e redução dos impactos resultantes das
atividades organizacionais sobre o meio ambiente (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2002).
No âmbito da gestão ambiental, foram concebidos, também, os instrumentos, técnicas e
conceitos, com o objetivo de apoiar a organização no controle de consumo dos recursos e no
gerenciamento de seus resíduos. As práticas de prevenção à poluição (3R’s) representam o resultado
parcial desta reflexão, no âmbito da gestão ambiental, que vem a contribuir à concepção de novos
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processos e produtos, que também resulta na redução do aporte de capital adicional para a gestão dos
resíduos. Nesta perspectiva emergiu a questão que orientou o desenvolvimento da pesquisa que
originou este trabalho: “Como as práticas organizacionais orientadas para 3 R´s podem contribuir para
a inovação de produtos e processos?”
O objetivo central deste estudo consistiu na avaliação das práticas de prevenção da poluição em
uma indústria de laminados sintéticos do cluster calçadista, como uma forma de gerar a oportunidade
para a inovação organizacional. A opção metodológica pelo estudo de caso único se deve à sua
aderência ao objetivo da pesquisa, para evidenciar e compreender as referidas práticas. Nesta
perspectiva, os autores também fizeram opção pela abordagem qualitativa, com a realização de
entrevistas em profundidade, e quantitativa, por meio de mensuração e dimensionamento de resíduos
gerados e seu reaproveitamento no processo operacional.
A estrutura do trabalho inicia com a fundamentação teórica com pesquisa bibliográfica para
amparar o objetivo do estudo, sendo sequenciada com o detalhamento dos procedimentos
metodológicos e a análise dos dados. Após estão expostas as conclusões obtidas acerca dos fatos
evidenciados e discutidos.

1.

Inovação
O contexto atual, de crescente competitividade, exige das organizações o desenvolvimento de
um conjunto de competências para enfrentar a concorrência e permanecer no mercado. Entre estas
competências destaca-se a capacidade de inovar produtos e processos com o objetivo de atender as
expectativas do mercado consumidor no tocante a design, qualidade, funcionalidade e preço. Além
destes atributos considera-se essencial que a organização realize a inovação de produtos em períodos
temporais cada vez mais curtos.
Como consequência desta percepção verificou-se aporte significativo de recursos para o P&D
industrial na medida em que esta área organizacional propicia condições para transformar o
conhecimento incorporado pela empresa na sua linha de produtos com fins de satisfazer as
necessidades de seus clientes atuais ou criam novas necessidades (MORT, 2001). Como uma das fontes
mais destacadas de geração do conhecimento, a área de P&D representa o repositório do recurso
competitivo de valor agregado mais relevante e oferece a condição ímpar de diferenciação (MADHOK,
1996; LANGLOIS, 2003).
Foi no início do século passado que surgiram os primeiros estudos com foco em inovação. O
pensador austríaco, Joseph Alois Schumpeter (1985), considerado precursor no tema de inovação,
afirmou que a sobrevivência e lucro extraordinário são reservados apenas para o empreendedor
inovador, ou seja, o indivíduo que inova em produtos ou processos criando, desta forma, o diferencial
competitivo. Seus estudos influenciaram outros pesquisadores, originando a ampliação do conceito de
inovação, de forma a alcançar, também, o modelo de gestão de processos organizacionais
(CHRISTENSEN, 2002).
A concepção de novos modelos de gestão de processos organizacionais propicia a reflexão sobre
novas formas de organizar os recursos e tomar decisões à luz da complexidade presente tanto no
ambiente externo como no universo organizacional. Percebe-se que a competência em organizar os
recursos de forma inovadora e tomar decisões com vista à otimização dos recursos internos e
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aproveitamento de oportunidades prospectadas no mercado constitui a base para a construção do
diferencial competitivo das organizações (PORTER, 2004; WHITLEY, 2000).
Nesse sentido Miller e Morris (1998) aprofundam a reflexão sobre o modelo de negócios
baseados em inovação e identificaram três dimensões teóricas nas quais os mesmos se estruturam, a
saber: economia, aprendizagem e gestão. A dimensão econômica caracteriza-se pela mudança da
economia industrial para a economia do conhecimento. A aprendizagem, por sua vez, é o processo
central para a criação de conhecimento e geração de inovações (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Por
fim, a gestão define as estruturas organizacionais e os meios pelos quais a inovação e as demais
atividades de uma organização são realizadas.
Do ponto de vista da gestão e com os olhos voltados para o mercado a inovação é definida por
Westwood e Sekine (1988) como o processo pelo qual às vezes as invenções são transformadas em
produtos ou sistemas economicamente sustentáveis. A sustentabilidade econômica do produto novo
também está vinculada diretamente ao conceito de utilidade destacado por Stokes (2005), ao apresentar
o Quadrante de Pasteur, fundamentado em pesquisa básica inspirada na sua utilização, ressaltando
quatro questões conceituais relacionadas à pesquisa: (i) caracterização da pesquisa, (ii) os objetivos que
devem ser levados em conta, (iii) possibilidade de redução das duas dimensões a uma e (iv) tempo até a
aplicação.
Chaharbaghi e Newman (1996) verificam que o termo inovação é também empregado para
descrever o processo de mudança que a adoção de novos procedimentos ou produtos provoca no
indivíduo. Desta forma a inovação passa a fazer parte do repertório cognitivo e comportamental do
mesmo. Mas pode, também, consistir de uma idéia, prática ou artefato material que foi inventado ou é
visto (interpretado) como novo, independente de sua adoção. Autores classificam a inovação com base
em foco, em quatro tipos distintos: a) no produto ou no serviço; b) no processo de produção; c) na
estrutura organizacional e d) nas pessoas.
Tidd, Bessant e Pavitt (1997) apresentam o entendimento de que o desenvolvimento de novos
produtos representa uma competência importante em virtude do ambiente externo permanentemente em
mudança, que, desta forma, oferece oportunidades para criar o novo, surpreender o mercado e assumir
novas posições. Esta visão é aprofundada por Cham (2005) que utiliza a metáfora do oceano, separando
o mercado em dois tipos de oceanos por cor: azul ou vermelho, onde o oceano azul designa o segmento
de atuação onde as organizações inovadoras constituem uma reserva de mercado, com base nas suas
competências em desenvolver “o novo”, diferentemente do oceano vermelho, onde inúmeras empresas
competem com base em produtos tradicionais.
A abordagem de Stokes (2005) foi complementada por O'Connor e Ayres (2005) que destacaram
três etapas no processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos novos para o mercado: (a)
descoberta, centrada em conceito e composta pelas atividades de pesquisa básica, pesquisa interna e
pesquisa externa por meio de licenciamento, aquisição ou investimento; (b) incubação, focada em
experimentação e segmentada em atividades como a realização de testes técnicos, testes de mercado,
criação com base no mercado, alinhamento estratégico; (c) aceleração, que visa a comercialização do
produto no mercado e se caracteriza por três etapas, a saber, definição do foco, avaliação da resposta do
mercado e investimento na fabricação do produto.
A gestão da inovação se refere ao contexto estratégico e organizacional dos processos
individuais de inovação com o objetivo de produzir produtos bem sucedidos no mercado e processos
inovadores visando racionalizar tempo e recursos envolvidos. Para Christensen (2002) a gestão da
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inovação inclui elementos como marketing e produção e entende que a organização que pretende obter
êxito na implementação de processo de inovação deve procurar integrar as atividades alinhadas e
contemplar esta prioridade na sua estratégia organizacional.

2.

Gestão Ambiental
De forma similar a inovação, também a gestão ambiental tem se tornado, nas últimas décadas, o
foco de atenção tanto de pesquisadores como de gestores organizacionais (MOURA, 2011). Dentre os
motivos destaca-se o potencial da responsabilidade socioambiental de contribuir para a constituição de
diferencial competitivo sustentável, em face da preocupação crescente da sociedade, manifesta pela
ação da mídia e mediada pelo poder regulatório e normativo de agentes governamentais (ANDRADE;
TACHIZAWA & CARVALHO, 2002; DIAS, 2011).
Ao longo das últimas décadas, quando o tema de gestão ambiental foi objeto de cada vez mais
recorrente preocupação de organizações e, por consequência, de maior interesse de pesquisadores,
foram formuladas diversas definições que procuraram evidenciar as características da gestão ambiental
(NAIME, 2004; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002; DIAS, 2011; MOURA, 2011).
Combinando os aspectos centrais, destacados pelos autores revisados, é possível afirmar que a gestão
ambiental compreende a atividade organizacional que visa diagnosticar a situação ambiental da
organização e propor um modelo de gestão, propiciando o ajuste de processos internos de forma que
atenda às determinações de preceitos legais em vigor (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011;
ALIGRERI et al, 2009).
Por se tratar de mudanças na estrutura e no funcionamento da organização, entende-se que é de
fundamental importância o envolvimento da alta direção na elaboração e promoção de novos ditames
institucionais que passarão a nortear o desenvolvimento organizacional, permeando todas as ações e a
própria forma de pensar dos colaboradores. Nesse sentido, diversos autores (DIAS, 2011;
TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; MOURA, 2011) ponderam que os princípios de gestão
ambiental organizacional devem integrar o conjunto de estratégias organizacionais, além de possuir seu
próprio orçamento, desvinculado da previsão orçamentária das demais unidades organizacionais.
As pesquisas apontam que são diversos fatores que influenciam a efetividade da gestão
ambiental nas organizacionais, destacando-se o segmento econômico em que a empresa está inserida, o
grau de profissionalização da gestão, o porte, número de colaboradores diretos e localização geográfica
(TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI et al, 2009). O potencial poluidor da atividade
empresarial e maior número de colaboradores diretos contribuem de forma direta para maior
visibilidade da organização da sociedade, representada por órgãos reguladores e por organizações não
governamentais comprometidas com a proteção do meio ambiente, obrigando a empresa a adotar as
práticas de gestão ambiental (DIAS, 2011).
Por outro lado, nas empresas de porte menor, apesar das dificuldades geradas pela menor
disponibilidade orçamentária e de recursos humanos e materiais para a adoção de conjunto de ações de
gestão ambiental, percebe-se maior facilidade na implantação do programa, em virtude da proximidade
e interação dos colaboradores e seus superiores (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI
et al, 2009; MOURA, 2011). Pequenas empresas apresentam canais de comunicação mais informais,
suas estruturas são mais flexíveis e seus colaboradores são, normalmente, multifuncionais. Desta
forma, conforme destacaram diversos autores (NAIME, 2004; ANDRADE; TACHIZAWA &
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CARVALHO, 2002; DIAS, 2011) todas as organizações devem observar as normas ambientais
concernentes às suas atividades, planejar e executar sua implantação, monitorando, na sequência, seu
cumprimento.
Na visão de autores como Naime (2002), Andrade; Tachizawa e Carvalho (2002), Barbieri
(2011) e Moura (2011) as motivações para a concepção e implantação de programa de gestão ambiental
são de origem externa e interna. Dentre as motivações de natureza interna destacam-se a possibilidade
de redução de custos, a atualização tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o
desenvolvimento de uma cultura interna ecologicamente correta. Já em relação a razões externas
ressaltam-se a tendência à prevenção de acidentes ecológicos por parte da sociedade e as demandas das
partes interessadas, principalmente de agências financiadoras, comunidade local, organizações da
sociedade civil e governo. São consideradas também as regulamentações ambientais, dos mercados e
das fontes de recursos, bem como o papel da sociedade civil organizada.
A literatura revisada que versa sobre a gestão ambiental aponta para três estratégias de gestão
ambiental, a saber, (i) a prevenção da poluição, (ii) o planejamento do produto e (iii) o
desenvolvimento sustentável (NAIME, 2004; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002;
DIAS, 2011). A primeira estratégia refere-se ao controle da poluição, quando a empresa procura
adaptar-se às pressões normativas e às exigências do mercado. Já a segunda corresponde à prevenção
da poluição, requerendo alterações nos processos produtivos e nos produtos produzidos. A terceira
estratégia visa a concepção de ações mais proativas, envolvendo permanentemente toda a cadeia
produtiva, bem como toda a organização, em ações corretivas, preventivas e antecipatórias mediante o
risco de problemas ambientais (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI et al, 2009;
MOURA, 2011).
Dentro da perspectiva de implantação das estratégias a literatura apresenta a classificação de
cinco estágios de configuração do programa de gestão ambiental nas organizações, que varia desde a
ausência ou presença limitada de ações de gestão ambiental até a presença de programas difundidos por
toda a empresa (NAIME, 2004; ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). O nível mais
elevado do programa inclui a educação dos colaboradores, o monitoramento constante das informações
e a resolução rápida de problemas. Quando as questões ambientais alcançam este último nível, elas
passam a ser incorporadas nas metas, políticas e estratégias da empresa considerando o impacto
ambiental de seus processos e produtos (TACHIZAWA, 2011; BARBIERI, 2011; ALIGRERI et al,
2009; MOURA, 2011).
É possível afirmar que a adoção de políticas e do programa de gestão ambiental implicará
mudanças e alterações de diversas práticas organizacionais, que compreendem o sistema de produção e
operação das empresas. Dentre as práticas organizacionais mais afetadas pela adoção do programa de
gestão ambiental destacam-se as práticas relacionadas aos produtos e práticas relacionadas aos
processos (ANDRADE; TACHIZAWA & CARVALHO, 2002). As primeiras referem-se às práticas
focadas nos esforços de design que oferecem a possibilidade de eliminar os elementos com potencial
poluidor nos produtos, reduzindo o consumo de recursos na produção, bem como facultando sua
destruição ou desmontagem, elevando a reutilização e a reciclagem (TACHIZAWA, 2011). Já as
práticas relacionadas aos processos visam maior consciência na produção, nos métodos e nos processos
operacionais, podendo afetar processos internos e incluir práticas de prevenção e controle ambiental,
como, por exemplo, a instalação de filtros de emissão ou sistemas de separação de resíduos
(BARBIERI, 2011; ALIGRERI et al, 2009; MOURA, 2011).
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Em relação aos resíduos gerados diversos estudos apontam para a possibilidade de seu
reaproveitamento, com respaldo no argumento que representa o eixo central de pesquisas realizadas
com este propósito, a saber, “é recurso hoje o que não foi recurso ontem. Poderá ser recurso amanhã o
que não foi percebido como recurso hoje” (ALMEIDA, et al, 2000, p.6). O crescimento com o lucro
não é sustentável sem a criação de novos mercados e a reinvenção dos existentes (FERNANDES,
1998) e portanto “as empresas precisam fazer duas coisas: evoluir o core business num ritmo acelerado
e buscar, simultaneamente oportunidades de inovação fora da atividade principal” (ROWAN;
STARZYNSKI, 2008, p.109).
Desta forma é possível afirmar que a administração da produção sustentável precisa considerar
não apenas o aumento da eficiência dos processos, redução de desperdício de matéria prima, menor
consumo de energia, qualidade dos produtos e serviços, e tecnologia, mas também a capacidade de
inovar observando as variáveis relacionadas com a dimensão ecológica (RIBEMBOIM et al, 1997;
ALIGLERI et al, 2009; ZOTTIS; RUSSO; ARAUJO, 2009). Esta correlação entre meios de produção,
sustentabilidade e inovação pode propiciar novas oportunidades de negócio, decorrentes do
desenvolvimento de produtos e serviços com base na utilização eficiente dos recursos e
reaproveitamento de resíduos gerados (RIBEMBOIM et al, 1997).
A redução de custos através da redução dos desperdícios e pela adoção de tecnologias de
produção sustentáveis, representa uma tendência em processo de consolidação (RIBEMBOIM et al,
1997; ALBERTI et al., 2000; ALMEIDA et al., 2000). A prevenção da poluição consiste no uso de
métodos que visem eliminar, reduzir ou controlar a geração e/ou emissão de poluentes ou rejeitos,
objetivando a proteção dos recursos naturais (MOREIRA, 2006; VESILIND; MORGAN, 2011). A
atuação na prevenção da poluição poderá propiciar o aumento de produtividade da empresa, com base
na premissa de que a redução de poluentes na fonte significa recursos poupados, o que permite produzir
mais bens e serviços com menos insumos (BARBIERI, 2011).
A geração de resíduos representa, a priori, uma perda resultante, na maioria das vezes, do
processo produtivo ineficiente, que não usa a totalidade do recurso (SCHMIDT et al, 2002; MOURA,
2011). Vale destacar, no entanto, que o resíduo, ao mesmo tempo em representa desperdício na
produção, pode ser interpretado como recurso potencial à reintegração ao ciclo produtivo. Para tanto
deve ser corretamente separado, potencializando o seu reaproveitamento (NAIME, 2005), pois quando
o mesmo é misturado perde a capacidade se ser reutilizado ou reciclado, transformando-se em lixo,
deve ser encaminhado para aterro para resíduos industriais, representando custo adicional à empresa
geradora, em virtude da logística de remoção do referido resíduo (SANTOS, 2004).
No entanto, para Philippi Jr. et al (2005 apud HOFF 2008, p.20) “um resíduo não é, por
princípio, algo nocivo. Muitos podem ser transformados em subprodutos ou em matérias primas para
outras linhas de produção [...]”. Para tanto foram concebidas as práticas de prevenção a poluição, a
saber, (i) reduzir na fonte; (ii) reusar; (iii) reciclar (FREITAS, 2007; SANTOS, 2011; VESILIND;
MORGAN, 2011; BARBIERI, 2011). Há ainda uma quarta opção (o 4ºR), que consiste na recuperação
ou conversão energética do resíduo (BARBIERI, 2011).
2.1.
Redução do desperdício na fonte
A redução na fonte ocorre, normalmente, mediante análises que visam a modificação de
processos ou troca de matérias primas por outras de melhor desempenho (MOURA, 2011), ou, ainda,
reduzir o peso ou o volume dos resíduos gerados no processo atual (BARBIERI, 2011). As
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organizações podem realizar a análise de produtos e processos, com vistas à produção e
comercialização mais eficientes, reduzindo assim a utilização dos materiais e energia em todos os
estágios (RIBEMBOIM, 1997; BAXTER, 2000; BARBIERI, 2011). Este 1ºR pode gerar economia de
duas maneiras, a saber: (i) reduzindo o desperdício com recursos da empresa e (ii) reduzindo os custos
logísticos dos resíduos (NAIME, 2004; VESILIND; MORGAN, 2011).
2.2.
Reuso ou reutilização
O reuso significa usar os resíduos na mesma forma em que se encontram na indústria geradora
(BARBIERI, 2011; NAIME, 2004), ocorrendo o fechamento de um circuito (GONÇALVES DIAS;
TEODÓSIO, 2006) ou, ainda, externamente, por meio de desenvolvimento de parcerias, favorecendo
uma cadeia sustentável (SANTOS, 2004; BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011, LEITE, 2009).
Alguns autores argumentam que a reutilização dos materiais deve eliminar o resíduo gerado pelos
produtos atualmente existentes (RIBEMBOIM et al, 1997; BUDINSKI; BUDINSKI, 1999). O desenho
de um fluxo que permita a reintegração das sobras para reuso pode representar a solução dos problemas
relativos aos resíduos, visto que servirão como matéria prima em outros processos na própria empresa
ou na cadeia do segmento (FLEISCHMANN et al, 2000; VESILIND; MORGAN, 2011). Desta
maneira a organização recaptura valor onde antes havia apenas custos (SABBADINI et al, 2005;
PEREIRA et al, 2012).
2.3.
Reciclagem
É possível definir a reciclagem como o resultado concreto de um conjunto de atividades
organizacionais, que visam instituir a coleta, separação e processamento de materiais, para serem
usados como matéria prima no processo de manufatura de bens, que normalmente são produzidos a
partir de matéria prima virgem. Nesta perspectiva a reciclagem consiste no reprocessamento das sobras,
que serão posteriormente devolvidas, sob a forma nova matéria prima (NAIME, 2005). Elas podem
servir para a mesma aplicação ou em outra, inclusive em outro tipo de indústria (PEREIRA et al, 2012;
NETO et al, 2011). Conforme Moura (2011), em alguns casos não há diferença entre produto
manufaturado com matéria prima reciclada e produto manufaturado com matéria prima originária. Uma
das possíveis restrições da reciclagem refere-se à inviabilidade econômica (CAIRNCROSS, 1992;
VESILIND; MORGAN, 2011) que pode desestimular a sua implantação.

3.
Metodologia
O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, por se entender que apresenta melhor
aderência ao objetivo e às questões que nortearam o estudo. Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que
"um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular". De acordo com Yin
(2010), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser no estudo de eventos contemporâneos, em
situações onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo foi realizado com uma visão externa dos
pesquisadores, sem envolvimento nem manipulação de quaisquer informações e os fatos levantados
pelo estudo são contemporâneos. Dentre as aplicações para o estudo de caso citado por Yin (2010),
nesse trabalho procurou-se descrever o contexto da vida real e realizar uma avaliação descritiva.

XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O estudo de caso é útil, segundo Bonoma (1985, p. 207), "... quando um fenômeno é amplo e
complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de
questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele
naturalmente ocorre". Os objetivos do Método do Estudo de Caso não são a quantificação ou a
enumeração, "... mas, ao invés disto: (1) descrição; (2) classificação (desenvolvimento de tipologia);
(3) desenvolvimento teórico; e (4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é
compreensão" (p. 206). Na parte empírica deste estudo descrevem-se situações que ocorreram,
confrontando-as com a teoria de forma restrita à organização pesquisada.
O estudo de caso permite análise aprofundada de um fenômeno através dos aspectos que o
constituem, permitindo ao pesquisador reter as características holísticas e significativas do evento (GIL,
2009; YIN, 2010). Os dados foram coletados a partir de observações, entrevistas não estruturadas e
principalmente consultas ao sistema informatizado da empresa. A empresa, objeto do estudo de caso,
uma indústria de laminados sintéticos para calçados, está localizada no município de Novo HamburgoRS.
Este estudo tem característica aplicada (GIL, 2009) e a abordagem adotada pelos pesquisadores é
de cunho qualitativo e quantitativo (DEMO, 2007; RICHARDSON, 2008). A pesquisa é descritiva,
visando analisar as características de um fenômeno (práticas dos 3R’s) procurando relacionar as
variáveis sem interferência do pesquisador (CERVO; BERVIAN, 2002; GIL, 2009; ANDRADE,
2009). Foram utilizados os dados secundários provenientes da pesquisa bibliográfica, que tem a função
de “explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos.” (CERVO;
BERVIAN, 2002, p.48) e dados primários foram extraídos da realidade por coleta sistemática do
próprio pesquisador.

4.

Análise de dados e discussão
A Indústria ALPHA de Laminados Sintéticos Ltda, localizada no município de Novo Hamburgo,
foi criada em 1994, com o objetivo de fabricar e comercializar laminados e sintéticos para a indústria
de calçados e de material esportivo. O parque fabril da empresa ocupa, atualmente 4.603,12 metros
quadrados e seu quadro de colaboradores conta atualmente com 86 colaboradores. Sua capacidade
produtiva está estimada para a fabricação de 150.000 metros lineares de laminado sintético de PVC e
10.000 metros lineares de laminado sintético de PU por mês. A seguir o fluxograma setorial dos
processos:

Figura 1 - Fluxograma dos Setores
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SETOR

ENTRADAS

ALMOXARIFADO

Matéria Prima

SAÍDAS
Restos de matéria prima

Resinas formuladas

Resinas, Solventes e
pigmentos

PESAGEM E MISTURA
TURAALMOXARIFADO

Resinas formuladas

AJUSTE DA MISTURA

Resinas ajustadas ao
desenvolvimento

Resinas aprovadas

PRODUÇÃO

Produção do Laminado
conforme suas
características

Produção do
Laminado conforme
suas características

REVISÃO

Produto final

EXPEDIÇÃO

Produto final

Produto final

Fonte: Adaptado do Diagnóstico e Planejamento Ambiental da ALPHA

Cabe destacar que o volume médio mensal produzido está abaixo da capacidade instalada,
conforme evidenciado na Tabela nº 1, o que se reflete, também, em menor consumo de insumos e
matérias primas:
Tabela 1 - Quantidade dos principais insumos e matérias primas da ALPHA

Matérias primas e insumos
Resina de PVC
Plastificante
Tecidos e não tecidos
Pigmentos
Agente expansor
Papel siliconado
Solventes
Resinas de PU

Quantidade/Mês Consumida
Atual
Máxima
48 t
80 t
40 t
75 t
120.000 mtl
150.000 mtl
1.500 Kg
3.000 Kg
300 Kg
750 Kg
5t
25 t
600 L
3.000 L
4.000 Kg
10.000 Kg

Fonte: Licenciamento Ambiental da ALPHA (2013)

Em virtude das características dos insumos e matérias primas empregadas no processo
produtivo, a empresa ALPHA adota as práticas ambientais para prevenir possíveis riscos ao meio
ambiente. Devido a sua relevância, a área de Gestão Ambiental está posicionada como staff da
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presidência, o que impede que as demais diretorias restrinjam a sua atuação. Foi possível constatar que
a respectiva área possui um planejamento e diagnostico ambiental preciso e atualizado, que ofereceu
contribuiu para o levantamento de dados para este estudo.
O plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais da ALPHA está detalhadamente
descrito, de forma que permitiu identificar que contempla um Procedimento Operacional Padrão. O
referido POP documenta as ações a serem tomadas para cada resíduo gerado a saber, (i) treinamentos a
serem realizados com periodicidade anual e quando da admissão de novos colaboradores; e (ii)
diretrizes da organização para o comprometimento em prol da minimização dos resíduos sólidos
industriais por meio da intervenção e evolução nos processos. Na sequência apresentam-se as ações
(variáveis condicionantes) objeto de análise no tocante a inovação dos processos e a sustentabilidade do
negócio (fenômeno).
Tabela 2 – Redução na fonte da empresa ALPHA
Decisão / Ação

Descrição

Modificação da MP

Intervenção no processo de compra junto
ao fornecedor para redução da dimensão
nominal da largura na MP não tecido

Aumento de 25% na rentabilidade do
insumo. O papel siliconado é utilizado 8
Alteração no processo vezes contra 6 vezes do processo anterior
Padronização das facas de meia largura,
propiciando redução de 30% no set-up da
Alteração no processo gramatura da laca

Economia com Economia
logística de
com MP
resíduos (mês) (mês)
300,00

Economia
Anual

9.034,38

112.012,50

-

12.476,04

149.712,50

-

1.025,92

12.311,00

FONTE: Adaptado pelo pesquisador a partir do acervo documental da empresa ALPHA

A primeira das ações respalda a abordagem de Moura (2011) em relação ao 1ºR, para quem este
pode advir de substituição de matérias primas por outras de melhor desempenho. No caso da ALPHA
foi possível verificar que a modificação da mesma ocorre com base na solicitação dirigida ao
fornecedor, o que, segundo Schumpeter (1985), contribui para a inovação de processo operacional. Ao
mesmo tempo a alteração de composição ou até substituição de matéria prima pode resultar na redução
do peso e/ou do volume dos resíduos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental (BARBIERI,
2011; NAIME, 2004).
Também foi possível observar a materialização do princípio do 1ºR por meio da modificação do
processo, que também é suma das sugestões de Moura (2011). A revisão do método da ALPHA
implicou em: (i) eliminação da carga estática acumulada; (ii) regularização dos períodos de descanso
necessários ao papel e do tempo de troca; (iii) doutrina dos funcionários para o cuidado com manuseio
e conservação do insumo e do maquinário. Desta forma a empresa inovou seu processo operacional,
tornando-o mais eficiente, via economia de materiais e de energia alocada na produção (RIBEMBOIM,
1997; BAXTER, 2000; BARBIERI, 2011). A modificação apresenta características de inovação
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incremental, apontada por Davila et, (2007), e também de inovação dos processos sugerida por Tidd,
Bessant e Pavitt (1997).
A inovação de processo foi objeto de terceira ação, por meio da qual houve a padronização das
facas de meia largura, o que possibilitou a redução no desperdício de matéria prima, de
aproximadamente R$12.311,00 ao ano, bem como a redução de 30% no tempo de acerto da gramatura
da laca. Esta alteração vem ao encontro do que foi preconizado por Robles JR e Bonelli (2006) e
Seifert (2007), que recomendam a otimização da mão de obra operacional como forma de reduzir o
desperdício de energia alocada na produção.
As opções realizadas no que tange a reutilização de materiais na ALPHA estão apresentados na
Tabela nº 3.
Tabela 3 – A Reutilização dos resíduos na empresa ALPHA
Decisão / Ação

Descrição

Reinserir resíduo no
ciclo da própria
empresa

Produção de Laminado DOLARO com 55% na
composição de resíduos de pastas e lacas.

Suply Chain com
fornecedor

Parceria com
fornecedor

Economia com Economia
logística de
com MP
resíduos (mês) (mês)

Alteração no consumo de panos.
A ALPHA fornecerá as sobras de papel
siliconado e o terceiro a partir da aquisição de
maquina específica de enrolar, fabricará os tubos utilizados para bobinar o produto final da
ALPHA.

600,00

100,00

Economia
Anual

40.000,00

487.200,00

1.600,00

19.200,00

1.000,00

10.800,00

FONTE: Adaptado pelo pesquisador a partir do acervo documental da empresa ALPHA

Na primeira ação de reutilização, a ALPHA realizou a reinserção do resíduo de um processo,
para compor matéria prima de outro produto, fechando assim um circuito na própria fonte geradora,
conforme recomendam autores Gonçalves Dias e Teodósio (2006). Esta ação implantada resultou na
economia de R$2,00 por metro linear do produto, sem nenhuma forma de contrapartida de desperdício
(custo da matéria prima X quantidade de resíduo gerado), por não representar ineficiência do processo,
sendo decorrente da fadiga de utilização. Desta forma foi possível confirmar o que é preconizado para a
reutilização segundo Budinski e Budinski (1999), ou seja, eliminação de sobras através da constituição
de produtos novos.
Na outra ação ALPHA obteve economia pela reutilização de materiais auxiliares, através da
mudança de padrão de qualidade de panos de limpeza, adquirindo panos de qualidade B ao invés de A,
sem prejuízo à finalidade à qual se destinam. Os panos B que atendem plenamente a necessidade da
ALPHA, já seriam descartados pelo fornecedor pois já atingiram o ápice de lavagens e não teriam mais
aplicação nas empresas clientes. Para ALPHA a mudança oportuniza importante redução de custos, ao
mesmo tempo em que para o fornecedor surge a possibilidade de agregar um valor adicional a um tipo
de material que já seria descartado. Desta forma foi possível capturar o valor no item, onde antes havia
só custos (SABBADINI et al, 2005).
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Na terceira ação da tabela de reutilização, evidencia-se a possibilidade de surgimento de novos
negócios, a partir do estabelecimento de parcerias. Um resíduo que a ALPHA precisaria vender para
eliminar (por isso 100,00 negativos na tabela, que se referem ao valor que a empresa deixa de ter, a
título de receita adicional, pela venda do resíduo), será remanejado a um parceiro que o reutilizará para
fabricar tubos para enrolar os laminados acabados da ALPHA. ALPHA, por seu turno, adquirirá os
mesmos com uma redução de custo na ordem de 20%. Assim configura-se o ato de reutilização das
sobras, ao longo de toda a cadeia produtiva (BARTHOLOMEU; CAIXETA-FILHO, 2011). Com esta
transação entre a ALPHA e um parceiro, é possível afirmar que se trata, ao mesmo tempo, de uma
inovação e de adoção de princípios de prática ambiental relevante (AFUAH, 2003).
Em todas as ações de reutilização percebe-se que a organização cria valor positivo inovando os
produtos, conforme também é apontado por Koulopolus, (2011). Estas situações tendem a ter impacto
positivo no custo de seu produto, o que por sua vez pode trazer impacto no preço e na imagem
organizacional, constituindo, consequentemente, vantagens competitivas sustentáveis (FREEMAN;
SOETE, 2008).
A Tabela nº 4 evidencia a ação adotada pela empresa ALPHA no âmbito do 3ºR.
Tabela 4 - A Reciclagem na empresa ALPHA
Decisão / Ação

Descrição

Sequencia da sobra na Venda do refilo de PVC para moagem e inclusão
cadeia produtiva
como composto para fabricação de solados

Economia com Economia
logística de
com MP
resíduos (mês) (mês)
600,00

225,00

Economia
Anual

9.900,00

FONTE: Adaptado pelo pesquisador a partir do acervo documental da empresa ALPHA

Nesta ação, a ALPHA vende um resíduo a uma empresa especializada na reciclagem de tal
composto. Esta empresa, por seu turno, revende o resíduo tratado como matéria prima composta para
outra indústria do cluster do calçado, fabricante de solados injetados. O custo desta matéria prima
específica propicia uma redução percentual média na ordem de 56,4% em relação ao composto
original. Paralelo a isto, a ALPHA também evita aporte de recurso financeiro para custos logísticos dos
resíduos, auferindo receita adicional a partir desta transação. Desta forma se confirma a vertente teórica
apresentada por Leite (2009), que trata de retroalimentação entre empresas, fechando circuitos com
utilização da totalidade de insumos, criando cadeias sustentáveis, além de oportunizar novos nichos de
negócios a futuros empreendedores. Em suma, ALPHA fornece matéria prima para outras indústrias do
segmento, recuperando o valor econômico de suas sobras (PEREIRA et al, 2012), configurando a
inovação combinada com as práticas ambientais, respaldando os argumentos apresentados por Barbieri
(2011), bem como de Schumpeter (1985), para quem a inovação deve gerar lucro ou eventos
economicamente relevantes.
Além das iniciativas apresentadas, há ainda na ALPHA dois outros projetos em fase de testes. O
primeiro é o Bloco de concreto que consiste em utilização de resíduos de PU na fabricação de blocos
para construção civil, possibilitando substituir percentuais de areia e brita em blocos de concreto. O
segundo é o Tapete automotivo que compreende a fabricação de tapetes emborrachados para carros a
partir dos resíduos de PVC. A previsão é de que produto final custará 1/3 do valor do tapete original, e
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facultará incorporar faturamento da empresa pela adição de um novo produto. Atualmente a empresa
destina cerca de 4.000 metros lineares mês deste resíduo para aterros de resíduos industriais. Desta
forma a empresa não apenas inovou a sua carteira de produtos, mas também diversificou, reduzindo o
risco de dependência econômica de apenas um segmento específico, sugestão de Rowan e Starzynski
(2008), ou, ainda, a inovação dos processos possibilita inovar o negócio (HAMEL; PRAHALAD,
1995).
Para Schumpeter (1985), a introdução de um novo método de produção e a conquista de uma
nova fonte de oferta de matérias-primas, representam duas das cinco formas de inovação
organizacional. A introdução de um novo método de produção pode reduzir tempos de preparação e
produção, o que também se reflete na redução de custos via otimização de mão de obra (Robles JR e
Bonelli, 2006; Seifert, 2007). A reavaliação dos processos operacionais também pode servir de fonte
para a inovação do conceito de negócio (HAMEL; PRAHALAD, 1995), bem como de inovações
incrementais, que modificam gradativamente e constantemente para melhor o produto, processo, ou
serviço da empresa, sendo o tipo de inovação predominante nas indústrias atualmente (DAVILA et,
2007).
No ambiente competitivo atual, que exige das organizações revisão permanente de processos e
produtos, torna-se vital estudar as alternativas de inovação, sendo que as preocupações relacionadas ao
meio ambiente podem representar fontes fecundas para tal (FREEMAN; SOETE, 2008). Nesse sentido
Barbieri (2004) contribui ao afirmar que a inovação deve consistir na concepção e implementação de
algo que gere retorno econômico. A funcionalidade, a destinação e o potencial para gerar ganhos
econômicos devem ser os critérios para a análise e consequente decisão de sua adoção e
implementação. Para Schumpeter (1985), uma invenção ou melhoria de processo ou produto somente
se torna inovação a partir do momento que produz resultado positivo para a empresa.

Conclusões
A crescente conscientização da sociedade acerca da necessidade de implantação de medidas
protetivas do meio ambiente tem exigido dos agentes governamentais adoção de ações de fiscalização
de atividades econômicas que oferecem maior grau de risco ambiental. A concentração maior destas
atividades encontra-se no segmento industrial, o que suscita o interesse de pesquisadores no sentido de
oferecer soluções viáveis, sob o ponto de vista econômico, para mitigar o risco ambiental, estimulando
os gestores para sua implantação. Como resultado percebe-se surgimento de modelos de gestão, que
permitem a realização das atividades com o mínimo de desperdícios e o uso máximo de recursos
alocados.
Ao mesmo tempo o acirramento da competição entre os atores econômicos exige adoção de
ações que possam constituir diferencial competitivo em nível de mercado, com destaque para a
inovação de produtos e processos. Com base no entendimento de que a inovação de produtos e
processos pode contribuir para reduzir o risco ambiental das atividades organizacionais, foi realizado o
estudo com o intuito de identificar as alternativas economicamente viáveis, em uma indústria do cluster
calçadista, localizada no Vale do Rio dos Sinos.
O referido estudo de caso único, na empresa ALPHA, evidenciou a existência de um conjunto de
iniciativas de inovação de processos organizacionais que combinadas com as práticas ambientais,
resultaram na redução de desperdícios na produção e de resíduos sólidos, através do seu
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aproveitamento interno, por meio de fabricação de um novo produto, e externo, fornecendo-o como
insumo para outras indústrias.
As práticas encontradas na empresa ALPHA demonstram a capacidade de inovação e
sustentabilidade do negócio, uma vez que: (i) idealizam novas aplicações para sobras e o
desenvolvimento de produtos novos a partir de sobras; (ii) não visam apenas reinserir os resíduos no
processo da própria indústria geradora, mas também, reinserindo-os em processos de outras indústrias.
Evidencia-se, desta forma, o circuito fechado ou uma cadeia sustentável entre empresas.
Foi possível constatar que a inovação dos processos combinada com o princípio de gestão
ambiental, de 3 R´s, gerou economias comentadas por Naime (2004) e Vesilind e Morgan (2011)
através de menores desperdícios de matéria prima e redução de custos com tratamento e disposição dos
resíduos bem como com a aquisição de insumos ou materiais auxiliares. Foi evidenciado, também, que
a adesão às práticas de prevenção à poluição podem impulsionar a inovação, e esta, por sua vez, pode
trazer resultados positivos para organização via redução de custos ou potencialização de oportunidades
de novos negócios.
Desta maneira, entende-se que o estudo oferece importantes contribuições para a concepção de
práticas organizacionais que visam combinar a inovação com a gestão ambiental.
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Resumo: O trabalho apresenta um estudo sobre a coleta e a destinação dos resíduos sólidos em 65 dos 184 municípios do
Estado do Ceará. O objetivo geral foi identificar a forma de realização da coleta dos resíduos sólidos, além de sua
destinação pelos municípios. A pesquisa insere a urgente necessidade de frear o desequilíbrio ambiental do planeta a partir
de políticas públicas. Para responder a questão de pesquisa, realizou-se o levantamento dos dados por meio de um
formulário aplicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará referente ao sistema de coleta municipal de
resíduos sólidos. Para tratamento dos dados foram utilizados os softwares IBM SPSS 21 e Microsoft Excel 2012,
juntamente à técnica de análise de conglomerados. Constatou-se que todos os municípios da amostra pesquisada realizavam
coleta regular de resíduos sólidos, mas apenas 8% declararam efetuar a coleta seletiva, enquanto 85% realizavam a coleta
diária, porém sem a utilização de veículos apropriados. Verificou-se também agressão ao meio-ambiente com a presença de
queimadas em lixões dos municípios. O estudo demonstrou, portanto, uma realidade preocupante, considerando a
concentração de resíduos hospitalares em lixões, problemas no transporte, inexistência de coleta seletiva, além de efeitos
ambientais indesejáveis para as futuras gerações.
Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos. Gestão Ambiental. Meio-Ambiente.
Abstract: The paper presents a study on collection and disposal of solid waste in 65 of the 184 municipalities in the State of
Ceará. The overall goal was to identify the embodiment of solid waste collection, and their allocation by municipalities. The
research part the urgent necessity to curb the environment imbalance of the planet, from public policies. To answer the
research question, was carried out the data collection through a form applied by the Municipality Account Court of the State
of Ceará for the collection system of municipal solid waste. For the data collected were used IBM SPSS software and
Microsoft Excel 2012, along with cluster analysis technique. It was found that all municipalities in the sample surveyed held
regular collection of solid waste, but only 8 % reported performing selective collection, while 85 % performed daily
collection, but without the use of appropriate vehicles. It was also aggression to the environment with the presence of fires
in dumpsters municipalities. The study demonstrated, however, a worrying reality considering the concentration of hospital
waste in landfills, transport problems, lack of selective collection and undesirable environmental effects for future
generations.
Key-words: Solid Waste Management. Environmental Management. Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Os debates e as reflexões que dominam a cena política e científica internacional sobre os
modelos e alternativas de desenvolvimento capazes de enfrentar os desafios e os problemas
econômicos, sociais e ambientais contemporâneos remetem à formação de uma nova concepção de
desenvolvimento, conhecido como desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável deve estar inserido no contexto das políticas públicas,
envolvendo a municipalização que, por sua vez, trata-se de uma forma de descentralização
administrativa das políticas e dos mecanismos de intervenção pública para o plano municipal, com
transferência efetiva da capacidade decisória para o município como espaço de poder local. Configura,
portanto, um caso particular de descentralização, correspondendo a um corte espacial de menor
amplitude na organização político-institucional e administrativa brasileira quando comparada ao âmbito
estadual ou microrregional (BUARQUE, 1999).
Como instrumento voltado ao desenvolvimento sustentável, vislumbra-se a necessidade de
implantação de sistemas que garantam a coleta eficaz dos resíduos sólidos em todas as sedes
municipais e distritos, como também a eliminação sanitária dos resíduos, almejando a preservação do
meio ambiente, da saúde pública e beneficiando a população em geral.
Ao se analisar os aspectos relacionados à prevenção e gestão dos resíduos, problemas como a
ocupação do solo dos municípios são considerados, como o fato de que a produção dos resíduos cresce
proporcionalmente ao desenvolvimento econômico. Para Takenaka (2008) torna-se um desafio para os
municípios o que fazer com os resíduos gerados, de tal forma que sua disposição final cause o mínimo
de impactos negativos ao meio ambiente.
A partir daí, sistemas de coleta municipal eficientes são necessários para minimizar os
problemas relacionados ao tratamento dos resíduos sólidos. Neste contexto, levantou-se o seguinte
problema de pesquisa: Como é realizado o sistema de coleta municipal de resíduos sólidos nos
municípios cearenses? O estudo tem por objetivo geral identificar a forma de realização da coleta dos
resíduos sólidos, além de sua destinação pelos municípios cearenses. Para a realização do estudo foram
levantadas as seguintes hipóteses:
H1: Os municípios do Estado do Ceará, atendendo ao apelo de diversos organismos nacionais e
internacionais de defesa socioambiental e, ainda, às políticas públicas, executam a coleta e dão
destinação adequada aos resíduos sólidos gerados pelos munícipes.
H2: Há divergência na forma como os municípios do Estado do Ceará realizam a coleta
municipal de resíduos sólidos com a existência de políticas públicas.
O interesse em estudar o sistema de coleta municipal de resíduos sólidos deve-se ao
conhecimento de sua execução, recursos, metodologia empregada, controle e destinação praticados nos
municípios cearenses.
Além disso, espera-se que este estudo possa enriquecer a discussão sobre o tratamento dos
resíduos sólidos nos municípios cearenses, envolvendo as políticas públicas, a metodologia utilizada
para coleta de lixo, a periodicidade da coleta, o tratamento dos resíduos e as possíveis queimadas
realizadas em lixões.

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O pensamento iniciado no século XXI era de que os padrões dominantes de produção e
consumo estariam causando devastação ambiental, redução de recursos e uma massiva extinção de
espécies, além da desigualdade na distribuição dos recursos, da injustiça, pobreza, ignorância e
conflitos violentos, sobrecarregando, assim, os sistemas ecológico e social (CARTA DA TERRA,
2000).
A Agenda 21 expõe as dificuldades dos países em desenvolvimento realizarem o controle da
poluição ambiental e adotarem mecanismos de proteção à saúde na mesma velocidade do
desenvolvimento econômico cuja integração é essencial para garantir melhores padrões de qualidade de
vida (UNITED NATIONS, 1992).
Diante deste cenário, necessitar-se-ia da união de todas as organizações com o fito de frear o
desequilíbrio do planeta para ter o resultado percebido na atualidade por Barbiere (2007), já que o tema
“meio-ambiente” ganhou ruas, auditórios, imprensa, o vocabulário dos políticos, empresários e
dirigente de ONGs, ou seja, a sociedade de uma forma geral. Por consequência, espera-se a elaboração
de novas políticas públicas direcionadas ao meio-ambiente, onde se inserem aquelas relacionadas ao
tratamento dos resíduos sólidos.
As políticas públicas podem ser entendidas como "um conjunto de ações e omissões que
manifestam uma determinada modalidade de intervenção do Estado em relação a uma questão que lhe
chama atenção, interesse e mobilização de outros setores" (MELAZZO et al., 2003). De acordo com
Giron (2008), as políticas públicas são implementadas, reformuladas e desativadas segundo as
diferentes formas, funções e opções ideológicas assumidas pelos dirigentes do Estado nos diferentes
tempos históricos.
As políticas públicas de resíduos sólidos nas esferas federal, estadual e municipal são
representadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Política Estadual de Resíduos
Sólidos (PERS) e Política Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), respectivamente.
A produção e o destino final dos resíduos sólidos têm sido conduzidos pela nova Política
Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da lei federal nº 12.305/2010. Esta política fomenta as
parcerias, os acordos setoriais, os consórcios públicos e a regionalização da gestão dos resíduos sólidos.
Conforme o art. 13 da referida lei, os tipos de resíduos são: domiciliares, de limpeza urbana, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de serviços públicos de saneamento básico,
industriais, da construção civil, agrossilvopastoril, de saúde, de serviços de transporte, de mineração,
perigosos e não perigosos, exceto os rejeitos radioativos.
A elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – é uma
condição para que os Municípios tenham acesso a recursos da União, ou por ela controlados, voltados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou mesmo,
para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento
para tal finalidade (WEBER, 2013).
Os resíduos sólidos constituem aquilo que genericamente é denominado lixo: materiais sólidos
considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem ser
descartados ou eliminados. Segundo o art. 16 da lei 12.305/10, entendem-se resíduos sólidos por:
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade,
a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
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estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível.

No Ceará, a Política Estadual de Resíduos Sólidos é estabelecida pela lei nº 13.103, de 24 de
Janeiro de 2001. No art. 2º, inciso I da referida lei, os resíduos sólidos são definidos por: qualquer
forma de matéria ou substância, no estado sólido e semi-sólido, que resulte de atividade industrial,
domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, de varrição e de outras atividades humanas,
capazes de causar poluição ou contaminação ambiental. Salvato (1982) conceitua resíduo sólido como
“qualquer rejeito, lixo, outros materiais descartados, incluindo sólidos, líquidos, semi-sólidos, gases
resultantes de atividades industriais, comerciais, agrícolas e da comunidade”.
Dentre os objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, o art. 5º, nos seus incisos V e VI
da mesma lei nº 13.103, exige a implantação de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos
sólidos cujos impactos ambientais negativos sejam de baixa magnitude, assegurando a utilização
adequada e racional dos recursos naturais e preservando-os para a presente e futuras gerações, e; a
promoção da recuperação das áreas degradadas ou contaminadas em razão de acidentes ambientais ou
da disposição inadequada dos resíduos sólidos.
A Constituição da República Federativa do Brasil confere aos municípios, em seu artigo 23, a
competência para a proteção ambiental e combate à poluição em qualquer de suas formas, em comum
com a União e os Estados. As competências municipais, no caso, referem-se a organizar e prestar os
serviços públicos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual, em matéria
ambiental. (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000 apud TAKENAKA, 2008).
Os municípios têm obrigação de tratar o lixo urbano, adotando uma nova infraestrutura capaz de
tratar os resíduos e garantir a sustentabilidade econômica do sistema. Torna-se necessário que a gestão
dos resíduos sólidos urbanos exercida pelos municípios seja feita de forma preferencialmente integrada
com os demais municípios, com participação dos organismos estaduais e da sociedade civil, tendo em
vista a máxima eficiência e adequada proteção ambiental.
Takenaka (2008) afirma que os sistemas de limpeza urbana são de competência dos municípios
que, por sua vez, devem promover a coleta, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos
urbanos de forma correta e segura. D’Almeida e Vilhena (2000) esclarecem que o gerenciamento
integrado de resíduos sólidos urbanos é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais,
financeiras e de planejamento que uma administração pública municipal desenvolve para coletar,
segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade.
Embora o termo lixo se aplique aos resíduos sólidos em geral, muito do que se considera lixo
pode ser reutilizado ou reciclado, desde que os materiais sejam adequadamente tratados. Além de gerar
emprego e renda, a reciclagem proporciona uma redução da demanda de matérias-primas e energia,
contribuindo também para o aumento da vida útil dos aterros sanitários. Certos resíduos, no entanto,
não podem ser reciclados, a exemplo do lixo hospitalar ou nuclear.
No Brasil, os dados sobre a produção e qualidade da maior parte dos resíduos sólidos não são
precisos. O que se pressupõe, pela constatação da presença de resíduos de forma indiscriminada no
ambiente, é que as quantidades são elevadas e os seus problemas decorrentes são bastante graves.
De acordo com um levantamento realizado pelo ABRELPE (2010), Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, dos 5.565 municípios existentes no Brasil, 3.205
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(57,6%) indicaram a existência de iniciativas de coleta seletiva, entretanto, embora a quantidade de
municípios com atividades de coleta seletiva seja expressiva, é importante considerar que muitas vezes
tais atividades resumem-se na disponibilização de pontos de entrega voluntária à população ou na
simples formalização de convênios com cooperativas de catadores para a execução dos serviços.
3 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um sistema complexo, formado por várias instâncias de
decisão, diversas técnicas de manejo, tratamento e/ou disposição, sistemas de valores e de informação,
rede de relações entre os diversos stakeholders e, finalmente, o meio ambiente. A Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos é um importante instrumento para o desenvolvimento sustentável, pois possibilita a
diminuição ou a não geração de impactos ambientais, além de valorizar os recursos naturais por meio
da reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos (BAASCH, 1994).
O conceito de gestão de resíduos sólidos abrange atividades referentes à tomada de decisões
estratégicas e à organização do setor para esse fim, envolvendo instituições, políticas, instrumentos e
meios (SCHALCH et al., 2002). Já o gerenciamento de resíduos sólidos, conforme Tchobanoglous et
al., (1993), pode ser definido como a disciplina associada ao controle da geração, estocagem, coleta,
transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos sólidos, de acordo com princípios de
saúde pública, econômicos, de engenharia, de conservação, estéticos e de proteção ao meio ambiente,
sendo também responsável pelas atitudes públicas.
A operação de coleta dos resíduos sólidos engloba desde a partida do veículo de sua garagem
até o retorno ao ponto de partida (CUNHA e CAIXETA FILHO, 2002). A coleta normalmente pode ser
classificada em dois tipos de sistemas: sistema especial de coleta (resíduos contaminados) e sistema de
coleta de resíduos não contaminados. Nesse último, a coleta pode ser realizada de maneira
convencional (resíduos são encaminhados para o destino final) ou seletiva (resíduos recicláveis que são
encaminhados para locais de tratamento e/ou recuperação). Os tipos de veículos coletores são os mais
diversos. Uma forma de classificação seria dividi-los em motorizados e não motorizados (os que
utilizam a tração animal como força motriz - forma essa cada vez mais rara na atualidade).
Quanto à disposição dos resíduos sólidos, os lixões a céu aberto representam uma forma de
descaso das administrações municipais, podendo gerar problemas de ordem social, sanitária, ambiental
e de saúde pública. Assim, são necessárias soluções sanitárias e técnicas compatíveis com a realidade
financeira e dos recursos humanos disponíveis nos municípios brasileiros (NARUO, 2003). Além
disso, a queimada dos resíduos sólidos gera normalmente bastante fumaça, que além de afetar o meio
ambiente, traz sérias complicações para a saúde dos indivíduos, pois existindo plástico envolvido na
queima, a fumaça pode reduzir significativamente a qualidade de vida, debilitando a proteção do
aparelho respiratório e diminuindo a performance de substâncias antibióticas naturais do organismo
(SOARES, SIZENANDO e LIMA, 2011).
O manejo inadequado de resíduos sólidos de qualquer origem ocasiona desperdícios, contribui
de forma significativa à manutenção das desigualdades sociais, constitui ameaça frequente à saúde
pública e potencializa a degradação ambiental, comprometendo a qualidade de vida das populações,
especialmente nos centros urbanos de médio e grande porte.
A política de gestão de resíduos deve atuar de forma não só a garantir a coleta, o tratamento e a
disposição, mas principalmente deve estimular a produção de uma menor quantidade de resíduos desde
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a sua geração (DEMAJOROVIC, 1995). Segundo Andreoli (2001), o gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos configura-se como uma questão ambiental a ser solucionada visto que sua má operação
pode resultar em riscos constantes ao meio ambiente e à saúde pública, concluindo que a falta de
processos de tratamento e a inexistência de critérios na escolha de locais adequados para a disposição
final do lixo gerado acarretam consequências negativas.
Os lixões representam uma forma inadequada de descarte final dos resíduos sólidos urbanos. A
depreciação da paisagem, a presença de vetores de doenças, a formação de gás metano e a degradação
social de pessoas são problemas e inconvenientes comuns a todos os lixões (CONSONI et al; 2000).
As ações prioritárias para qualquer modelo de gerenciamento integrado de resíduos sólidos
urbanos devem ser estruturadas da seguinte forma: a) coletar, acondicionar e transportar todo o resíduo
sólido urbano gerado de responsabilidade da prefeitura municipal; b) buscar formas de segregação e
tratamento para todo o resíduo sólido urbano coletado, como a implementação de centros de triagem e
compostagem; c) dar um destino final adequado para todo o resíduo sólido urbano coletado, como
remediar o lixão e implantar aterro sanitário, e; d) fazer campanhas, incentivar e implantar programas
voltados à conscientização da população no sentido do reaproveitamento, redução e reciclagem dos
resíduos sólidos urbanos gerados (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000; PHILIPPI JR, 2005).
De uma forma geral, os municípios brasileiros dispõem de forma indevida os resíduos sólidos
domiciliares criando foco de contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas
(SCHALCH et al, 2002). Esta realidade é preocupante uma vez que compete aos Municípios a gestão
integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de
controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido em lei
(WEBER, 2013).
Embora se observe uma evolução nas definições de políticas e diretrizes relacionadas aos
resíduos sólidos municipais, ainda são escassos os recursos técnicos e financeiros para a solução do
problema. Quanto aos aspectos legais, a legislação municipal precisa avançar, pois muitas vezes tornase inviável, devido à falta de instrumentos adequados ou de recursos que viabilizem sua
implementação.
Conforme a cartilha de Gestão Integrada do Estado do Ceará - Regionalização (2011), o
governo federal tem dado prioridade à aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por meio de
consórcios públicos, constituídos com base na lei nº 11.107/ 2005, com o objetivo de fortalecer a
gestão de resíduos sólidos nos municípios.
Assim, fomenta-se a formação de consórcios públicos que congreguem diversos municípios,
principalmente os de maior porte, para o planejamento, organização, monitoramento e
acompanhamento da prestação dos serviços de acordo com tecnologias adequadas a cada realidade e
com um quadro permanente de técnicos capacitados para potencializar os investimentos realizados e
profissionalizar a gestão.
4 METODOLOGIA DA PESQUISA
Tendo como objetivo analisar o sistema de coleta municipal de resíduos sólidos nos municípios
cearenses com base nas políticas públicas afins, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa
exploratória com a utilização de método quantitativo. A pesquisa exploratória é uma subdivisão da
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pesquisa de campo utilizada na formulação de problemas e com o objetivo, entre outros, de aumentar a
familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para clarificar ou modificar conceitos
(LAKATOS e MARCONI, 1991).
O uso dos métodos quantitativos se justifica diante da existência de quantidades significativas
de dados com objetivo de simplificação para melhor análise do fenômeno (FÁVERO et al, 2009). Para
realização da pesquisa, utilizaram-se formulários replicados em 65 dos 184 municípios do Estado do
Ceará. Os formulários, caracterizados como papeis de trabalho, foram aplicados pelo Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará no ano 2012 e respondidos pelas prefeituras municipais, em especial,
as secretarias responsáveis pelo meio-ambiente ou por obras e serviços municipais. De acordo com os
dados do IBGE (2010), os municípios respondentes abrigam 29% da população do Estado do Ceará.
Para a realização da análise dos dados a partir de técnicas estatísticas, foram analisadas as 13
perguntas objeto do formulário de coleta de dados efetuadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Ceará e, dentre estas perguntas, foram escolhidas 8 que poderiam verificar se os
municípios realizam a destinação adequada dos resíduos sólidos (H1) e confirmar se existe divergência
na forma como os municípios do estado do Ceará realizam a coleta municipal (H2). Os dados refletem,
portanto, a realidade dos municípios respondentes no que diz respeito à forma e à destinação dos
resíduos sólidos. As perguntas escolhidas, apresentadas no quadro 1, juntamente a suas respostas
passaram a constituir as variáveis a serem analisadas.
O trabalho foi desenvolvido considerando que não deve existir correlação entre as variáveis do
estudo, permitindo, dessa forma, a análise dos dados a partir da técnica análise de agrupamentos. A
técnica é utilizada para reunir indivíduos ou objetos em grupos que apresentem características
similares, exibindo, portanto elevada homogeneidade interna, atribuindo a esta técnica o status de
ferramenta útil de análise de dados em muitas situações (HAIR et al., 2005; FÁVERO et al., 2009).
O delineamento de uma análise de agrupamentos lida com partição do conjunto de dados para
formar agrupamentos. Hair (2005) afirma que o objetivo primário da análise de agrupamentos é dividir
um conjunto de objetos em dois ou mais grupos com base na similaridade dos objetos em relação a um
conjunto de características especificadas, complementando que ao formar estes grupos o pesquisador
poderá, entre outros objetivos, obter uma simplificação dos dados para posterior análise, o que constitui
o foco da pesquisa.
Para análise dos dados foram utilizadas medidas de associação que Fávero (2009) retrata como
útil para análise de dados não métricos. Considerando as variáveis coletadas para a realização da
pesquisa, o passo seguinte foi a determinação do algoritmo que fará o processo de agrupamento. Dentre
os algoritmos mais comumente usados têm-se duas categorias gerais: a hierárquica e não hierárquica
(HAIR, 2005).
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas na pesquisa
Forma de realização da coleta
1.
2.
3.

4.
5.

6.

O município possui coleta regular de resíduos sólidos? Sim
(1) Não (2)
A coleta de resíduos sólidos ocorre através de contrato (1),
delegação (2) ou é realizada pelo próprio município (3)?
No caso de delegação existe alguma cláusula de participação
da Prefeitura Municipal com fornecimento de combustível,
mão de obra? Sim (1) Não (2)
Qual é a metodologia utilizada para a coleta de lixo?
Convencional (1) Seletiva (2)
Qual é a periodicidade da coleta de Resíduos Sólidos? Diária
(1) 1 vez p/semana (2) 2 vezes p/semana (3) 3 vezes por
semana (4)
Qual é o tipo de veículo utilizado na coleta de lixo?
Caminhão compactador - CM 12m (1) Caminhão basculante
- CM 6m(2) Caminhão grade aberta - CM 6m (3) Misto (4)

Destinação dos resíduos
1. Os resíduos coletados são encaminhados para o
aterro sanitário? (1) Sim (2) Não
2. A disposição ou tratamento de resíduos das
unidades de saúde do município ocorre no mesmo
local de despejo dos resíduos domésticos? Sim (1)
Não (2)
3. Há queimadas no lixão? Sim (1) Não (2)

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Ao responder a pergunta sobre a utilização de um ou outro método, os autores colocam de uma
forma geral as vantagens e desvantagens de cada método e sugerem a utilização do método não
hierárquico em uma fase exploratória a fim de definir a quantidade de clusters para, na sequência,
utilizar-se do método hierárquico (CORRAR, 2012; HAIR, 2005 e FÁVERO, 2009). Seguindo a
sugestão dos autores, utilizou-se, inicialmente, o método hierárquico considerando a possibilidade de se
ter entre 02 a 06 clusters e, após análise dos resultados, optou-se pela opção de 02 clusters formados a
partir da categoria não hierárquica.
A pesquisa utilizou como ferramenta de tratamento dos dados os softwares IBM SPSS (versão
20) e Microsoft Excel (versão 2012) para a construção de tabelas e gráficos.
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Considerando que o estudo tem por finalidade a identificação da forma de coleta domiciliar dos
resíduos sólidos dos municípios do Ceará, a pesquisa utilizou a técnica da análise de conglomerados a
fim de analisar o comportamento de grupos de municípios.
Para dar continuidade na utilização da técnica, verificou-se a existência de correlação entre as
variáveis do estudo. Para tanto, foi efetuado o teste de correlação de Pearson, cujos resultados estão
apresentados na tabela 1. A partir da análise da matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre as
variáveis, verificou-se que não existiram variáveis com alto grau de correlação, próximo de -1 ou
próximo de +1 (FÁVERO, 2009). Considera-se como parâmetro para indicar um médio grau de
correlação quando p > 0,7. Assim, analisando essa matriz de coeficientes de correlações de Pearson
entre as variáveis, pode-se constatar que existiram duas variáveis (p= -0,713) com alto grau de
correlação entre si (coeficiente p > 0,7). Assim, optou-se por retirar a variável “Existe cláusula de
participação municipal no fornecimento de combustível e mão de obra?”. Dessa forma, todas as demais
variáveis puderam ser mantidas para aplicação da técnica de análise de conglomerados.
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Possui regularidade de coleta?

.a

.a

Contratação do serviço de coleta

.a

1

-,713** -,192

a

**

1 -,030

-,713

.a

.a

.a

Há queimadas no lixão?

.a

.a

.a

-,079 -,143

,049

,009

,103

.

Metodologia utilizada para coleta

.a

-,192

-,030

1

Periodicidade da coleta

.

a

-,079

-,004

,015

1

Tipo de veículo utilizado na coleta

.a

-,143

,097 ,281*

,128

Os resíduos coletados são encaminhados
para o aterro sanitário?

.

a

,049

-,073

A disposição ou tratamento de resíduos
das unidades de saúde do município
ocorre no mesmo local de despejo dos
resíduos domésticos?

.a

,009

-,035 -,092

Há queimadas no lixão?

.a

,103

-,075

,015

A disposição ou tratamento dos
resíduos das unidades de saúde do
município ocorre no mesmo local de
despejo dos resíduos domésticos?

.a

Existe cláusula de participação municipal
no fornecimento de combustível e mão de
obra?

,072

Os resíduos coletados são
encaminhados para o aterro
sanitário?

Tipo de veículo utilizado na coleta

Periodicidade da coleta

Metodologia utilizada para coleta

Existe cláusula de participação
municipal no fornecimento de
combustível e mão de obra?

Possui regularidade de coleta?

Contratação do serviço de coleta

Tabela 1 - Matriz de correlações entre as variáveis (coeficiente de Pearson)

-,004

,097

-,073

,015 ,281*

,072

-,092

,015

,128

-,035

-,202

,082

1

-,076

,122

,078

-,035 -,076

1

,143 ,314*
1 -,050

-,202

,122

,143

,082

,078

,314*

-,035 -,075

-,050

1

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Uma vez selecionadas as variáveis de estudo e constatado que não existe correlação entre as
variáveis a serem tratadas, a etapa seguinte foi utilizar o método hierárquico de forma exploratória para
a determinação da quantidade de grupos.
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Tabela 2 - Agrupamentos (método hierárquico)
Quantidade de Municípios
Clusters
6 grupos 5 grupos 4 grupos 3 grupos 2 grupos
1

48

48

48

58

60

2

4

5

5

5

5

3

7

7

10

2

4

1

2

2

5

2

3

6

3

Total

65

65

65

65

65

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

O resultado do agrupamento efetuado a partir da técnica hierárquica indica como agrupamentos
razoáveis, aqueles formados por dois ou três grupos, já que não existe uma variação tão grande entre a
quantidade de municípios destes grupos, conforme apresentado na tabela 2.
A partir da indicação da quantidade de clusters apresentadas com a utilização do modelo
hierárquico, aplicou-se aos agrupamentos o método não hierárquico para 02 e 03 clusters, apresentados
no quadro 2. A partir dos dados apresentados e da quantidade de variáveis, optou-se pela formação de
dois clusters. No primeiro cluster tem-se 55 municípios e, no segundo, 10 municípios.
Quadro 2 - Formação de clusters (método não hierárquico)
Número de casos em cada cluster
1

55,000

2

10,000

Casos válidos

65,000

Número de casos em cada cluster

Cluster
Cluster

1

10,000

2

11,000

3

44,000

Casos Válidos

65,000

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

A tabela 3 apresenta os valores iniciais que representam a média de cada variável dentro de cada
cluster. Estes clusters refletem as características de cada caso agrupado. Esta tabela apresenta também
os centróides finais. A partir da tabela, verificou-se que os clusters se definem a partir de 04 variáveis,
tendo-se assim poucas variáveis definidoras do agrupamento.
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Tabela 3 - Centróides iniciais e finais

1- O município possui coleta regular de resíduos sólidos? Sim (1) Não (2)
2- A coleta de resíduos sólidos ocorre através de contrato (1), delegação (2) ou é realizada pelo próprio
município (3)?
3- Qual é a metodologia utilizada para a coleta de lixo? Convencional (1) Seletiva (2)
4- Qual é a periodicidade da coleta de Resíduos Sólidos? Diária (1) 1 vez p/semana (2) 2 vezes p/semana
(3) 3 vezes por semana (4)
5- Qual é o tipo de veículo utilizado na coleta de lixo? Caminhão compactador - CM 12m (1) Caminhão
basculante - CM 6m(2) Caminhão grade aberta - CM 6m (3) Misto (4)

Inicial Final
Cluster Cluster
1 2 1 2
1 1 1 1
1

1

1

1

1

0

1

1

4

1

1

1

4

0

4

1

6- Os resíduos coletados são encaminhados para o aterro sanitário? (1) Sim (2) Não

2

1

2

2

7- A disposição ou tratamento de resíduos das unidades de saúde do município ocorre no mesmo local de
despejo dos resíduos domésticos? Sim (1) Não (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

8- Há queimadas no lixão? Sim (1) Não (2)
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

O quadro 3 apresenta os municípios formadores dos dois clusters. Os municípios pertencem a
diversas regiões do Ceará.
Quadro 3 - Classificação dos municípios nos grupos
Municípios Cluster 1 – 10 casos
Municípios Cluster 2 - 55 casos (cont.)
 Quixelô
 Cedro
 Ipueiras
 Maranguape
 Icó
 Reriutaba
 Poranga
 Alto Santo
 São Benedito
 Cruz
 Aquiraz
 Varjota
 Forquilha
 Caucaia
 Canindé
 Massapê
 Eusébio
 Cascavel
 Paramoti
 Maracanaú
 São Gonçalo do Amarante
 Tejuçuoca
 Catunda
 Apuiarés
 Novo Oriente
 Irauçuba
 Caridade
 Tamboril
 Santa Quitéria
 General Sampaio
 Acaraú
 Itapagé
Municípios Cluster 2 - 55 casos
 Barroquinha
 Itatira
 Horizonte
 Bela cruz
 Pentecoste
 Camocim
 Chaval
 São Luiz do Curu
 Meruoca
 Granja
 Tururu
 Senador Sá
 Itarema
 Umirim
 Cariré

Jijoca
de
Jericoacoara
 Uruburetama
 Carnaubal

Marco
 Paraipaba
 Croatá

Martinópolis
 Crateús
 Amontada

Miraíma
 Monsenhor Tabosa
 Ararendá

Morrinhos
 Acopiara
 Ipaporanga

Guaraciaba
do
Norte
 Assaré
 Nova Russas
Fonte: Dados da Pesquisa (2012).
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A tabela 4 apresenta o resultado do teste ANOVA, que reúne as variáveis que permitiram a
separação dos clusters. Por meio do teste, verificou-se que a variável que obteve a maior significância
para a separação dos clusters é a variável “Tipo de veículo utilizado na coleta” (F=177,14), que
apresentou significância para a formação dos dois clusters, ao nível de 5%, sendo, portanto, a variável
que discriminou os municípios na formação dos dois agrupamentos. O teste comprovou a baixa
diferenciação entre os dois clusters.
Tabela 4 - Análise de variância ANOVA
Cluster
Mean Square

Error
df

Mean Square

F

Sig.

df

1- Possui regularidade de coleta?

,000

1

,000

63

.

.

2 - Contratação do serviço de
coleta

,716

1

,282

63

2,542

,116

3- Metodologia
coleta

,085

1

,078

63

1,088

,301

,057

1

,398

63

,142

,707

5- Tipo de veículo utilizado na
coleta

53,270

1

,301

63

177,140

,000

6- Os resíduos coletados são
encaminhados para o aterro
sanitário?

,101

1

,307

63

,328

,569

7- A disposição ou tratamento de
resíduos das unidades de saúde do
município ocorre no mesmo local
de
despejo
dos
resíduos
domésticos?

,085

1

,249

63

,340

,562

8- Há queimadas no lixão?

,057

1

,430

63

,132

,718

utilizada

para

4- Periodicidade da coleta

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Em relação à forma de realização da coleta pelos municípios, verificou-se que as variáveis de
diferenciação se referem à quantidade de coleta que cada grupo realiza, conforme exposto na tabela 5.
Tabela 5 - Perfil dos clusters - Forma de realização da coleta
Variáveis
Cluster 1 (10 municípios)
1- Possui regularidade de
coleta?

Cluster 2 (55 municípios)

100% dos municípios possuem coleta 100% dos municípios possuem coleta regular
regular de resíduos sólidos
de resíduos sólidos

8 municípios realizam a coleta através de 52 municípios realizam a coleta através de
contrato
contrato
2 municípios realizam a própria coleta
3 municípios realizam a própria coleta
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

2- Contratação do serviço
de coleta
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Tabela 5 - Perfil dos clusters - Forma de realização da coleta (continuação)
2
municípios
não
informaram
1 município não informou
7
municípios
realizam
a coleta
3- Metodologia utilizada
53 municípios realizam a coleta convencional
convencional
para coleta
1 município declarou que realiza a coleta
1 município declarou que realiza a coleta
seletiva
seletiva
2
municípios
não
informaram
46 municípios realizam a coleta diária
9 municípios realizam a coleta diária 3 municípios realizam a coleta 1 vez por
4- Periodicidade da coleta
1 município realiza a coleta 1 vez por semana
semana
3 municípios realizam a coleta 2 vezes por
semana
1 município realiza a coleta 3 vezes por semana
3 municípios não informaram o tipo de
caminhão
16 municípios utilizam caminhão grade aberta 5- Tipo de veículo utilizado 2
municípios
utilizam
caminhão
CM 6m
na coleta
compactador - CM 12m
39 caminhões utilizam caminhões mistos
5
municípios
utilizam
caminhão
basculante - CM 6m
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

A partir das informações sobre diferenciação na periodicidade da coleta, verificou-se a
existência de alguma correlação entre a periodicidade da coleta e a população do município. A matriz
de correlação mede a associação linear entre as variáveis, por meio do coeficiente de correlação de
Pearson. A tabela 6 apresenta um coeficiente de Pearson de -0,137. De acordo com Fávero (2009),
considera-se como requisito de existência de correlação um coeficiente superior a 0,30. Desta forma,
verificou-se que não existe correlação entre a periodicidade da coleta e a população. De fato, ao
analisarmos os dados, verificou-se, por exemplo, que o menor município em termos populacionais,
General Sampaio, que apresenta uma população de 6.216 habitantes (IBGE 2010), realizava coleta
diariamente.
Tabela 6 - Matriz de correlação
Correlações
População
Pearson Correlation
População

1

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

5 Periodicidade da coleta

5 Periodicidade da coleta

Sig. (2-tailed)
N

-,137
,276

65

65

-,137

1

,276
65

65

Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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A tabela 7 apresenta a análise dos clusters formados considerando o perfil de destinação dos
resíduos sólidos. A análise da tabela mostrou que não existe diferenciação quanto à presença de
incidentes das variáveis nos dois clusters. Os clusters se diferenciam apenas na quantidade de
municípios.
Tabela 7 - Perfil dos clusters - Destinação dos resíduos
Variáveis
Grupo 1 (10 municípios)

Grupo 2 (55 municípios)

6- Os resíduos coletados são
encaminhados para o aterro
sanitário?

2 municípios destinam os resíduos
sólidos para aterro sanitário
8 não encaminham os resíduos sólidos
para aterro sanitário

3 municípios não informaram
11 municípios destinam os resíduos sólidos
para aterro sanitário e 41 não encaminham
os resíduos sólidos para aterro sanitário

7- A disposição ou tratamento
de resíduos das unidades de
saúde do município ocorre no
mesmo local de despejo dos
resíduos domésticos?

1 município trata os resíduos das
unidades de saúde em lugar diferente
dos
resíduos
domésticos
9 municípios tratam os resíduos das
unidades de saúde no mesmo local de
despejo dos resíduos domésticos

3
municípios
não
informaram
14 municípios tratam os resíduos das
unidades de saúde em lugar diferente dos
resíduos domésticos
38 municípios tratam os resíduos das
unidades de saúde no mesmo local de
despejo dos resíduos domésticos

8- Há queimadas no lixão?

1
município
não
informou
7 municípios informaram que há
queimadas no lixão
2 municípios responderam que não há
queimadas no lixão

8
municípios
não
informaram
29 municípios informaram que há
queimadas no lixão
18 municípios responderam que não há
queimadas no lixão

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

A tabela 8 apresenta de forma consolidada o perfil dos 65 municípios da amostra da pesquisa,
de onde se verifica que:








Todos os municípios realizam a coleta regular de resíduos sólidos.
De uma forma geral, a coleta é realizada por contrato (92%).
A maioria dos municípios realiza a coleta convencional (92%).
A maioria dos municípios realiza a coleta diariamente (85%).
A maioria dos municípios utiliza diversos tipos de caminhões na sua coleta (60%).
A maioria dos municípios não utiliza o aterro sanitário para destinação final (75%).
A maioria dos municípios trata os resíduos das unidades de saúde no mesmo local do
resíduo doméstico (72%).
 A maioria dos municípios realiza queimadas dos resíduos sólidos (55%).
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Tabela 8 - Perfil dos municípios - Consolidação dos clusters
Variáveis

Todos os municípios da amostra

1- Possui regularidade de coleta?

100% dos municípios realizam coleta regular de resíduos sólidos

2- Contratação do serviço de coleta

60
municípios
realizam
a
coleta
5 municípios realizam a sua própria coleta

3- Metodologia utilizada para coleta

3 municípios não informaram
60 municípios realizam a coleta convencional
2 municípios realizam coleta seletiva

4- Periodicidade da coleta

2 municípios não informaram
55 municípios realizam a coleta diária
4 municípios realizam a coleta 1 vez por semana
3 municípios realizam a coleta 2 vezes por semana
1 município realiza a coleta 3 vezes por semana

5- Tipo de veículo utilizado na coleta

3 municípios não informaram o tipo de caminhão
2 municípios utilizam caminhão compactador - CM 12m
5 municípios utilizam caminhão basculante - CM 6m
16 municípios utilizam caminhão grade aberta - CM 6m
39 municípios utilizam caminhão de forma mista

por

contrato

3 municípios não informaram
6- Os resíduos coletados são encaminhados para o
13 municípios destinam os resíduos sólidos para aterro sanitário
aterro sanitário?
49 não encaminham os resíduos sólidos para aterro sanitário
3 municípios não informaram
7- A disposição ou tratamento de resíduos das unidades 15 municípios tratam os resíduos das unidades de saúde em lugar
de saúde do município ocorre no mesmo local de diferente dos resíduos domésticos
despejo dos resíduos domésticos?
47 municípios tratam os resíduos das unidades de saúde no
mesmo local de despejo dos resíduos domésticos
8- Há queimadas no lixão?

9 municípios não informaram
36 municípios informaram que há queimadas no lixão
20 municípios responderam que não há queimadas no lixão

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

De uma forma geral, a análise a partir da técnica de conglomerados contribuiu para a
identificação dos aspectos que foram norteadores da forma de coleta e destinação dos resíduos sólidos
dos municípios do Estado do Ceará. Tais análises foram importantes para a confirmação ou rejeição das
hipóteses do estudo.
6 CONCLUSÃO
O estudo teve como objetivo analisar o sistema de coleta municipal de resíduos sólidos nos
municípios cearenses. Os resultados apontam achados importantes para que se considere o estágio atual
da coleta e destinação dos resíduos sólidos e, ainda, para que se compare com o que dispõe a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
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O primeiro achado da pesquisa constatou que os municípios realizam a coleta regular de
resíduos sólidos a partir de contratos. Imagina-se que ao terceirizar este serviço se tenha uma maior
especialização. Outra verificação foi que apenas 8% dos municípios realizam a coleta convencional,
dado bem distinto daqueles da ABRELPE (2010) que, por sua vez, destacam que 57,6% dos municípios
brasileiros indicaram a existência de iniciativas de coleta seletiva.
Os municípios cearenses, de uma forma geral, realizam a coleta diariamente (85%). Este é um
dado importante, considerando os esforços das políticas de resíduos sólidos, e; que a não realização da
coleta diária contribui para a contaminação do meio ambiente e ainda para proliferação de insetos.
Outra constatação foi que os municípios não utilizam transportes adequados para a coleta dos resíduos
sólidos.
A falta de utilização de aterros sanitários para destinação final foi constatada em 75% dos
municípios, o que leva a existência de lixões, que representam uma ameaça ao meio ambiente. Esta
situação é agravada pela destinação dos resíduos das unidades de saúde no mesmo ambiente dos
resíduos domésticos em 72% dos municípios pesquisados. A presença de queimadas destes resíduos
sólidos é outro ponto verificado que sinaliza um risco ambiental, uma vez que ao serem incinerados
liberam gases na atmosfera.
Considerando as hipóteses assumidas no estudo, rejeitou-se a hipótese de existência de
divergência na forma como os municípios do Estado do Ceará realizam a coleta municipal dos resíduos
sólidos e rejeitou-se também a hipótese de que os municípios cearenses dão destinação adequada aos
resíduos sólidos.
Observou-se, portanto, que na maioria dos municípios, o tratamento dos resíduos sólidos
apresentou características muito semelhantes, desde sua geração à disposição final, compreendendo
somente as atividades de coleta regular, transporte e descarga final, em espaços normalmente
selecionados por sua disponibilidade, tais como os lixões.
Novas práticas e infraestruturas precisarão ser desenvolvidas para permitir uma efetiva
separação dos materiais, a triagem destes e o posterior encaminhamento para as unidades de destinação,
que deixariam de ter um espaço único, pois contemplariam soluções integradas entre si e atenderiam às
características de cada sistema.
É consenso entre os gestores municipais ligados à área de meio-ambiente a necessidade em
aprimorar o tratamento e a destinação final do lixo, visto que os resíduos sólidos, de forma geral, são
apenas depositados em lixões, não se dispensando um tratamento mais elaborado. Por conseguinte,
além da infraestrutura necessária, é primordial a criação de uma política voltada ao manejo dos
resíduos sólidos com a definição dos recursos legais, humanos e financeiros adequados para tal
finalidade.
Os municípios precisam, primeiramente, elaborar seus planos de gestão integrada de resíduos,
pois é a partir dos mesmos que todas as demais ações serão desencadeadas. Tais planos precisam
contemplar a participação dos diversos atores envolvidos, as metas e objetivos a serem alcançados e,
acima de tudo, garantir a sustentabilidade econômica do sistema.
Vislumbra-se enfim, no plano municipal, a necessidade de novas mudanças, a partir de um
planejamento estruturado da disposição dos resíduos sólidos, que contemple os aspectos políticos,
sociais, econômicos, ambientais e favoreça a participação das organizações sociais e da sociedade
como um todo.
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Diante deste cenário, espera-se adotar um sistema de gerenciamento adequado dos resíduos
sólidos municipais, definindo um aprimoramento da política para sua gestão, assegurando uma
melhoria contínua do nível de qualidade de vida da população, protegendo o meio ambiente contra as
fontes poluidoras e promovendo práticas recomendadas para a saúde pública.
O estudo teve como limitação o fato de o total de municípios estudados não representar uma
amostra probabilística da população de 184 municípios cearenses. Estudos futuros devem se estender a
todos os municípios com a inclusão de variáveis que permitam situar os municípios cearenses em
padrões de qualidade de gerenciamento dos resíduos sólidos.
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Resumo: As mudanças climáticas e a interface de assuntos que se mostram ligados ao tema caminham na mesma direção
das indagações e incertezas a que o mesmo remete. Há 13 anos entrava em vigor o acordo climático global Protocolo de
Quioto, como uma tentativa de frear as emissões de gases do efeito estufa (GEE) com a ajuda de três mecanismos de
flexibilização, entre eles, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), único aplicado aos países em desenvolvimento.
Encerrado o primeiro período desse protocolo (2008-2012), de acordo com os dados da United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), o Brasil está entre os quatro países com maior número de projetos de MDL
registrados. O diagnóstico prévio dos mesmos é de suma importância, pois proporciona uma avaliação desses projetos bem
como identificar seu papel na mitigação das emissões de GEE. Para isso, foram consultados artigos, livros e sites da
UNFCCC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MTCI), responsáveis pelo registro e aprovação dos projetos,
respectivamente. Portanto, este artigo tem por objetivo realizar um diagnóstico prévio dos projetos de energia renováveis
registrados, desenvolvidos de acordo com a ACM 0002 “Metodologia consolidada para geração de eletricidade à rede a
partir de fontes renováveis”.
Palavras-chave: Energia renovável, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, Mercado de crédito de carbono, Economia
de baixo carbono.
Abstract: Climate change and interface issues that show related to the subject walking in the same direction of the
questions and uncertainties to which it refers. 13 years ago came into effect global climate agreement Kyoto Protocol, as an
attempt to curb emissions of greenhouse gases (GHG) with the help of three flexibility mechanisms, including the Clean
Development Mechanism (CDM), only applied to developing countries. Ended the first period of the Protocol (2008-2012),
according to data from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Brazil is among the four
countries with the highest number of registered CDM projects. The previous diagnosis of these shows is of paramount
importance as it provides an evaluation of these projects and their role in mitigating GHG emissions. For this, we consulted
articles, books and websites to the UNFCCC and the Ministry of Science, Technology and Innovation (MTCI), responsible
for the registration and approval of projects, respectively. Therefore, this paper aims to conduct a prior diagnosis of
registered renewable energy projects, developed in accordance with the methodological tool ACM 0002 "Consolidated
baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources".
Key-words: Renewable energy, Clean Development Mechanism, Carbon credit market, Carbon low economy.
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1. Introdução
Mudança Climática vigora com destaque entre os temas ambientais mais discutidos na
atualidade assim como as indagações que perpassam por essa temática, entre elas: desastres ambientais,
derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, entre outros. No entanto, ainda pouco
se sabe a respeito das origens e conseqüências do referido fenômeno, principalmente com relação ao
aumento das emissões de GEE na atmosfera, apontado como principal causador do aquecimento global.
Isso ocorre, porque não há consenso com relação a sua origem (ação antrópica ou processo natural da
Terra) e conseqüências. Independente disso, pelo principio da precaução é essencial que existam
estudos a respeito dos mecanismos criados para mitigar tal fenômeno como também ações concretas
para redução de GEE pelos principais emissores.
Aos esforços para entender e frear as mudanças climáticas estão os projetos de energia a partir
de fontes renováveis que contribuem para não emissão dos GEE, isso porque ao desenvolver esses
projetos os países se tornam menos dependentes de fontes não renováveis, como petróleo e carvão. O
MDL é um desses mecanismos que além de ajudar os países desenvolvidos a reduzir suas emissões de
GEE ao comprarem créditos de carbono de países em desenvolvimento, tal mecanismo também tem na
sua função contribuir para a sustentabilidade ambiental do país hospedeiro, através da obtenção de
tecnologias mais limpas.
Dentro desse contexto, em 12 de fevereiro de 2005, entrou em vigor o acordo climático
denominado Protocolo de Quioto. Nele foram criados três mecanismos para reduzir as emissões de
gases do efeito estufa (GEE) dos países desenvolvidos signatários do mesmo, em 5,2% referente as
emissões de 1990 entre 2008 e 2012. Entre esses mecanismos está o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), único mecanismo em que os países em desenvolvimento, como o Brasil, podem ajudar
os países signatários do acordo a reduzir suas emissões a partir da venda de créditos de carbono com
projetos, entre outros, de fontes de energia renovável. Ou seja, os países em desenvolvimento sediam
projetos que geram Certificados de Emissões Reduzidas (CER) e vendem seus créditos de carbono para
os países que necessitam reduzir as suas emissões de GEE.
O Brasil, segundo o site da UNFCCC (2013), está entre os países em desenvolvimento com
maior número de projetos de MDL registrados, é o quarto país em quantidade de projetos aptos a
comercializar créditos de carbono. No primeiro período do Protocolo de Quioto, foram registrados pela
UNFCCC 171 projetos de energia renovável localizados no Brasil. Destes, 85 foram desenvolvidos
segundo a ferramenta metodológica ACM 0002 - Metodologia consolidada de linha de base para
geração de eletricidade conectada à rede a partir de fontes renováveis. Ou seja, esta ferramenta
metodológica está presente em 49,7% dos projetos.
O diagnóstico prévio dos projetos de energia renovável que operam no âmbito do MDL no
Brasil é fundamental para identificar os desafios e oportunidades desses projetos diante das incertezas
que pesam sob um acordo climático futuro, a continuidade do Protocolo de Quioto e as oscilações do
mercado de carbono. A partir disso, pode-se avaliar se esses projetos poderão ajudar o Brasil a migrar

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

para um mercado interno de venda de créditos de carbono, contribuindo assim não somente para o
alcance das metas de diminuição de GEE futura, mas também para uma economia de baixo carbono.
Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo realizar um diagnóstico prévio dos
projetos de energia renovável localizados no Brasil desenvolvidos de acordo com a metodologia ACM
0002 – “Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable
sources” que foram registrados na UNFCCC até dezembro de 2012, período em que se encerrou o
primeiro período do Protocolo de Quioto. Tais projetos foram identificados, mapeados e analisados.
2. Desenvolvimento
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (2013) o setor de energia no Brasil é
baseado no uso de fontes renováveis. Em 08 de Junho de 2013, as usinas hidrelétricas correspondiam
por 64, 95% da geração de energia elétrica do país, as PCH por 3,6%, e a energia eólica por 1,69%.
Assim, as energias renováveis representam entorno de 70% da matriz energética brasileira. No Brasil,
os empreendimentos de energia não renovável são acionados somente quando a demanda por energia é
muito grande e as usinas baseadas em energia renovável não conseguem atingir toda essa demanda.
Em outras palavras, a operação de usinas hidrelétricas e termelétricas atuam em regime de
complementaridade. As fontes utilizadas transformam-se em variáveis avaliadas pelo ONS para
determinar o despacho, ou seja, quais usinas devem operar e quais devem ficar de reserva de modo a
manter, permanentemente, o volume de produção igual ao de consumo. A energia hidrelétrica, mais
barata e mais abundante no Brasil, é prioritária no abastecimento do mercado. As termelétricas, de uma
maneira geral, são acionadas para dar reforço em momentos chamados como picos de demanda ou em
períodos em que é necessário preservar o nível dos reservatórios (ANEEL, 2008).
Segundo Schaeffer et al, (2008), a disponibilidade de energia elétrica a partir de fontes
renováveis está suscetível as variações consequentes das mudanças globais do clima amplamente
relacionada com as emissões dos GEE. De acordo com esse autor o planejamento energético de longo
prazo no Brasil ainda não leva em consideração os potenciais impactos das mudanças climáticas no
sistema energético brasileiro. O Ministério de Minas e Energia (2013), através do Plano Decenal de
Expansão de Energia Elétrica 2010-2019, projeta para os próximos 10 anos, um aumento na demanda
de energia no país de aproximadamente 52,22%.
A tabela 1 a seguir apresenta os empreendimentos de energia elétrica em operação, a potência
fiscalizada e a porcentagem da participação dos mesmos na matriz energética brasileira.
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Tabela 1 - Empreendimentos de geração de energia elétrica em operação (08/06/2013)

Tipo

Quantidade

Potencia Fiscalizada (kW)

%

Central
Geradora
Hidrelétrica
(CGH)
Eólica (EOL)
Pequena
Central
Hidrelétrica
(PCH)
Central
Geradora
Solar
Fotovoltaica (UFV)
Usina Hidrelétrica (UHE)
Usina Termelétrica (UTE)
Usina Termonuclear (UTN)
TOTAL

418

253.413

0,21

95
457

2.092.541
4.441.746

1,69
3,60

14

7.617

0,01

191
1.673
2
2.850

80.207.481
34.507.767
1.990.000
128.361.831

64,95
27,94
1,61
100

Fonte: Adaptado de ANEEL (2013)

Por meio da Política Nacional Mudanças Climáticas (PNMC), o governo brasileiro estabeleceu
a meta de redução das emissões projetadas até 2020 entre 36,1% e 38,9% respectivamente. Com isso, o
país deverá reduzir até 2020 entre 1.168 milhões de tCO2e a 1.259 milhoes de toneladas de CO2e, meta
fixada no Art. 6º do Decreto 7.390. Dentre as ações estabelecidas pelo governo brasileiro para
atendimento dessas metas, estão a redução do desmatamento da Amazônia em 80% e no Cerrado uma
redução de 40%; restauração das áreas de pastos; ampliação do uso do biocombustível; aumento da
eficiência energética; fontes alternativas de energias, dentre outros (BRASIL, 2010; 2011; 2012). No
Art. 5º, inciso VII, da PNMC, dentre as diretrizes fixadas, está “a utilização de instrumentos financeiros
e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima”.
Os projetos de energia renovável registrados na UNFCCC estão elegíveis a operar no âmbito do
MDL. Ou seja, eles estão aptos a vender créditos de carbono por um período de, no mínimo, 10 anos.
Já os projetos aprovados pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC),
Autoridade Nacional Designada (AND) vinculada ao MCTI, responsável pela aprovação dos projetos,
podem solicitar o registro na UNFCCC para posteriormente, se registrados, também comercializar
créditos de carbono.
O MDL é um mecanismo que além de ajudar os países desenvolvidos a reduzir suas emissões
de também tem na sua função contribuir para a sustentabilidade ambiental desses países através da
obtenção de tecnologias mais limpas. De acordo com os dados da UNFCCC, o Brasil é o quarto país
em quantidade de projetos de MDL registrados na UNFCCC até dezembro de 2012. Em primeiro lugar
está a China, seguido da Índia e em terceiro lugar estão outros países.
O MDL, uma ferramenta de mercado, permitiu difundir a via mercadológica no tratamento das
questões ambientais, frente ao fenômeno do aquecimento global, viabilizando, assim, a criação de um
novo mercado, denominado mercado internacional de comercialização de créditos de carbono
(SIMONI, 2009).
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De acordo com Silva Junior (2011), os principais compradores dos créditos de carbono,
oriundos de projetos de MDL brasileiros são: Reino Unido, Japão, Nova Zelândia além da Holanda.
A criação de um mercado de carbono emergiu a partir da necessidade de instituir ferramentas de
mercado que, frente as realidades e grau de industrialização de países desenvolvidos, lhes permitissem
compensar seus excessos de emissões por meio da compra de créditos de carbono em países em
desenvolvimento, permitindo-lhes, assim, cumprirem suas metas estabelecidas pelo Protocolo de
Quioto ( SEIFFERT, 2009).
Dessa forma, o mercado de carbono brasileiro seja na categoria regulada ou voluntária poderá
se consolidar no país, já que ainda apresenta participações tímidas se comparado com outros países,
bem como, poderá contribuir significantemente para o alcance das metas governamentais estabelecidas
na PNMC já que os projetos brasileiros são potenciais redutores de emissão, contribuindo para
estabelecer uma economia de baixo carbono no país (SOUZA, 2011).
Esse cenário demonstra a importância desses projetos na redução das emissões globais de GEE.
Tais contribuições podem ser ampliadas a partir de política públicas criadas pelos agentes
governamentais utilizando esses projetos como instrumento de execução dessas políticas
(TELESFORO; LOIOLA, 2009), sobretudo nos países emergentes, a exemplo do Brasil, que tem
estabelecido dentre suas ações a busca da economia de baixo carbono.
Segundo Stela; Smid; Azevedo et al (2011) na COP-17 realizada em 2011 na cidade de
Durban, na África do Sul foi estabelecida a prorrogação do Protocolo de Quioto com a assinatura do
segundo período de vigência do acordo global para conter as emissões de GEE que iniciou em janeiro
de 2013 e segue até dezembro de 2017. Tal acordo trouxe novas perspectivas e desafios para o mercado
de carbono regulado assim como a necessidade de avaliar o primeiro período do protocolo para
aprender as lições do mesmo e aperfeiçoar o mercado de comercio de créditos de carbono.
A prorrogação do Protocolo de Quioto foi de grande importância para o crescimento e
consolidação do mercado de carbono internacional, o que poderá contribuir para o aumento do número
de atividades de projetos de redução de emissão no mundo. Além disso, com o aditivo do acordo, novas
regras foram estabelecidas, como a inclusão de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a
exemplo dos emergentes Brasil, China, Índia que no primeiro período do acordo não tiveram metas,
mas com a prorrogação do acordo terão metas obrigatórias de emissão e deverão enviar até 2017 suas
metas internas de redução de emissão de GEE para a ONU, para fixação de uma meta global de
redução de emissão (STELLA; SMID; AZEVEDO et. al., 2011).
Por outro lado, Conejero (2007) chama a atenção para a necessidade de se observarem os riscos
intrínsecos e extrínsecos aos projetos de MDL. Isso porque o mercado regulado pelo Protocolo de
Quioto é marcado por incertezas em função tanto do ambiente institucional quanto, também, da
incapacidade do acordo não se sustentar pós-2012.
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Para Lovins e Cohen (2011), a inexistência de acordos que definam um padrão global de
mecanismos de combate às mudanças climáticas tem enfraquecido o mercado regulado. Nesse sentido,
a prorrogação do Protocolo de Quioto na COP 17 realizada na África do Sul, em dezembro de 2011,
representou um grande avanço nas ações globais de combate às mudanças climáticas, deixando
evidente a importância desse acordo para os países, bem como uma oportunidade ao desenvolvimento e
consolidação de um mercado internacional de comercialização de créditos de carbono tanto no âmbito
regulado, quanto no âmbito voluntário, já que dentre as metas estabelecidas, ficou decidido que todos
os países (Anexo I e não Anexo I) deverão enviar suas metas de emissões para ONU até 2017, quando
deverá ser estabelecido metas globais de redução de GEE.
Na 18ª Conferência das Partes (COP 18) da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, em Doha, no Catar, ocorrida em 2012, o segundo período do Protocolo de Quioto foi aprovado
de 2013 a 2020. Ainda segundo o site da UNFCCC (2013) foi reforçada a idéia de determinação e
estabelecimento de um calendário para adotar um acordo climático universal até 2015, que entrará em
vigor em 2020. Também foi enfatizada a necessidade de aumentar a ambição de reduzir os GEE bem
como ajuda aos países mais vulneráveis a se adaptar. Ainda, ocorreram progressos com relação ao
apoio financeiro e de tecnologia visando investimentos em energia limpa e crescimento sustentável nos
países em desenvolvimento.
Em 2013, a cidade de Varsóvia, na Polônia receberá a 19ª Conferência das Partes (COP 19). Tal
conferência deve buscar a definição para os compromissos financeiros antes de 2020, quando deve
vigorar o novo acordo global. Setores como o de aviação e navegação devem ser endereçados em 2013
de forma mais concreta. A operacionalização do Fundo Verde de Clima não pode passar de 2013. A
COP 19 deve também perseguir as metas de mitigação necessárias para que as emissões de GEE
comecem a declinar. Ainda, consultas em relação aos Planos Nacionais de Mitigação devem ser
conduzidas para favorecer a implementação e tornar operacionais os mecanismos tecnológicos de 2013
em diante.
Portanto, diante de um futuro incerto no que se refere a continuidade do Protocolo de Quioto
identificar e mapear para aprofundar o conhecimento sobre esses projetos é de grande importância,
porque possibilitará a realização de um diagnóstico sobre tais projetos, dando suporte para a
identificação dos desafios e oportunidades desses projetos diante das incertezas do mercado de
carbono. A partir disso, pode se avaliar se esses projetos poderão ajudar o Brasil a migrar para um
mercado interno de venda de créditos de carbono, contribuindo assim não somente para o alcance das
metas de diminuição de GEE futura, mas também para uma economia de baixo carbono.
3. Método de Pesquisa
Para a realização desse estudo e, portanto do diagnóstico dos projetos, a pesquisa se deu em
duas etapas distintas. Na primeira, realizou-se pesquisas sobre os temas que norteiam o vigente estudo,
através da análise bibliográfica e documental, de caráter exploratório, em livros, periódicos, artigos,
relatórios técnicos e bases de dados nacionais e internacionais.
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Na segunda etapa foi realizada análise do conteúdo dos Project Document Design (PDD) de
cada projeto registrado na UNFCCC até dezembro de 2012 e desenvolvidos conforme ferramenta
metodológica ACM 0002, objeto de estudo desse artigo. Além da utilização dos dados da UNFCCC,
também foram utilizadas informações referentes a aprovação dos projetos que constam no site do
MCTI, a AND brasileira. A partir da metodologia descrita acima, foi possível a identificação dos
projetos, realização do mapeamento e diagnóstico dos mesmos.
O estudo foi realizado com dados dos projetos de energia renovável localizados no Brasil e
registrados no primeiro período do Protocolo de Quioto, ou seja, até dezembro de 2012. Tal
delimitação do estudo se justifica pela importância de diagnosticar projetos de MDL durante o primeiro
período do acordo global tornando possível o conhecimento real a cerca desses projetos. Assim, foi
mapeado todos os projetos do mercado de carbono registrados a partir do ano de 2005, ano em que o
Brasil teve o primeiro projeto de MDL registrado até o ultimo registro no primeiro período do
protocolo.
Através dos norteadores do estudo foi possível a realização de análises, reflexões e diagnósticos
a respeito dos projetos. Isso, porque as questões que abrangem o estudo vão desde a fase de aprovação,
validação, registro até o período de emissão dos créditos. Devido a atualidade do tema os resultados
obtidos devem ser vistos como base para outros estudos, principalmente, após 2012, quando ocorre o
período de prorrogação do acordo climático global, definido até 2017.
4. Análise e discussão dos resultados
A partir da metodologia adotada foi possível a realização da identificação dos projetos objeto de
analise desse artigo. Eles são projetos que estão localizados no Brasil, foram registrados na UNFCCC
de acordo com a ferramenta metodológica da ACM 0002 durante o primeiro período do acordo
climático Protocolo de Quioto, ou seja, até dezembro de 2012 e, portanto estão aptos a operar no
âmbito do MDL podendo comercializar os créditos de carbono gerados a partir de suas atividades.
Em uma segunda etapa, após a identificação, foi realizado o mapeamento dos projetos, a
compilação e analise dos dados disponíveis. Dentre as informações obtidas estão a localização por
região geográfica e Estado, quantidade estimada de CER, tamanho dos projetos (pequena ou larga
escala), tipo de fonte renovável utilizada e escolha do período de creditação (fixo ou renovável).
A figura 1 apresenta a quantidade de projetos de energia renovável por ano, entre o período de
2005 a 2012, aprovados e registrados, localizados no Brasil e elaborados de acordo com a metodologia
ACM 0002. O ano de 2012 apresentou o maior número de aprovações e registros. Isso se deve em
função do término do primeiro período do Protocolo de Quioto, ocorrido em dezembro de 2012. A
União Européia, maior compradora de créditos de carbono, anunciou que compraria os CER, apenas de
projetos registrados até essa data, o que explica a grande quantidade de projetos registrados durante o
ano de 2012 em comparação com os anos anteriores.
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Figura 1 - Projetos de aprovados e registrados por ano desenvolvidos de acordo com a ACM 0002 (2005-2012).
Fonte: Elaborado a partir dos dados da UNFCCC (2013) e MCTI (2013).

Os projetos registrados na UNFCCC apresentam um cálculo estimado de Certificados de
Emissões Reduzidas (CER). Assim, através dos dados informados pelos participantes dos projetos no
Project Design Document (PDD) verificou-se que de 2005 a dezembro de 2012, os projetos de energia
renovável desenvolvidos no Brasil de acordo com a metodologia ACM 0002, estimam reduzir
7.598.919 tCO2e. A tabela 2 apresenta o número de CER estimados pelos participantes dos projetos.
Tabela 2 - Quantidade de CER estimados

Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Certificados de Emissões Reduzidas (CER) Estimados
538.587
204.942
872.727
268.314
188.148
245.902
5.280.299
7.598.919
Fonte: Elaborado a partir dos dados da UNFCCC (2013).

Referente ao período de créditos dos projetos, eles podem ser fixos (10 anos) ou renováveis (07
anos podendo ser renovado por mais dois períodos de 07 anos, totalizando 21 anos de venda de créditos
de carbono). O Brasil possui em sua maioria projetos com período de créditos renovável, ou seja, dos
85 projetos registrados, 76 apresentam período renovável de crédito e somente 09 tem período de venda
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de crédito fixo, esses projetos são em sua maioria PCH, assim 89% dos projetos apresenta período
renovável de crédito, conforme apresenta a tabela 3 abaixo.
Tabela 3 - Tipo de período para a comercialização dos créditos de carbono

Período de Crédito
Fixo
Renovável

Quantidade de projetos
09
76

Porcentagem
11 %
89%

Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis da UNFCCC (2013).

Com relação ao tamanho, os projetos podem ser de pequena, larga escala ou ambos. Foi
verificado que um projeto de usina hidrelétrica registrado em 2008 apresenta usinas de larga e pequena
escala, isso porque um projeto registrado pode apresentar mais de uma usina de energia elétrica, por
esse motivo na tabela abaixo a quantidade é maior do que o total de projetos analisados nesse estudo.
Foi verificado que somente 3% dos projetos são de pequena escala e a quase totalidade dos projetos,
97% são de larga escala, conforme apresenta a tabela 4 abaixo:
Tabela 4 - Tipo de escala dos projetos de MDL

Tipo de escala
Pequena
Larga

Quantidade
03
83

Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2013).

Os tipos de fonte de geração de energia renovável presentes nos projetos são: Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH), Hidrelétricas, Usinas Eólicas, Aterro Sanitário e Biomassa. A maioria dos projetos
são PCH (37 projetos) e Centrais Eólicas (34 projetos), conforme apresentado na tabela 5:
Tabela 5 - Tipo de projeto de MDL

Tipo de projeto
Pequenas Centrais Hidrelétricas
Usinas Eólicas
Hidrelétricas
Aterro Sanitário
Biomassa
Total

Quantidade
35
34
08
05
01
85

Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2013).

As PCH juntamente com as Usinas Eólicas representam mais de 80% dos projetos, conforme
pode ser verificado na figura 2 a seguir:
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Tipo de projeto de MDL por fonte
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Figura 2 - Projetos por tipo de fonte renovável
Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2013).

Os projetos estão concentrados em 16 Estados brasileiros e estão presentes nas 05 regiões
geográficas do País. A região com maior número desses projetos é a região Nordeste com 37% do total,
seguida da região Sul e Sudeste que apresentam 25% e 24%, respectivamente, conforme a figura 3
abaixo.
Projetos por região geográfica

NORDESTE
37%

SUL
25%

SUDESTE
24%

NORTE
3%

CENTRO-OESTE
11%

Figura 3 - Projetos por região geográfica.
Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2013).

No que se refere ao número de projetos por Estado, o Rio Grande do Sul é o que apresenta
maior número, 19 no total. Desses, 18 são de larga escala e somente 01 projeto de pequena escala.
Além disso, dos 19 projetos localizados nessa região, 11 são PCH, 05 são Usinas Eólicas, 02 são
Usinas Hidrelétricas e uma usina a partir de biomassa, este último sendo o referido projeto de pequena
escala dessa região.
Em segundo lugar, três Estados apresentam o mesmo número de projetos, o Rio Grande do
Norte, Ceará e Minas Gerais contam com 11 projetos cada. Todos os projetos do RN e CE são usinas
eólicas de larga escala. Em contrapartida, todos os projetos mineiros têm os recursos hídricos como
fonte de energia, são 10 projetos de PCH e um projeto de Usina Hidrelétrica. e assim como RN e CE
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todos são de larga escala. A distribuição da porcentagem de projetos por Estado será apresentada na
figura 4 a seguir.
Projetos por Estado (%)
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CE
MG
SP
MT
Outros

Figura 4 - Porcentagem de projetos por Estado
Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis na UNFCCC (2013).

É possível observar que os projetos de energia renovável registrados na UNFCCC brasileiros
até dezembro de 2012 levaram em consideração as características geográficas do País para ser
implementados, assim a região nordeste com maior potencial eólico a maior concentração de projetos
eólicos registrados e a região Sul e Sudeste com maior incidência de rios com quedas com potencial
para gerar energia apresentam maior incidência de projetos de energia renovável de usinas hidrelétricas
e de pequenas centrais hidrelétricas.
5. Considerações Finais
Os projetos de MDL e o mercado de carbono, bem como os temas relacionados ao assunto,
perpassam pelos esforços de pesquisadores e instituições de âmbito global identificar as oportunidades
e os desafios que se apresentaram durante o primeiro período de vigência do Protocolo de Quioto bem
como os avanços e retrocessos que ocorrem desde a Conferência em Quioto. A complexidade em
analisar um acordo de âmbito global bem como seus mecanismos não limita a importância da
realização de diagnósticos dos projetos de MDL. Assim, os próximos passos poderão ser dados com o
intuito de aperfeiçoar o que até o presente momento já foi realizado, tanto no âmbito global como na
realidade aplicada as organizações que submeteram projetos para venda de créditos de carbono nesse
primeiro período do acordo bem como as regiões dos países que hospedaram tais projetos.
Logo, o diagnóstico dos projetos, envolvendo os esforços para minimizar as emissões de GEE,
se apresenta como primeiro passo para entendimento do que ocorreu no primeiro período do vigente
acordo. Afinal, sem o conhecimento dos mesmos, não é possível a concretização de ações futuras
efetivas bem como o aperfeiçoamento do que até aqui já foi realizado.
Dentro desse contexto, o diagnóstico realizado mostrou que:
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Brasil está entre os países com maior numero de projetos de MDL do mundo;
A grande maioria dos projetos registrados na UNFCCC, localizados no Brasil, são de energia
renovável e foram desenvolvidos de acordo com a metodologia ACM 0002;
O ano de 2012 apresentou maior número de projetos aprovados e registrados, isso ocorreu em
função da proximidade com o final do primeiro período do Protocolo de Quioto.
Os projetos de energia renovável, de acordo com a metodologia ACM 0002, localizados no
Brasil, registrados na UNFCCC até dezembro de 2012, são em sua maioria, PCH e usinas
eólicas;
A grande maioria dos projetos registrados são de larga escala;
As cinco regiões geográficas do País hospedam projetos registrados de MDL;
A região nordeste é a região com maior quantidade de projetos eólicos registrados, enquanto
que a região Sul apresenta maior numero de projetos hidrelétricos e PCH;
A maioria dos projetos apresenta período de venda de créditos renovável;
Apesar de a região Sul apresentar menor número de projetos quando comparado com a região
Nordeste, o Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de projetos registrados do País.

O diagnóstico prévio foi fundamental para traçar um perfil desses projetos, bem como sua
contribuição para a diminuição dos GEE em âmbito nacional. A partir disso, pode-se afirmar que esses
projetos podem ajudar o Brasil a migrar para um mercado interno de venda de créditos de carbono,
contribuindo assim, não somente para o alcance das metas futuras de emissão de GEE adotadas pelo
Brasil diante de outros países, mas também para migração para uma economia de baixo carbono.
Portanto, diante das incertezas que pairam sob um acordo climático futuro, da continuidade do
Protocolo de Quioto bem como do mercado de venda de crédito de carbono, ao mesmo tempo em que o
País se direciona para uma economia de baixo carbono, sugere-se a realização de estudos que visem a
realização do diagnóstico completo, bem como identificação dos desafios e oportunidades desses
projetos após o primeiro período do referido acordo. Isso possibilitará que decisões tomadas referentes
ao tema, possam ser melhor conduzidas, auxiliando não somente a esfera pública, mas as instituições
privadas participantes ou aquelas indiretamente afetas por esses projetos.
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Resumo: Este trabalho, teórico, é motivado pela ideia de que a investigação do processo de institucionalização do
comportamento organizacional sustentável, em organizações, pode facilitar a identificação, elaboração e adoção de
processos gerenciais inovadores que viabilizem a sustentabilidade empresarial. Para tanto, o artigo explora primeiro, o
conceito de desenvolvimento sustentável e a subsequente introdução deste nos estudos organizacionais, para, depois, buscar
interações entre as abordagens de teoria institucional e os estudos sobre cultura organizacional, que permitam apoiar a
investigação da gestão organizacional voltada para a sustentabilidade. Neste sentido, os autores concluíram que o processo
de mudança organizacional rumo à institucionalização do comportamento sustentável pode ser pesquisado através dos
diversos níveis da cultura organizacional propostos por Schein (1984) e de acordo com as três fases do processo de
institucionalização propostas por Tolbet e Zucker (1999): habitualização, objetificação e sedimentação, o que poderá trazer
novas possibilidades de compreensão do fenômeno.
Palavras-chave: Comportamento Organizacional, Sustentabilidades, Processo de Institucionalização, Desenvolvimento
Sustentável.

Abstract: This paper, theoretical, is motivated by the idea that the investigation of the institutionalization process of
sustainable organizational behavior can facilitate the identification, elaboration and adoption of innovative management
processes that enable business sustainability. To do so, the article first explores the concept of Sustainable Development and
its subsequent introduction on Organizational Studies, to then seek interactions between the approaches of Institutional
Theory and studies on Organizational Culture, enabling support research focused on organizational management
sustainability. In this sense, the authors concluded that the process of organizational change towards institutionalization of
sustainable behavior could be studied according the levels of the organizational culture proposed by Schein (1984) and
according to the three phases of the institutionalization process proposed by Tolbet and Zucker (1999): habitualization,
objectification and sedimentation. This approach can bring up new possibilities for understanding the phenomenon.
Key-words: Organizational Behavior, Sustainability, Institutionalization Process, Sustainable Development.
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Introdução
Desde as primeiras publicações e discussões que ajudaram a popularizar as ideias dos
movimentos ambientalistas, os princípios relacionados ao conceito de Desenvolvimento Sustentável desenvolvimento econômico com responsabilidade social e sustentabilidade ambiental -, vêm passando
por um processo de institucionalização em diversos países. Esta institucionalização tem gerando novas
demandas para as organizações, principalmente as empresariais, que estão sendo pressionadas a uma
atuação que busque, igualmente, um bom desempenho nestas três dimensões (BARBIERI et al., 2010).
Neste sentido, a inovação passa a ter uma posição central para estas organizações, que precisam
lidar com inovações de processos - o que inclui aumento da integração vertical e horizontal, novas
práticas de recursos humanos, inserção da tecnologia de informação – e, inovações na estrutura -, o que
abrange tendências de achatamento e descentralização (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008). Além
disso, os limites da organização se ampliam e esta passa a considerar fortemente stakeholders externos
em seu processo de tomada de decisão (UNERMAN; BENNETT, 2004).
No entanto, os processos, a estrutura e as práticas de uma organização estão fortemente
vinculados às suas metas, ideais e filosofias, os quais são influenciados por valores organizacionais
básicos que norteiam o processo de tomada de decisão, compondo a cultura organizacional, a qual foi
construída ao longo do tempo, através de uma história compartilhada pelos membros da organização e
não pode ser facilmente modificada (SCHEIN, 1984). Isto posto, a adoção de modelos que favoreçam
um comportamento organizacional sustentável, mas que entrem em conflito com uma cultura já
estabelecida na empresa, tem menor chance de ser bem sucedida (BAUMGARTNER, 2009).
Neste contexto, esta pesquisa é motivada pela ideia de que o processo de mudança
organizacional, rumo ao comportamento organizacional sustentável, deve ser investigado buscando-se
compreender as condições iniciais, os padrões emergentes das interações e as transformações que
ocorrem ao longo do tempo em organizações que estejam buscando sedimentar este tipo de
comportamento em sua cultura, como forma de facilitar a identificação, elaboração e adoção de
processos gerenciais inovadores que viabilizem a sustentabilidade organizacional.
Assim, o objetivo deste trabalho é estruturar e apresentar, através de uma reflexão teórica, um
framework que apoie a investigação da gestão organizacional voltada para a sustentabilidade. Para
tanto, o artigo explora primeiro, o conceito de desenvolvimento sustentável e a subsequente introdução
deste nos estudos organizacionais, para, depois, buscar interações entre as abordagens de teoria
institucional e os estudos sobre cultura organizacional. Espera-se que esta discussão possa sensibilizar
pesquisadores para a investigação empírica do comportamento organizacional sustentável, utilizando as
abordagens sugeridas.

1 Desenvolvimento sustentável
Alguns trabalhos tiveram grande importância para a evolução de conceitos e abordagens que
contribuíram para a discussão sobre o Desenvolvimento Sustentável. Entre elas, o livro de Rachel
Carson Silent Spring (Primavera Silenciosa) de 1962, a abordagem filosófica da Ecologia Profunda
(Deep Ecology) (NAESS, 1973) e a obra de Schumacher, Small is Beautiful: a study of economics as if
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people mattered (1973), que apresentavam críticas ao pensamento econômico tradicional e onde estão
presentes os argumentos para o desenvolvimento da Economia Ecológica que reconhece a necessidade
de maior integração entre o sistema econômico e o ambiente natural no qual aquele se insere
(COSTANZA; DALY, 1987).
No início dos anos 80, a ONU intensificou debates sobre estas questões através da Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (World Commission on Environment and
Development-WCED). Seu relatório final, Our Commom Future (Nosso Futuro Comum) define
Desenvolvimento Sustentável (DS) como sendo aquele que atende às necessidades do presente, sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades (BRUNDTLAND,
1987). Expõe-se ao longo do relatório a compreensão de que o DS está atrelado a questões econômicas,
sociais, culturais e políticas. Neste sentido, considerando os princípios do Desenvolvimento
Sustentável, a Declaração do Milênio das Nações Unidas, identifica como os valores fundamentais para
o século XXI: liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade
compartilhada.
Apesar da ampla aceitação do conceito de DS apresentado pela WCED em 1987, um debate
imediato se estabeleceu em torno deste tema (e.g. MEBRATU, 1998; FABER; JORNA; ENGELEN,
2005), sendo que vários autores elaboraram críticas (ver CASTRO, 2004) e sugestões de novas
definições (e.g. GLADWIN; KENNELY; KRAUSE, 1995). No intuito de identificar e classificar
diferentes compreensões e usos deste conceito, alguns autores procuram comportar visões concorrentes
em suas análises. Uma análise relevante para a compreensão da literatura na área é a realizada por
Ekins e colaboradores (2003), que apresentam uma abordagem econômica para o entendimento da
sustentabilidade. Estes autores definem quatro tipos de capital: o capital manufaturado (máquinas,
estradas, fábricas etc.), o capital humano (que compreende as capacidades individuais para o trabalho),
o capital social (redes ou organizações através das quais as contribuições dos indivíduos são
mobilizadas e coordenadas) e o capital natural (que comporta a provisão de recursos naturais para a
produção, a capacidade do ambiente de absorver resíduos e poluição e as condições ambientais criadas
pelo clima).
Ainda segundo Ekins et al. (2003), a criação de riqueza é compreendida como o processo de
usar os quatro tipos de capital, em combinação, para dar origem a fluxos de bens e serviços que as
pessoas desejam, de tal forma que os estoques de capital e os fluxos não monetários de serviços do
capital natural sejam mantidas ou aumentados em quantidade ou qualidade. Se o capital não for
mantido, então, eventualmente, o fluxo de bens e serviços a que ele dá origem irá diminuir, ou seja,
qualquer nível de fluxo que está associado com uma redução no estoque de capital é insustentável.
Como exemplo, um capital social em declínio seria um indicador inequívoco de insustentabilidade no
fluxo de bens e serviços que dele derivam. Desta forma os autores associam cada tipo de capital a um
tipo de sustentabilidade. Por exemplo, um declínio no estoque de capital natural é visto como um sinal
de insustentabilidade ambiental.
Desta compreensão, Ekins et al. (2003) questionam a substitutibilidade entre os tipos diferentes
de capital, ou seja, se a sustentabilidade seria alcançada mesmo com o declínio de um tipo de capital,
desde que outro tipo fosse cada vez maior, para compensar este declínio. Considerando este
questionamento, os autores classificam a sustentabilidade como forte ou fraca onde: a) a
sustentabilidade ambiental fraca deriva da percepção de que o bem estar humano não é, normalmente,
dependente de uma forma de capital específica e pode, com algumas exceções, ser mantida pela
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substituição de um capital por outro; e b) a sustentabilidade ambiental forte deriva de uma percepção
diferente, onde a substituição do capital é fortemente limitada (EKINS et al., 2003).
Para Nielsen (2010), as sociedades ocidentais apresentam uma abordagem do DS mais alinhada
com uma sustentabilidade fraca e, como Castro (2004), ele defende que a definição da WCED (1987)
para DS se adéqua a uma perspectiva neoclássica, onde a maior preocupação seria atender às demandas
humanas. Corroborando estes argumentos, alguns autores defendem que o DS não deve ser
compreendido dentro de uma visão tradicional da Ciência, determinística, linear e reducionista, mas
que precisa ser compreendido como um processo dinâmico, aberto, auto-organizado e evolutivo, que
ocorreria em sociedades cujas estruturas sociais emergissem fundamentalmente a partir das interações
locais entre seus constituintes (RIHANI; GEYER, 2001; RIHANI, 2002; SILVA NETO, 2004; SILVA
NETO; BASSO, 2010).
Adotar estes argumentos implica em reconhecer que os caminhos para alcançar o DS não
podem ser previstos, mas sim, passam por um amplo processo de aprendizado da sociedade como um
todo, com destaque para as propriedades emergentes dos sistemas sociais (SILVA NETO; BASSO,
2010). Nesta abordagem, o foco da ação não está no resultado final, mas na produção das condições
que podem permitir que a sociedade se desenvolva de forma sustentável. Assim, o estabelecimento de
caminhos prontos pode ajudar a definir um ponto de partida, mas não o ponto de chegada, devendo
cada país, região ou organização encontrar a bases sobre as quais possam se desenvolver. A
compreensão das condições iniciais, dos padrões emergentes das interações e das transformações que
ocorrem ao longo do tempo se torna importante na indicação de iniciativas que podem aumentar as
chances de sucesso no sentido de um DS (RIHANI, 2002; SILVA NETO; BASSO, 2010).
Ante tantas ponderações quanto ao conceito de DS e, para permitir uma compreensão mais
ampla deste, Quental, Lourenço e Silva (2011) buscam identificar os princípios que levam ao conceito
de Sustentabilidade. Neste intuito, estes autores fundamentam-se nos objetivos específicos da
Sustentabilidade, mas também incorporam novas contribuições resultantes, por exemplo, do
reconhecimento da complexidade e incerteza do sistema, listando quatro princípios fundamentais que
contribuem para construir o conceito de Sustentabilidade:
 O princípio referente aos limites: a economia humana está incorporada dentro da ecosfera.
Como tal, a Sustentabilidade depende da garantia de que a escala da economia humana seja baixa o
suficiente para permitir a manutenção de sistemas de suporte à vida saudável, ou seja, Sustentabilidade,
como a ideia de que a escala da economia humana não deve exceder a capacidade de suporte do
ambiente.
 O princípio referente aos meios e aos fins: recursos naturais e a economia têm um valor
instrumental no alcance do bem-estar e desenvolvimento sociais. O crescimento econômico não é
entendido como um fim em si mesmo, mas um instrumento que pode ajudar a alcançar objetivos
sociais, assim, a sustentabilidade visa manter a natureza, os sistemas de apoio à vida, o
desenvolvimento de pessoas, da sociedade e da economia.
 O princípio da necessidade: cada sistema e cada ser humano têm suas próprias necessidades
mínimas, a fim de ser viável. Estas necessidades devem ser satisfeitas de forma independente e
irredutíveis e nenhuma compensação entre diferentes necessidades é possível (ex.: o crescimento
econômico não pode substituir um ambiente insalubre).
 O princípio da complexidade: afirma que os sistemas socioecológicos são complexos, ou seja,
apresentam um comportamento que é difícil de modelar ou prever com precisão, uma vez que podem
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ter múltiplos equilíbrios estáveis; são normalmente fortemente interligados, com comportamento não
linear, e podem entrar em colapso quando os limites são atingidos. Isto requer que seja reconhecida a
incerteza desses sistemas.
Apesar de reconhecer as limitações dos conceitos de DS propostos até o momento, fica
estabelecido para este trabalho que o DS é compreendido como sendo um processo complexo, que deve
se estabelecer em um contexto favorável, onde os recursos naturais e a economia têm um valor
instrumental no alcance do bem-estar e desenvolvimento sociais no sentido de atender às necessidades
mínimas de cada ser humano, sem exceder a capacidade de suporte do planeta, portanto, mantendo a
natureza, os sistemas de apoio à vida, o desenvolvimento das pessoas, da sociedade e da economia.
2 A inserção do conceito de desenvolvimento sustentável na gestão organizacional
Uma contribuição relevante para a compreensão do DS nas Organizações é a de Paul
Shrivastava (1994/1995) que sugere uma revisão do conceito de ambiente em estudos organizacionais.
O ambiente organizacional é visto por Shrivastava (1994) como um sistema onde economia e ambiente
ecológico estão fortemente interligados, sendo impossível separá-los sem perda de sua essência. Isto
implica em não poder mais fundamentá-los sob as hipóteses econômicas neoclássicas, devendo
adaptar-se à Economia Ecológica e criar uma abordagem organizacional ecocêntrica.
Gladwin, Kennelly e Krause (1995) propõem integrar abordagens organizacionais e o DS,
expondo Tecnocentrismo e Ecocentrismo como dois paradigmas comumente utilizados para estudar a
relação organização/meio ambiente. O paradigma tecnocêntrico, de bases neoclássicas, é acusado pelos
autores de desassociar o homem do ambiente natural e, por tanto, privilegiar a sustentabilidade
econômica em detrimento da ambiental. O paradigma ecocêntrico, com suas bases na Ecologia
Profunda, também é compreendido pelos autores como inapropriado para alcançar o DS, já que a
sustentabilidade ambiental não é suficiente para este intuito, sendo necessário algum domínio do
homem sobre a natureza para que questões sociais, como o desemprego, sejam tratadas.
O Sustencentrismo é apontado, então, como uma opção aos dois paradigmas anteriores, sendo
este centrado no desenvolvimento das pessoas, mantendo a variedade e integridade dos recursos
naturais. Assim, as teorias organizacionais devem considerar que os recursos naturais disponíveis são
limitados e que, portanto, é impossível às organizações crescer infinitamente, devendo-se priorizar o
desenvolvimento qualitativo em detrimento do quantitativo (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE,
1995).
Com a crescente importância da temática do DS para as organizações, John Elkington publicou
em 1994 o livro Cannibals With Forks: the triple bottom line of 21st century business. Esta obra
popularizou, entre as organizações, o conceito de Tripple Bottom Line (TBL), defendendo que uma
organização não deveria ser avaliada apenas por seus resultados financeiros, mas também por seu
desempenho social e ambiental. Prosperidade econômica, justiça social e proteção ao meio ambiente
deveriam estar entrelaçadas nas operações organizacionais.
Alguns autores questionaram a viabilidade de se elaborar indicadores para medir, calcular,
auditar, divulgar e comparar os desempenhos ambientais e sociais das organizações, assim como é feito
com os resultados financeiros, já que muitas vezes fica difícil aferir o impacto social e/ou ambiental das
operações de uma empresa junto aos seus diversos stakeholders (NORMAN; MACDONALD, 2004).
Os limites do que deve ser divulgado e para quem estas informações são divulgadas também nem
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sempre estão claros (COOPER; OWEN, 2007). Além disso, a confiabilidade das informações
publicadas é muitas vezes contestada (MOTA; MAZZA; OLIVEIRA, 2013). Apesar das críticas à
abordagem do TBL, Kolk (2010) julga que o fato de as empresas serem avaliadas de maneira
multidimensional, divulgando e prestando contas para stakeholders internos e externos, através de
relatórios do desempenho organizacional para o DS, já impulsiona seus resultados ambientais e sociais,
fazendo do conceito uma importante ferramenta para inserir princípios do DS nas estratégias
organizacionais (PAVA, 2007). Assim, é possível observar avanços no estabelecimento de padrões de
divulgação de informações ambientais e sociais por meio da utilização de indicadores desenvolvidos
por entidades como a Global Reporting Initiative - GRI (TINOCO, 2010).
Para ajudar empresas a avançar em seus objetivos de sustentabilidade, organizando,
padronizando e sistematizando o gerenciamento da dimensão ambiental, a ISO – International
Organization for Standardization (Organização Internacional de Normatização) criou, a partir de 1993,
uma família de normas sobre gestão ambiental, a ISO 14000, que trata de sistemas de gestão ambiental,
auditoria ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida do produto,
rotulagem ambiental e aspectos ambientais em normas de produto (BARBIERI, 2007).
Apesar das contribuições da gestão ambiental para um comportamento mais sustentável das
organizações (TACHIZAWA, 2010), Prasad e Elmes (2005) defendem que a gestão ambiental ainda
traz uma abordagem pouco abrangente, não promovendo mudanças significativas no comportamento
organizacional e dos stakeholders que se relacionam com a organização, pois, segundo os autores, as
empresas acabariam por adotar apenas medidas que são consistentes com a gestão já estabelecida
(paradigma tecnocêntrico), capazes de tornar a degradação ambiental mais lenta, mas sem pará-la.
Assim, esta aparente solução contribuiria mais para limitar do que para melhorar respostas
organizacionais no sentido de uma sociedade mais sustentável.
Crane (2000) acrescenta que organizações imbuídas de visão tecnocêntrica tenderiam a ver suas
atuações para Sustentabilidade apenas vinculadas a soluções de tecnologia. Os princípios do DS, assim
compreendidos, não gerariam qualquer tipo de transformação e dificultariam a reflexão moral que
poderia levar a modificações nos sistemas de valores e crenças que orientam o comportamento nas
organizações; mudanças estas essenciais para a adoção do paradigma sustencêntrico (HARRIS;
CRANE, 2002). Estes conflitos entre valores relacionados ao paradigma ecocêntrico e os valores
dominantes do paradigma tecnocêntrico contribuem para que gestores ainda percebam como
incompatíveis bons desempenhos social, ambiental e econômico na empresa – paradigma
sustencêntrico -, mesmo quando ela busca adotar comportamento inovador, adotando práticas de
sustentabilidade (DUTRA; PEDROZO; SILVA, 2006), o que pode ter levado muitas organizações a
uma tendência crescente de adotar uma versão fraca da sustentabilidade, a qual não implicaria em
mudanças radicais e profundas em suas práticas.
3 A institucionalização dos princípios do desenvolvimento sustentável nas organizações
As teorias institucionais fornecem uma visão rica e complexa das organizações quando
investigam as influências de pressões normativas externas ou internas sobre estas (ZUCKER, 1987) e
enfatizam as influências culturais (SCOTT, 2003), apontando as formas como as organizações tendem
a respeitar e legitimar a ordem social, em conformidade com os seus mais amplos ambientes culturais.
Assim, valorizam as implicações dos diversos valores institucionalizados sobre a ação e o
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comportamento organizacional (GUARIDO FILHO; MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 2009),
considerando ainda que as organizações tendem a incorporar práticas e procedimentos definidos pelos
conceitos racionalizados predominantes do trabalho organizacional e institucionalizados na sociedade
(MEYER; ROWAN, 1991).
Estas teorias têm uma conceituação bem desenvolvida dos tipos de pressões do ambiente
institucional sobre o trabalho nas organizações, que podem ajudar não só a compreender a forma como
o ambiente afeta a cultura organizacional, mas também, os mecanismos envolvidos, conectando níveis
intra e inter organizacionais de análise (ZILBER, 2012). Neste sentido, DiMaggio e Powell (1983)
abordam as relações de interdependência entre as organizações e entre as organizações e o ambiente ao
apresentar três mecanismos que levam ao processo de mudança institucional isomórfica nas
organizações: (1) o isomorfismo coercitivo; (2) o isomorfismo mimético; e (3) o isomorfismo
normativo.
O primeiro resulta de pressões formais e informais exercidas sobre a organização por outras, das
quais depende, e também por expectativas culturais e sociais em relação à maneira como devem operar
(adequação a valores/normas sociais). Em algumas situações estas pressões são exercidas por empresas
líderes em uma cadeia produtiva, ou ainda, por legislações governamentais como, por exemplo, as
regulamentações ambientais. O segundo mecanismo refere-se a quando uma organização está em um
contexto de incerteza e, então, busca copiar um comportamento de outra organização que julga mais
bem preparada. A busca pela legitimidade também pode levar uma organização a copiar um
comportamento de outra organização, para atender a expectativas dos consumidores como, por
exemplo, a adoção de soluções tecnológicas. No caso do isomorfismo normativo, este está relacionado
a aspectos da profissionalização dominante, que provavelmente contará com um conjunto de
conhecimento comum a respeito dos métodos e processos a serem adotados nas organizações
(DIMAGGIO; POWELL, 1983).
Em relação ao processo de institucionalização, Tolbert e Zucker (1999) compreendem que este
é constituído por três fases: habitualização, objetificação e sedimentação, onde, cada fase por sua vez,
indica um nível de institucionalização da organização. A primeira fase – habitualização – é considerada
como um estágio pré-institucional e compreende inovações e mudanças efetuadas em resposta a
problemas organizacionais específicos, podendo ocorrer em consequência de mimetismo e sendo de
caráter provisório. A segunda – objetificação – comporta o desenvolvimento de algum grau de
consenso social entre os tomadores de decisão da organização a respeito do valor da estrutura e a
crescente adoção pelas organizações com base nesse consenso, tendo um caráter mais permanente e
disseminado. A última fase – sedimentação -, ou seja, a institucionalização total, representa um
processo que se apoia na continuidade histórica da estrutura e em sua sobrevivência pelas várias
gerações de membros da organização (TOLBERT; ZUCKER, 1999).
Barbieri et al. (2010) defendem que os valores ligados ao desenvolvimento sustentável têm sido
institucionalizados em diversos países em resposta às pressões institucionais, influenciando o
comportamento organizacional. Neste sentido, Hoffman (2001) sugere analisar os sistemas culturais e
institucionais dos quais as organizações fazem parte para explicar a evolução da gestão ambiental
nestas. Compreendendo os processos institucionais como mediadores entre a empresa e o ambiente
natural, o autor busca desenvolver conexões correspondentes entre a estrutura da organização, sua
cultura e a prática. Hoffman (2001) constrói um modelo conceitual que faz ligações entre (a) a
circunscrição da organização no campo institucional e a condução das preocupações ambientais; (b) os
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vários quadros culturais que emergem desta circunscrição; e (c) as correspondentes rotinas estruturais e
culturais que são estabelecidas nas empresas.
Os campos organizacionais são caracterizados pela existência simultânea de vários arranjos
institucionais (LOUNSBURY; POLLACK, 2001; ZILBER, 2012) e são considerados espaços onde se
desenvolve uma compreensão coletiva a respeito de assuntos relevantes para a organização, desta
forma, questões sociais e econômicas, assim com as ambientais também serão influenciadas por este.
Segundo Hoffman (2001), existe um equilíbrio entre as influências do campo institucional e os
interesses próprios da organização, a qual se encontra ativa dentro desse ambiente. Para o autor, a ação
organizacional não é apenas uma reação às pressões do campo, como, também, não é definida
inteiramente de forma autônoma, sem a influência dos limites externos.
No intuito de investigar a influência das instituições no comportamento organizacional
sustentável, considerando a dimensão ambiental, Manning et al. (2012) realizaram um estudo empírico
na indústria do café a respeito da influência das certificações e rótulos ambientais, além das legislações
locais, na cadeia produtiva do café, concluindo que a diversidade de padrões e os diferentes contextos
econômicos e institucionais nacionais têm, realmente, impacto no comportamento da indústria deste
setor. Apesar disto, Mazza et al. (2012), em uma investigação realizada nos relatórios de
sustentabilidade de empresas multinacionais com reconhecida adoção de práticas sustentáveis, não
puderam identificar que as diferenças nacionais, referentes ao desempenho ambiental de cada país,
tenham influência na escolha dos países onde serão instaladas novas subsidiárias destas multinacionais.
Estes resultados, aparentemente conflituosos, podem ser compreendidos a luz das colocações de
Barley (2007), que esclarece que, assim como os ambientes institucionais afetam as organizações e,
assim como as organizações afetam umas às outras, as organizações também alteram e, até mesmo,
criam seus ambientes institucionais. Argumento corroborado pelas colocações de Zucker (1987), que
esclarece que elementos institucionais comumente surgem de dentro da própria organização. Desta
forma, organizações são importantes fontes de institucionalização de novas ações, o que permite supor
que grandes empresas acreditam no seu poder de influenciar o ambiente aonde irão se instalar isomorfismo coercitivo -, promovendo a adequação da cadeia produtiva aos seus padrões ambientais.
De maneira resumida, as teorias institucionais podem contribuir não só para a compreensão da
forma e dos mecanismos através dos quais o ambiente afeta a cultura organizacional (ZILBER, 2012),
mas também, da forma como a cultura de uma organização pode contribuir para modificar o ambiente
que a cerca.
4 A Cultura Organizacional
O artigo de Pettigrew (1979), On Studying Organizational Cultures, é reconhecido como um
dos primeiros trabalhos a adotar o termo Cultura Organizacional (HOFSTEDE et al. 1990). Neste
artigo, Pettigrew (1979) apresenta a definição de Cultura como sendo um sistema de significados
publica e coletivamente aceitos, operando em um determinado grupo, em um determinado momento.
Este sistema de termos, formas, categorias e imagens permite que este grupo construa uma
interpretação de si próprio. Ao compreender a organização como um sistema social, Pettigrew (1979) o
descreve como contínuo, com passado, presente e futuro, sendo necessário um olhar longitudinal sobre
os principais acontecimentos ocorridos ao longo da história da organização, para que se possa
compreender o surgimento e desenvolvimento da cultura organizacional.
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No entanto, Smircich (1983) ao examinar o conceito de cultura para a análise organizacional,
verifica a existência de divergências quanto à forma que este é compreendido por diferentes autores.
Segundo a autora, existem aqueles que consideram a cultura como algo que a organização ‘tem’ e
aqueles que consideram que cultura é algo que a organização ‘é’. No primeiro caso, a cultura é vista
como uma variável independente, importada para a organização por seus membros, e pode ser
identificada através dos padrões de atitudes e ações destes. No segundo caso, a cultura é compreendida
como socialmente construída, nas interações entre os membros da organização que, mesmo inseridos
em um contexto cultural maior, são capazes de produzir uma cultura própria da organização.
Compreender a Cultura como uma variável conduz o pesquisador à visão de que a cultura
organizacional pode ser modificada e moldada de uma maneira particular, sendo, assim, possível gerir
esta cultura de acordo com as estratégias da organização, abordagem esta consistente com uma visão
linear de causa e efeito. Compreender a cultura como algo que se desenvolve através das interações
sociais, ao longo do tempo, ou seja, como um processo contínuo, leva o pesquisador a buscar
compreender como esta cultura se desenvolve e como afeta os membros da organização (SMIRCICH,
1983).
No entanto, Pettigrew (1996) defende que, mesmo sendo processual, é possível gerenciar a
cultura, mas com grandes dificuldades. Para o autor, quando o gerenciamento da cultura implica na
manutenção de padrões vigentes, é possível planejar e investir para desenvolver os ritos, rituais ou as
práticas organizacionais mantenedoras dos valores básicos da organização. Entretanto, quando se trata
de mudança de padrões culturais, o gerenciamento fica mais complexo, pois devem surgir resistências
significativas em vários segmentos.
Assim como Pettigrew (1979), Schein (1984) apresenta uma compreensão processual de cultura
organizacional, onde esta está perpetuamente sendo formada, no sentido de que há sempre algum tipo
de aprendizagem em curso sobre como se relacionar com o ambiente e como gerir os assuntos internos.
O autor enfatiza que, se queremos definir uma unidade cultural, devemos ser capazes de localizar um
grupo que é independentemente definido como o criador, o hospedeiro ou proprietário da cultura. O
grupo de uma cultura não pode ser determinado, a menos que exista um conjunto definível de pessoas
com história compartilhada (SCHEIN, 1984).
Schein (1984) destaca, ainda, a importância dos valores para a compreensão dos motivos que
levam grupos a se comportarem da forma como o fazem, dividido o domínio dos valores em: valores
básicos, ou suposições básicas, e valores expostos, ou crenças. Assim, a cultura de uma organização
consistiria em “um padrão de suposições básicas, compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à
medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e integração interna” (SCHEIN, 2009, p.
16). Este padrão, funcionando suficientemente bem para ser considerado válido, é ensinado aos novos
membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. Daí, a
cultura organizacional abrangeria três diferentes dimensões: (1) suposições básicas (valores e
percepções inconscientes que orientam a ação); (2) valores expostos (estratégias, metas e filosofias); e
(3) artefatos (estrutura e processos organizacionais visíveis).
Ao adotarem um olhar processual em relação à pesquisa sobre cultura organizacional, os
pesquisadores têm priorizado o uso de métodos qualitativos, etnográficos, de investigação. Em uma
proposta oposta, Denison e Spreitzer (1991) propõem a aplicação do Modelo de Valores Competitivos
(QUINN; ROHRBAUGH, 1981) para o estudo comparativo entre culturas organizacionais. Este
modelo, que entende uma cultura como caracterizada de acordo com traços ou dimensões culturais
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comuns a todas as culturas humanas, permite a utilização de métodos quantitativos, os quais, segundo
os autores, favoreceria uma compreensão do sistema social a partir do ponto de vista do indivíduo,
membro da cultura investigada.
Hofstede et al. (1990), reconhecendo o fato de não haver consenso quanto à melhor maneira de
investigar a cultura de uma organização, propõem a realização de uma pesquisa que se apoie em dados
qualitativos e quantitativos, como forma de confrontar as limitações de cada um. Estes pesquisadores
também buscam listar as principais características do conceito de cultura organizacional, presentes nas
diferentes acepções deste construto. São elas: a) é holística, ou seja, o todo é maior que a soma das
partes; b) é historicamente determinada; c) é relacionada a conceitos antropológicos, como rituais e
símbolos; d) é socialmente construída pelo grupo que a forma; e) é soft - não é definitiva; e f) é difícil
de modificar. Além de reunir estas características em uma única abordagem, estes pesquisadores
identificaram quatro categorias que comporiam a cultura organizacional: símbolos, heróis, rituais e
valores (HOFSTEDE, 1991).
Os símbolos são as palavras, os gestos, imagens ou objetos que possuem um significado
particular dentro de uma cultura. Heróis são pessoas, vivas ou falecidas, reais ou imaginárias, que
possuem características muito valorizadas nesta cultura ou que servem de modelo de comportamento.
Rituais são atividades coletivas que são tecnicamente supérfluas, mas que são socialmente essenciais
no contexto cultural. Estas três primeiras características são colocadas pelos pesquisadores em uma
sequência similar a camadas de uma cebola, indo da mais superficial – símbolos - para a mais profunda
– rituais - e, então, categorizadas sob o termo: práticas, por serem visíveis a um observador. Já a
característica valores – posicionada no centro das camadas, é compreendida como sendo os sentimentos
que são frequentemente inconscientes, que não podem ser observados, mas que são manifestados em
escolhas de comportamentos (HOFSTEDE et al., 1990).
5 Valores e Cultura Organizacional
Segundo Schwartz (1999), valores é o conjunto de metas socialmente aprovadas, organizadas
hierarquicamente em termos de importância, usadas para motivar a ação e para expressar e justificar as
soluções escolhidas. Culturas, instituições sociais e experiências individuais oferecem oportunidades
para expressar valores ou, ao contrário, limitam a expressão destes, pois os indivíduos adaptam suas
prioridades quanto aos valores, para serem compatíveis com as oportunidades e os constrangimentos
que enfrentam (SCHWARTZ, 2011).
Ainda de acordo com Schwartz (1999), as dimensões de valores de nível cultural traduzem as
questões básicas que as sociedades devem confrontar, no sentido de regular a atividade humana. Este
autor entende que a cultura pode ser investigada a partir destas três dimensões, as quais procuram
responder a três contradições básicas inerentes a qualquer sociedade: a relação individualismocoletivismo; a relação entre comportamento social responsável e a garantia de preservação do tecido
social; e a relação da humanidade com o mundo social e natural. A partir dessas dimensões são
propostos sete tipos motivacionais de valores, configurados em três eixos com dimensões bipolares e
ortogonais entre si: conservadorismo versus autonomia (intelectual e afetiva), hierarquia versus
igualitarismo, e harmonia versus domínio.
A maior parte das teorias referentes a valores são aplicadas para a compreensão do
comportamento individual. No entanto, a teoria de valores de Schwartz foi aplicada por Tamayo,
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Mendes e Paz (2000) ao contexto organizacional, entendendo que toda organização pode ser vista
como um grupo cultural e que, para sobreviver, necessita atender a três necessidades fundamentais: a
compatibilização dos interesses individuais e coletivos; o estabelecimento de uma estrutura que garanta
o alcance de seus objetivos; e o estabelecimento de relações com o ambiente físico e social no qual está
inserida.
Segundo Tamayo (2007), por meio dos valores a organização expressa as suas metas e se afirma
como diferente na sociedade e no mercado. A definição da hierarquia dos valores proporciona uma
determinada identidade organizacional, sendo que os valores começam a ser definidos desde a
fundação de uma organização, ou até mesmo antes. Para a escolha dos valores e da prioridade dada aos
mesmos, a organização inspira-se nos valores da sociedade e nos valores dos seus membros,
particularmente dos fundadores e daqueles com maior poder de influência.
De acordo com o que foi visto, a compreensão dos valores organizacionais é de grande
importância para o entendimento do comportamento de uma organização, por estes estarem no cerne da
cultura organizacional. No entanto, estudos que buscam compreender, avaliar e mensurar a cultura
organizacional ainda têm mantido seu foco na identificação dos valores organizacionais e na
elaboração de perfis de cultura organizacional (LINNENLUECKE; GRIFFITHS, 2010), havendo
poucos estudos relacionando a cultura de uma organização e seu comportamento.
6 Cultura Organizacional e a institucionalização do comportamento organizacional
sustentável
Entre os estudos que abordam cultura e comportamento organizacional, alguns buscam
investigar as possíveis relações entre a cultura organizacional e a escolha da adoção de práticas
organizacionais sustentáveis. Aqui, compreende-se o conceito de práticas organizacionais como um
conjunto de comportamentos selecionados ao longo do tempo, de maneira consciente ou não, que
permitem uma forma particular de conduzir as funções organizacionais, no sentido de alcançar
objetivos, e que sofre a influência constante do ambiente (SIMON, 1997).
Entre os trabalhos com esta abordagem está o de Harris e Crane (2002) que, entre outros
achados, identificou possíveis barreiras para o estabelecimento de uma cultura organizacional voltada
para a Sustentabilidade, em nível abrangente e profundo. Entre estas barreiras estavam: o não
envolvimento dos gestores no processo de adesão de práticas sustentáveis; a existência de subculturas,
onde apenas parte delas adota um comportamento sustentável; a resistência à mudança por parte dos
membros da organização; e uma cultura local que entre em conflito com um comportamento desejado.
Harris e Crane (2002) ainda sugerem que não haveria um único modelo de cultura organizacional
favorável ao desenvolvimento sustentável, mas que diferentes culturas teriam diferentes maneiras de
responder aos apelos da Sustentabilidade.
O estudo de Baumgartner (2009) procura relacionar diferentes estratégias adotadas para
implantar as práticas sustentáveis e o nível da cultura organizacional em que estas estratégias deveriam
ser adotadas. As possíveis estratégias poderiam ser: introvertidas, extrovertidas, conservadoras e
visionárias. A estratégia introvertida, ou voltada para dentro, é focada em evitar problemas para a
empresa com a não observância de normas ambientais; a extrovertida, ou voltada para fora, teria como
objetivo a legitimação social através da ampla comunicação para os diversos stakeholders das ações de
sustentabilidade realizadas. A conservadora se preocupa com a eco-eficiência, adotando produtos e
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processos que permitam reduzir consumo de energia e água, bem como a emissão de resíduos
industriais. A visionária demanda a incorporação dos princípios de Sustentabilidade na estratégia
organizacional, tendo em vista vantagens competitivas através de diferenciação e inovação.
Compreendendo as práticas organizacionais como sendo influenciadas por um conjunto de
suposições básicas e valores compartilhados, Linnenluecke e Griffiths (2010) descrevem a
sustentabilidade empresarial como um conceito multifacetado que requer mudanças organizacionais e
adaptação nos diferentes níveis da cultura organizacional. Em um nível superficial (artefatos), a adoção
de princípios de sustentabilidade corporativa se torna visível através de soluções técnicas, da
publicação de relatórios de Sustentabilidade das empresas, da integração de medidas de
Sustentabilidade na avaliação de desempenho do empregado, na implantação de ações de voluntariado
ou na orientação do treinamento de funcionários. Em um nível um pouco mais profundo, a adoção de
princípios de sustentabilidade corporativa se daria através de mudanças nas crenças dos funcionários
para valores mais éticos e consequentemente nas estratégias adotadas pela empresa. Para a adoção de
princípios de sustentabilidade corporativa em um nível de base, seria necessária uma mudança de
valores básicos sobre a interdependência dos sistemas humanos e ecológicos.
7 Esquema teórico para a investigação do processo de institucionalização do
comportamento organizacional sustentável
A investigação da gestão organizacional voltada para a sustentabilidade ambiental, social e
econômica apresenta-se como uma atividade científica bastante complexa. No sentido de consolidar
uma proposta de framework para investigar a sedimentação do comportamento sustentável em
organizações empresariais, iniciou-se uma busca por referenciais teóricos que pudessem dar suporte a
este estudo e que permitissem a contextualização do fenômeno estudado. Devido à atual inexistência de
uma base teórica previamente consolidada, que permitisse orientar tal investigação e à
multidimensionalidade da temática escolhida, foram realizadas pesquisas em áreas correlatas que
pudessem contribuir com a pesquisa, tendo sido identificadas importantes contribuições da Teoria
Institucional e da Cultura Organizacional.
Desta forma, propõe-se que o processo de mudança organizacional, rumo ao desenvolvimento
sustentável, seja pesquisado através dos diversos níveis da cultura organizacional propostos por Schein
(1984) - artefatos, valores expostos e suposições básicas - e, de acordo com as três fases do processo de
institucionalização propostas por Tolbet e Zucker (1999): habitualização, objetificação e sedimentação
(Fig. 1).
A investigação da fase de habitualização permitirá identificar a adoção inicial de práticas
sustentáveis, ainda em um nível superficial, provavelmente impulsionada por um mecanismo de
mudança organizacional isomórfica. A investigação das ações de sustentabilidade adotadas por
organizações nesta fase, bem como, a influência destas ações para que a empresa alcance seus
objetivos, poderá oferecer importantes informações sobre aspectos facilitam ou dificultam o avanço de
programas de sustentabilidade empresarial. No nível de habitualização, a organização ainda não atribui
a estas mudanças um caráter permanente.
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Figura 1: O Processo de Institucionalização do Comportamento Organizacional Sustentável sob a Ótica da Cultura
Organizacional
Fonte: Elaborado pelos autores

Na fase de objetificação, os pesquisadores devem buscar identificar o desenvolvimento de
crenças, por parte dos membros da organização, que reflitam os princípios do DS. Estas teriam surgido
ao longo do tempo, com a implantação bem sucedida das práticas de sustentabilidade, e teriam um
caráter mais permanente e disseminado, representando uma transição de uma versão fraca da
sustentabilidade para uma versão forte. Este nível da cultura irá se manifestar através da adoção de
indicadores de sustentabilidade e pela publicação de relatórios voluntários. A elaboração de Códigos de
Conduta e de Ética também pode ser comum nesta fase, estabelecendo padrões de comportamentos
esperados na organização e influenciando novos membros ou empresas parceiras.
A investigação da última fase do processo de institucionalização, a sedimentação, permitirá aos
pesquisadores verificar como os princípios do desenvolvimento sustentável foram adotados como
valores básicos da organização, ou seja, valores não negociáveis, que não teriam mais sua utilidade ou
finalidade discutidas. Estes valores passariam a fazer parte da própria identidade organizacional,
orientando o comportamento organizacional e sendo transmitidos naturalmente para os novos
membros, através dos objetivos e estratégias organizacionais, orientando o posicionamento da empresa
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no mercado e na sociedade, conferindo-lhe uma identidade relacionada à adoção de um comportamento
comprometido com a sustentabilidade em suas três dimensões.
Além de se orientar pelas fases do processo de institucionalização, o pesquisador, em suas
investigações, deve estar ciente da influência, não apenas do campo institucional sobre o
comportamento organizacional, mas também dos demais ambientes organizacionais como os ambientes
econômico, cultural, social, tecnológico etc. Devendo estar atento a estas influências.

Conclusões
Em uma sociedade fortemente influenciada pelos princípios da economia neoclássica, a Ciência
ainda nos oferece uma visão fragmentada da relação humano/meio ambiente, sustentando a adoção de
um desenvolvimento social calcado na ideia de um crescimento sem limites. Neste cenário, gestores,
consultores e pesquisadores do comportamento organizacional, iniciaram uma busca por inovações em
modelos organizacionais que pudessem torná-los mais adequados a esta nova realidade. Diante deste
desafio, percebe-se a necessidade de mudanças profundas nos valores organizacionais, no sentido de se
adotar valores compatíveis com um DS, para que as práticas de sustentabilidade ambiental e social
sejam amplamente disseminadas e consolidadas nas empresas.
Reconhecendo a dificuldade em gerir tal mudança, este trabalho realizou uma busca por
referenciais teóricos que pudessem dar suporte à investigação da institucionalização dos princípios do
DS em organizações empresariais. Assumindo que as reflexões contidas neste trabalho não abrangem
todos os aspectos relevantes sobre o assunto, espera-se que o resultado desta investigação possa
orientar futuras investigações empíricas na temática examinada, contribuindo para indicar novas
possibilidades para a pesquisa acadêmica sobre a sustentabilidade organizacional e, no âmbito
gerencial, oferecer informações para que gestores possam elaborar programas de mudança para a
sustentabilidade empresarial com maiores chances de sucesso, ao propor um caminho que permita
identificar a relação entre cultura organizacional e a sedimentação dos princípios do desenvolvimento
sustentável na empresa.
Progresssos nestas pesquisas pavimentam o caminho para o alcance de inovações em modelos
de gestão sustentáveis, necessárias no contexto atual, e ajudam as organizações empresariais a enfrentar
o grande desafio que é contribuir para um desenvolvimento humano sustentável, sem abrir mão de ser
sustentável.
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Resumo: Tomando por base que é das instituições de ensino que emergem os líderes do futuro, bem como o impacto que
exemplos de atitudes sustentáveis podem trazer, este artigo propõe que as escolas dos mais diferentes tipos adotem em suas
estruturas um índice de sustentabilidade socioambiental dedicado a aferir e estimular a prática da sustentabilidade. Para a
composição desse índice foram adotados seis indicadores: Consumo de Energia Elétrica, Consumo de Água, Consumo de
Combustíveis, Grau de Conscientização no Uso do Papel de Escritório, Qualidade na Destinação de Resíduos,
Responsabilidade Social e Ambiental. A metodologia proposta foi testada e avaliada em caráter piloto no campus Maracanã
do CEFET/RJ, com ano-base 2012. O Índice de Sustentabilidade Socioambiental, que pondera as possíveis desigualdades
de indicadores tão distintos, registrou desempenho de 32,3% (ou 0,32), evidenciando que ainda há muito a ser feito no
campo da sustentabilidade na instituição. Espera-se que o CEFET/RJ adote a prática de medir seus esforços nesse campo,
tornando cada vez mais robusta esta ferramenta de avaliação que integra as dimensões da sustentabilidade – ambiental,
econômica e social – com a tríade da educação – ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Índice, Gestão Ambiental.
Abstract: Based on the fact that is from educational institutions that emerge the leaders of the future and, as well, examples
of the impact that sustainable attitudes can bring, this study suggests that schools of most different kind adopt the in their
structures an index dedicated to measuring environmental sustainability and encourage the practice of sustainability. For the
composition of this index were adopted six indicators: Energy Consumption, Water Consumption, Fuel Consumption, Level
of Awareness in the Use of Office Paper, Quality Waste Disposal, Environmental and Social Responsibility. The proposed
methodology was tested and evaluated in a test pilot at campus Maracanã of CEFET / RJ, with base year 2012. The Socio
Environmental Sustainability Index, which considers the possible inequalities as distinct indicators, reported performance of
32.3% (or 0.32), indicating that much remains to be done in the field of sustainability in the institution. It is expected that
the CEFET / RJ adopt the practice of measuring their efforts in this field, making increasingly robust this assessment tool
that integrates the dimensions of sustainability - environmental, economic and social - with the triad of education - teaching,
research and extension.
Key-words: Sustainability, Índex, Environmental Management.
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1. INTRODUÇÃO
A globalização dos negócios, a internacionalização dos padrões de qualidade socioambiental
pelas normas ISO, a disseminação da educação ambiental nas escolas e empresas e a conscientização
social pressionam os agentes públicos e privados a se adequarem pela preservação do meio ambiente e
melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Cabe as instituições de ensino também fazer sua parte no discurso em prol da sustentabilidade,
desenvolvendo tecnologia e material humano para atender à demanda ambiental e assumindo uma
postura responsável em suas operações (ANTUNES, 2001).
Desenvolver um índice que resuma a importância dada por uma instituição de ensino a práticas
de sustentabilidade socioambiental aproxima-se da originalidade. Este artigo tem como objetivo geral
criar o Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino e testar sua viabilidade ambiental, técnica
e econômica em uma instituição de ensino.
1.1. Sustentabilidade Socioambiental
É a partir do início dos anos 70 que questões como pobreza humana, degradação ambiental,
desenvolvimento psicossocial e cultural passam a ser incorporadas à ideia mais genérica de
desenvolvimento, que, antes, só abrigava a proposta de crescimento econômico. A Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, lançou as primeiras
premissas para o conceito de desenvolvimento sustentável, apontando para a necessidade de considerar
a finitude do planeta nas políticas de desenvolvimento diante do crescimento exponencial da população
(GONÇALVES; FERREIRA, 2004).
Já nos anos 90, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a
Agenda 21, documento da ONU assinado nesta reunião com princípios gerais para o desenvolvimento
sustentável, consolidaram os novos conceitos e estimularam a adoção de práticas responsáveis desde a
fase de planejamento até a operação e avaliação dos empreendimentos e das políticas de
desenvolvimento (BORGER, 2006). Hoje, é consenso que há múltiplos aspectos para sustentabilidade,
como o físico, o biológico, o cultural, o socioeconômico, o jurídico-institucional, o político e o moral,
todos tendo por bases o desenvolvimento humano e o ambiente ecologicamente equilibrado
(GONÇALVES; FERREIRA, 2004).
Borger (2006) aponta que é preciso que uma empresa (ou instituição) tenha uma visão integrada
de si mesma, com domínio sobre o todo e as partes, para que seja capaz de incorporar a dimensão
socioambiental ao seu processo de gestão. Cada uma dessas partes terá um peso específico na
elaboração da política de responsabilidade socioambiental. A capacidade de antecipação, com a
substituição de medidas corretivas por preventivas, é de fundamental importância nesse processo. Essas
ações devem permear todos os setores da instituição, compondo políticas, processos e programas
integrantes das operações e das tomadas de decisão e comprometidos com objetivos sociais, ambientais
e éticos.
1.2. O Conceito de instituição de ensino sustentável
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As instituições de ensino, em especial as de ensino superior, são as principais responsáveis pela
propagação do conhecimento na sociedade. São elas as formadoras de grande parte dos profissionais
que assumem a posição de decisores. Por isso, têm papel fundamental no desenvolvimento de futuras
sociedades sustentáveis, devendo ser, elas próprias, modelos de sustentabilidade.
Diante disso, documentos importantes para a educação ambiental e a sustentabilidade no ensino
começaram a ser pensados e organizados em conferências que buscaram discutir o papel da educação
na criação de um futuro sustentável. São exemplos dessas conferências a de Tbilisi na Geórgia em
1977, a de Talloires na França em 1990 e a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada
pela Unesco, em 1998 (TAUCHEN; BRANDLI, 2006).
O resultado dessas conferências e de outras que se seguiram, bem como a efetividade dos
documentos gerados, apontam para um gradativo amadurecimento do papel das instituições de ensino
na questão ambiental. Calder e Clugston (2003) identificam uma universidade sustentável como aquela
que ajuda os alunos a compreender a degradação do ambiente, que os motiva a procurarem práticas
ambientalmente sustentáveis e que os sensibiliza para as atuais injustiças.
O relatório de indicadores de sustentabilidade da Pennsylvania State University defende que
uma faculdade ou universidade sustentável é aquela cuja perspectiva de longevidade é boa, e cujos
valores principais incluem o respeito aos serviços ambientais, a preocupação de viver dentro dos
limites planetários, a prestação de contas dos custos totais e a responsabilidade cívica (PENN STATE
GREEN DESTINY COUNCIL, 2000).
Por fim, as atas da Conferência Campus Earth Summit apontam de forma mais concreta as
características de uma universidade sustentável (MADEIRA, 2008), as quais são:
 A principal prioridade é a sustentabilidade ambiental.
 O conhecimento ambiental se encontra integrado nas suas disciplinas mais relevantes.
 Organizam-se oportunidades para os alunos estudarem os problemas ambientais do campus
e também locais.
 São efetuadas auditorias ambientais no campus.
 Procura-se ativamente reduzir os resíduos produzidos no campus.
 É maximizada a eficiência energética no campus.
 São apoiados os alunos que procuram carreiras ambientalmente responsáveis.
1.3. Casos de sustentabilidade em instituições de ensino
No Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Erich Walter Heine, localizado no bairro de Santa Cruz,
está entre as 121 instituições no mundo com certificação Leed Schools (de Liderança em Energia e
Design Ambiental). O prédio tem o formato de cata-vento, facilitando a circulação do ar; o telhado é
verde; há painéis solares; a água da chuva é reaproveitada em vasos sanitários, lavagem do pátio e
irrigação de áreas verdes; a escola usa revestimento com baixos índices de compostos orgânicos
voláteis, forros acústicos; todas as lâmpadas são LED; há sensores no teto que controlam e
economizam luz e ar-condicionado; a horta é orgânica; e os alunos têm aulas de cidadania e educação
ambiental (REFORMA FÁCIL, 2012).
De acordo com Tauchen e Brandli (2006), apesar de representarem apenas 0,5% do número
total de instituições de ensino no Brasil, as universidades e faculdades possuem um grande potencial
para geração de importantes aspectos ambientais. Os autores apontam ainda razões significativas para
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implantar um sistema de gestão ambiental (SGA) nesses tipos de instituição. Entre elas está o fato de
que as faculdades e universidades podem ser comparadas com pequenos núcleos urbanos, com
atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades referentes à sua operação, como bares,
restaurantes, alojamentos, centros de conveniência, etc. Por isso, um campus precisa de infraestrutura
básica, como redes de abastecimento de água e energia, esgoto e drenagem pluvial e vias de acesso
(Figura 1).

Figura 1: Principais fluxos de um campus universitário (TAUCHEN; BRANDLI, 2006).
As ações sustentáveis que mais aparecem em um SGA em uma instituição de ensino são o
controle do consumo de água (e sua reutilização) e o programa de reciclagem/gestão de resíduos. Cerca
de 140 instituições de ensino superior já incorporaram políticas ambientais na administração e na
gestão acadêmica. Dentre elas, dez estão certificadas com ISO 14.001, como a Universidade da ONU,
em Tóquio, e a Universidade Mälardalen, na Suécia, a pioneira na implantação de um SGA. Também
existe, na Europa, o projeto “Ecocampus”, um sistema de gerenciamento ambiental para universidades.
O exemplo brasileiro mais importante de universidade que implementou um SGA é a
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), tendo sido a primeira universidade da América
Latina a ser certificada segundo a ISO 14.001 (TAUCHEN; BRANDLI, 2006).
1.4. Indicadores e Índices
Conforme estudo publicado pelo IBGE (2008), um dos desafios da construção das futuras
sociedades sustentáveis é criar instrumentos de mensuração capazes de avaliar a eficiência das medidas
adotadas. Indicadores são ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas através
de diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem.
Indicadores socioambientais são instrumentos essenciais para guiar a ação e subsidiar o
acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado rumo à sustentabilidade.
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Os indicadores podem ser quantitativos quando são fruto de contabilização e estatísticas dos
dados brutos coletados e são expressos em quantidades ou percentuais. De certa forma costumam ser
mais objetivos, parametrizáveis e comparáveis do que outros, sendo os principais métodos de coleta os
estatísticos, através da realização de censos e questionários. Enquanto que os qualitativos
compreendem julgamentos e percepções das pessoas sobre determinada situação ou assunto, como a
qualidade da educação, a satisfação alcançada em um treinamento e a percepção do bem-estar da
população. Dentre os métodos de coleta de dados empregados estão as entrevistas e os grupos focais
(ALBUQUERQUE, 2006).
Um índice, que é o objetivo final deste artigo, é o resultado da agregação metódica de
indicadores, exibindo um valor final para o objeto da parametrização (GONÇALVES et al., 2000).
Através dele, busca-se apresentar de maneira mais acessível a realidade do fenômeno a que se refere,
assim como outros índices: o IDH e o IBOVESPA, permitindo aos atores envolvidos a discussão,
reflexão e cobrança de postura dos tomadores de decisão.
2. METODOLOGIA
Este artigo foi pautado no estabelecimento de seis indicadores que pudessem expressar o
comprometimento de uma instituição de ensino com a sustentabilidade socioambiental. Para que
representassem esse cenário, esses indicadores deveriam ser agrupados em um índice com amplitude
igual a um, variando entre 0,00 (zero) e 1,00 (um), ou 0% e 100% de comprometimento.
A instituição de ensino onde o estudo foi desenvolvido trata-se de uma escola profissionalizante
na essência, mas que com o decorrer dos anos passou a funcionar com o ensino médio técnico, tendo
também se expandido para os cursos de graduação, mestrado e doutorado. Hoje, a unidade Maracanã
do CEFET/RJ consolida-se como uma instituição pública pertencente a rede federal e que forma
quadros para os setores de metal-mecânica, petroquímica, energia elétrica, eletrônica,
telecomunicações, informática, meio ambiente e outros que realizam a produção de bens e serviços no
país.
2.1. Indicadores escolhidos
A seguir, são apresentados e descritos os seis indicadores que integram o Índice de
Sustentabilidade Socioambiental.
2.1.1. Consumo de Energia Elétrica
Uma forma de avaliar uma instituição preocupada com sustentabilidade socioambiental é
identificar seu grau de eficiência energética, ou seja, até que ponto o consumo de energia elétrica em
suas unidades é feito de maneira racional. Exigir do gerador mais energia do que realmente é preciso
corresponsabiliza o demandante pela degradação ambiental decorrente. Por esse motivo, este trabalho
adotou o cálculo do fator de carga para composição do Índice de Sustentabilidade Socioambiental no
Ensino, uma vez que este valor determina o quão eficiente a instituição é no uso da energia demandada
e consumida.
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Fator de carga é um índice que [...] varia entre zero (0,00) e um (1,00), e é obtido pela relação
entre a energia ativa consumida num determinado período de tempo e a energia ativa total que
poderia ser consumida, caso a demanda medida do período (demanda máxima) fosse utilizada
durante todo o tempo (CELESC, 2012, p.10).

Valores altos para o fator de carga significam que a instituição opera com eficiência. Por outro
lado, fatores baixos significam que há concentração de carga em determinados períodos críticos, o que
demonstra a ineficiência da instituição.
Os resultados dos fatores de carga verificados no CEFET/RJ consolidam o indicador
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, utilizado na composição do Índice de Sustentabilidade
Socioambiental no Ensino. O Fator de Carga Anual (FCAi) de 2012, representativo desse indicador, é a
média aritmética simples entre o fator de carga médio na ponta e o fator de carga médio fora da ponta
para os meses do ano em questão.
2.1.2. Consumo de Água
No setor de ensino, o consumo de água, além de fator primordial para a gestão de custos das
instituições, é um fator fundamental para uma política de sustentabilidade socioambiental. A
quantidade de alunos que transitam pela instituição a cada dia, consumindo água em bebedouros e
sanitários, é um desafio que merece observação próxima por parte do administrador do ensino.
Neste trabalho, optou-se por desenvolver um modelo a partir da busca de referências do que
seria um consumo racional de água em uma instituição de ensino. As melhores referências encontradas
foram as adotadas pela Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (SABESP),
conforme a Tabela 1:
Tabela 1: Consumos de água específicos por natureza.
Natureza

Consumo referencial per capita

Escolas de Ensinos Fundamental e
Médio
Prédios Públicos e Comerciais

0,025m3/aluno/dia
0,050m3/funcionário/dia

Fonte: MODIFICADO de SABESP (2012).
As linhas “Escolas de Ensinos Fundamental e Médio” e “Prédios Públicos e Comerciais” são as
mais próximas da realidade do CEFET/RJ, que possui grande contingente de alunos de ensino médio e
servidores públicos. Os alunos de ensino técnico e superior e seus corpos docentes (que têm horários
distintos dos servidores administrativos) receberam, neste trabalho, o mesmo tratamento referencial dos
alunos de ensino médio.
No indicador CONSUMO DE ÁGUA, para o qual foram utilizados os consumos per capita
descritos na tabela 1, foi aplicada uma fórmula simples para determinação do que se chamou Fator de
Eficiência Mensal no Consumo de Água (FeMi), encontrado após levantamento dos seguintes dados de
cada mês do ano de referência:
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Quantidade de alunos de ensino médio, técnico e superior no período.
Quantidade de docentes de ensino médio, técnico e superior no período.
Quantidade de servidores técnico-administrativos no período.
Quantidade de dias úteis e letivos no período.
Consumo ótimo/referencial (m3*pessoa*dia) no período.
Consumo medido no período específico, registrado na respectiva conta de água.

Logo, o Fator de Eficiência Anual no Consumo de Água (FeAi), sendo “i” o ano de
mensuração, é a obtenção da média aritmética simples por meio do somatório dos fatores de eficiência
de todos os meses dividido por 12 (quantidade de meses).
Nos casos em que o valor obtido na aplicação dessa equação ultrapassa o referencial 1,00 (um),
este valor deve ser arredondado para o referencial, denotando que a instituição foi totalmente eficiente
no ano em questão no indicador Consumo de Água.
2.1.3. Consumo de Combustíveis
Diferentemente dos indicadores anteriores, este é composto por dois fatores: “Uso de Etanol ou
Biodiesel” e “Manutenção Programada”. É certo que veículos nas ruas contribuem com emissões
atmosféricas de gases que intensificam o efeito estufa. Mas, por outro lado, o desestímulo ao uso
intensivo de veículos pode estar em rota de colisão com o que seriam os bons propósitos para veículos
escolares oficiais, como o transporte de alunos para trabalhos de campo e visitas técnicas ou as missões
oficiais do corpo administrativo da instituição, que podem ser revertidas em benefícios para formação
dos alunos. Nestes casos, consumir mais combustível certamente significa mais vantagens do que a
priori aparenta. Por isso, o foco, neste indicador, foi dado ao uso sustentável, ou seja, o uso com o
cuidado de se observar as melhores condições de rodagem, de modo que o impacto para o meio
ambiente seja o menor possível.
As pontuações de cada fator variam de 0,00 (zero) a 1,00 (um), facilitando a consolidação
desses valores em um único Fator Consolidado de Consumo de Combustíveis (Fcomb).
A seguir, são tratados, individualmente, os fatores que compõem o Fcomb do indicador, agora
denominado CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS.
FATOR 1: Uso de etanol ou biodiesel

Apesar de também emitirem gases de efeito estufa durante sua combustão, o etanol e o
biodiesel, não contribuem para a remoção dos depósitos de carbono fóssil, que produz aumento real das
concentrações desses gases na atmosfera. A proposta de determinação da pontuação desse indicador é a
atribuição de um valor que varia de 0,00 (zero) a 1,00 (um) para o equivalente percentual de veículos
(em relação à frota da instituição) que utilizam um dos dois tipos de combustível (etanol ou biodiesel)
em detrimento do uso de gasolina ou diesel de origem fóssil. Esse valor foi chamado Fator 1 (F1).
FATOR 2: Revisão programada
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Motores desregulados são responsáveis pelo aumento do consumo de combustível dos veículos
e por boa parte do monóxido de carbono (CO) emitido, impactando na qualidade ambiental e na saúde
da população. Para o cálculo do Fator 2 (F2veículo) de cada veículo, foi considerada a recomendação do
fabricante quanto às revisões programadas, observadas a pontuação máxima 1,00 (um) e a mínima 0,00
(zero) conforme pode ser observado a seguir:
 Fazer as revisões programadas (manutenção preventiva) conforme orienta o manual do
proprietário: F2veículo = 1,00 (pontuação máxima)
 Fazer manutenção preventiva básica (troca de óleo, filtro de óleo e outros), sem seguir as
orientações do manual do proprietário e atua corretivamente quando são detectados problemas
de manutenção: F2veículo = 0,50 (pontuação média)
 Não fazer manutenção preventiva nem corretiva: F2veículo = 0,00 (sem pontuação).
O valor final do F2, considerando todos os veículos da instituição (F2T), foi calculado a partir
da razão entre o somatório dos F2veículo e o número de veículos.
Determinados os dois fatores, é calculado o Fator Consolidado de Consumo de Combustíveis
(Fcomb), que é a média aritmética simples entre F1 e F2T.
2.1.4. Grau de Conscientização no Uso do Papel de Escritório
O papel é um insumo essencial para o desempenho das atividades educacionais e
administrativas do CEFET/RJ, sendo utilizado para a comunicação e informação entre alunos,
professores e funcionários, além de integrar livros, cadernos, revistas, documentos e cartas. De acordo
com o CEMPRE (2012), esse tipo de papel é classificado como papel de escritório.
Cerca de 46% do papel que circulou no Brasil em 2009 foi recuperado para a reciclagem, valor
muito abaixo de países como a Coréia do Sul, com 91,6%, e Alemanha, com 84,8%, ficando ainda atrás
do México, com 48,8% (BRACELPA, 2009). No Rio de Janeiro, esta porcentagem é ainda mais baixa.
Apenas 5,2% do papel consumido retorna para a reciclagem (CEMPRE, 2012). Reciclar papel consome
50% menos energia do que fabricá-lo a partir de árvores, além do que se evita a retirada de vegetação e
se reduz a poluição ambiental, uma vez que o processo de reciclagem não exige uso de químicos
(MACIEL et al., 2007).
Dessa forma, com o objetivo de avaliar o consumo de papel em uma instituição de ensino, foi
elaborado o indicador GRAU DE CONSCIENTIZAÇÃO NO USO DO PAPEL DE ESCRITÓRIO,
para o qual se fez uso de questionários aplicados aos departamentos do CEFET/RJ, cujas atividades
desempenhadas fossem declaradamente dependentes do uso de papel.
A pontuação iniciava-se com o valor máximo 1,00 (um), o qual sofria descontos à medida que o
setor distanciava-se do cenário ideal, entendido como a impressão de documentos frente e verso, o uso
de papel reciclado em 100% dos casos e a reutilização de papel. A pontuação do questionário
correspondeu à soma das médias de cada questão.
2.1.5. Qualidade na Destinação dos Resíduos
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No CEFET/RJ são gerados os mais variados tipos de resíduos. Apesar de dispor de recipientes
para coleta seletiva em suas áreas comuns, como pátios e corredores, a unidade Maracanã do
CEFET/RJ vem se alinhando ao que está previsto em lei, uma vez que em meados de 2011, retornou ao
programa de coleta seletiva solidária, conforme determina o Decreto nº 5.940/2006, que dispõe sobre a
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis.
O indicador QUALIDADE NA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS permite a realização de uma
avaliação da postura da instituição de ensino frente à problemática ambiental do lixo. Foi necessária a
elaboração de um questionário que levasse em conta os aspectos relativos ao gerenciamento dos
diferentes tipos de resíduos encontrados na instituição, como lâmpadas fluorescentes, resíduos
químicos e biológicos, bem como temas ligados a segurança do trabalho e a coleta seletiva solidária.
De maneira a facilitar a coleta de dados e a realização da pesquisa, cada departamento entrevistado só
devia responder às partes que lhes cabiam.
2.1.6. Responsabilidade Social e Ambiental
O indicador de RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, assim como os demais, está
diretamente relacionado às dimensões econômica, ambiental e social, e compreende ainda três
subindicadores: voluntariado, espaços verdes e currículo sustentável.
Subindicador Voluntariado
Este subindicador é determinado a partir do levantamento do número de participantes da
instituição (alunos, professores e técnicos administrativos) engajados em programas de voluntariado
desenvolvidos no CEFET/RJ. Esse levantamento é obtido por meio de entrevista com os responsáveis
pelas ações junto à comunidade. O cálculo para este subindicador é feito tomando-se o percentual de
mobilização de colaboradores da instituição, variando de 0,00% (não existem colaboradores
voluntários ou a instituição não desenvolve programas de voluntariado) a 50,00% (a instituição
consegue mobilizar metade dos colaboradores). Este valor é considerado máximo, pois, de acordo com
pesquisa realizada em 2009 pelo DataFolha, 41% dos brasileiros se dizem muito dispostos a trabalhar
como voluntários, embora, segundo o IBOPE, apenas 10% realmente o façam (UNIVERSIA, 2010).
Subindicador Espaços Verdes
Espaços verdes desempenham funções múltiplas e importantes na manutenção da qualidade de
vida urbana, como melhoria do conforto térmico, controle da poluição atmosférica, aumento da
drenagem do solo, controle da poluição sonora, além de servir como referencial histórico e identidade
paisagística urbana (MARTINS; BOTELHO, 2010). A formulação deste subindicador pretende,
portanto, avaliar a preocupação da instituição de ensino em garantir um ambiente sadio para o
desempenho de suas atividades, refletindo um percentual calculado através da razão entre a área
ocupada por espaços verdes e a área total do campus.
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Subindicador Currículo Sustentável
Com o objetivo de avaliar o empenho da instituição em formar alunos que se preocupem com as
questões relacionadas à sustentabilidade, esse subindicador é baseado na proposta de Madeira (2008)
para instituições de ensino superior, medindo a capacidade da instituição em integrar a sustentabilidade
no currículo dos diversos cursos. Sua medição é feita a partir do percentual da quantidade de cursos
com pelo menos uma disciplina relacionada com a sustentabilidade em relação ao total de cursos
(graduação e médio) na instituição, que depois é convertido para uma escala que varia de 0,00 a 1,00.
Os três subindicadores valem 1,00 (um) ponto cada e formam o indicador Responsabilidade
Social e Ambiental através do cálculo da média aritmética entre seus valores.
3. RESULTADOS
A partir do levantamento de dados na instituição, verificou-se para o indicador CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA (FCA), que a variação dos fatores de carga na ponta e fora da ponta do
CEFET/RJ, ao longo de 2012, não acompanhou a variação dos quantitativos de usuários (alunos,
docentes e servidores). Como as demandas contratadas apresentam pouca variação, os meses letivos
apresentam maior eficiência energética que os não letivos ou parcialmente letivos. Os fatores de carga
médios do CEFET/RJ, Unidade Maracanã, observados na ponta (0,36) e fora da ponta (0,23) no ano de
2012 foram utilizados para a determinação do Fator de Carga do Ano de 2012 (FCA2012), média
aritmética simples dos dois valores. Portanto, FCA2012 = 0,34.
Para o indicador CONSUMO DE ÁGUA (FeA), adotou-se consumos diferenciados para os
usuários do CEFET/RJ (0,025m3 de água ao dia por aluno ou docente e 0,050m3 por servidor ao dia) e
trabalhou-se com uma frequência média de 4 dias por semana, e somente durante o período letivo,
desprezando-se as frequências durante as férias dos alunos. Entendeu-se que essas “permissões” são
toleráveis dentro da margem de erro do indicador, considerando que ausências, menor frequência em
período de provas, suspensão de aulas e outros fatores são impossíveis de serem medidos sem que se
adote um acompanhamento diário de cada público. Isto permite que se determine o consumo ótimo
(referencial), que foi usado para comparação com o consumo medido. A partir disso, foram
consolidados os fatores de eficiência em cada período, fruto da razão entre os dois consumos (ótimo e
medido) e utilizados para cálculo do Fator de Eficiência no Ano de 2012 (FeA2012), obtido como a
média aritmética simples dos fatores de eficiência mensais. Portanto, FeA2012 = 0,87.Para aferição do
indicador CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (Fcomb), foi utilizada uma tabela que relaciona o tipo de
veículo, seus dados de identificação, o tipo de combustível utilizado e a dinâmica do seu plano de
manutenções. Esse cruzamento permitiu a obtenção de uma pontuação para o indicador que resulta da
média entre o Fator 1 (Uso de Etanol ou Biodiesel) = 0,27 e o Fator 2 (Revisão Programada) = 0,50.
Portanto: Fcomb2012 = 0,39.
A medição do indicador GRAU DE CONSCIENTIZAÇÃO NO USO DO PAPEL DE
ESCRITÓRIO (GCPapel2012) se deu a partir da aplicação de questionários nos diferentes departamentos
da instituição que utilizam o Papel de Escritório e da realização da impressão frente e verso ou
utilização do papel reciclado ou reutilização do papel antes de descartá-lo. O valor foi de 0,43.
Para o indicador QUALIDADE NA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS (QualiRes),
primeiramente, foram levantados dados em laboratórios, departamento médico, pavilhões, restaurante e
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lanchonete. Na segunda parte, acerca das Lâmpadas Fluorescentes, buscaram-se dados junto ao
responsável na Prefeitura. Na terceira parte, sobre os Resíduos Químicos e Biológicos, consideraram-se
as respostas apontadas pelos laboratórios e pelo departamento médico. Na quarta parte, acerca da
Segurança do Trabalho e Coleta Solidária, as respostas sobre os equipamentos de proteção individual
(EPI’s) para resíduos químicos foram solicitadas aos laboratórios e ao Setor Médico. Sobre os EPI’s
para resíduos comuns, à Construção Civil, à Mecânica e à Prefeitura. Já sobre a Coleta Seletiva, a
todos. As pontuações do CEFET/RJ para cada parte foram, respectivamente, 0,59, 0,50, 0,69 e 0,66. A
pontuação final alcançada (média aritmética de todas as partes do questionário) foi de 0,6087, tendo
sido aproximada com duas casas decimais. Portanto: QualiRes2012 = 0,61.
Para o indicador RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL (RSA), foi avaliada a
capacidade da instituição de integrar as dimensões ambiental e social. O subindicador Voluntariado foi
calculado como a razão entre o número de voluntários cadastrados (600, de acordo com o projeto
Turma Cidadã) e o número total de alunos e servidores no ano de 2012 (7.709 pessoas), chegando-se ao
resultado de 0,08 (ou 8%). Este valor se encontra dentro da faixa da população brasileira que se dedica
a atividades voluntárias, porém, abaixo do patamar desejado (10% ou mais). Aplicando-se a regra de
três para relacionar o percentual com as faixas de pontuação, obteve-se o valor 0,42. Para o
subindicador Espaços Verdes, levantaram-se os dados da área do terreno junto à prefeitura e atingiu-se
a porcentagem de 12,7%, valor superior ao mínimo desejado (12%). Então, a pontuação foi 1,0. Para o
subindicador Currículo Sustentável, foram identificadas 11 grades curriculares com pelo menos uma
disciplina discutindo a problemática da interação homem-ambiente. A pontuação deste subindicador foi
0,92. Por fim, a pontuação alcançada através da média aritmética dos seus subindicadores foi: RSA2012
= 0,61.
3.1. Proposta de Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino
O Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino (ISSE), ano de referência “i”, é o
resultado da plotagem das pontuações dos seis indicadores abordados anteriormente, sem distinção de
pesos, em um Gráfico de Radar. Este tipo de estrutura proporciona a leitura de variáveis independentes
e heterogêneas, permitindo que interajam, sendo esta uma de suas principais vantagens. Por ser uma
ferramenta de avaliação de desempenho, julgou-se oportuna a utilização deste tipo de gráfico para a
visualização dos pontos fortes e fracos da instituição, bem como para identificação do caminho a seguir
em busca da sustentabilidade socioambiental.
A Figura 2 apresenta o modelo de gráfico radar com o resultado da plotagem dos indicadores
calculados para o ano de 2012 na instituição de ensino CEFET/RJ e a legenda dos indicadores. De
forma simples, a área preenchida do gráfico demonstra o índice alcançado e, também, o quanto se deve
trabalhar cada indicador para que se aproxime do ponto 1,0 (um) – o mais afastado do centro –, fazendo
com que o gráfico fique o mais preenchido possível.
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Figura 2: Resultado do Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino – Unidade Maracanã do
CEFET/RJ usando o modelo do Gráfico Radar.
Legenda:
FCAi – Fator de Carga Anual do ano “i” – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
FeAi – Fator de Eficiência Anual do ano “i” – CONSUMO DE ÁGUA
Fcomb – Fator Consolidado de Consumo de Combustíveis – CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
GCPapel – GRAU DE CONSCIENTIZAÇÃO NO USO DO PAPEL DE ESCRITÓRIO
QualiRes – QUALIDADE NA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
RSA – RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A partir dos valores atingidos por cada indicador e calculando o percentual da área preenchida
do hexágono, tem-se o resultado do Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino, que
representa o grau de responsabilidade socioambiental da instituição. Portanto, ISSE = 32,3 unidades de
área do hexágono = 32,3%.
Outra característica fundamental do gráfico é a proporcionalidade do ganho de área. Isto
significa que as pontuações mais baixas dos indicadores promovem pequenos ganhos de área e os
valores maiores proporcionam ganhos cada vez mais significativos. Esta característica é um estímulo a
que o ciclo de melhorias não cesse, já que áreas maiores só podem ser conquistadas com valores
elevados, quando as mudanças na postura da instituição são mais significativas.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O desempenho do CEFET/RJ no indicador CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FCA2012 =
0,34) indica a ineficiência da instituição nessa área, visto que de toda a energia solicitada pela unidade
Maracanã ao sistema para eventual uso somente 34% foi efetivamente consumida. Note-se que a
ineficiência é maior fora da ponta (FCFP = 0,23) do que na ponta (FCP = 0,36). Dados os altos
investimentos na expansão da oferta de energia, obrigação de governo no Brasil, esses valores
representam um vigoroso desperdício de dinheiro público, além de apontarem o rastro de
insustentabilidade ambiental deixado pela instituição, que contribui com a imobilização de imensas
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áreas para construção de usinas hidrelétricas e sua conseqüente perda de ecossistemas ou com o
aumento da geração por fonte termelétrica. As soluções para esse problema passam pela racionalização
das demandas na ponta e fora da ponta, preferencialmente acompanhada de medidas que garantam o
uso adequado dos equipamentos que consomem energia na instituição.
Da mesma forma, não se pode justificar que o “gap” deixado pela demanda de energia do
CEFET/RJ refira-se a possibilidade estratégica de crescimento da instituição, uma vez que a mesma
não apresenta um planejamento de expansão nem de curto nem a longo prazo que expliquem o
excedente disponível ao CEFET/RJ.
Quanto ao indicador CONSUMO DE ÁGUA, o resultado (FeA2012 = 0,87) deve ser interpretado
como próximo do ideal, uma vez que a eficiência total nesse indicador seria alcançada na viragem do
valor 1,00 (um), a partir do que o consumo medido seria igual ou inferior ao consumo ótimo. Ações
simples, de custo praticamente zero e impacto imediato, como campanhas pela racionalização do uso
da água entre os alunos, poderiam ser adotadas para se atingir o fator de eficiência igual a 1,00.
O que talvez seja mais representativo nas tabelas de consumo geradas, e que interfere
sobremaneira no valor consolidado do fator de eficiência anual, é a baixa eficiência observada nos
períodos de férias dos alunos, reflexo da pequena redução no consumo total do período
dezembro/janeiro a despeito da ausência de alunos. Esse dado evidencia, portanto, um provável
desperdício de água que merece atenção especial da instituição no sentido de saná-lo.
Algumas observações importantes também podem ser feitas em relação ao indicador
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS. O CEFET/RJ atende a uma determinação do Governo Federal para
utilização exclusiva do etanol em veículos de tecnologia flex (caso de dois veículos Focus 2.0),
independente das diferenças de custo em relação à gasolina. Todos os veículos utilitários são movidos a
diesel (com exceção de um veículo Kombi, com motor a gasolina).
Quanto ao fator manutenção da frota, a instituição defende que não possui condições para seguir
as revisões programadas recomendadas no manual do proprietário, uma vez que tem de fazer tomada de
preços no mercado com três fornecedores cadastrados no sistema de pagamentos do Governo Federal,
ao que seguem prazos dilatados para aprovação e disponibilização de recursos, procedimentos que
considera inviáveis na gestão de frotas. Além disso, a exigência por menores preços compromete a
qualidade dos serviços e das peças substituídas, sujeitando os veículos a uma capacidade de rodagem
média menor entre as manutenções. Diante disso, a saída encontrada pelo CEFET/RJ foi a
disponibilização de um mecânico interno para manutenções preventivas e corretivas simples, como
troca de óleo e filtro de óleo e algumas outras verificações básicas, independente dos pontos indicados
no manual do proprietário para cada faixa de quilometragem. Com isso, o valor atingido no indicador
(Fcomb = 0,39) demonstra que ainda há muito a ser feito, já que o valor 1,00 (um) representaria frota e
gestão da mesma sustentáveis.
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No que se refere ao indicador USO DO PAPEL DE ESCRITÓRIO, constatou-se que, aos
poucos, o uso do papel em setores administrativos e acadêmicos da instituição está rompendo o senso
comum de que os documentos não devem ser impressos dos dois lados. Outro ponto destacável é que
os setores do CEFET/RJ não possuem autonomia para decidir que tipo de papel utilizar. Este é
fornecido pela gráfica da instituição, que, por diretriz administrativa, só compra e distribui papel
virgem não reciclado. Contudo, mesmo com estoques cheios, 19 dos 20 departamentos entrevistados ao
menos preocupam-se em reutilizar o papel antes de descartá-lo. Isto revela o grau de conscientização de
grande parte dos funcionários em reduzir o consumo e evitar desperdícios.
No indicador QUALIDADE NA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, chamaram a atenção o
restaurante, o Pavilhão da Mecânica e o Departamento de Saúde, que mantêm o gerenciamento de
todos os seus resíduos dentro do cenário idealizado. No que tange ao recolhimento das lâmpadas, o
responsável na Prefeitura afirma ter dificuldade em encontrar uma empresa que o realize. Atualmente,
as lâmpadas inutilizadas são mantidas nas dependências da instituição, sem destinação específica.
Quanto ao acondicionamento seguro dos resíduos químicos e biológicos, todos os laboratórios da
instituição informaram que mantêm os resíduos sob controle e sem riscos de vazamento. Em relação ao
uso de EPI’s, verificou-se que há uma uniformização de procedimentos específicos, resultando em boas
pontuações. Por fim, as lixeiras separadoras estão disponíveis nas áreas comuns da instituição. Os
funcionários da limpeza vêm recebendo orientação para o recolhimento do lixo, estimulando esforços
de políticas internas de educação ambiental.
Quanto ao indicador RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, chamou a atenção o
subdindicador Voluntariado, que apresentou desempenho bem abaixo do demais (Espaços Verdes e
Currículo Sustentável). Para evoluir a um patamar de mobilização mais alto, o projeto de extensão mais
expressivo do CEFET/RJ, o Turma Cidadã está criando duas disciplinas sobre Responsabilidade Social
e Voluntariado a serem ofertadas como optativas nos cursos superiores da instituição. Com o mesmo
propósito, vem tentando realizar parcerias com as coordenações dos cursos, inclusive de outros campi,
para estimular e desenvolver ideias sugeridas pelos próprios alunos.
5. CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho foi possível identificar o benefício socioambiental que atitudes muito
simples podem trazer para uma escola que queira adotar um índice de sustentabilidade socioambiental
como ferramenta de apoio à gestão dessas áreas na instituição.
Em cada indicador verificou-se que o CEFET/RJ (Unidade Maracanã) esteve aquém dos
parâmetros propostos para um bom desempenho, o que já seria minimizado com pequenas mudanças.
Por exemplo, o uso racional de papel de escritório, com aproveitamento integral de sobras, e a revisão
das demandas de energia elétrica, são ações de grande viabilidade técnica (não demandam mais
profissionais do que a estrutura da escola já tem), econômica (não representam aumento de custo, mas
sim, redução) e ambiental (promovem mudanças reais, ainda que pequenas, no conjunto de fatores que
exercem pressão sobre a biosfera).
O mesmo raciocínio acima pode ser expandido para os demais indicadores. Com isso, é seguro
afirmar que o Índice de Sustentabilidade Socioambiental no Ensino cumpre o objetivo geral deste
artigo e pode ser implementado na Unidade Maracanã e em outros campi do CEFET/RJ. A aplicação
da metodologia proporcionou a testagem do índice, que se mostrou muito robusto, não tendo
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demandado ajustes. Ou seja, pode ser novamente aplicado com ou sem ajustes, de acordo com o tipo de
avaliação que cada instituição queira fazer.
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Resumo: Com o intuito de explorar as relações existentes entre os sistemas de agricultura familiar e os empreendimentos de
economia solidária, principalmente no âmbito dos princípios de desenvolvimento sustentável, esta pesquisa tem como
objetivo analisar a dinâmica dos indicadores característicos de um empreendimento de economia solidária em um sistema
de agricultura familiar, sendo eles: autogestão; democracia direta; participação efetiva; ações de cunho educativo;
cooperação no trabalho; e distribuição igualitária dos resultados e benefícios. Quanto à metodologia da pesquisa, optou-se
pela realização de um estudo de caso qualitativo na Associação de Aquicultores e Pescadores Artesanais de Guassussê,
localizada no interior do estado do Ceará. Desse modo, foi possível perceber não apenas apresença dos indicadores
analisados, mas também as suas relações e efeitos. Por fim, ressalta-se que a Associação em questão se configura em um
empreendimento digno de reconhecimento, tendo encontrado soluções objetivas e criativas para problemas que assolam o
nordeste cearense, de maneira autogestionária, autônoma e pioneira, apresentando-se assim como um empreendimento de
economia solidária.
Palavras-chave: Economia solidária, Desenvolvimento sustentável, Desenvolvimento local, Agricultura familiar, Estudo de
caso.

Abstract: In order to explore the relationships between family farming systems and solidarity economy enterprises, mainly
in the framework of the principles of sustainable development, this research aims to analyze the dynamics of the
characteristic indicators of a solidarity economy enterprise in a family farming system, namely: self-management, direct
democracy, effective participation, educative actions, cooperation in labor and equal distribution of results and benefits.
Regarding the methodology of the research, it was decided to carry out a qualitative case study in Aquaculture and
Fishermen Association of Guassussê, located in the state of Ceará. Thus, it was possible not only realize the presence of the
indicators analyzed, but also their relations and effects. Finally, it is noteworthy that the association in question is
configured as an enterprise worthy of recognition, finding objective and creative solutions to problems that plague the
northeastern state of Ceará, so self-managed, autonomous and pioneer, introducing itself as a solidarity economy enterprise.
Keywords: Solidarity economy, Sustainable development, Local development, Family farming, Case study.
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1 Introdução
O setor econômico primário, formado também pela agricultura, é o maior reservatório de
emprego e autoemprego, principalmente nos países com vastas reservas de terras agricultáveis
(ROMEIRO, 1998). De acordo com Guanziroli et al. (2001), os países que apresentam os melhores
indicadores de desenvolvimento humano tem um traço comum: a forte presença da agricultura familiar.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (2000), a agricultura familiar
constituída por pequenos e médios produtores representa a imensa maioria de produtores rurais no
Brasil. São cerca de 4,5 milhões de estabelecimentos, dos quais 50% encontram-se no Nordeste. O
segmento detém 20% das terras e responde por 30% da produção nacional. Em alguns produtos básicos
da dieta do brasileiro como o feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais chegam a
ser responsáveis por 60% da produção (KUSTER, 2004).
De acordo com Kuster (2004), no Nordeste estão mais da metade do universo de agricultores
respondendo por 20% da produção familiar e sofrendo problemas de infraestrutura, de assistência
técnica, da convivência com o semiárido, sendo que uma parcela muito grande desses agricultores
familiares é a que menos dispõe de recursos produtivos. Na agricultura familiar, observa-se uma
pirâmide em que quase 50% do segmento estão abaixo da linha de pobreza ou em uma trajetória mais
próxima da pobreza do que da capitalização. No estado do Ceará, a área inserida no polígono das secas
é de 90% do território, não há rios perenes e o índice de probabilidade de secas está na faixa de 80 a
100% (MAGALHÃES; REBOUÇAS, 1987). Como alternativa viável de aproveitamento da água de
seus açudes, foram criadas condições para o desenvolvimento da piscicultura pelos agricultores,
visando desenvolver uma base produtiva e organizacional que impulsionasse o desenvolvimento
territorial e solidário (ARRUDA, 2011).
Dessa forma, ao se pensar em políticas de apoio à agricultura familiar, deve-se levar em conta a
integração e otimização das políticas existentes, dentre elas as que fortaleçam a organização e gestão
colegiada; as que dêem suporte à assessoria técnica; as que dêem acesso a crédito. Assim, as questões
relacionadas com a comercialização dos produtos e serviços advindos da agricultura familiar e
economia solidária detêm grande importância em toda e qualquer proposta que vise o desenvolvimento
produtivo rural sustentável (KUSTER, 2004).
Com o intuito de explorar as relações existentes entre os sistemas de agricultura familiar e os
empreendimentos de economia solidária, principalmente no âmbito dos princípios de desenvolvimento
sustentável, esta pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica dos indicadores característicos de um
empreendimento de economia solidária em um sistema de agricultura familiar. Em razão da clareza e
objetividade quando da definição dos indicadores que caracterizam um empreendimento de economia
solidária, foi escolhido como alicerce conceitual deste estudo o trabalho de Oliveira (2004), que define
seis indicadores para conceituar um empreendimento de economia solidária: autogestão; democracia
direta; participação efetiva; ações de cunho educativo; cooperação no trabalho; e distribuição igualitária
dos resultados e benefícios. Quanto ao campo empírico da pesquisa, optou-se pela sua realização na
Associação de Aquicultores e Pescadores Artesanais de Guassussê, localizada no interior do estado do
Ceará.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o conhecimento de agricultores e agricultoras
da associação, bem como apoiar em seu melhor funcionamento e apontar elementos para o melhor
desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. Além disso, sua realização visa o
fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento produtivo rural com foco na agricultura
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familiar e aquicultura, a partir da identificação, por meio de pesquisas cientifica de um caso exitoso de
empreendimento econômico solidário, que pode inclusive servir de espelho para empreitadas
semelhantes tanto em nível municipal como estadual.
2 Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Sustentável
As atuais discussões em torno do modelo de desenvolvimento econômico estão contemplando
áreas de estudos no campo da economia, da geografia, da sociologia e da ecologia, deixando de focar
exclusivamente os aspectos econômicos. Bandeira (2000), Benko e Pecqueur (2001), Boiser (2000),
Llorens (2001), Galvão e Cocco (1999) e Vázquez Barquero (2002) ressaltam a dimensão local como
um meio de integração da atividade econômica, social, política e cultural que, agregadas, tornam-se
condicionantes para se alcançar o desenvolvimento. Esses autores admitem que para uma avaliação
ideal de desenvolvimento, o progresso deve ser medido pelos avanços humanos e ambientais, e não
somente por meio dos indicadores intermediários, tal como o Produto Interno Bruto (PIB).
Dessa forma, a ideia central de desenvolvimento deve envolver uma rede de conceitos
“associados à evolução, inclusão, participação, solidariedade, produção e competitividade que se
reforçam mutuamente ou se opõem frontalmente aos movimentos de concentração, competição,
exclusão, pobreza, desequilíbrio, entre outros” (CUNHA; CUNHA, 2005, p. 104). Assim, as tendências
do debate contemporâneo apontam para uma definição de modelo desenvolvimentista que passa a ser
estruturado a partir de atores locais (VEIGA, 2006). O crescimento econômico, apesar de condição
necessária, não é suficiente para reduzir a pobreza e a desigualdade social, sendo fundamentais a
qualidade e estrutura do crescimento, pelos impactos que causam sobre o nível de emprego, meio
ambiente, qualidade de vida e distribuição da renda (KLIKSBERG, 1997).
Milani (2005) afirma que o desenvolvimento local pode ser considerado como o conjunto de
atividades culturais, econômicas, políticas e sociais vistas sob óticas intersetoriais e transescalar que
participam de um projeto de transformação consciente da realidade local. Segundo o autor, neste
projeto de transformação social, há significativo grau de interdependência entre os diversos segmentos
que compõem a sociedade (âmbitos político, legal, educacional, econômico, ambiental, tecnológico e
cultural) e os agentes presentes em diferentes escalas econômicas e políticas (do local ao global).
Para Fischer (2002), o desenvolvimento local remete à combinação entre estabilidade e
transformação, inovação e permanência, competição e solidariedade, sentidos esses, contraditórios, que
são manejados simultaneamente por interesses coletivos representados por gestores de processos em
diversas escalas. Junto a essa discussão, surge a complexidade da definição quando é acrescentada ao
tema do desenvolvimento a problemática local. “As tendências do debate contemporâneo apontam para
uma definição de modelo desenvolvimentista que passa a ser estruturado a partir de atores locais”
(SANTOS, 2007, p. 2).
Partindo-se da premissa da valorização dos atores locais, a complexidade na definição do termo
desenvolvimento é ampliada quando se insere no contexto local o desenvolvimento sustentável com o
intuito de acrescentar as dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais (Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, 1991). O conceito de desenvolvimento, de
acordo com Foladori (2005), é interdisciplinar e já nasceu incorporando à sustentabilidade ambiental,
uma sustentabilidade econômica e social. A sustentabilidade é a expressão de uma sociedade mais justa
e pressupõe o equilíbrio entre saúde, ambiente e desenvolvimento, dentro de um processo democrático,
com ampla participação social e de exercício de cidadania (DUVAL, 1998).
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De acordo com a Comissão Brundtland, enquanto conceito, “desenvolvimento sustentável é
aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Porém, para Willers, Lima e Staduto
(2008), Souza (1999) e Buarque (2004), os postulados de sustentabilidade devem estar presentes em
todos os esforços recentes de desenvolvimento. “O conceito de desenvolvimento sustentável surge
como um termo que expressa os anseios coletivos, tais como a democracia e a liberdade, muitas vezes
colocadas como utopia” (BARBOSA, 2008, p. 1).
O desenvolvimento sustentável deve proporcionar o empoderamento dos grupos e setores
excluídos, fazendo com que todos se sintam participantes do poder. Cumpre com papel central o
planejamento estratégico do território e a estruturação dos fóruns de monitoramento e acompanhamento
do desenvolvimento, por meio dos quais a gestão social possa se processar. Dessa maneira, deve
estimular uma visão estratégica, um raciocínio sistêmico, um espírito empreendedor, uma capacidade
de gerar parcerias, de orientar-se por resultados, de acompanhar e avaliar constante e
participativamente o processo de desenvolvimento sustentável, dentro de fóruns onde se possa exercitar
a gestão social. A vivência e reflexão desses processos poderão, gradativamente, incorporá-los às
práticas cotidianas, num processo cumulativo de desenvolvimento social (DOWBOR; IANNI,
EDGAR, 1999).
3 A Economia Solidária: Conceitos e Indicadores
De acordo com Lima (2010), a economia solidária foi proposta por operários, nos primórdios do
capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego, resultantes da difusão
desregulamentada das máquinas-ferramenta e do motor a vapor, no início do século XIX. As
cooperativas foram tentativas por parte de trabalhadores de recuperar trabalho e autonomia econômica,
aproveitando as novas forças produtivas. Sua estruturação obedecia aos valores básicos do movimento
operário de igualdade e democracia, sintetizados na ideologia do socialismo.
As práticas de economia solidária enfatizam a participação coletiva, cooperação, autogestão,
democracia, autosustentação, a promoção do desenvolvimento humano e da equidade de gênero,
responsabilidade social e a preservação do equilíbrio dos ecossistemas, assegurando condições
materiais satisfatórias para o exercício ético da liberdade (MANCE, 1999). A diretriz básica para tal é
que os espaços a serem construídos deverão conter novas formas de organização da produção, dentro
de uma lógica de inclusão, cujo princípio seja a autogestão e a cooperação no trabalho, mais distante
possível da órbita de dominação do capital.
Assim, pode-se afirmar que a economia solidária é um projeto de economia com base no
trabalho e não no capital, como no capitalismo. Seria, então, uma nova forma de organização da
economia que visa o homem como prioridade, deixando a forma de exploração do ser humano como se
este fosse um material como força de trabalho. Em seu estudo, Oliveira (2004) define seis indicadores
para conceituar um empreendimento de economia solidária: autogestão; democracia direta; participação
efetiva; ações de cunho educativo; cooperação no trabalho; e distribuição igualitária dos resultados e
benefícios.
3.1 Autogestão
De acordo com Venosa (1987), autogestão significa uma revolução social integral e profunda,
um processo histórico de longa duração. Porém, a partir dos anos 60, a palavra autogestão cobre um
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conjunto de práticas, teorias e processos heterogêneos. Para Oliveira (2004), a autogestão também
favorece o despertar para a cidadania, uma vez que as pessoas se transformam em sujeitos de situação
em busca por soluções qualitativas. Motta (1981, p. 33) afirma ser a autogestão é “um conjunto social
de grupos autônomos associados tanto nas suas funções econômicas de produção quanto nas suas
funções políticas”. Em complemento, Albuquerque (2003) define autogestão como uma gestão dos
meios de produção e organização social em que todas as entidades de base (indivíduos, grupos,
movimentos populares) têm direitos e participação.
Neste contexto, Souza (2003) retrata a autogestão sob a perspectiva da economia solidária,
afirmando ser um processo educativo, transformador de mentalidades, que resgata outros ganhos além
do econômico em si, como autoestima, identificação com o trabalho e com o grupo produtivo,
companheirismo, além da noção crescente de autonomia e dos direitos cidadãos. Portanto, é modelo
que busca prover a todos sem explorar o trabalho de seus membros, necessitando, para tanto, da
participação e do envolvimento de todos nas decisões necessárias ao empreendimento e dividindo os
resultados desse trabalho de forma justa entre seus sócios (ANTEAG, 2005).
3.2 Democracia Direta
Em relação à democracia direta, segundo indicador proposto por Oliveira (2004), na Idade
Clássica, o termo era utilizado para designar uma forma de governo, onde o poder político era exercido
pelo povo (BOBBIO, 1992). Democracia direta pratica-se em local onde os indivíduos podem falar por
si mesmos em pequenos espaços coletivos locais. Este espaço fomenta laços afetivos entre seus
integrantes e a construção de histórias individuais e grupais, possibilita a reflexão crítica das
experiências coletivas, constituindo sujeitos sociais autônomos que se relacionam com outros sujeitos
sociais, com autoridades instituídas e com outros segmentos da sociedade.
Nas comunidades humanas, parceria significa democracia e poder pessoal, pois cada membro
da comunidade desempenha um papel importante. Combinando o princípio da parceria com a dinâmica
da mudança e do desenvolvimento, pode-se utilizar o tempo da coevolução, de maneira metafórica, nas
comunidades humanas. Portanto, à medida que uma parceria se processa, cada parceiro passa a
entender melhor as necessidades dos outros, pois, em uma parceria verdadeira, confiante, ambos os
parceiros aprendem e mudam, eles coevoluem (CAPRA, 1997).
Contudo, Almond e Verba (1992), afirmam que a cultura política se refere às orientações
especificamente políticas, às atitudes relativas ao sistema político, às suas diversas partes e ao papel
dos cidadãos na vida pública. Neste sentido, a cultura política é uma peça valiosa para a legitimidade
da democracia, uma vez que diz respeito a um conjunto de valores que são importantes para a
manutenção da estabilidade democrática. O arranjo político-institucional garante o funcionamento da
democracia, mas não é capaz de criar per se uma cultura política democrática.
3.3 Participação Efetiva
No que diz respeito ao terceiro indicador proposto por Oliveira (2004), de acordo com Bobbio
(1992), o conceito de participação efetiva representa um conjunto de regras ou procedimentos para a
tomada de decisões coletivas, nas quais são criadas oportunidades para o envolvimento mais amplo
possível dos interessados. O autor relata que a participação costuma ser entendida como uma
alternativa para o alcance de vantagens competitivas, em contrapartida aos modos tradicionais de
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gestão. A participação efetiva tem papel fundamental na redução de custos, no melhor serviço prestado
aos clientes, no aumento da criatividade e na redução do absenteísmo e rotatividade de pessoal.
McLagan (2000), diz que uma organização participativa valoriza a delegação de poderes, as
responsabilidades pessoais e o acesso aberto à informação, pois sua estrutura é definida para refletir e
reforçar a transparência, tornar mais fácil o acesso entre níveis e funções, organizar o trabalho voltado
para o cliente, encurtar as distâncias até os fornecedores e ajudar as pessoas a operarem em uma
diversidade de equipes autogerenciáveis. Kliksberg (1999) destaca que as organizações que adotam
práticas de trabalho com perfil democrático têm a capacidade de atrair pessoas mais qualificadas e
capazes para atividades que agregam valor ao produto ou ao serviço. Já Zajac e Bruhn (1999) deixam
claro que a participação mobiliza a inteligência da empresa, valoriza o potencial das pessoas e permite
que exprimam suas ideias, emoções e que desenvolvam relações pessoais e organizacionais. Portanto, a
participação pode se transformar em um instrumento que reforça a habilidade política do dirigente para
influenciar pessoas e garantir um direcionamento favorável à organização.
3.4 Ações de Cunho Educativo
No que diz respeito ao quarto indicador proposto por Oliveira (2004), de acordo com Mizukami
(1986), ações de cunho educativo estão intimamente ligadas à transmissão cultural. Porém, a educação
deverá transmitir conhecimentos, assim como comportamentos éticos, práticas sociais, habilidades
consideradas básicas para a manipulação e controle do mundo/ambiente. De acordo com Malerba
(1992), na literatura econômica, o conceito de aprendizado, elaborado a partir do trabalho seminal de
Arrow (1962) está associado a um processo cumulativo por meio do qual as organizações ampliam seus
estoques de conhecimento, aperfeiçoam seus procedimentos de busca e refinam suas habilidades em
desenvolver ou manufaturar produtos.
O processo de aprendizado organizacional pode ser descrito a partir de algumas analogias com
o processo de aprendizado individual. Crossan, Lane e White (1999) sugerem que o aprendizado
organizacional pode ser correlacionado a quatro processos, os quais, por sua vez, estariam associados a
três níveis distintos. Portanto, os dois primeiros processos relacionados, respectivamente, à intuição
(intuinting) que induz o aprendizado e à interpretação (interpreting) de fenômenos a partir da qual o
mesmo é iniciado, estariam associados basicamente ao plano individual. O terceiro processo
relacionado à integração (integrating) de conhecimentos estaria associado à consolidação de grupos de
agentes que interagem entre si. Por fim, o quarto processo de institucionalização (institutionalizing) do
aprendizado estaria eminentemente relacionado ao plano organizacional, envolvendo assim a
consolidação de rotinas e procedimentos de ação indutores do processo no interior das organizações.
De acordo com Malerba (1992), o intercâmbio de informações no interior da organização gera
alguns ganhos importantes. Em primeiro lugar, ele possibilita a equalização dos patamares de eficiência
técnica dos agentes integrados à organização, em virtude da compatibilização das diversas tecnologias
utilizadas e de procedimentos gerais no tocante à formação de recursos humanos. Assim, outro aspecto
relevante se refere à contribuição desse intercâmbio de informações para a definição de padrões de
controle de qualidade e de normalização técnica que orientem o comportamento dos agentes integrados
à organização, reduzindo a incerteza tecnológica gerada pela indefinição dos mesmos.
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3.5 Cooperação no Trabalho
Em relação ao quinto indicador proposto por Oliveira (2004), Montagu (1993) assevera que a
cooperação no trabalho só pode ocorrer entre seres que se percebem e aceitam presentes mutuamente,
face a face, estabelecendo relação autêntica e genuína com a alteridade do outro. Porém, a cooperação
no trabalho exige se voltar para o outro. Contudo, para haver essa cooperação no trabalho é necessária
a experiência da relação dialogal entre as pessoas na vida concreta e imediata dos homens.
De acordo com os estudos de Pinho (1966) a cooperação, no sentido de ação conjugada entre
duas ou mais pessoas, em razão de um fim comum, é tão antiga quanto à própria vida humana. Em
todos os tempos os homens têm se auxiliado mutuamente para remover um obstáculo ou se defender
das intempéries. A cooperação compreende algumas características que, de acordo com Rios (1989)
são: a primeira característica significa que estamos diante de uma associação de pessoas e não de
capital. Isto é, a propriedade é atribuída aos associados, independentemente das contribuições
financeiras individuais à constituição da sociedade. A segunda característica, gestão cooperativa,
significa que o poder de decisão último é competência da assembleia dos associados. Finalmente, a
terceira característica, a repartição cooperativa, indica que a distribuição das sobras financeiras no final
de um ano de trabalho deve ser feita de uma maneira diversa da que ocorre numa empresa capitalista.
3.6 Distribuição Igualitária dos Resultados e Benefícios
A distribuição igualitária dos resultados e benefícios, sexto e último indicador proposto por
Oliveira (2004), com base nas informações de Dworkin (2005) é a igualdade de recursos e bens que se
apresenta a partir de dois princípios básicos que permeiam toda a sua teoria da justiça, são elas:
escolha, definida um princípio norteador fundamental, que tem o papel de esclarecer o que, de fato,
deve ser distribuído na organização com a finalidade de refletir as escolhas das partes envolvidas; e
responsabilidade, retratado como um fator que implica na responsabilidade individual que cada qual
tem sobre o sucesso de sua própria vida.
Gawlak (2007) afirma que os sócios contribuem equitativamente e controlam democraticamente
o capital de sua cooperativa. Portanto, pelo menos parte desse capital deve ser propriedade comum da
cooperativa, onde os sócios, usualmente, recebem uma compensação limitada, se houver alguma, sobre
o capital subscrito, como uma condição da sociedade. As prováveis sobras são alocadas para os
seguintes propósitos: desenvolvimento da cooperativa, possibilitando o estabelecimento de reservas
(parte dessas podendo ser indivisíveis); benefícios aos sócios na proporção de suas transações com as
cooperativas; e, apoio a outras atividades aprovadas pelos sócios.
4 Metodologia da Pesquisa
Tendo como objetivo analisar a dinâmica dos indicadores característicos de um empreendimento
de economia solidária em um sistema de agricultura familiar, esta pesquisa se desenvolveu mediante
analise dos indicadores de economia solidária propostos por Oliveira (2004) na Associação de
Aquicultores e Pescadores Artesanais do Distrito de Guassussê/CE. Assim, a abordagem metodológica
foi um estudo de caso qualitativo, como definido por Merriam (1998).
Em pesquisas qualitativas, busca-se o “aprofundamento, a abrangência e a diversidade no
processo de compreensão, seja de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma
política ou de uma representação” (MINAYO, 2007, p. 197). Como o intuito é o aprofundamento, não
havendo necessidade de generalização dos resultados, a escolha dos sujeitos foi por intencionalidade e
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por acessibilidade, segundo os critérios de relevância focados no objetivo geral do estudo. Desta forma
foram entrevistados prioritariamente os líderes da associação, seguidos por todo e qualquer integrante
do grupo detentor de conhecimento da realidade local e inserido no contexto produtivo/comercial do
empreendimento. A inserção dos sujeitos ocorreu inicialmente por acessibilidade e continuou com a
estratégia “bola-de-neve”, na qual um sujeito apontava outros que possuíam conhecimentos que
ajudassem na resposta ao problema de pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Para a construção do corpus da pesquisa, foi observado o critério da exaustão ou saturação, que
ocorre quando as informações obtidas nas entrevistas se esgotam e tornam-se repetitivas (MINAYO,
2007). Foram entrevistados 29 associados e todos permitiram a gravação. Cada entrevista durou em
média 20 minutos. As entrevistas foram realizadas no mês de julho de 2012, no distrito de Guassussê,
em diferentes locais, na beira do açude, na Associação e no sindicato.
Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados os três meios tradicionais indicados por
Patton (2002): a entrevista, a observação sistemática e análise de documentos. Para a elaboração do
protocolo de entrevista foram observadas categorias teóricas, ou seja, os seis indicadores propostos por
Oliveira (2004) para caracterizar um empreendimento de economia solidária. Os documentos
analisados foram a Ata de Fundação, o Estatuto da Associação e a relação de todos os associados com
endereço e CPF. Foi utilizado ainda um diário de campo para registro e anotação de observações feitas
no decorrer das entrevistas, nos caminhos percorridos e nas visitas realizadas aos empreendimentos.
Quanto ao tratamento dos dados, foi utilizado o software Atlas/ti (versão 6.0). Após ordenados os
dados, foi observada a estratégia sugerida por Silva (2005), ou seja, as respostas foram descritas,
classificadas e conectadas. A descrição permitiu a compreensão sobre o contexto e a classificação
possibilitou o agrupamento dos dados captados na narrativa de cada entrevista em temas recorrentes e
alinhados aos indicadores de empreendimentos de agricultura familiar e economia solidária,
procurando-se regularidades, aproximações, padrões e significações.
5 Apresentação e Análise dos Dados
5.1 Lócus da Pesquisa: Associação de Aquicultores e Piscicultores Artesanais de Guassussê
Guassussê é o maior distrito do município de Orós, situado acerca de 18 km da sede do
município, localizado no Sertão Central do Ceará e distante 400 km de Fortaleza, capital do estado.
Fruto da articulação de quatro grupos que tem como foco o desenvolvimento produtivo de Tilápia
Chitralada ou Tailandesa, variação melhorada da Tilápia Nilótica (Oreochromis niloticus), criadas em
taques rede, a Associação de Aquicultores e Piscicultores Artesanais de Guassussê nasceu oficialmente
em 23 de março de 2010. De acordo com seu estatuto, seu objetivo principal consiste na promoção de
ações que proporcionem melhores condições profissionais e socioeconômicas aos seus associados, por
meio da implementação de projetos associativos e agropecuários, priorizando projetos de piscicultura,
com o intuito de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região do açude Orós.
Contando com pequeno suporte técnico advindo da unidade local do Centro de Ensino
Tecnológico (CENTEC), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), de uma
ONG denominada Instituto Empreender e do Sindicato de Trabalhadores Rurais, bem como com aporte
financeiro advindo de empréstimo junto a instituições financeiras, os empreendedores associados em
grupos, lançaram-se à sorte do desenvolvimento produtivo rural sustentável pautado na piscicultura em
tanques rede.
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Baseada em dados do estatuto de fundação da Associação, sua estrutura organizacional é
composta da seguinte maneira:
a) Assembleia Geral – Tida como maior instância deliberativa da organização produtiva,
podendo ocorrer de maneira Ordinária ou Extraordinária e versar sobre questões tais como:
eleição e destituição de diretores e conselheiros; propostas e atuação institucional; discutir e
aprovar questões financeiras apresentadas pelo conselho fiscal ou diretoria; propor e aprovar
modificações estatutárias; dentre outras.
b) Diretoria – Instância administrativa da organização, composta por presidente, vicepresidente, primeiro e segundo secretários e primeiro e segundo tesoureiros. A ela compete,
dentre outras, representar a Associação, cumprir e fazer cumprir as determinações
estatutárias, executar as determinações da Assembleia Geral, convocar e presidir reuniões,
autorizar despesas.
c) Conselho Fiscal – Composto por três membros e responsável por questões tais como:
examinar livros contábeis e balanços; emitir pareceres financeiros; comunicar a diretoria
possíveis erros e dificuldades identificadas; e convocar reuniões quando da existência de
irregularidades detectadas.
d) Grupos Produtivos – Constituídos por quatro unidades organizacionais, tendo como elo
organizativo um coordenador, responsável pelo bom andamento da divisão social do
trabalho, deliberada via Assembleia Geral. Os grupos produtivos são responsáveis em última
instância por questões relacionadas a: compra de insumos; alimentação dos peixes; despesca
e evisceração; comercialização in loco; desenvolvimento da tecnologia de produção; e
vigilância.
5.2 Indicadores de Empreendimento de Economia Solidária na Associação
Neste tópico buscou-se identificar junto aos integrantes do empreendimento a presença e
impacto destes indicadores recorrentres em suas atividades coletivas socioprodutivas e organizacionais
de maneira a perceber a real influência destes indicadores pautados na sustentabilidade organizacional.
5.2.1 Autogestão

De acordo com o mapeamento realizado, foram identificadas diversas atitudes coletivas que
apresentam o exercício de autogestão desenvolvido pela Associação. Na criação da Associação
apresenta-se bastante latente o indicador autogestão, a partir do momento em que os próprios
integrantes do grupo são os detentores da ideia bem como os protagonistas do processo de legalização
institucional.
O funcionamento organizacional da associação, a presença de reuniões periódicas também
sugerem indícios autogestionários executados coletivamente. Nestas são tomadas decisões relativas ao
planejamento e gestão de questões organizacionais, produtivas e comerciais, bem como são
desenvolvidos momentos avaliativos. Nas tomadas de decisão ocorridas coletivamente também são
identificados elementos que apontam a existência da autogestão. Estas se estendem à questões de cunho
organizativo, produtivo, perpassando por questões comerciais sejam estas de compra ou venda,
complementadas pelo exercício da gestão financeira do empreendimento.
Entretanto, dado o processo organizacional produtivo historicamente novo para estes
empreendedores, alguns fatores apresentam-se como dificultadores do desenvolvimento e
fortalecimento da autogestão, mostrando-se com necessidade de melhorias em alguns aspectos, um dos
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mais apontados é a centralização administrativo gerencial. Este fator tem dificultado o surgimento de
novas lideranças neste setor, o que também distancia grande parte dos associados de reflexões de cunho
mais estratégicas e holísticas focadas na sustentabilidade, o que não nega os indícios autogestionários
identificados, apenas aponta a necessidade de avanço neste sentido.
5.2.2 Democracia direta

Relativos às questões voltadas à tomada de decisão e escolha de pessoas para o
desenvolvimento de atividades produtivas, é notório o exercício da democracia direta por parte dos
integrantes da Associação. Este indicador é exercido com maior ênfase pelo grupo, sendo perceptível
sua frequência.
Algumas distorções porém são encontradas no exercício da democracia direta vivenciado pelos
membros do grupo, questões relativas ao direcionamento em processos de tomada de decisão, artifício
utilizado sob a justificativa da inexperiência associativa e organizacional do grupo. Outro indício que
advoga negativamente a favor do desempenho da democracia direta no cerne do grupo, é o fato da
pouca alternância e renovação dos quadros de liderança, fator que em parte dá-se, sob pretexto de
prematuro desenvolvimento destes elementos democráticos, perante considerável número de
integrantes do colegiado organizacional que constitui a associação.
5.2.3 Participação efetiva

A participação efetiva é o indicador que apresenta maior frequência, indicando a força deste
elemento na formação e manutenção do tecido social e produtivo do grupo. O desenvolvimento
produtivo depende fundamentalmente da sinergia deste indicador, o que vem se dando de maneira
significativa. Essa participação efetiva dos integrantes da Associação ocorre em diversos momentos,
dentre estes os relativos à comercialização detém considerável importância, dada a necessidade de
conhecimento e fortalecimento deste elo da cadeia produtiva. Além disso, seus resultados impactam
diretamente na geração de renda dos integrantes da associação, fazendo real melhoria quando da soma
da renda familiar.
Contudo, a participação efetiva exercida traz consigo alguns problemas que dada sua
importância necessitam ser citados. Um dos mais impactantes é a dependência do processo de
comercialização por parte da Associação, mesmo com os integrantes próximos do que ocorre no
processo comercial e tendo certa compreensão de seu funcionamento, há carência de uma estratégia
mais bem definida e agressiva para fomentar o desenvolvimento comercial, posto que este tem sido um
dos maiores pontos de estrangulamentos observados pela pesquisa.
Outro elemento a ser considerado é a dificuldade de padronização de produto, mesmo com a
presença forte da participação efetiva dos integrantes. A participação efetiva existente também não tem
encontrado resposta para suprir a carência de beneficiamento de produto, elo da cadeia produtiva que
certamente deverá ser fortalecido
5.2.4 Ações de cunho educativo

Este indicador, quando identificado na pesquisa, mostrou-se bastante carente de efetividade, o
que demonstra a garra do grupo tendo que aprender o manejo produtivo da piscicultura intensiva em
gaiolas, praticamente sozinho e exercitando a educação pelo trabalho ao testar, aprender e repassar aos
integrantes do grupo. Poucas foram as instituições que realmente tiveram o interesse e a atitude de
apoiar o grupo produtivo, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orós, Instituto Empreender e o
SEBRAE.
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O baixo desempenho deste indicador teve consequências impactantes para a Associação, não
somente na perda de tempo para testar diversas sistemáticas de manejo produtivo, mas
fundamentalmente financeiras quando da perda de diversos quilogramas de peixe, em mortalidade em
grande escala ocorrida, fato que com o devido acompanhamento técnico e formação continuada,
poderia ter sido sanado ou pelo menos mitigado.
5.2.5 Cooperação no trabalho

A cooperação no trabalho é um indicador bastante representativo em nível de sistematização da
pesquisa, desta feita sendo identificado em vários elos da cadeia produtiva desenvolvida pela
Associação, entretanto o elo relativo ao desenvolvimento da produção é notadamente o que mais indica
a presença deste indicador.
Nos processos relativos a divisão social do trabalho a cooperação dá-se de maneira bastante
contundente, levando os integrantes do grupo a compreender não somente a sistemática da divisão do
trabalho, mas também suas implicações produtivas e comerciais. No que se refere às questões
organizacionais a cooperação também ocorre de maneira recorrente.
De toda feita algumas dificuldades são percebidas no ítem relativo à cooperação no trabalho.
Uma delas de relativa importância é a compra de ração que não tem conseguido desempenhar o mesmo
nível de cooperação encontrado em diversas outras atividades realizadas pela Associação, este fato
inclusive tem acarretado em perdas financeiras significativas para o grupo produtivo. Outro elemento a
ser considerado neste item é o nível de endividamento realizado pelo grupo, posto que para iniciar o
processo produtivo todos os piscicultores iniciaram adquirindo recursos em instituições financeiras,
fato que pressiona o processo organizacional, produtivo e comercial da associação.
5.2.6 Distribuição igualitária dos resultados e benefícios

No tocante à distribuição igualitária dos resultados e benefício, é notória a divisão equânime
tanto do trabalho desenvolvido quanto das benesses adquiridas socialmente. A divisão financeira seque
um ritual onde são separados os recursos de custeio referentes à compra de ração e alevinos, bem como
os relativos à parcela a pagar junto à instituição financeira financiadora do processo produtivo, sendo
que o restante do valor adquirido por meio do processo comercial é dividido entre os associados de
maneira justa e equilibrada.
No tocante ao consumo de peixes, internamente pelo grupo, também é passível de observação a
distribuição igualitária dos resultados e benefícios, posto que para a alimentação durante o exercício
das atividades referentes ao manejo produtivo, todos podem se alimentar normalmente sem efetivação
de pagamentos, entretanto ao levar peixe para consumo junto a suas famílias o mesmo é devidamente
pago por quaisquer dos associados.
No que diz respeito à distribuição igualitária há também de se observar que em caso de faltas,
os critérios também seguem princípios equânimes, posto que os valores pagos por falta são
indistintamente aplicados.
5.3 Análise da Relação entre Indicadores
O mapeamento dos indicadores que caracterizam um empreendimento de economia solidária no
decorrer da pesquisa apresentou, de maneira resumida, as seguintes características apresentadas no
Quadro 1, que segue.
Autogestão
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- Tomadas coletivas de decisão
- Gestão financeira da associação
- Escolha dos dirigentes
- Eleição de quadros integrantes da diretoria
Democracia Direta
- Divisão social do trabalho
- Tomadas coletivas de decisão
- Reuniões periódicas
- Sinergia no desenvolvimento produtivo
Participação Efetiva
- Ações coletivas de comercialização
- Divisão equitativa dos resultados financeiros
- Aprender fazendo
- Educação pelo trabalho
Ações de Cunho Educativo
- Formação e capacitação a partir de outras instituições formais
- Cooperação técnica de entidades a fins
- Divisão social do trabalho
- Reuniões periódicas
Cooperação no Trabalho
- Sinergia no desenvolvimento produtivo
- Ações coletivas de comercialização
- Divisão equitativa dos resultados financeiros
- Pagamento coletivo de empréstimo bancário
Distribuição Igualitária dos Resultados e
- Consumo coletivo da produção
Benefícios
- Sanções relativas às faltas
Quadro 1 – Características dos indicadores de economia solidária na Associação
Fonte: Elaborado pelos autores.

Após o processo de sistematização dos dados coletados, pode-se observar a relação existente
entre os indicadores que caracterizam um empreendimento de economia solidário conforme afirma
Oliveira (2004), apresentados na Figura 1, a seguir.
1.Autogestão.

dificulta

Centralização
gerencial

favorece
6.Distribuição
igualitária.
favorece
está relacionada

dificulta
2.Democracia
direta.

Surgimento de
novas lideranças
favorece

impacta

dificulta
Geração de renda

5.Cooperação
no trabalho.

impacta

está relacionada

3.Participação
efetiva.

favorece
depende
4.Ações de
cunho educativo.

Aprender fazendo
está relacionada

Tomada de
decisão

Falta de
rotatividade nas
lideranças

Desenvolvimento
produtivo

está relacionada

Socialização do
conhecimento

Figura 1 – Relações entre indicadores e outros elementos relativos ao empreendimento solidário
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Fonte: Elaborada pelos autores.

Pode-se observar que o indicador autogestão é favorecido pelo indicador exercício da
democracia direta, na medida em que este é descrito, nas ações relativas à tomada de decisão, da
escolha de pessoas para o desenvolvimento de atividades produtivas, bem como questões eletivas de
quadros integrantes da diretoria da Associação.
Da mesma forma também é favorecido o indicador autogestão pelo indicador participação
efetiva, posto que este encontra-se diretamente ligado às questões que impactam diretamente na
geração de renda dos integrantes da Associação, bem como de comercialização, atitudes que fomentam
e fortalecem o desenvolvimento da autogestão. Este indicador, participação efetiva, por motivos afins,
impacta diretamente no indicador distribuição igualitária, dada a sua interrelação, principalmente no
que tange às questões de comercialização e renda. O indicador participação efetiva ainda esta
relacionado com o indicador cooperação no trabalho na medida em que este último exercita processos
que dizem respeito à divisão social e cooperação no trabalho em seus processos produtivos e
comerciais.
Da mesma forma o indicador cooperação no trabalho é favorecido pelo indicador ações de
cunho educativo, principalmente no que diz respeito ao processo de aprender fazendo, possibilitando o
melhor funcionamento de questões produtivas, comerciais e financeiras.
A pesquisa também apontou outros pontos que vão além da percepção dos seis indicadores de
Oliveira (2004). Pode-se observar que o indicador autogestão é dificultado pela centralização gerencial,
desenvolvida pela Associação em questão. Esta centralização também dificulta o surgimento de novas
lideranças, o que dentre outras questões não possibilita a proximidade necessária de todos os
integrantes do grupo junto às reflexões de cunho mais estratégicas e holísticas pautadas na
sustentabilidade organizacional e sanidade financeira do empreendimento.
Outro ponto observado diz respeito à democracia direta posto que, de acordo com o resultado da
pesquisa, esta favorece a autogestão, em ações como as que versam sobre a escolha de pessoas para
atividades produtivas e eleição de quadro. Da mesma maneira a autogestão é notoriamente favorecida
por atitudes voltadas à tomada de decisão, tão quanto é desfavorecida pela falta de rotatividade nas
lideranças.
A participação efetiva apontada em ações de cunho comercial e geração de renda, também
favorece a autogestão, bem como impacta na distribuição igualitária, principalmente no que tange à
separação dos recursos de custeio à compra de insumos, bem como nas ações relativas à questões
financeiras.
A distribuição igualitária também relaciona-se de maneira dependente com o desenvolvimento
produtivo, visto que o resultado deste, é responsável pelo bom desempenho daquele. O
desenvolvimento produtivo por sua vez se relacionada intimamente com a cooperação no trabalho,
dado que sem o bom desempenho deste, no transcorrer das atividades, aquele não detém os resultados
estimados, podendo tornar-se até, em última instância inviável.
Ainda no que diz respeito à distribuição igualitária ressalte-se que esta encontra-se também
intimamente relacionada com a cooperação no trabalho, pelos mesmos motivos supracitados. Já a
cooperação no trabalho é visivelmente favorecida por ações de cunho educativo, visto que esta trás
consigo efeitos por demais benéficos para aquele, na medida em que melhora o modus operandi
daquele indicador.
Vale salientar que as ações de cunho educativo encontram-se relacionadas com a socialização
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do conhecimento, e esta da mesma maneira apresenta-se relacionada com o aprender fazendo, uma
eficiente forma de ação educativa desenvolvida pelo empreendimento em questão, impactando
fundamentalmente na geração de renda na medida em que possibilita melhorias tecnológicas tanto de
cunho produtivo quanto gerenciais, comerciais e financeiros.
6 Conclusões
Tendo como objetivo principal analisar a dinâmica dos indicadores característicos de um
empreendimento de economia solidária em um sistema de agricultura familiar, a premente pesquisa
necessitou: caracterizar a Associação de Aquicultores e Pescadores Artesanais do Distrito de Guassussê
em termos de composição, organização e atividades; investigar as práticas e processos organizacionais
da Associação; mapear, a partir das práticas e processos organizacionais identificados na Associação,
os indicadores característicos de um empreendimento de economia solidária.
Neste sentido, o mapeamento dos indicadores que caracterizam um empreendimento de
economia solidária apresentou-se da seguinte maneira:
a) Indicador de autogestão – identificado fundamentalmente em ações de criação da
Associação, funcionamento organizacional, presença de reuniões periódicas e tomadas
decisão coletivas;
b) Indicador de democracia direta – observado em ações voltadas à tomada de decisão e escolha
de pessoas para o desenvolvimento de atividades produtivas, bem como nas questões eletivas
de quadros integrantes da diretoria da associação;
c) Indicador de participação efetiva – ocorre em diversos momentos, dentre estes os relativos à
comercialização, impactando diretamente na geração de renda dos integrantes da associação;
d) Indicador de ações de cunho educativo – encontra-se aqui o indicador menos substancioso
encontrado ao sistematizar-se os dados O desempenho deste indicador tem consequências
impactantes para a Associação, não somente na perda de tempo para testar diversas
sistemáticas de manejo produtivo, mais fundamentalmente financeiras;
e) Indicador de cooperação no trabalho – especificado em processos relativos a divisão social
trabalho. A cooperação no trabalho dá-se de maneira bastante contundente, levando os
integrantes do grupo a compreender não somente a sistemática da divisão do trabalho, mas
também suas implicações produtivas e comerciais;
f) Indicador de distribuição igualitária dos resultados e benefícios – ocorre quando da
separação dos recursos de custeio referentes à compra de ração e alevinos, bem como os
relativos à parcela a pagar junto à instituição financeira financiadora do processo produtivo.
Sendo assim, o aspecto desafiante é fazer tudo isto em um ritmo compatível com o processo de
transformação que ocorre no Brasil e no mundo caracterizado por um mercado globalizado, aberto e
competitivo. A melhoria organizacional e econômica bem como a autoestima destes produtores, tem
sido fato notório, perceptível por toda a comunidade de Orós. Eles têm investido cada vez mais seu
tempo e seus recursos na busca de sucesso por meio do fomento desta ideia.
Com o advento da legalização os empreendedores conseguiram acessar mercados tais como
Programa Aquisição de Alimentos (PAA), uma das ações do Programa Fome Zero, que promove o
acesso a alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e promove a inclusão social e
econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar, também contribuindo para a
formação de estoques estratégicos e para o abastecimento de mercado institucional de alimentos, que
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compreende as compras governamentais de gêneros alimentícios para fins diversos. Outro programa
atingido por eles foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), programa de assistência
financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários,
tendo como gestor financeiro principal as Prefeituras Municipais, no caso em questão a de Orós.
O empreendimento associativo/produtivo da Associação de Aquicultores e Piscicultores
Artesanais de Guassussê se apresenta como uma empreitada inovadora, entretanto deve ser observada
sob a égide da sustentabilidade, e para tanto, há a necessidade premente de assessoria técnica, gerencial
e produtiva, de processos de capacitação e formação continuada, de melhoria de infraestrutura de
aproveitamento e beneficiamento de produtos, de apoio às questões comerciais e de marketing, bem
como do acesso à linhas de crédito mais baratas e quiçá subsidiadas. No entanto, sem perder de vista às
questões ambientais, mais notadamente às ligadas à gestão da água.
Por fim, pode-se afirmar que o presente estudo científico evidencia que a Associação de
Aquicultores e Pescadores Artesanais do Distrito de Guassussê desenvolve em diferentes medidas os
seis indicadores que caracterizam um empreendimento de economia solidária segundo Oliveira (2004).
Ressalta-se que a Associação em questão, configura-se em um empreendimento digno de
reconhecimento, tendo encontrado soluções objetivas e criativas para problemas que assolam o
nordeste cearense, de maneira autogestionária, autônoma e pioneira, apresentando-se assim como um
empreendimento de economia solidária.
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Resumo: Com a crescente degradação do meio ambiente, a gestão ambiental e a responsabilidade social passaram a serem
vistas como ações que primam para a sustentabilidade organizacional, pois abarcam práticas ecologicamente corretas,
relacionadas a diminuição do consumo de insumos, a geração de resíduos, aos custos de produção, a prevenção de acidentes
ecológicos, a melhoria da qualidade de vida, emergindo também como um campo de vantagem competitiva para as
organizações. O Arranjo Produtivo Local Metalmecânico Automotivo (APLMMA) da Serra Gaúcha é o segundo maior
APLMMA do Brasil, pois concentra um grande número de empresas do segmento de peças, máquinas agrícolas e veículos
de transporte. Para tanto, este estudo tem como objetivo analisar a correlação entre os construtos de gestão ambiental,
responsabilidade social e performance organizacional, em 239 empresas do APLMMA da Serra Gaúcha. Neste sentido,
utilizou-se para a análise dos dados a técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Como resultados, destaca-se
um framework para a análise das questões socioambientais e a ligação destas com a performance da empresa.
Coerentemente, as empresas que implementam programas e ações socioambientais apresentam uma performance
organizacional superior, quando comparadas as empresas que apresentam poucas ou não desenvolvem ações na esfera social
e ambiental.
Palavras-chave: Gestão Ambiental, Responsabilidade Social, Performance Organizacional.

Abstract: With the increasing environmental degradation, environmental management and social responsibility began to be
seen as actions that strive for organizational sustainability as encompassing environmentally sound practices related to
reducing the consumption of raw materials, waste generation, production costs , prevention of ecological accidents,
improving the quality of life, also emerging as a field of competitive advantage for organizations. The Local Productive
Arrangement Metal-Mechanic Automotive (LPAMMA) Serra Gaucha LPAMMA is the second largest in Brazil, as it
concentrates a large number of companies in the segment parts, agricultural machinery and transportation vehicles.
Therefore, this study aims to analyze the correlation between the constructs of environmental management, social
responsibility and organizational performance in 239 companies LPAMMA Serra Gaucha. In this sense, it was used for data
analysis technique of Structural Equation Modeling (SEM). As a result, there is a framework for the analysis of
environmental issues and their connection with the company's performance. Accordingly, companies that implement
environmental initiatives and programs have a higher organizational performance when compared to similar companies that
have little or not take actions in the social and environmental.
Key-words: Environmental Management, Social Responsibility, Organizational Performance.
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1 Introdução
A consciência dos problemas ambientais, na sociedade contemporânea e no âmbito empresarial,
começam a ter maior relevância após a visão de fatores relacionados a crescente industrialização, a
explosão populacional, e a urbanização exagerada, ocasionando mudanças no comportamento dos
consumidores, que passam a exigir uma postura social e ambiental das organizações. Conforme Sachs
(2002, p. 49) a “ecologização do pensamento” induz as pessoas a expandir o horizonte do tempo.
Enquanto os economistas neoclássicos analisam a curto prazo, a escala de tempo da ecologia se amplia
para o longo prazo.
Nas últimas décadas houve mudanças na maneira como as organizações passaram a ver a
questão ambiental associada ao seu processo produtivo. As empresas modificaram a sua forma de
atuação para, no mínimo, reduzir os impactos ambientais adversos (YORK; ROSA; DIETZ, 2003). A
percepção que existia entre muitos empresários, até as últimas décadas, de que a adoção de uma gestão
ambiental e social eficiente impactava negativamente a performance organizacional, aos poucos foi
sendo ultrapassada.
Com a crescente degradação do meio ambiente, a gestão ambiental e a responsabilidade social
passaram a serem vistas com práticas que primam para a sustentabilidade, contribuindo para a
performance organizacional (HALKOS; EVANGELINOS, 2002; GUNAWAN, 2007; MATTILA,
2009; MOLINA-AZORÍN et al., 2009; HOFMANN; THEYEL; WOOD, 2012 LIN; TAN; GEN,
2012). Entretanto, a adoção de práticas ambientais e ações sociais dependem fortemente de como a alta
gerência percebe e trabalha essas questões: se oportunidades de ganhos ou ameaças (SHARMA, 2000;
DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2008). A adoção de práticas ambientais e ações sociais é uma
decisão que deve envolver toda a empresa, a se comprometer com a aplicação de princípios e valores,
minimizando riscos em cada etapa de implementação dos projetos socioambientais. Uma estratégia
adequada é aquela que neutraliza ameaças e explora oportunidades, enquanto capitaliza as forças e
evita ou repara as fraquezas (BARNEY, 1997).
O Arranjo Produtivo Local Metalmecânico Automotivo (APLMMA) da Serra Gaúcha é o
segundo maior APLMMA do Brasil, pois concentra um grande número de empresas do segmento de
peças, máquinas agrícolas e veículos de transporte. Grande grande parte das 2.588 empresas do
APLMMA é de micro e pequeno porte (95%), gerando cerca de 62.775 postos de trabalho (SIMECS,
2012). O APLMMA abrange 17 municípios na Serra Gaúcha, onde Caxias do Sul sedia o maior
número de empresas. Na região de Caxias do Sul são montados e fabricados pela cadeia automotiva:
caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, autopeças e implementos rodoviários. A cidade de Caxias em
2010 apresentava a população de 435.564 habitantes, o município também contava com 31.016
empresas nas diversas atividades relacionadas (IBGE, 2011). A partir desses dados, estima-se que
exista um índice aproximado de 14 habitantes por empresas na cidade de Caxias do Sul, colocando-a
próxima dos mais altos índices de empreendedorismo mundiais (SEVERO, et al., 2012).
Contudo, vale ressaltar que o setor metalmecânico enquadra-se na categoria de Indústria
Metalúrgica, com classificação “A” para atividades potencialmente poluidoras e, “Alto” para usuários
de recursos naturais (BRASIL-PNMA, 2000). Neste contexto, o setor Metalmecânico se caracteriza
como “AAlto”, ou seja, um grande impactante ambiental, pois além de consumir recursos naturais,
ocasiona uma série de poluentes ambientais.
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Perante o exposto, este estudo tem como objetivo analisar a correlação entre os construtos de
gestão ambiental, responsabilidade social e performance organizacional, em 239 empresas do
APLMMA da Serra Gaúcha. Neste sentido, utilizou-se para a análise dos dados a técnica de
Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Além desta Introdução, o artigo está estruturado em
quatro outras seções, o referencial teórico que elenca as hipóteses de pesquisa, os procedimentos
metodológicos e técnicas de pesquisa utilizadas na investigação, a apresentação dos resultados e
discussões, e as considerações finais do estudo.
2 Referencial Teórico
2.1 Gestão Ambiental e Responsabilidade Social
Diverso consenso nas pesquisas aponta que as organizações vêm incorporando práticas
ambientais e a ações de responsabilidade social para com os colaboradores e a comunidade na qual
estão inseridas. Conforme Barbieri et al. (2010) a adesão das organizações ao desenvolvimento
sustentável vem inicialmente de fora para dentro, como um meio de se contrapor às críticas e objeções
ao papel das empresas, feitas por incontáveis entidades governamentais e da sociedade civil
organizada, responsabilizando-as pelos processos de degradação social e ambiental que atingiam todo o
planeta.
A responsabilidade social e ambiental é concretizada pela inclusão dos efeitos ambientais e
sociais que produz no seu processo de tomada de decisão, evidenciando que o compromisso das
organizações não reside apenas para o cumprimento das obrigações econômicas ou legais.
Coerentemente, as empresas já perceberam que o respeito ao homem e ao meio ambiente estão entre os
principais fatores que se refletem diretamente no sucesso organizacional, como forma de abarcar
vantagem competitiva no mercado (GRAYSON; HODGES, 2002; 2004; PORTER; KRAMER, 2002;
SEIFFERT, 2008; DAVID; ABREU; PINHEIRO, 2013).
No Brasil, as organizações contam com o apoio do Grupo Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, criado em 1998, que é um exemplo de entidade que orienta as empresas nos
quesitos de ações sociais e ambientais. A missão do Grupo Ethos é mobilizar, sensibilizar e auxiliar as
empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção
de uma sociedade justa e sustentável, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (INSTITUTO
ETHOS, 2013). Neste contexto, o Grupo Ethos traz uma série de indicadores como um instrumento de
auto avaliação e aprendizagem, na forma de um questionário, onde as empresas conseguem fazer seu
auto diagnóstico e levantar subsídios para o planejamento estratégico em sete temas, entre eles: i) meio
ambiente; ii) comunidade; e, iii) sociedade. A empresa interessada em avaliar suas práticas de
responsabilidade ambiental e social, comparando-se a outras empresas, poderá responder os
Indicadores Ethos e verificar quais os pontos fortes da gestão e as oportunidades de melhoria
(INSTITUTO ETHOS, 2013).
A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização baseada em rede, pioneira no quadro
mundial de relatórios de sustentabilidade. Consoante isso, as organizações podem usar os indicadores
para medir, relatar e divulgar contas para stakeholders internos e externos à organização, buscando
descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais (GRI, 2013).
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

No que tange as diversas pesquisas sobre sustentabilidade, Grayson e Hodges (2002) apontam
que ao formar uma impressão sobre uma empresa, as pessoas se baseiam mais em sua contribuição para
causas sociais e sua relação com o meio ambiente, do que na reputação da marca ou em questões
financeiras, estando atentas para a atuação social e ambiental das empresas.
Segundo González-Benito e González-Benito (2006) o tamanho, mensurado pelo número de
empregados ativos, é uma das variáveis estruturais que mais influencia nas ações ambientais das
empresas, pois grandes empresas têm mais recursos disponíveis para investir na gestão ambiental, bem
como recebem maior pressão dos ambientes social e econômico e frequentemente são objetivo primário
de governos locais e ONGs ambientais.
Neste cenário, Elkington (2001) apresenta o modelo triple bottom line, baseado na gestão para
obter resultados econômicos, sociais e ambientais positivos, denominados de pilares da
sustentabilidade. Neste sentido, os pilares não são excludentes, o que demonstra a correlação de
práticas ambientais e ações sociais nas organizações.
Os benefícios de desenvolvimento de atividades empresariais sustentáveis, que elencam ações
ambientais e sociais, emergem como um campo de vantagem competitiva, como um veículo para maior
eficiência dos recursos, reduzindo o desperdício e abrindo novos mercados (DARNALL; JOLLEY;
HANDFIELD, 2008; POTTS, 2010; BARBIERI et al., 2010). Neste sentido, entende-se que há uma
correlação positiva entre a gestão ambiental e a responsabilidade social.
H1: A gestão ambiental e a responsabilidade social estão positivamente correlacionadas.
2.2 Gestão Ambiental e Performance Organizacional
A gestão ambiental associada a uma estratégia de planejamento é capaz de equilibrar o
fenômeno de interferência direta e indireta (humano, econômico, social), visando a criação de
desenvolvimento compatível, tanto a médio como longo prazo (MÖRTBERGA; BALFORSA; KNOL,
2007). Os benefícios de desenvolvimento de atividades empresariais sustentáveis emergem como um
campo de vantagem competitiva, para maior eficiência dos recursos, reduzindo o desperdício e abrindo
novos mercados (POTTS, 2010; SEVERO et al., 2013).
A performance organizacional pode ser entendida como a qualidade dos bens e serviços, a
rentabilidade de novos produtos, o retorno de investimentos e ativos, bem como a redução de custos
operacionais, compondo o desempenho global da empresa frente aos concorrentes (PALADINO,
2007).
A estratégia ambiental de utilização adequada de recursos revela-se como atributo fundamental
da competitividade na dimensão econômica (BARBIERI et al., 2010; POTTS; 2010), oportunizando
inovações e conquistando a lealdade de clientes, contribuído para a vantagem competitiva frente aos
concorrentes (KASSINIS; SOTERIOU, 2003), sobre tudo com a promoção da imagem corporativa
(MATTILA, 2009).
A adoção de práticas ambientais é motivada por razões internas e externas às organizações.
Dentre as razões internas estão a minimização de custos, a atualização tecnológica, a otimização nos
processos produtivos e o desenvolvimento de uma cultura interna ecologicamente correta (SCHENINI,
2005). No que tange às razões externas abarcam a prevenção de acidentes ecológicos por parte da
sociedade e as demandas das partes interessadas, tais como, o mercado globalizado, agências
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financiadoras, comunidade local, organizações da sociedade civil e governos (WELCH; MORI;
AOYAGI-USUI, 2002; SEIFFERT, 2008).
A responsabilidade ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o consumidor
ecologicamente correto. Jabbour et al. (2012) realizaram uma pesquisa em 75 empresas do setor
automotivo brasileiro, e ressaltam que a gestão ambiental influencia positivamente o desempenho
operacional das empresas. A pesquisa realizada por Lin, Tan e Gen (2012) em 208 empresas do Vietnã,
ressalta que a gestão ambiental está positivamente associada à performance organizacional. Halkos e
Evangelinos (2002) destacam que a implementação de práticas ambientais está positivamente
relacionada com a redução de custos de produção e melhoria da imagem da empresa, contribuindo para
a performance organizacional. Neste cenário, Kassinis e Soteriou (2003) apontam uma forte ligação
entre as práticas ambientais e a performance organizacional, com ênfase na satisfação e lealdade do
cliente.
Para tanto, a utilização da gestão ambiental está relacionada com a diminuição no consumo de
insumos e matéria-prima, a redução de custos de produção, ao aumento da produtividade e
competitividade, e a melhoria da performance organizacional (HALKOS; EVANGELINOS, 2002,
KASSINIS; SOTERIOU, 2003; HANDFIELD; SROUFE; WALTON, 2005; LIN; TAN; GEN, 2012;
SEVERO et al., 2013).
Contudo um emergente consenso de pesquisas ressaltam que há resultados positivos
correlacionando à adoção de práticas de gestão ambiental com a performance organizacional,
principalmente em organizações ambientalmente proativas (GONZÁLEZ BENITO; GONZÁLEZBENITO, 2005; MOLINA-AZORÍN et al., 2009; IRALDO, TESTA; FREY, 2009; CROWE;
BRENNAN 2007; YANG et al., 2010).
H2: A gestão ambiental está positivamente correlacionada com a performance organizacional.
2.3 Responsabilidade Social e Performance Organizacional
Diversas pesquisas empíricas vêm sendo utilizadas para analisar as correlações entre a
responsabilidade social e a performance organizacional. Neste cenário, emerge uma diversidade de
medidas de responsabilidade social, de performance organizacional e de resultados encontrados.
Griffin e Mahon (1997) realizaram um estudo que analisou 51 pesquisas elaboradas desde a
década de 70, e ressaltam que muitas pesquisas vêm explorando as relações entre responsabilidade
social corporativa e performance organizacional. No entanto, nenhum forte consenso existe, pois os
resultados têm sido frequentemente contraditórios, mesmo dentro de uma mesma análise. Para os
autores, essa falta de consenso é resultado da diversidade de medidas de performance social e
organizacional utilizadas, bem como da diversidade de setores envolvidos em uma mesma pesquisa.
Graves e Waddock (1994) ressaltam que existe uma relação positiva entre a performance social
e a propriedade institucional. Neste sentido, uma organização que invista em responsabilidade social
não perde atratividade junto dos investidores institucionais. No que tange as preocupações sociais e os
interesses econômicos, estes investidores selecionam organizações cuja informação reflita uma postura
socialmente responsável. Já Ruf et al., (2001) destacam que os investidores podem não estar
exclusivamente preocupados com a performance econômico-financeira da organização, o que contraria
a teoria neoclássica, mas também numa perspectiva de responsabilidade social.
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Mahoney e Roberts (2002) verificaram a relação entre a performance social e ambiental e a
financeira de empresas Canadenses. Segundo os autores, existe uma significativa e positiva relação
entre a performance ambiental e social e a financeira das empresas. Simpson e Kohers (2002)
realizaram uma pesquisa em 385 instituições financeiras americanas no período de 1993 e 1994. Para
os autores, existe uma positiva correlação entre os indicadores de responsabilidade social empresarial e
os indicadores financeiros destas organizações.
Preston e O’Bannon (1997) analisaram a correlação entre indicadores de performance social e
financeira de 67 empresas americanas de 1982 a 1992. Conforme os autores, tanto o desempenho
financeiro influencia o desempenho social como o contrário, além de existir uma relação sinérgica
entre eles.
Neste cenário, Roman, Hayibor e Agle (1999) analisaram 52 trabalhos publicados sobre
responsabilidade social e desempenho financeiro ao longo de 25 anos. Os resultados apontam que 33
estudos encontraram correlação positiva entre desempenho social e financeiro, 14 não encontraram
efeito ou eram inconclusivos, bem como 5 estudos apresentaram uma relação negativa. Na percepção
dos autores, se a relação entre desempenho financeiro e social, em geral, pode ser positiva, ela é
consistente com o resultado das pesquisas mais recentes.
Perante o exposto, grande parte dos estudos revisados indicam uma correlação positiva entre
responsabilidade social e performance organizacional. Neste sentido, propõe-se a H3.
H3: A responsabilidade social está positivamente correlacionada com a performance organizacional.
Consoante isso, a Figura 1 apresenta o modelo teórico compondo as três hipóteses da pesquisa
apresentadas no estudo.

Gestão
Ambiental

+ H2

+H1

Performance
Organizacional

Responsabilidade
Social

+ H3

Figura 1 – Modelo proposto de hipóteses
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
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3 Metodologia
Para investigar as relações entre os construtos, propostos neste estudo, utilizou-se uma survey
descritiva através da aplicação de questionários (MALHOTRA, 2012). O questionário foi elaborado
com base na revisão da literatura aplicada à gestão ambiental, à responsabilidade social e á
performance organizacional. Para a verificação do entendimento do questionário, realizou-se um préteste em 27 organizações do APLMMA da Serra Gaúcha. As questões utilizadas na pesquisa estão
apresentadas na Figura 2.
A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a junho de 2013. Inicialmente selecionou-se
912 empresas, para entrar enviar o questionário, do total de 2.588 empresas que compõe o APLMMA
da Serra Gaúcha, o que caracterizou uma amostra não probabilística, por conveniência. Obtiveram-se
os contatos das empresas através do Cadastro Industrial do Rio Grande do Sul 2011, fornecido pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS, 2011). Os questionários forma
enviados por e-mail, retornando em 30 dias apenas 82 casos respondidos. Posteriormente adotou-se a
coleta dos dados por telefone, obtendo-se mais 164 casos respondidos, totalizando 246 casos.
Eliminou-se 7 questionários por apresentarem problemas de perguntas não respondidas, constituindo-se
a amostra válida de 239 casos.
Para a coleta de dados solicitou-se que as empresa participantes da pesquisa respondessem as
dimensões do questionário apresentado na Figura 2, dentro de um grau de concordância ou
discordância. A escala utilizada é do tipo Likert de 5 pontos, sendo em seus extremos (1) discordo
totalmente e (5) concordo totalmente (BYRNE, 2010). Os respondentes da pesquisa foram gestores
(diretores, gerentes e coordenadores), os quais são responsáveis pelas áreas de Produção e Gestão
Socioambiental das empresas.
O MEE foi utilizado para a análise e interpretação dos dados, pois este utiliza um conjunto de
procedimentos metodológicos de análise estatística, o qual permite o exame de uma série de relações de
dependência simultaneamente (HAIR et al., 1998; KLINE, 2005). O tratamento estatístico e a análise
dos dados foi realizado com auxilio do software SPSS® Versão 20 para Windows® e para sistematizar a
metodologia MEE foi usado o software AMOSTM Versão 18 acoplado ao SPSS®, pois segundo Byrne
(2010) o AMOSTM apresenta as funcionalidades necessárias para análise e modelagem que o MEE
necessita.
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VARIÁVEIS OBSERVÁVEIS*

VARIÁVEIS
LATENTES

RS1) A empresa faz doações de produtos e recursos financeiros, cede
instalações, mobiliza o trabalho voluntário de seus empregados e/ou
desenvolve projetos sociais próprios;
RS2) O Planejamento Estratégico da empresa inclui ações sociais para a
comunidade;
RS3) A empresa possui mecanismos para estimular fornecedores,
acionistas, e outras partes interessadas a fazer doações financeiras para suas
ações sociais;
Responsabilidade
RS4) A empresa divulga internamente os projetos que apoia e desenvolve,
Social
oferecendo oportunidade de trabalho voluntário e estimulando a
participação dos empregados;
RS5) A empresa planeja a sua ação social visando maximizar o seu impacto
a longo prazo;
RS6) A empresa possui procedimento de consulta periódica aos
beneficiários de sua ação social, monitorando-a por meio de indicadores de
desempenho.
SA1) O fundador/CEO da empresa percebe e trabalhada a sustentabilidade
ambiental como compromisso do bem-estar dos indivíduos, da empresa, da
sociedade e do meio ambiente;
SA2) As práticas ambientais ocasionaram a redução de matéria-prima;
SA3) As práticas ambientais ocasionaram a redução do consumo de
energia;
SA4) As práticas ambientais ocasionaram a redução do consumo de água;
Gestão Ambiental
SA5) As práticas ambientais ocasionaram a redução dos resíduos sólidos;
SA6) As práticas ambientais ocasionaram a redução dos efluentes;
SA7) As práticas ambientais ocasionaram a redução das emissões
atmosféricas;
SA8) As práticas ambientais permitiram reduzir o impacto sobre o meio
ambiente
PO1) A qualidade dos bens e/ou serviços ofertados são superiores ados
nossos concorrentes;
PO2) A rentabilidade com novos produtos é muito melhor em relação a
seus concorrentes;
PO3) O retorno sobre o investimento da nossa empresa é superior em
relação aos nossos concorrentes;
Performance
PO4) O retorno sobre os ativos da nossa empresa é superior em relação aos
Organizacional
nossos concorrentes;
PO5) O total dos custos operacionais da nossa empresa é menor aos custos
totais de nossos concorrentes;
OP6) O desempenho global da nossa empresa no ano anterior foi superior
aos principais concorrentes.
* Utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos: 1 – Discordo totalmente; 2 - Discordo parcialmente;
3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo parcialmente; 5 – Concordo totalmente.

AUTORES

Adaptado do
Instituto Ethos
(2013)
Adaptado do GRI
(2013)

Adaptado do
Instituto Ethos
(2013)
Adaptado do GRI
(2013)
Severo et al.
(2013)

Paladino (2007)

Figura 2 – Variáveis observáveis e latentes
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
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4 Resultados e Discussões
Antecedendo a validação individual das variáveis latentes (construtos), a qual ocorreu através
da Análise Fatorial Confirmatória, realizou-se uma análise dos pressupostos de normalidade nas
variáveis observadas.
Na análise dos pressupostos de normalidade das variáveis observadas, calculou-se e interpretouse os indicadores de curtose, assimetria, médias amostrais, bem como os desvios de multinormalidade.
Para analisar a curtose de cada variável observável foi usado o Coeficiente de Mardia (MARDIA,
1971; BENTLER, 1990). Neste estudo foram encontrados valores menores que 5, o que demonstra
serem significativos, e atribuem aos dados a característica de normalidade nas distribuições. Os valores
relacionados à assimetria das variáveis observadas, demonstraram coeficientes de assimetria de Pearson
próximos de zero, o que segundo Marôco (2010) caracteriza uma simetria moderada.
A purificação dos dados foi desenvolvida com avaliação de missing e outliers (univariados e
multivariados). Nos dados coletados observou-se 2,85% de não respostas a uma determinada variável,
o que é considerado por Kline (1998) um baixo nível de missing, sendo recomendável abaixo de 5%.
Não observou-se outliers através da combinação da análise univariada e multivariada, calculando os Z
scores o que permitiu avaliar se havia casos com valores superiores a |3|, para cada variável, que
segundo Hair et al. (2007) devem ser excluídas da amostra final. Para identificar os outliers
multivariados usou-se o cálculo de Mahalanobis, para os casos com maior quantidade de escores
extremos, que são considerados outliers multivariados, mas neste teste não foi identificado nenhum
caso, já que não houve uma distância significativa entre o valor individual e as médias amostrais
obtidas (KLINE, 1998).
Vale ressaltar que a mostra final de 239 casos, 76% são micro e pequenas empresas, e 14%
empresas de médio e grande porte, por conseguinte realizou-se a ANOVA entre o porte das empresas,
para verificar se há diferença entre os grupos (micro e pequena; média e grande). A ANOVA
demonstrou que não há diferença significativa entre os grupos.
Com a base de dados purificada aplicou-se a Análise Fatorial Exploratória (AFE) e a Análise
Fatorial Confirmatória (AFC), para confirmar o modelo, que contêm as relações entre as variáveis de
cada construto. Para tanto, utilizou-se como suporte o software SPSS Versão 20, que gerou uma
relatório sugerindo 3 fatores (AFE), que explicam 63,58% da variabilidade dos dados. Este teste dos
dados empíricos confirmam o agrupamento das variáveis observáveis em fatores (variáveis latentes), os
quais estão apresentados na Figura 2. Eliminando-se as cargas fatorial menor que 0,4 (HAIR et al.,
1998), assim a rotação Varimax confirmou o modelo proposto para a formação de fatores.
Para a análise da validade composta dos construtos, utilizou-se como base a análise da
consistência das cargas de mensuração reais. Neste estudo os construtos ficaram acima do desejável
(0,70), embora este valor não seja uma norma de conduta padronizada (MARÔCO, 2010), esta
avaliação auxilia na análise da mensuração e confiabilidade do modelo. O teste de confiabilidade
composta apresentou os seguintes resultados: i) gestão ambiental (0,94); ii) responsabilidade social
(0,95); e, iii) performance organizacional (0,91). o Alfa de Cronbach foi usado para a verificação da
consistência interna das dimensões do questionário, que para Hair et al. (2007) é recomendado valores
mínimos de 0,7. Neste estudo encontraram-se os seguintes índices de Alfa de Cronbach: i) gestão
ambiental (0,897); ii) responsabilidade social (0,917); e, iii) performance organizacional (0,852). O
teste de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) permitiu verificar as correlações entre as variáveis, fornecendo a
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probabilidade estatística de correlações significativas entre as variáveis mensuráveis. Obteve-se um
KMO com índice de 0,906, o que indica segundo Pestana e Gageiro (2005) que a análise fatorial é
apropriada no exame dos dados.
4.1 Discussão do Modelo Proposto
O modelo proposto (Figura 1) representa graficamente as hipóteses formuladas a partir do
estudo bibliográfico. No teste empírico deste modelo realizou-se a validação individual de cada
construto através da identificação dos coeficientes estimados de cada variável observável, considerando
a capacidade destas em medir a variável latente (HAIR et al., 2007).
A Tabela 1 apresenta os índices observados Qui-quadrado, RMSEA, AGFI, NFI, GFI e CFI,
que contribuíram para a análise dos resultados da pesquisa, sob a ótica do MEE. No teste de Quiquadrado (AMOSTM) o modelo proposto mostrou-se significativo (<0,001), indicando que há diferença
entre a matriz observada e a matriz estimada (HAIR et al., 1998). Outra importante análise para
determinar o nível de significância é a observação da relação do Qui-quadrado (χ2) dividida pelos
graus de liberdade (gl), obtendo-se o índice de 2,67 (Tabela 1), que Gerbing e Anderson (1993) e
Tanaka (1993) consideram valores iguais ou inferiores a 5 como aceitáveis.
Tabela 1 – Índice de ajuste do modelo proposto
Índice
Qui-quadrado
Graus de Liberdade
Qui-quadrado dividido pelo Graus de Liberdade
Nível de Probabilidade
KMO - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
CFI - Comparative Fit Index
NFI – Normed Fit índex
GFI – Goodness of Fit Index
AGFI - Adjusted Goodness of Fit
RMSEA - Root Mean Squared Error of Aproximation
Confiabilidade Composta
Vatiância Estraida
Alpha de Crombach
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Análise Final
Modelo Final
445,890
167
2,67
0,000
0,906
0,904
0,855
0,844
0,804
0,08
0,977
0,686
0,926

A análise do indicador de RMSEA representa a diferença entre a matriz observada e estimada,
com valor recomendado entre 0,05 e 0,08 (HAIR et al., 2007), a análise dos dados apresentou o índice
de 0,08, no limite superior recomendado. Este resultado demonstrou que o modelo proposto é adequado
para avaliar a situação encontrada nas empresas pesquisadas, portanto justifica-se manter as variáveis
observáveis e as correlações propostas.
Para a validação dos construtos, através da AFC avaliou-se o modelo proposto que integra: i) o
modelo de mensuração; e, ii) o modelo estrutural (HAIR et al., 1998). Coerentemente, avaliou-se as
relações entre os construtos de Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Performance
Organizacional. Estes construtos são formados por variáveis observáveis, as quais são avaliadas na fase
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de AFC. A avaliação do modelo ocorreu a partir dos índices de ajuste e da significância estatística dos
coeficientes de regressão estimados (KLINE, 1998; MARUYAMA, 1998). Os índices expostos na
Tabela 1 (CFI, GFI, NFI, AGFI), são medidas comparativas de ajustamento, que procuram confrontar o
modelo proposto ao modelo nulo (BLUNCH, 2008). Os valores encontrados indicam um bom
ajustamento do modelo, pois estes resultados ficam dentro do recomendado (0,9) (HAIR et al., 1998)
ou muito próximo a este, portanto considera-se adequado o modelo de análise para este estudo
empírico. A Tabela 2 de covariância e Tabela 3 de correlação apresenta o teste de hipóteses,
demonstrando que as correlações entre os construtos são significativas.
Tabela 2 – Teste das hipóteses (covariância)
Construtos
Gestão Ambiental
<-->
Responsabilidade Social
<-->
Gestão Ambiental
<-->
(***) < 0,001
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Responsabilidade Social
Performance Organizacional
Performance Organizacional

Coeficiente
Padronizado
0,471
0,356
0,266

Desvio
Padrão
0,077
0,072
0,053

Z

p

6,104
4,982
5,002

***
***
***

Tabela 3 – Teste das hipóteses (correlação)
Construtos
Gestão Ambiental
<-->
Responsabilidade Social
<-->
Gestão Ambiental
<-->
(***) < 0,001
Fonte: Dados da pesquisa (2013)

Responsabilidade Social
Performance Organizacional
Performance Organizacional

Coeficiente
Estimado
0,668
0,400
0,444

Com base na análise dos resultados constatou-se que todas as hipóteses (H1, H2 e H3) foram
confirmadas (Figura 3). Neste sentido, as empresas do APLMMA da Serra Gaúcha apresentam uma
correlação positiva entre a gestão ambiental e a responsabilidade social (H1), o que reforça as
assertivas de Elkington (2001) e Barbieri et al., (2010), ao constatar que a gestão ambiental e a
responsabilidade social são pilares da sustentabilidade. Os achados ressaltam que o respeito ao homem
e ao meio ambiente estão entre os fatores que se refletem diretamente no sucesso organizacional
(GRAYSON; HODGES, 2002; 2004; PORTER; KRAMER, 2002; SEIFFERT, 2008; DAVID;
ABREU; PINHEIRO, 2013).
A H2 propõe que a gestão ambiental está positivamente correlacionada com a performance
organizacional. Os resultados evidenciam que a gestão ambiental visa a diminuição do consumo de
insumos e matéria-prima, a redução de custos de produção, a redução de resíduos, a um menor impacto
ambiental, assim como fomenta o aumento da produtividade e competitividade (HALKOS;
EVANGELINOS, 2002, KASSINIS; SOTERIOU, 2003; HANDFIELD; SROUFE; WALTON, 2005;
GONZÁLEZ BENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2005; MOLINA-AZORÍN et al., 2009; IRALDO,
TESTA; FREY, 2009; CROWE; BRENNAN 2007; YANG et al., 2010; LIN; TAN; GEN, 2012)
evidenciando que há correlação positiva entre à adoção de práticas de gestão ambiental e a performance
organizacional.
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A H3 propõe que a responsabilidade social está positivamente correlacionada com a
performance organizacional. Para tanto os resultados da pesquisa refutam a pesquisa de Griffin e
Mahon (1997), que destacava não haver um forte consenso existente entre responsabilidade social e
performance organizacional, pois os resultados eram frequentemente contraditórios. Coerentemente, os
achados corroboram as pesquisas de Graves e Waddock (1994), O’Bannon (1997), Roman, Hayibor e
Agle (1999) e Simpson e Kohers (2002), pois tanto a performance organizacional influencia a
responsabilidade social como o contrário, além de existir uma relação sinérgica entre eles.

e1
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GA1
0,59

e2
0,53

GA2
0,73

e3
0,57

GA3

e4

e5

0,69
GA4

0,65

GA5

0,75 0,83 0,81 0,75

e6
0,57

GA6
0,66

e7
0,43
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e8
0,43
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e9
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RS1
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e10
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e12
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RS3
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0,86

RS4
RS5
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0,668

0,83
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Responsabilidade
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0,84

PO2

0,80

PO3

0,53
PO4

0,85

0,67
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0,54

RS6

PO1

PO5
PO6

0,74
0,71

0,65
0,28
0,44
0,29

e15
e16
e77
e18
e19
e20

0,442

Figura 3 – Modelo final da pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

5 Considerações Finais
A região nordeste do estado do Rio Grande do Sul abriga o APLMMA da Serra Gaúcha, o qual
é o segundo maior Polo Metalmecânico Automotivo do Brasil, devido a concentração de empresas do
setor, gerando importantes divisas para a economia regional e estadual. Estas empresas, inicialmente
motivadas por questões legais, desenvolvem programas de gestão ambiental, assim como implementam
ações de responsabilidade social. Esta pesquisa analisou a correlação entre a gestão ambiental e
responsabilidade social, assim como a correlação destas com a performance organizacional, tomando
como base os diferentes estudos encontrados na literatura que apoiaram as hipóteses desta pesquisa.
Entre os principais achados da pesquisa, destaca-se a validação das métricas para os construtos,
reforçando as assertivas do Instituto Ethos (2013), GRI (2013), Severo et al. (2013) e Paladino (2007),
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enquanto confiabilidade das variáveis observáveis, na contribuição do entendimento dos construtos
(gestão ambiental, responsabilidade social e performance organizacional). Estas métricas contribuem
para o meio acadêmico como um framework para a análise das questões socioambientais e a ligação
destas com a performance da empresa.
A contribuição deste estudo para o meio empresarial está nos resultados estatísticos, os quais
comprovam que a gestão ambiental e a responsabilidade social estão correlacionadas positivamente
com a performance organizacional. Coerentemente, as empresas que implementam programas e ações
socioambientais apresentam uma performance organizacional superior, quando comparadas as
empresas que apresentam poucas ou não desenvolvem ações na esfera social e ambiental. Estas
implicações gerenciais constituem um fundamental argumento econômico incentivador para os
empresários e investidores no setor metalmecânico automotivo.
Ressalta-se que o estudo analisou uma amostra de 9,2% da população do APLMMA da Serra
Gaúcha, refletindo apenas a percepção dos respondentes das empresas pesquisadas na região, o que
instiga analisar, em estudos futuros, a correlação entre os construtos de gestão ambiental,
responsabilidade social e performance organizacional em outras empresas do Brasil. Sugere-se novas
pesquisas que incluam análises comparativas entre os diversos tamanhos de empresas e os diferentes
setores industriais. Apesar do rigor científico na execução desta pesquisa, encontram-se as limitações
metodológicas relacionadas à técnica de amostragem não probabilística.
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Resumo: O objetivo da pesquisa consiste em verificar como o processo de convergência contábil internacional modificou
as demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor no Brasil, no período de 2007 a 2010. Estudo descritivo, com
abordagem teórico-empírica, pesquisa do tipo documental, com abordagem qualitativa. A amostra deste estudo
compreendeu 26 entidades sem fins lucrativos que desenvolvem disclosure voluntário das demonstrações contábeis. As
entidades que se destacaram positivamente quanto à divulgação das demonstrações contábeis são a Ashoka, Fundação
Abrinq, Fundação Gol de Letra, a Fundação Xuxa Meneghel e a Pastoral da Criança, que publicaram o Balanço Patrimonial
(BP), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS), a Demonstração de Superávit ou Déficit (DSD) e a
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR). O BP, a DSD e a DMPLS são as demonstrações contábeis
mais publicadas, respectivamente. Notou-se que a DOAR a partir de 2009 teve queda acentuada no número de publicações.
No entanto, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) está cada ano sendo mais publicada pelas entidades do terceiro
setor. Conclui-se, portanto, que o processo de convergência contábil teve pouca influência na estrutura das demonstrações
Palavras-chave: Entidades do terceiro setor; Demonstrações contábeis; Convergência contábil.
Abstract: The research objective is to verify how the process of international accounting convergence modified the
financial statements of the entities of the third sector in Brazil, in the period 2007-2010. Descriptive study with theoreticalempirical research on the type of documents, with a qualitative approach. The sample comprised 26 nonprofits that develop
voluntary disclosure of financial statements. Entities that stood out positively on the disclosure of financial statements are
the Ashoka, Foundation ABRINQ, Foundation Gol de Letra, Foundation Xuxa Meneghel and Pastoral the child, which
published the Balance Sheet, the Statement of Changes in Equity Social, the Statement of Surplus or Deficit and the
Statement of Sources and Uses of Funds. The Balance Sheet, the Statement of Surplus or Deficit and Statement of Changes
in Social Equity Social are the most published financial statements, respectively. It was noted that from 2009 the Statement
of Sources and Uses of Funds had sharp fall in the number of publications. However, the Statement of Cash Flows is more
being published every year by the third sector entities. We conclude, therefore, that the accounting convergence process had
little influence on the structure of financial statements of the third sector entities belonging to the sample surveyed.
Key-words: Third Sector Entities, Financial Statements, Accounting convergence.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a década de 1980 as administrações públicas foram vistas cada vez mais como
ineficientes em comparação com as organizações regidas por princípios de mercado, que são
consideradas mais propícias para a promoção da qualidade dos serviços com melhor custo-benefício.
Como consequência, ampliou-se o papel desempenhado pelas entidades privadas, seja com fins
lucrativos ou sem fins lucrativos (LARATTA, 2009).
Salamon (1996) argumenta que o setor sem fins lucrativos é o "centro" da sociedade civil. O
papel da sociedade civil tornou-se cada vez mais central nas discussões sobre políticas públicas.
Acredita-se que uma sociedade pluralista só pode ser bem sucedida como uma democracia, a longo
prazo, quando saudáveis organizações independentes (por exemplo, partidos políticos, organizações
não-governamentais e associações empresariais) servem como mediação das relações entre governo e
cidadãos (DEHOOG; RACANSKA, 2003).
Muitos governos ao redor do mundo introduziram uma política "neoliberal" que reduziu o papel
do Estado como o principal provedor de serviços sociais e promoveu a aplicação de novos mecanismos
de gestão pública, evidentemente inspirados pelos modelos adotados no setor privado (LARATTA,
2009).
Neste novo ambiente, as entidades sem fins lucrativos, que anteriormente eram vistas como
cumpridoras da demanda dos serviços sociais que o Estado não forneceu, agora claramente
abandonaram este papel complementar para uma relação de "contrato" com o Estado (SALAMON,
1996).
As economias ocidentais estão se tornando cada vez mais dependentes da contribuição
econômica e social do terceiro setor. A saúde financeira das organizações sem fins lucrativos é vital
para garantir a sustentabilidade do setor. A fim de avaliar a posição econômica, financeira e social da
entidade, os usuários requerem informações transparentes e comparáveis dos demonstrativos contábeis.
A baixa qualidade dos demonstrativos das entidades sem fins lucrativos tem sido reconhecida como
uma das principais questões regulamentares para o setor. Este fato não só põe em perigo a saúde
financeira das organizações, como apresenta um risco elevado para a confiança do público no setor
(IRVINE; RYAN, 2010).
Embora muitos tenham apontado as limitações da contabilidade para entidades sem fins
lucrativos, tem havido relativamente algumas tentativas para criar instruções de contabilidade para
estas entidades, levando em consideração os seus impactos econômicos e sociais (MOOK;
RICHMOND; QUARTER, 2003).
Mook, Richmond e Quarter (2003) destacam que houve um maior número de pesquisas da
contabilidade social integrada às empresas do setor privado, especialmente na década de 1970. Entre os
primeiros trabalhos, a instrução do funcionamento socioeconômico (LINOWES, 1972, 1973; ESTES,
1976) e a integração social e financeira do balanço patrimonial e demonstração de resultados (ABT
AND ASSOCIATES, 1974).
Um dos poucos exemplos da contabilidade social integrada às organizações sem fins lucrativos
é a pesquisa de Belkaoui (1984). Ele apresentou um modelo adaptado de Seidler (1973), o qual
contempla uma demonstração de resultados para uma universidade. O demonstrativo integra os custos e
benefícios sociais com aqueles que são geralmente encontrados na demonstração de resultados
convencionais.
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A produção de informações financeiras de alta qualidade exige o estabelecimento de um
sistema regulamentar e um regime de contabilidade que reconheça as necessidades únicas do terceiro
setor e seus públicos de interesse, que forneçam orientação de auxílio à preparação de informações
claras, compreensíveis e comparáveis dos demonstrativos contábeis (IRVINE; RYAN, 2010).
O perfil crescente do setor no âmbito internacional, juntamente com a evolução de
regulamentos e a introdução de Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), fornecem
oportunidade para se ter visão mais ampla do papel destas organizações nos contextos social e
econômico (IRVINE; RYAN, 2010).
No Brasil existem várias organizações de grande porte atuando em mais de uma área, com
diversos projetos. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2007, p. 23):
[...] as entidades de fins sociais contemplam uma ampla variedade de instituições privadas que
atuam nas mais diversas áreas de interesse público, tais como promoção da assistência social,
educação, saúde, defesa do meio ambiente e pesquisas científicas, entre outras e, para a
consecução das finalidades a que se propõem, essas entidades adotam a forma jurídica de
associação ou de fundação, ambas previstas pelo Código Civil Brasileiro.

A Lei no. 9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), instituiu o Termo
de Parceria entre entidades sem fins lucrativos com o Estado. A referida lei teve como motivação
principal os escândalos de “entidades-fantasmas”, revelados pela CPI do Orçamento em 1993, que
obtinham fácil reconhecimento jurídico e benefícios fiscais, além de estarem envolvidas em amplos
esquemas de corrupção e desvio de verbas públicas.
Souza e Valadão (2004, p. 2) destacam o papel da transparência nas demonstrações contábeis
para evitar os problemas de corrupção nestas entidades: “por desempenhar função de interesse público,
espera-se que as organizações do terceiro setor cultivem a transparência quanto ao seu portfólio de
projetos e, também, quanto aos resultados obtidos e os recursos alocados”.
A pesquisa de Alves, Carvalho e Slomski (2004), realizada anteriormente às mudanças na
legislação societária brasileiras, identiﬁcou e comparou a posição do Financial Accounting Standards
Board (FASB), do Internacional Accounting Standards Board (IASB) e do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) quanto aos critérios de reconhecimento das contribuições, doações e subvenções
nas entidades do terceiro setor, considerando a sua importância para a avaliação do desempenho destas
organizações. Os autores constataram a falta de uniformidade dos critérios adotados pelas normas
contábeis norte-americanas (US GAAP), internacionais (IAS) e brasileiras (NBC-T), em especial com
relação às normas do CFC.
A temática convergência contábil internacional nas demonstrações contábeis de entidades do
terceiro setor é abordada também por pesquisadores brasileiros. Como exemplos, Cabral (2007), que
tratou o terceiro setor como um campo intermediário que se relaciona com o Estado, o mercado e a
comunidade, para o provimento de bens comuns de proteção social; e, Monsores (2009), que discorreu
sobre as modificações ocorridas com o advento da Lei 11.638/07 na estrutura patrimonial e seus
aspectos positivos em nome da transparência.
Diante do exposto, a questão de pesquisa que norteia o presente estudo é a seguinte: Quais as
principais modificações nas demonstrações contábeis de entidades do terceiro setor no Brasil,
decorrentes do processo de convergência contábil internacional?
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Para responder a pergunta de pesquisa, o estudo tem como objetivo verificar como o processo
de convergência contábil internacional modificou as demonstrações contábeis das entidades do terceiro
setor no Brasil, no período de 2007 a 2010.
No Brasil, o terceiro setor envolve aproximadamente 12 milhões de pessoas, entre gestores,
voluntários, doadores e beneficiados de entidades beneficentes, além de 45 milhões de jovens que veem
como sua missão ajudarem o terceiro setor (SEBRAE, 2012).
Uma pesquisa feita pela entidade Filantropia.Org (2011) revelou alguns números das 400
maiores entidades do Brasil no ano de 2000. Segundo esta pesquisa, o dispêndio social das 400 maiores
entidades foi de R$ 1.971.000,00. Ao todo, elas possuíam 86.894 funcionários e 400.933 voluntários.
Dessa forma, acredita-se na relevância do estudo quanto à investigação sobre os efeitos da
convergência contábil internacional na qualidade da evidenciação contábil das entidades do terceiro
setor no Brasil, pela importância crescente deste setor no cenário econômico e social do país.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
O Financial Accounting Standard Board (FASB) emitiu a Norma no 117 Financial statemens of
not-for-profit organizations, a qual regulamenta a estrutura das demonstrações contábeis para entidades
do terceiro setor nos Estados Unidos da América. No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) ainda não emitiu um pronunciamento contábil específico para estas entidades. No entanto, existe
a expectativa para a elaboração de um pronunciamento específico do CPC para as entidades sem fins
lucrativos.
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) deve emitir uma interpretação em caráter de
urgência, tornando explícita a adoção obrigatória de todos os pronunciamentos emitidos pelo CPC para
as entidades sem fins lucrativos.
O Art. 176 da Lei n° 6404/76 destaca as principais demonstrações Contábeis que são aplicadas
também às entidades do terceiro setor: Balanço Patrimonial; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos; Demonstração dos Fluxos de Caixa (Redação dada pela Lei nº 11.638/2007); e,
Demonstração do Valor Adicionado (Incluído pela Lei nº 11.638/2007).
No contexto das entidades do terceiro setor, o CFC (item 3.3 da NBC-T3) confere alteração na
denominação da Demonstração do Resultado para Demonstração do Superávit ou Déficit, a qual deve
evidenciar a composição do resultado de um determinado período.
A denominação da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (item 3.5 da NBC-T3) é
alterada para Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, que deve evidenciar num determinado
período, a movimentação das contas que integram o seu patrimônio.
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) tornou-se obrigatória para as
organizações do Terceiro Setor por meio da NBC T 10.19. Para o CFC (2002), a NBC-T 3.6 determina
que: “a DOAR é a demonstração contábil destinada a evidenciar, num determinado período, as
modificações que originaram as variações no capital circulante líquido da entidade”.
Olak e Nascimento (2006, p. 76) concebem sobre o contexto do processo de convergência
contábil e a publicação da Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) pelas entidades do terceiro setor:
[...] com a mudança da legislação societária, a elaboração e divulgação da DFC, seguindo
tendêndencia mundial, passam a ser obrigatórias para algumas empresas (companhias abertas,
companhias fechadas com patrimônio líquido, na data do balanço, igual ou superior a dois
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milhões de reais e sociedades de grande porte, ainda que não cosntituídas sob forma de
sociedades por ações). No campo das demais empresas e outras entidades, como as sem fins
lucrativos, a DFC, independentemente dos aspectos formais, nomativos, é uma necessidade
administrativa [...]

Além das demonstrações contábeis, existem outras demonstrações que são utilizadas para
prestações anuais de contas, que estão previstas no Art. 176 da Lei n° 6404/76: Relatório da
Administração, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
2.2 PROCESSO DE CONVERGÊNCIA CONTÁBIL NO TERCEIRO SETOR
O processo de convergência contábil visa à transparência das demonstrações financeiras.
Entretanto, ainda que pareça claramente benéfica, a elaboração das demonstrações convergidas às
normas internacionais pode não ser adotada pelas entidades do terceiro setor, que não são obrigadas a
apresentá-las. Um dos problemas identificados por Antunes, Antunes e Penteado (2007) é o excesso de
recursos necessários (como pessoal qualificado, treinamento, tempo, entre outros), devido à
necessidade de investimentos na elaboração de demonstrações e informações adicionais, auditoria
independente específica, manutenção de controles contábeis, dentre outros. A auditoria independente
deverá acompanhar os trabalhos de divulgação das informações financeiras e na orientação do
mercado.
Pouca atenção tem sido dada na literatura acadêmica em relação ao processo de convergência
contábil internacional às entidades do terceiro setor. O estudo de Irvine e Ryan (2010) aborda esta
lacuna, fornecendo uma perspectiva oportuna internacional da evolução da regulação da contabilidade
para as entidades do terceiro setor.
Os autores descreveram que nos EUA, a regulação da contabilidade do terceiro setor é exercida
por várias organizações reguladoras e está centralmente dominada pela Receita Federal. Constatou-se
que há pouca cooperação entre os órgãos reguladores. O FASB opera de forma independente, embora a
necessidade de um sistema mais integrado de regulação da contabilidade para entidades sem fins
lucrativos tenha sido reconhecida (KEATING; FRUMKIN, 2003).
Na Austrália há uma crescente pressão exercida pelo governo federal quanto à simplificação e
adaptação da contabilidade para o terceiro setor. O Australian Accounting Standards Board (AASB)
reconhece e recentemente respondeu a estas pressões. No entanto, o governo australiano ainda
deliberará se vai estabelecer um órgão regulador independente (IRVINE; RYAN, 2010).
No Brasil, Alves, Carvalho e Slomski (2004) observaram a falta de uniformidade dos critérios
contábeis às normas internacionais das entidades do terceiro setor. Lesquievicz e Macohon (2011)
discorreram como a convergência internacional pode influenciar a estrutura das demonstrações
financeiras das entidades do terceiro setor no Brasil. No entanto, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) ainda não emitiu um pronunciamento contábil específico para estas entidades.
A convergência das normas contábeis para as entidades sem fins lucrativos é uma questão de
importância global para o terceiro setor. A enorme variedade de porte, estrutura legal e foco das
organizações sem fins lucrativos, bem como a complexidade das estruturas legais e regulamentares de
cada país, significa que a resolução destas questões de regulação contábil está longe de ser simples
(IRVINE; RYAN, 2010).
3 MÉTODOS E PROCEDIMENTO DA PESQUISA
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Para a consecução deste artigo o método de pesquisa utilizado quanto aos objetivos é descritivo.
A identificação da população do estudo teve como base as entidades do terceiro setor cadastradas no
Ministério da Justiça. Na sequência foram investigadas quais entidades possuem sítio eletrônico para
publicações de informações institucionais.
A amostra da pesquisa é não aleatória e intencional, limitada em 26 entidades brasileiras do
terceiro setor que praticam disclosure voluntário das demonstrações contábeis. O período de
abrangência para o levantamento das informações foi de 2007 a 2010. No período de operacionalização
da pesquisa, apenas duas entidades, Instituto Equit e AS-Pta, haviam publicado as demonstrações
contábeis do ano de 2011. Desta forma, optou-se por excluir o ano 2011 para o processo de análise dos
dados.
A tipologia de pesquisa utilizada quanto aos procedimentos caracteriza-se como documental.
Quanto à abordagem do problema, o presente estudo é de natureza qualitativa, devido ao fato dos
pesquisadores identificarem alterações na estrutura de cada demonstração contábil acerca do processo
de convergência e a respectiva entidade.
O CPC ainda não emitiu um pronunciamento contábil específico para as entidades do terceiro
setor. Diante disso, optou-se em investigar apenas os quesitos preliminares do processo de
convergência contábil internacional, contemplados no CPC 00. Esta fase abordou as seguintes
perspectivas: 1) Demonstrativos financeiros publicados; 2) Auditor independente; 3) Classificação do
Ativo Não Circulante; 4) Classificação do Passivo; e 5) Características qualitativas das demonstrações
contábeis. O constructo da pesquisa foi adaptado do estudo de Lesquievicz e Macohon (2011).
Os itens 1 ao 4 foram analisados por meio de análise de conteúdo das demonstrações
financeiras publicadas nos sítios eletrônicos das entidades pertencentes à amostra da pesquisa. A
perspectiva “Características qualitativas das demonstrações contábeis” teve como base os preceitos do
Pronunciamento Técnico CPC 00 (Pronunciamento Conceitual Básico) Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.
Para definição do grau de qualidade da estrutura das demonstrações contábeis, de acordo com o
CPC 00, foi utilizada a seguinte escala: a) Péssimo; b) Deficiente; c) Satisfatório; d) Bom; e, e) Muito
Bom. Cabe salientar que a indicação desta escala é de caráter subjetivo dos pesquisadores. Esta
limitação da pesquisa é característica das pesquisas qualitativas. O Quadro 1 discrimina as
características qualitativas e os respectivos critérios de pontuação das escalas.
Características
Qualitativas

Compreensibilidade

Relevância

Confiabilidade

Péssimo
Registro e/ou
evidenciação
contábil
inadequado

Deficiente
Excesso de
termos técnicos
nas DF´s

Inadequada
informação
contábil para
tomada de
decisões

Excesso de
informações
sem
materialidade

Discriminação
Satisfatório
Eventual
dificuldade de
compreensão de
registro e/ou
evidenciação
contábil
Ausência de
informações para
avaliações de
impactos futuros

Informação

Informação

Informação
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Bom
Registro e/ou
evidenciação
contábil
adequado

Muito Bom
Pronto
entendimento por
parte do usuário

Adequada
informação
contábil para
tomada de
decisões

Adequada
informação contábil
para avaliação do
impacto de eventos
passados, presentes
e/ou futuros
Informação

Informação
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apresentada de
forma
inapropriada

apresentada de
forma
parcialmente
apropriada

apresentada de
forma apropriada,
respeitando a
Prudência

apresentada de
forma
apropriada,
respeitando a
Neutralidade e
Prudência

apresentada de
forma apropriada,
respeitando a
Primazia da
Essência Sobre a
Forma,
Neutralidade,
Prudência e
Integridade
Registro e/ou
evidenciação
contábil com
mesmos critérios e
princípios ao longo
do tempo

Registro e/ou
Registro e/ou
Ocorreram
Ocorreu
evidenciação
evidenciação
mudanças (até
mudança de
contábil sem os contábil com
duas) de registro
registro e/ou
mesmos
diferentes
e/ou evidenciação
evidenciação
Comparabilidade
critérios e
critérios e
contábil ao longo
contábil ao
princípios ao
princípios ao
do tempo
longo do tempo
longo do
longo do tempo
tempo
Quadro 1 - Discriminação das características qualitativas e os respectivos critérios de pontuação das escalas
Fonte: Dados da pesquisa.

As principais limitações do estudo são: a) há poucas pesquisas que envolvem a estrutura das
demonstrações contábeis para as entidades do terceiro setor; b) atraso nas publicações dos relatórios
contábeis; c) prestações de contas com publicações incompletas; d) ausência de normas contábeis
específicas para o terceiro setor; e, e) subjetividade atribuída quanto à pontuação das características
qualitativas dos demonstrativos financeiros.
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 PERFIL DAS ENTIDADES PESQUISADAS
Nesta seção descreve-se o perfil das entidades pesquisadas, primeiramente abordam-se a data de
fundação e o tempo de funcionamentos das entidades, na sequência discorre-se sobre a área de atuação
das entidades. Por fim, apresenta-se o volume movimentado de recursos financeiros.
4.1.1 Data de fundação
O Quadro 2 apresenta a data de fundação das entidades pesquisadas.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Entidades
Abia
Abong
Abth
Ashoka
AS-Pta
Care Brasil
CDI
Cdjbc
Cese
Fundação Abrinq
Fundação Gol de letra
Fundação Xuxa Meneghel
Gife
Instituto Ayrton Senna
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Ano de fundação
1987
10 /08/ 1991
25 /11/ 1996
1980 Índia, 1986 Brasil
1989
2000
1995
1995
1973
1990
10/12/1998
1989
26/04/1995
11/1994

Tempo de funcionamento (anos)
25
21
16
32 Índia, 24 Brasil
23
12
17
17
39
24
14
23
17
18
7
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15) Instituto Ecoar
1992
16) Instituto Equit
2003
17) Instituto Ethos
1998
18) Instituto Sou da Paz
1999
19) IPF
1992
20) ISA
1994
21) Pastoral da Criança
01/03/1987
22) SOS Mata Atlântica
1986
23) Transparência Brasil
04/2000
24) Viva Rio
12/1993
25) WWF. Brasil
1993
26) 5 Elementos
1996
Quadro 2 – Data de fundação das entidades pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa.

20
9
14
13
20
18
25
26
12
19
19
16

Verifica-se no Quadro 2 que a Organização Cese foi fundada em 1973, é a mais antiga entre as
pesquisadas, com 39 anos de atividade no Brasil. A Organização Ashoka, fundada em 1980 na Índia,
seis anos após sua fundação iniciou suas atividades no Brasil. Esta é a segunda mais antiga entre as
pesquisadas, com 31 anos na Índia e 25 anos de atuação no Brasil. O Instituto Equit tem apenas 9 anos
de atuação, é a entidade mais jovem dentre as pesquisadas, a data de sua fundação foi no ano de 2003.
O Quadro 2 revela ainda que a maioria das entidades inseridas na amostra da pesquisa teve início das
suas atividades a partir da década de 90.
4.1.2 Área de atuação das entidades
O Quadro 3 revela as áreas de atuação das entidades.
Entidades
1) Abia

Tratamento e assistência

2) Abong

Áreas Diversas

Entidades
14) Instituto Ayrton
Senna
15) Instituto Ecoar

3) ABTH

Assistência Social

16) Instituto Equit

4) Ashoka
5) As-Pta
6) Care Brasil

Áreas Diversas
Agricultura Alternativa
Combate a Pobreza

17) Instituto Ethos
18) Instituto Sou da Paz
19) IPF

7) Cdi

Democratização da Informática

20) ISA

8) Cdjbc

Áreas Diversas
Questões agrárias,
Trabalho e renda

21) Pastoral da Criança

Meio Ambiente
Economia e Cidadania
Global
Responsabilidade Social
Combate a Violência
Cultura e Educação
Meio Ambiente
Questão indígena
Assistência Infância

22) SOS Mata Atlântica

Meio Ambiente

9) Cese
10) Fundação Abrinq

Área de Atuação

Educação

11) Fundação Gol de letra
Educação
12) Fundação Xuxa Meneghel Assistência Infância
13) Gife
Áreas Diversas
Quadro 3 - Áreas de atuação das entidades
Fonte: Dados da Pesquisa.

23) Transparência
Brasil
24) Viva Rio
25) WWF Brasil
26) 5 Elementos

Área de Atuação
Responsabilidade Social

Responsabilidade social
Combate a Violência
Meio Ambiente
Meio Ambiente

4.1.3 Volume movimentado de recursos financeiros
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O Quadro 4 evidencia o volume de recursos financeiros que as entidades movimentaram nos
períodos de 2007, 2008, 2009 e 2010.
Entidades
2007
AV %
2008
AV %
1) Abia
0,00
0,00
2) Abong
2.037.533
1,20
1.442.326 0,69
3) ABTH
0,00
1.347.870 0,64
4) Ashoka
4.920.169
2,89
5.877.174 2,81
5) As-pta
2.968.359
1,74
3.584.698 1,71
6) Care Brasil
1.251.000
0,74
6.220.000 2,97
7) CDI
0,00
0,00
8) CDJBC
1.832.461
1,08
1.202.616 0,57
9) Cese
6.250.798
3,67
6.463.420 3,09
10) Fundação
12.099.900
7,11
12.143.771 5,80
Abrinq
11) Fundação
4.201.745
2,47
3.825.272 1,83
Gol de letra
12) Fundação
1.204.918
0,71
1.335.621 0,64
Xuxa Meneghel
13) Gife
2.077.370
1,22
3.250.568 1,55
14) Instituto
0,00
35.012.705 16,73
Ayrton Senna
15) Instituto
1.550.218
0,91
925.490 0,44
Ecoar
16) Instituto
808.636
0,48
754.687 0,36
Equit
17) Instituto
9.532.628
5,60
11.220.264 5,36
Ethos
18) Instituto
3.207.532
1,89
4.265.965 2,04
Sou da Paz
19) IPF
0,00
0,00
20) ISA
15.131.706
8,89
17.201.505 8,22
21) Pastoral da
35.809.867
21,05
36.404.965 17,40
criança
22) SOS Mata
20.497.000
12,05
18.477.000 8,83
Atlântica
23)Transparênci
969.106
0,57
745.732 0,36
a Brasil
24) Viva Rio
10.881.752
6,40
10.464.292 5,00
25) WWF.
32.883.000
19,33
27.089.000 12,95
Brasil
26) 5
0,00
0,00
Elementos
170.115.698
100
209.254.941
100
Total
Quadro 4 – Movimentação anual de recursos financeiros
Fonte: dados da pesquisa.

2009
AV %
2.622.925 1,01
1.998.900 0,77
1.581.688 0,61
5.684.894 2,19
4.014.996 1,55
4.771.000 1,84
0,00
0,00
7.033.766 2,71

2010
1.227.991
4.525.930
5.920.246
6.892.630

AV %
0,00
0,66
0,00
0,00
2,45
0,00
3,20
0,00
3,73

11.790.288

4,55

12.366.350

6,69

3.790.024

1,48

5.327.008

2,88

2.933.124

1,13

3.402.006

1,84

1.970.410

0,76

4.885.803

2,64

48.454.255

18,70

42.915.662

23,23

-

0,00

-

0,00

438.995

0,17

316.673

0,17

8.173.618

3,15

-

0,00

3.532.493

1,36

3.694.755

2,00

22.887.711
17.943.905

8,83
6,92

31.254.926
19.068.428

16,92
10,32

44.078.916

17,01

15.521.726

8,40

21.919.000

8,46

-

0,00

0,00

-

0,00

15.211.171

5,87

-

0,00

27.318.000

10,54

1.027.153

0,40

259.177.232

100

-

27.432.000
184.752.134

14,85
0,00
100

O Quadro 4 revela que a maior movimentação de recursos ocorreu em 2009, um total da
amostra de aproximadamente 260 milhões de reais. No ano de 2007 a entidade Pastoral da Criança teve
o maior volume de recursos financeiros, representou 21% do volume total da amostra, em segundo
XV ENGEMA 2013
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lugar a WWF.Brasil, com 19%. Em 2008 a Pastoral da Criança teve novamente a maior proporção de
recursos arrecadados, 17% do total da amostra, em segundo lugar o Instituto Ayrton Senna, com 16%.
Em 2009 o Instituto Ayrton Senna teve o maior volume arrecadado, 18% do total da amostra. A
Pastoral da Criança ficou em segundo lugar, com 17%. No ano de 2010 o Instituto Ayrton Senna,
mesmo com uma queda de arrecadação, ficou em primeiro lugar no quesito volume de recursos
financeiros. Destaca-se a redução significativa do volume financeiro da Pastoral da Criança, queda de
2009 a 2010 de aproximadamente 30 milhões de reais. Outro destaque é o IPS, em 2010 alcançou o
segundo lugar, com 17% do total da amostra.
O Quadro 4 destaca ainda o incremento contínuo de arrecadação da entidade Gife nos quatro
anos de análise. A redução dos valores totais de 2009 para 2010 deve-se ao fato que as entidades Abia,
ABTH, Ashoka, Care Brasil, CDJBC, Instituto Ecoar, Instituto Ethos, SOS Mata Atlântica,
Transparência Brasil, Viva Rio e 5 Elementos não praticaram o disclosure voluntário das suas
demonstrações contábeis.
4.2 CONVERGÊNCIA CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS ENTIDADES
DO TERCEIRO SETOR
4.2.1 Demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor

CDJBC

Cese
Fundação Abrinq
Fundação Gol de letra

-

X
X
X
X
-

-

X
X
X
X
-

DSD
DOAR
DFC

-

X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X
-

-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X
-

BP

- X

X

X

X

-

-

-

X X

DMPLS

DSD
DOAR
DFC
BP
DMPLS
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2007
X X
X X
X X
X X
- 2008
X X
X X
X X
X - X
2009
X X

5 Elementos

CDI

X
X
X
X
-

WWF. Brasil

Care Brasil

X
X
X
X

Viva Rio

As-pta

X
X
X
X
-

Transparência Brasil

Ashoka

-

Gife
Instituto Ayrton Senna
Instituto Ecoar
Instituto Equit
Instituto Ethos
Instituto Sou da Paz
IPF
ISA
Pastoral da criança
SOS Mata Atlântica

ABTH

X
X
X
X

BP

Fundação Xuxa Meneghel

Abong

-

Anos
Abia

As informações contábeis necessárias para demonstrar a situação financeira das entidades do
terceiro setor estão discriminadas pela Norma Brasileira Contabilidade (NBC T-3) e Resolução CFC Nº
1.283/2010, que estabelecem que o conceito, a estrutura e a nomenclatura dos demonstrativos
financeiros devem estar inseridos no contexto das normas convergidas. O Quadro 5 evidencia as
demonstrações contábeis publicadas pelas entidades no período de 2007 a 2010.

X
X
X
-

-

X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X
-

X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X

-

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
-

-

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
-

X X X X X X X -

X

X

-

X X -
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DMPLS

DSD
DOAR
DFC

- X
- X
- - X

X
-

X
X
X

X
X
X

-

-

-

X
X
-

X
X
X

BP

- X X X X - X - X X
- X - X X - - - X X
DSD
- X X X X - X - - X
DOAR - - - - - - - - - DFC
- X - X X - - - - X
Quadro 5 – Publicação das demonstrações contábeis
Fonte: dados da pesquisa.
DMPLS

X X
X X
- X X
2010
X X
X X
X X
- X X

X
X
X

X
X
X

-

X
X
-

X
-

X
X
X

X
X
-

X
X
X

X
X
X
X

X
-

-

X
X
X

X
-

-

X
X
X
X

X
X
X
X

-

X
X
X
X

-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
-

-

X
X
X
X

-

-

O Quadro 5 destaca as organizações Ashoka, Fundação Abrinq e a Fundação Gol de Letra, que
publicaram quatro demonstrações contábeis em 2007 e 2008: BP , DMPLS , DSD e DOAR. Em 2009
as respectivas entidades convergiram às normas internacionais e substituíram a DOAR pela DFC. A
Fundação Xuxa Meneghel também divulgou quatro demonstrações, no entanto, passou a publicar a
DFC a partir de 2008 e a DOAR não foi publicada desde 2008.
Destaca-se também que a Pastoral da Criança é a entidade entre as pesquisadas que teve maior
transparência, publicou cinco demonstrações contábeis nos 4 anos analisados. A Abong, As-pta e
Instituto Sou da Paz publicaram o BP, a DMPLS, a DSD e a DFC em todos os anos de análise.
Como destaques negativos pode-se citar a Abia, que foi a que demonstrou menor transparência,
pois publicou apenas demonstrativos de receitas e despesas, que não seguem um padrão contábil. O
Instituto 5 Elementos publicou apenas o BP em 2007 e 2008. A CDI publicou o BP e a DSD apenas em
2010. As entidades que não foram citadas publicaram esporadicamente as demonstrações contábeis. O
Gráfico 1 agrupa as informações acerca da publicação das demonstrações contábeis.
25
20
2007
15

2008
2009

10

2010
5
0
BP

DMPL

DSD

DOAR

DFC

Gráfico 1 – Demonstrações contábeis publicadas
Fonte: dado da pesquisa.

O Gráfico 1 revela que o BP, a DSD e a DMPLS são as demonstrações contábeis mais
publicadas, respectivamente. Percebe-se que a DOAR a partir de 2009 teve queda acentuada no número
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de publicações. No entanto, a DFC está a cada ano sendo mais publicada pelas entidades do terceiro
setor.
4.2.2 Demonstrações contábeis auditadas por auditor independente
O Quadro 6 apresenta as entidades que são auditadas por auditor independente.
Entidades
Auditor Independente
1) Abia
Não Disponível
2) Abong
Sim
3) ABTH
Sim
4) Ashoka
Sim
5) As-pta
Sim
6) Care Brasil
Sim
7) CDI
Sim
8) CDJBC
Sim
9) Cesse
Sim
10) Fundação Abrinq
Sim
11) Fundação Gol de letra
Sim
12) Fundação Xuxa Meneghel
Sim
13) Gife
Sim
Quadro 6 - Entidades auditadas por auditor independente
Fonte: dados da pesquisa.

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Entidades
Instituto Aryrton Senna
Instituto Ecoar
Instituto Equit
Instituto Ethos
Instituto Sou da Paz
IPF
ISA
Pastoral da Criança
SOS Mata Atlântica
Transparência Brasil
Viva Rio
WWF. Brasil
5 Elementos

Auditor Independente
Sim
Não Disponível
Não Disponível
Não Disponível
Sim
Não Disponível
Sim
Sim
Não Disponível
Sim
Sim
Sim
Não Disponível

Em cumprimento com o artigo 177, § 2º II da lei 11.638/07, no Quadro 6 denota-se que 19
entidades são auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Percebe-se que a maioria das entidades pesquisadas tem seus demonstrativos contábeis
auditados, o que revela a preocupação dos gestores no controle, gerenciamento e transparência da
prestação de contas junto à sociedade.
4.2.3 Classificação do Ativo Não Circulante
O grupo ‘Não Circulante” é desdobrado em Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos,
Imobilizado e Intangível. O Quadro 7 indica a classificação do Ativo Não Circulante no Balanço
Patrimonial das entidades pesquisadas.
Realizável a
Longo Prazo

Entidades

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Abia
Abong
ABTH
Ashoka
As-Pta
Care Brasil
CDI
CDJBC
Cese
Fundação Abrinq
Fundação Gol de letra
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Investimentos

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

X
X

-

-

-

X

X

X

X
X

X
X

X
X

-

X
-

X
-

X
-

Imobilizado
2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

X
X

-

-

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

-

-

-

-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

Intangível

X

X
X
X
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12) Fundação Xuxa Meneghel
X X
13) Gife
- X
14) Instituto Ayrton Senna
- 15) Instituto Ecoar
X X
16) Instituto Equit
- 17) Instituto Ethos
X X
18) Instituto Sou da Paz
- 19) IPF
- 20) ISA
- 21) Pastoral da Criança
X X
22) SOS Mata Atlântica
X X
23) Transparência Brasil
- 24) Viva Rio
X X
25) WWF. Brasil
X X
26) 5 Elementos
X Quadro 7 - Classificação do Ativo Não Circulante
Fonte: dados da pesquisa.

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
-

O Quadro 7 evidencia que a maioria das entidades ainda não convergiu totalmente às novas
normas de contabilidade brasileiras (alteradas pelas Leis no. 11.638/07 e 11.941/09). Grande parte das
entidades ainda contabilizam o Realizável a Longo Prazo e poucas entidades contabilizam o Intangível.
Esta informação surpreende pelo fato de que a maioria das entidades utiliza serviços de auditoria
independente.
4.2.4 Classificação do Passivo
No Quadro 7 é evidenciada a classificação do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante.
Passivo
Circulante
Entidades

1)Abia
2)Abong
3)ABTH
4)Ashoka
5)As-Pta
6)Care Brasil
7)CDI
8)CDJBC
9)Cese
10) Fundação Abrinq
11) Fundação Gol de letra
12) Fundação Xuxa Meneghel
13) Gife
14) Instituto Ayrton Senna
15) Instituto Ecoar
16) Instituto Equit
17) Instituto Ethos
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Passivo Não
Circulante

Passivo
Exigível a
Longo Prazo

Resultados de
Exercícios
Futuros

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
0
7

2
0
0
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18) Instituto Sou da Paz
19) IPF
20) ISA
21) Pastoral da Criança
22) SOS Mata Atlântica
23) Transparência Brasil
24) Viva Rio
25) WWF. Brasil
26) 5 Elementos
Quadro 7 - Classificação do Passivo
Fonte: dados da pesquisa.
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Da mesma forma que ocorre na evidenciação do Ativo, a maioria das entidades pertencentes à
amostra não classifica o Passivo de acordo com as normas contábeis convergidas. O Quadro 7 revela
que ainda há entidades contabilizando o Passivo Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios
Futuros. Apenas oito entidades contabilizaram o Passivo Não Circulante. Estas informações fazem
refletir sobre a importância dos órgãos regulamentadores da contabilidade emitir normas específicas
para o terceiro setor.
4.3 CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conforme o CPC 00 (Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis), o Quadro 8 apresenta a categorização qualitativa das demonstrações
contábeis das entidades do terceiro setor, com base na escala: a) Péssimo; b) Deficiente; c) Satisfatório;
d) Bom; e, e) Muito Bom.
Entidades
1) Abia
2) Abong
3) ABTH
4) Ashoka
5) As-pta
6) Care Brasil
7) CDI
8) CDJBC
9) Cese
10) Fundação
Abrinq
11) Fundação Gol de
letra
12) Fundação Xuxa
Meneghel
13) Gife
14) Instituto Ayrton
Senna
15) Instituto Ecoar
16) Instituto Equit
17) Instituto Ethos
18) Instituto Sou da
Paz
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a b c d e
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19) IPF
X
X
20) ISA
X
X
21) Pastoral da c
criança
X
X
22) SOS Mata
Atlântica
X
X
23) Transparência
Brasil
X
X
24) Viva Rio
X
X
25) WWF. Brasil
X
X
26) 5 Elementos
X
X
* a) Péssimo; b) Deficiente; c) Satisfatório; d) Bom; e, e) Muito Bom
Quadro 8 - Categorização qualitativa das demonstrações contábeis
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os critérios de pontuação das escalas foram descritos no Quadro 1. O Quadro 8 destaca as
entidades As-pta, Cese, Instituto Ayrton Senna e IPF, as quais foram avaliadas com o conceito 5
(“Muito Bom”) nas 4 categorias preconizadas pelo CPC 00 (Compreensibilidade, Relevância,
Confiabilidade, Comparabilidade). Estas entidades demonstraram um bom grau de compreensibilidade
de seus demonstrativos; adequada informação contábil para avaliação de eventos passados, presentes
e/ou futuros (conforme notas explicativas). Em geral, os contadores destas entidades respeitaram a
Primazia da Essência Sobre a Forma, Neutralidade, Prudência e Integridade (salienta-se que a pesquisa
não tem por objetivo auditar a contabilidade das entidades, fez-se apenas uma abordagem aos
documentos públicos disponibilizados nos sítios eletrônicos de cada entidade); e, não se constatou
diferentes critérios contábeis ao longo do período de análise.
No quesito “Compreensibilidade”, 12 entidades teve conceito “Bom”; na categoria
“Relevância”, 14 entidades foram classificadas como “Bom”; quanto à “Confiabilidade”, 15 entidades
alcançaram o conceito “Muito Bom”; e, 13 entidades foram classificadas como “Bom” no aspecto
“Comparabilidade”. A maioria das entidades teve conceitos de Satisfatório a Muito Bom para as 4
categorias analisadas.
5 CONCLUSÕES
O objetivo geral da pesquisa consistiu em verificar como o processo de convergência contábil
internacional modificou as demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor no Brasil, no
período de 2007 a 2010. O estudo envolveu entidades do terceiro setor que exercem suas atividades nas
áreas de defesa do meio ambiente; questões indígenas e meio ambiente; responsabilidade social;
assistência social; combate à violência; assistência à infância; educação; tratamento e assistência;
agricultura alternativa; combate à pobreza; democratização da informática; questões agrárias, trabalho e
renda; e, economia e cidadania global.
As entidades que se destacaram positivamente quanto à divulgação das demonstrações
contábeis foram a Ashoka, Fundação Abrinq, Fundação Gol de Letra e a Fundação Xuxa Meneghel,
que publicaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social, a
Demonstração de Superávit ou Déficit e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Em
2009 as respectivas entidades convergiram às normas internacionais e substituíram a DOAR pela
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Destaca-se também a Pastoral da Criança que publicou nos quatro
anos de análise todas as demonstrações contábeis contempladas pelo estudo.
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As demais entidades publicaram esporadicamente suas demonstrações contábeis, percebe-se que
a prática de disclosure voluntário das demonstrações contábeis ainda não é uma prática frequente pelas
entidades do terceiro setor. O BP, a DSD e a DMPLS são as demonstrações contábeis mais publicadas,
respectivamente. Notou-se que a DOAR a partir de 2009 teve queda acentuada no número de
publicações. No entanto, a DFC está a cada ano sendo mais publicada pelas entidades do terceiro setor.
A pesquisa revelou que mais de 50% das entidades incluíram a DFC em suas publicações,
aproximadamente 30% das que publicam a DFC utilizam três fluxos: das operações, dos
financiamentos e dos investimentos. Esta informação revela a substituição natural e gradativa da
DOAR pela DFC, a qual segue os preceitos do processo de convergência contábil internacional.
Verificou-se que a maioria das entidades pesquisadas tem seus relatórios contábeis auditados.
Percebe-se desta forma, a preocupação dos gestores na transparência e confiabilidade das informações
contábeis à sociedade em geral. No entanto, o trabalho de auditoria não tem proporcionado à
convergência contábil internacional dos critérios utilizados para a evidenciação do Ativo e Passivo. O
processo de convergência contábil na estrutura das demonstrações contábeis das entidades do terceiro
setor ainda está em sua fase inicial.
A maioria das entidades pesquisadas tiveram bons conceitos quanto às perspectivas qualitativas
das demonstrações contábeis. Mesmo com o detalhamento dos critérios de avaliação (Quadro 1), esta
análise tornou-se limitada por sua subjetividade e pelo fato de que a pesquisa não teve como objetivo
auditar os documentos contábeis das entidades. Os pesquisadores tiveram acesso apenas aos
documentos públicos disponibilizados nos sítios eletrônicos de cada entidade. Para uma análise mais
aprofundada destas perspectivas, devem ser consultados os documentos contábeis de cada entidade.
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A vantagem financeira obtida por empresas no setor agrícola quando do
pagamento da remuneração dos acionistas com juros sobre capital
próprio
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Resumo: A constituição das empresas tem como intuito o lucro e para manter-se competitiva e forte no mercado nacional
e internacional os gestores brasileiros depara-se com o problema da alta carga tributária incidente sobre as empresas. Para
tentar atenuar este problema, remunerar o capital dos acionistas através da distribuição dos Juros sobre Capital Próprio, ao
invés dos dividendos. Apresenta-se como uma alternativa legal para redução da carga tributária, uma vez que o primeiro é
contabilizado como despesa financeira para fins fiscais, ou seja, ocorre uma diminuição na base de cálculo dos tributos
diretos, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que afetam o resultado contábil da empresa. Esta
pesquisa visa analisar vantagens financeiras no resultado tributário obtido por empresas no setor agrícola brasileiro se caso
estas efetuarem pagamento da remuneração aos acionistas através dos juros sobre capital próprio. Foi realizada uma
pesquisa descritiva das quatro empresas no setor de agricultura que obtém capital aberto e demonstram seus relatórios
publicamente no site da BM&FBOVESPA. Aplicou-se uma pesquisa documental de caráter qualitativo e quantitativo.
Verificou-se que nenhuma das empresas remunera os acionistas com distribuição de Juros sobre Capital próprio o que
geraria uma economia tributária relevante.
Palavras-chave: Remuneração de Acionistas; Juros Sobre Capital Próprio; Economia Tributária.
Abstract: The constitution of the company has the intention to profit and to remain strong and competitive in the domestic
and international Brazilian managers faced with the problem of the high tax burden on businesses. To try to alleviate this
problem, remunerate shareholders' equity through the distribution of interest on capital, instead of dividends. Presents itself
as a legal alternative to reducing the tax burden, since the former is recorded as financial expense for tax purposes, in other
words, there is a decrease in the base of direct taxes, income tax and social contribution, affecting book value of the
company. This research aims to provide financial benefits in income tax obtained by companies in the Brazilian agricultural
sector having the payment of remuneration to shareholders through the interest on capital. We conducted a descriptive study
of four companies in the sector of agriculture that gets traded and publicly demonstrate their reports on the website of BM &
FBOVESPA. Was applied documentary research qualitative and quantitative. It was found that neither company pays
shareholders with payment of interest on equity which would generate significant tax savings.
Key-words: Remuneration of Shareholders; Interest on Equity; Tax savings.
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1. INTRODUÇÃO
Em 1994 o governo implantou o Plano Real no Brasil a fim de conter a inflação, que no ano
anterior atingira 30% ao mês. Com o intuito de diminuir a inflação, introduziu a Lei nº 9.249/95, onde
extingue toda e qualquer sistemática de correção monetária de demonstrações contábeis, inclusive para
fins societários. Conforme previsto no art. 4º da lei (BRASIL, 1995):
Art.4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de
que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de Julho de 1989, e o art. 1º da lei nº 8.200, de
28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção
monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
Com a proibição da atualização monetária do Patrimônio Líquido, houve uma perda tributária
relevante para as empresas, e esta perda não poderia ser deduzida como despesa na apuração dos
resultados. O meio encontrado pelo governo para evitar um possível aumento da carga tributária
incidente sobre as empresas segundo Eliseu Martins et al (2010) foi instituir na lei a figura dos Juros
Sobre Capital Próprio (JSCP). Onde a dedução dos juros sobre capital próprio compensaria tal
extinção, pois a remuneração do capital do acionista pode ser contabilizada como despesa dedutível
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), diminuindo do lucro a inflação do período.
A partir de então, começa a ser utilizada uma nova ferramenta pelo gestor de tributos a fim de
diminuir a carga tributária incidente sobre a empresa. Mesmo acreditando que a distribuição de
dividendos ainda seria mais vantajosa para a empresa por não haver a incidência de 15% de imposto de
renda, os JSCP diferente dos dividendos que são distribuídos após o encerramento do exercício, podem
ser deduzidos como despesas financeiras o que reduz a base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) – 9% do lucro do exercício e do Imposto de Renda (IR), porém havendo apenas
a dedução na parcela do lucro na qual ainda incide o adicional de 10% do IR.
O objetivo da pesquisa é analisar uma vantagem financeira e tributária obtida por empresas do
setor agrícola havendo pagamento da remuneração aos acionistas com juros sobre o capital próprio.
De acordo com a competitividade nos mercados mundiais, as empresas precisam de uma
administração eficiente gerando resultados e benefícios futuros, visando o crescimento e conquista da
estabilidade no cenário em que estão inseridas. Considerado uma das hipóteses mais utilizadas pelos
gestores no planejamento tributário das empresas, a remuneração através da distribuição de JSCP é
uma forma legal e eficaz para diminuir os tributos a serem recolhidos ao governo. Por poderem ser
considerados despesas dedutíveis do lucro tributável, os JSCP acabam por gerar uma possibilidade de
as companhias obterem um benefício fiscal, pagando menos impostos, o que não ocorre com a
distribuição dos dividendos.
A pesquisa delimita-se a análise dos dados das empresas do setor agrícola que tinham ações
negociadas na BM&FBOVESPA dentro do período de 2009 a 2011, lembrando que não estão sendo
estudadas possíveis alterações na legislação tributária após esta data.
Ante o exposto questiona-se: Existe vantagem financeira em empresas especificamente do setor
agrícola operando com o sistema de pagamento da remuneração dos acionistas com juros sobre capital
próprio?
XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

2. referencial teórico
Será apresentada neste tópico o perfil dos administradores e empresários do setor agrícola
brasileiro, com intuito de demonstrar algumas das particularidades do setor. A seguir, serão
apresentados conceitos de planejamento tributário, a fim de agregar o entendimento destas ferramentas
de gestão no contexto. Seguidamente, será exposto o conceito, aplicação, características e legislação
envolvendo os Juros sobre Capital Próprio, como é calculado e qual a comparação com a distribuição
dos dividendos. E ainda, serão apresentadas as vantagens e desvantagens de remunerar sócios através
dos JSCP. Por fim, haverá uma breve explicação sobre Imposto de Renda e Contribuição Social sobre
Lucro Líquido, impostos dos quais, sofrem a diminuição de sua base de cálculo quando do pagamento
de Juros sobre Capital Próprio.
2.1. O Setor Agrícola Brasileiro
Atualmente a agricultura brasileira desempenha um grande papel social, produzindo efeitos
multiplicadores em toda sociedade com geração dos mais diversos produtos agrícolas e pecuários,
tendo a responsabilidade do abastecimento alimentar da população do país. (ARAUJO, 2005). Valendo
mencionar que o setor, obtém aquecida também as exportações de commodities (produtos in natura) em
crescimento constante para países com rica deficiência em matérias-primas para a elaboração de
produtos como fibras têxteis como o algodão por exemplo, soja e milho, entre outros. Desta forma,
desperta grande interesse de agricultores, produtores e investidores para o aumento do cultivo nacional.
De acordo com Gerbelli, (2012), entre 2006 e 2011, puxada pelas commodities, a receita de exportação
do Brasil aumentou cerca de US$ 135,9 bilhões para US$ 256 bilhões. No ano de 2012, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) definiu US$ 264 bilhões como a meta de
exportação, valor 3,1% maior que o do ano de 2011.
Para que o fluxo de demanda e oferta ocorra com eficácia, torna-se necessária a gestão
administrativa das propriedades rurais para controles e as tomadas de decisões.
Conforme Lima (1982), a administração rural estuda os processos racionais das decisões e ações
administrativas em organizações rurais. E de acordo com Andrade (1985), ao considerar a
administração rural como um ramo da ciência administrativa, o administrador deve utilizar as suas
teorias, desde a abordagem clássica de Taylor e Fayol à moderna teoria do desenvolvimento
organizacional.
Assim, as áreas empresariais (produção, marketing, recursos humanos e finanças) e as funções
administrativas (planejamento, organização, direção e controle) deverão ser igualmente consideradas e
analisadas como um todo sistêmico em uma propriedade rural.
O setor agrícola apresenta algumas características que dificultam a administração nas suas
tomadas de decisões, e que o distingue dos demais setores da economia como:
 Dependência do clima (o clima condiciona a implantação e o manejo da maioria das
explorações agropecuárias);
 Determinadas épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de espécies, vegetais
e animais;
 Tempo de produção maior que da jornada de trabalho;
 Produtos perecíveis;
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 Dependência de condições biológicas (não se pode alterar a sequência da produção,
exemplo interromper uma lavoura de milho para obter soja);
 Necessidade de profissionais com elevados conhecimentos técnicos de terra e plantio,
além das condições químicas, físicas, biológicas e topográficas;
 Estacionalidade da produção em decorrência de dependência do clima e as condições
biológicas determinam a parada da oferta, ou seja, épocas em que ocorrem excessos ou
faltam produtos;
 Trabalho disperso e ao ar livre: as atividades ficam dispersas por toda a empresa,
podendo ocorrer em locais distantes um do outro;
 Incidência de riscos: toda e qualquer atividade econômica está sujeita a risco, mas na
agricultura os riscos são ainda maiores, pois as explorações podem ser afetadas por
problemas causados pelo clima, pragas e flutuação dos preços dos produtos (riscos
climáticos, biológicos e econômicos);
 Competição econômica, existência de um grande número de produtores e consumidores,
com pequenas diferenças entre os produtores.
Pode-se observar que os efeitos destas características são bastante prejudiciais, leva-se em conta
então, que o administrador rural precisa estabelecer estratégias, mobilizando todos seus recursos,
analisando e identificando as oportunidades e ameaças do ambiente e os pontos fortes e fracos de sua
propriedade rural, bem como suas finanças. É necessário planejar antes de agir. E o planejamento
tributário, inserido no próximo tópico, torna-se ferramenta indispensável aos gestores administradores
rurais.
2.2. Planejamento Tributário
O planejamento tributário ou elisão fiscal exerce função de uma ferramenta indispensável aos
gestores de tributos e para tomadas de decisões, melhorarem a competitividade e o resultado global da
organização. E isso é obtido através da análise de alternativas existentes na legislação, com intuito de
diminuir a carga tributária.
Para Oliveira et al (2003, p. 36) o planejamento tributário trata-se do estudo prévio a
concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de determinada
decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal menos onerosa ao contribuinte.
Já para Warren et al (2009, p. 47), o conceito de gestão tributária, que seria a administração dos
tributos na busca do menor impacto financeiro para a empresa, é fundamentada em um sistema de
informação de gestão de tributos, o referido autor explica ainda que:
Da gestão tributária nascem as possibilidades de planejamento tributário.
Denominamos planejamento tributário a adoção de procedimentos específicos
tributários para cada empresa, frutos de estudos aprofundados que podem
permitir uma redução da carga tributária.
Cabe ressaltar que planejamento tributário e elisão fiscal são sinônimos, contudo não se deve
confundir estes conceitos com a evasão fiscal. Quando esta é ilegal, passível de sanção penal e é uma
medida adotada após a ocorrência do fato gerador, ou seja, o não pagamento ou contabilização do
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tributo é realizado após a ocorrência do fato gerador, a primeira está vinculada a práticas legais, nas
quais as medidas são tomadas antes da ocorrência do fato gerador do imposto.
O planejamento tributário exige, principalmente, bom senso por parte do gestor, pois conforme
Fabretti (2007, p. 33) chama a atenção o perigo do mau planejamento, pelo fato que pode resultar em
uma evasão fiscal, o que oneraria ainda mais as companhias.
Andrade Filho (2009, p.9) explana que:
A elisão fiscal é atividade lícita de busca e identificação de alternativas, que
levem a uma menor carga tributária, esta atividade, também denominada
“Planejamento Tributário” envolve o manejo inteligente dessa complexidade
que é o direito e o mundo dos negócios.
A evasão fiscal, por outro lado, é resultado de ação ilícita, punível com pena
restritiva de liberdade e de multa pecuniária.
A relevância dos tributos no resultado das organizações é evidente e ao mesmo tempo
preocupante, pois representa um custo elevado que, quando reduzido, torna-se uma vantagem
competitiva e estratégica, explicam Lunkes e Schnorremberger (2009, p. 68), conforme apresentado na
tabela a seguir:
Descrição

Percentual

Carga tributária sobre o faturamento

33,25%

Carga tributária sobre o total de custo/despesas

47,14%

Carga tributária sobre o lucro

52,23%

Carga tributária sobre o valor agregado

45,00%

Tabela 1 – Carga tributária incidente sobre as empresas.
Fonte: Lunkes e Schnorremberger (2009, p. 68)
Ante o exposto, pode-se dividir em três vertentes as finalidades do planejamento tributário:
 Evitar a incidência do imposto;
 Reduzir o total dos tributos a serem desembolsados;
 Adiar a liquidação dos tributos;
Como em muitos casos, a legislação não permite evitar a incidência dos tributos e adiar o seu
pagamento, os JSCP é uma das alternativas legais para a organização diminuir a carga tributária.
2.3. Remuneração de Sócios e Acionistas – JSCP
A legislação brasileira desde 1996, com a entrada em vigor da Lei 9249, concede as companhias
remunerarem os sócios e acionistas através da distribuição de JSCP, isto é, estabelece uma forma
alternativa aos dividendos, de remunerar o capital investido. O fato é a realização de investigação das
vantagens tributárias na escolha entre o pagamento de dividendos ou de JSCP, e qual forma de
remuneração dos acionistas foi utilizada pelas maiores empresas do setor agrícola brasileiro (BRASIL,
1996).
Libonati et al (2008), ao analisarem o efeito fiscal resultante da distribuição de dividendos ou de
JSCP com foco em sociedades anônimas, concluíram que os JSCP são a forma mais vantajosa de
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remuneração quando o pagamento é realizado para pessoas físicas. Quando o pagamento é realizado à
pessoa jurídica, a vantagem de uma ou outra forma de remuneração dependerá da incidência ou não do
adicional do Imposto de Renda na empresa investidora e na empresa investida. Conclusões similares
foram obtidas por Malaquias et al (2007).
2.4. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
A distribuição de dividendos, segundo o art. 10 da Lei 9.249/95, não é tributada pelo Imposto
de Renda na Fonte (IRRF). Em uma primeira análise, pode parecer vantajoso para uma sociedade
remunerar os acionistas através do pagamento de dividendos ao invés dos JSCP, visto que sobre este
último incide o IRRF a uma alíquota de 15%. No entanto, como a distribuição de dividendos não é
dedutível para fins fiscais, o lucro antes de ser distribuído aos acionistas já foi tributado pelo IR à
alíquota de 15%, mais o adicional de 10% do que ultrapassar a R$ 240.000,00/ano e pela CSLL, a
alíquota de 9%, isso no âmbito da Pessoa Jurídica (PJ). Por outro lado, se as empresas optarem pelo
pagamento ou crédito dos JSCP em vez da distribuição de dividendos, poderá obter uma economia
tributária, pois os mesmos são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os juros remuneratórios do capital próprio são calculados sobre as contas do Patrimônio
Líquido, que é composto pelas contas de: Capital social; Reservas de capital; Reservas de reavaliação;
Reservas de lucros; Lucros (ou prejuízos) acumulados; e Ações em tesouraria (conta retificadora).
Entretanto, segundo Rodrigues et al (2007) para compor a base de cálculo de JSCP, não devem
ser considerados os valores de reserva de reavaliação de bens e direitos de pessoa jurídica, a reserva
especial relativa à correção monetária facultativa de bens do Ativo Permanente e, a parcela ainda não
realizada, ou seja, não computada na apuração do lucro real da reserva de reavaliação de imóveis do
ativo e de patentes ou direitos de exploração de patentes que tenham sido incorporadas no capital social
(RIR/1999, arts. 436 e 437).
3. METODOLOGIA
A metodologia é a explicação de forma pormenorizada dos métodos utilizados para a
elaboração e desenvolvimento do trabalho de pesquisa.
3.1 Níveis de pesquisa
O presente trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva, cujo objetivo principal segundo
(GIL, 1991) visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de
dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento.
Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva uma vez que o objetivo do estudo é apresentar e
descrever o resultado tributário da remuneração do capital investido pelos acionistas através da
distribuição dos JSCP.
3.2 Procedimentos Técnicos e Metodológicos
O procedimento técnico adotado é documental do qual utiliza materiais que ainda não
receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com o objetivo da
pesquisa.
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(LAKATOS, 2007) explica que a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de
dados está restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina, fontes primárias.
No que tange este trabalho os documentos utilizados foram divulgados pelas organizações na
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), as demonstrações financeiras e suas
respectivas notas explicativas e atas de assembleias ordinárias, além de qualquer outro documento
divulgado que contenha informações relevantes à pesquisa. A pesquisa poderá ser facilmente efetuada
através do site, na opção empresas listadas, setor de atuação, agricultura.
A análise foi feita por setor de atuação: Agricultura referente aos anos de 2009, 2010 e 2011.
3.3 Universo e Amostra
O universo da pesquisa é o conjunto de elementos que possuem determinadas características.
Geralmente se fala em população ao se referir a todos os habitantes de determinado lugar
(RICHARDSON, 1999). A fim de definir o universo da pesquisa, buscou-se a relação das empresas
listadas na BM&FBOVESPA pelo setor de atuação, pois apenas empresas que divulgam as suas
demonstrações financeiras e contábeis são objeto do estudo, uma vez que, o trabalho apenas poderá ser
realizado com a análise das demonstrações contábeis das companhias.
As seguintes empresas encontram-se listadas no setor agrícola brasileiro para estudo:
EMPRESA
RASIP AGRO PASTORIL S.A
SLC AGRÍCOLA S.A.
RENAR MAÇÃS S.A
VANGUARDA AGRO S.A.

Quadro 1 – Amostra da Pesquisa
Fonte: dados da pesquisa
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os juros sobre Capital Próprio são calculados aplicando a Taxa de Juros de Longo Prazo –
TJLP (limitados à variação pró-rata dia) sobre as contas do Patrimônio Líquido, exceto a reserva de
reavaliação (não é considerado reserva de reavaliação de bens ou direitos, a não ser que esta seja
adicionada a base de cálculo do IR e CSLL).
As empresas podem utilizar a taxa de remuneração do capital que considerar ideal, ou definida
pelos sócios ou acionistas, contudo ela não pode exceder a TJLP divulgada pelo Banco Central do
Brasil. Esta taxa é divulgada cada trimestre do ano civil, com vigência de três meses. Neste artigo, foi
utilizada a taxa de 0,50% vigente no período de 2009 a 2011.
Após definir o limite máximo para pagamento, em função da TJLP, deve-se saber qual o limite
que o Fisco aceita como dedutível para a base de cálculo do IR e da CSLL.
Para as empresas recebedoras dos JSCP, no caso acionistas pessoas jurídicas, o montante
recebido é adicionado à base de cálculo para a apuração do imposto de renda retido, pois é considerada
uma receita financeira. Já para as empresas que os distribuem, este é deduzido desta base de cálculo.
Os JSCP, para quem distribui, são uma despesa dedutível para fins de CSLL e as regras
aplicáveis ao IR incidem igualmente sobre eles. Já para quem recebe, os JSCP são contabilizados como
receita financeira e é adicionado ao resultado do exercício social.
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Para analisar se é vantajoso ou não a distribuição de JSCP, ao invés de dividendos, deve analisá-los
pela ótica dos recebedores (acionistas, sócios) e das empresas que irão remunerar o capital.
Para averiguar se a remuneração do capital através dos JSCP é vantajosa par os credores, é preciso
verificar, primeiramente, qual a intenção destes, com relação ao prazo de recebimento do retorno
capital investido. Warren Et Al (2009, p. 366) explica que:
Se o investidor trabalha com ações de forma especulativa, no curto ou
curtíssimo prazo, para ele é vantagem o dividendo. Se o detentor da ação age
como um investidor de médios ou longos prazos, a vantagem que a empresa
que distribuiu aufere é repassada para ele nos anos seguintes, uma vez, por seu
uma despesa dedutível, o IR/CSLL é menor e o patrimônio líquido da empresa
é maior.
4.1 Apresentação das empresas e políticas de remuneração de acionistas
Para melhor elucidar os montantes distribuídos de dividendos e juros sobre o capital próprio
pelas companhias objeto do estudo, buscou-se nas notas explicativas, estatuto social e outros
documentos relevantes, a política de remuneração do capital investido pelos acionistas.
Lembrando que todas as demonstrações financeiras analisadas são consolidadas e individuais de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e compreendem as diretrizes da legislação
societária (Lei nº 6.404/76), que incluem os dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09 e pelos pronunciamentos, orientações e interpretações contábeis,
aplicáveis às Companhias, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados
pela CVM e Conselho Federal de Contabilidade.
As informações contábeis dos exercícios estão sendo apresentadas de acordo com o IAS 1 –
Apresentação das Demonstrações Financeiras, emitido pelo International Accounting Standards Board
- IASB e também de acordo com práticas adotadas no Brasil para apresentação das demonstrações
contábeis (CPC 26).
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4.1.1 VANGUARDA AGRO S.A.
Tem como atividade principal produção e comércio de produtos vegetais (soja. milho e algodão)
- industrialização e comércio de biocombustíveis, óleo vegetal e subprodutos. Constituída em 18 de
julho de 2003, sob a denominação de Brasil Biodiesel Comércio e Indústria de Óleos Vegetais Ltda.,
como uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo atualmente sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1461, 4º andar, Torre Sul Pinheiros – São Paulo – SP.
Em 9 de novembro de 2006, através do Ofício/CVM/SEP/RIC/nº 046/2006, a comissão de
valores mobiliários - CVM concedeu à companhia o registro de “companhia aberta”, possibilitando a
negociação de ações ordinárias de sua emissão no mercado de bolsa de valores.
Em 10 de outubro de 2011 foi realizada uma assembleia geral extraordinária, para deliberação
da mudança da razão social para Vanguarda Agro S.A. em 19 de outubro de 2011 foi arquivada na
junta comercial de São Paulo a alteração da razão social da Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de
Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A, passando a se chamar “Vanguarda Agro S.A”.
A companhia tem como atividades a industrialização e comércio de biocombustíveis, óleos
vegetais e seus subprodutos derivados e congêneres, incluindo os subprodutos de oleaginosas e
biodieseis, no mercado nacional.
A Companhia poderá aumentar seu capital social até o limite do capital autorizado mediante a
emissão de novas ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
independentemente de reforma estatutária. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração será o órgão competente para deliberar sobre o aumento de capital mediante emissão de
ações, sendo o aumento com integralização em bens submetido à deliberação da Assembleia Geral.
As ações de emissão da Companhia são exclusivamente ordinárias e têm a forma nominativa,
escritural e sem valor nominal. Fica assegurado aos acionistas, na proporção das ações de que forem
titulares, direito de preferência para subscrição de aumentos de capital.
A política de remuneração dos acionistas ficou determinada da seguinte maneira, do resultado
líquido do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados se houver, o lucro líquido terá a
seguinte destinação:
a) 5% serão aplicados na constituição de Reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do Capital
social;
b) 25% do lucro líquido de cada exercício serão distribuídos como dividendos obrigatórios, nos termos
do artigo 202, da Lei 6.404/76.
QUADRO ACIONÁRIO
Helio Seibel
Salo Davi Seibel
Bonsucex Holding
Fim Cp Vnt
Silvio Tini de Araújo
Ewz Investments Llc - Socopa Sociedade Corretora
Mineração Buritirama S.A.
Fim Credito Privado Veritas
Gavea Investimentos
Outros

7,87%
4,64%
4,55%
19,52%
1,07%
6,56%
3,40%
4,81%
10,91%
36,67%

Tabela 2 – Quadro acionário Vanguarda
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Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
4.1.2 SLC AGRÍCOLA S.A.
A SLC Agrícola S.A., fundada em 1977, a seguir denominada como “controladora”, “SLC” ou
“Companhia”, e suas controladas têm como objeto social as atividades de agricultura e pecuária;
produção e comercialização de sementes e mudas; beneficiamento e comercialização de seus produtos,
podendo exportar e importar bens para o seu uso e consumo próprio; fornecimento de bens e produtos
agropecuários primários e mercadorias em geral; prestação de serviços de recepção, limpeza, secagem
e armazenamento de cereais de terceiros; prestação de serviços com máquinas e implementos agrícolas
para terceiros; comércio, importação e exportação de produtos agrícolas; atividade agroindustrial de
industrialização de cana-de-açúcar, álcool e seus derivados; e participação em outras sociedades.
A Companhia está sediada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No estatuto da
Companhia e de acordo com a legislação societária, ficou previsto que no mínimo 25% do lucro líquido
anual ajustado sejam distribuídos como dividendos. Desta forma, a Companhia registra provisão, no
encerramento de cada exercício social, no montante do dividendo mínimo obrigatório que ainda não
tenha sido distribuído.
As ações em tesouraria são instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos então, são
reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na
demonstração do resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais
próprios da Companhia. Qualquer diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em
outras reservas de capital.
A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício limitada a 20% do
capital social. Conforme previsão do Estatuto Social em seu artigo 35, alínea a, no exercício em que o
saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182
da Lei das Sociedades por Ações exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal.
De acordo com disposições do Artigo 194 da Lei 6.404/76 e do Artigo 35 do Estatuto Social da
Companhia, será formada uma Reserva para Expansão com base no lucro que remanescer após as
deduções legais e estatutárias, com a finalidade de aplicação em ativos operacionais, não podendo esta
reserva ultrapassar o valor do Capital Social.
Em 31 de dezembro de 2011, foi destinado o valor de R$148.623 para Reserva de Expansão
(em 31 de dezembro de 2010 R$49.299). Em 27 de abril de 2011, através de Assembleia Geral
Ordinária, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R$15.592, equivalente a 25% do
lucro líquido ajustado, correspondendo a R$ 0,15896471 para cada ação ordinária, tendo como base o
número total de ações (98.897.500) subtraído do número total de ações em tesouraria (813.000), os
quais foram pagos em 06 de maio de 2011. De acordo com o estatuto social, o dividendo mínimo
obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após
constituições das reservas previstas em lei.
QUADRO ACIONÁRIO
Slc Participações
Blackrock. Inc.
Credit Suisse Hedging Griffo
Outros
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Ações em Tesouraria

0,48%

Tabela 3 – Quadro acionário SLC Agrícola
Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
4.1.3 RASIP AGRO PASTORIL S.A.
A Companhia tem por objeto a produção agrícola e pastoril, a fruticultura e apicultura; a criação
de rebanhos; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos alimentícios de produtos
da agricultura, da fruticultura e da pecuária, inclusive derivados do leite; a elaboração e execução de
projetos e atividades de fruticultura, florestamento e reflorestamento; a produção e comercialização de
produtos agrícolas; e a prestação de serviços inerentes a essas atividades.
As instalações de produção da Companhia e suas atividades de plantio de produtos são ambos
sujeito à regulamentações ambientais. A Companhia diminui os riscos associados com assuntos
ambientais, por procedimentos operacionais e controles e investimentos em equipamento de controle de
poluição e sistemas. A Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos
ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor.
Em seu Patrimônio líquido/Reservas de lucros/Reserva legal é constituída à razão de 5% do
lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº. 6.404/76, até o limite
de 20% do capital social.
Reserva para investimento e capital de giro tem a finalidade de assegurar investimentos em bens
de ativo permanente e acréscimo do capital de giro, inclusive através de amortização de dívidas da
Companhia. Será formada com o saldo do lucro ajustado após dele deduzido o dividendo obrigatório e
o adicional de dividendos das ações preferenciais e terá como limite máximo importe que não poderá
exceder, em conjunto com reserva legal, o valor de capital social. Reserva para futuro aumento de
capital é constituída a partir dos juros sobre capital próprio não distribuído, líquidos da tributação.
QUADRO ACIONÁRIO
Luiz Barsi Filho
Silvia Maria Stefoni Mroz
Lirio Albino Parisotto
Dramd Participações e Administração Ltda
Outros

3,41%
3,37%
3,37%
78,00%
11,85%

Tabela 4 – Quadro acionário RASIP Agro
Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
4.1.4 RENAR MAÇÃS S.A.
A Renar Maçãs S.A. estabelecida em Santa Catarina foi constituída em NOV/62 e tem como
atividades preponderantes o cultivo e a venda de maçãs, além da fruticultura. Atua, também, em outras
atividades como o florestamento e reflorestamento, produção de mudas e sementes, apicultura,
extrativismo vegetal de florestas nativas ou formadas, industrialização de frutas, comércio, exportação
e importação de frutas, verduras e seus derivados, insumos e embalagens e a prestação de serviços nas
áreas de classificação e armazenagem de produtos vegetais.
O capital social da Companhia é de R$ 110.986 mil em 31/12/2011, representado por
110.000.000 de ações ordinárias e sem valor nominal.
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Conforme estabelece a legislação societária no Brasil, a reserva legal é constituída a partir do lucro
líquido do exercício, aplicando-se o percentual de 5% antes de qualquer outra destinação, e não
excederá a 20% do capital social.
O estatuto social estabelece que, aos acionistas serão assegurados dividendos mínimos de 30%
do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76. A distribuição de dividendos ou
juros sobre o capital próprio será feita na forma da Lei nº 9.249/95.
A Companhia é tributada com base no lucro real anual. Em 31/12/11 não foi constituída
provisão para o imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social, por ter apurado prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de contribuição social.
Considerando o histórico de resultados tributários negativos, bem como os incentivos fiscais na
tributação sobre o resultado, existentes para a atividade de produção rural, a Administração optou por
não constituir tributos diferidos sobre diferenças temporárias (adições/exclusões temporárias) e sobre o
prejuízo fiscal, uma vez que não conseguiria demonstrar o prazo no qual o ativo seria realizado.
QUADRO ACIONÁRIO
Efc Participações S/A
Willyfrey Participações
Setentriun Participações Ltda
Érica Frey Caldart
Outros

38,37%
11,90%
7,22%
5,65%
36,86%

Tabela 5 – Quadro acionário RENAR
Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
4.2 ANÁLISE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
O Patrimônio Líquido e o Lucro são os dois fatores que limitam a remuneração do acionista através da
distribuição dos Juros Sobre o Capital Próprio, sendo assim, serão apresentadas as evoluções destes
valores com intuito de verificar o seu impacto na remuneração dos JSCP.
SLC
2009
2010
1.807.098 1.874.993
PL
15.592
DIVIDENDOS 7.081
3.228
3.558
JSCP
JSCP
+
DIVIDENDOS
7.574
83.892
LUCROS
RENAR
2009
2010
56.470
58.712
PL
DIVIDENDOS
163
211
JSCP
JSCP
+
DIVIDENDOS
LUCROS
-15.630
-35.046

%
3,76%
120,19%
10,23%

1007,63%
%
3,97%
28,90%

2011
1.920.236
38.654
4.224

%
2,41%
147,91%
18,69%

241.179 187,49%
2011
46.812

%
-20,27%

217 3,05%
-

124,22%

-23.192

-33,82%

VANGUARDA
2009
2010
%
388.826 686.473 76,55%
2.021
3.507 73,55%
- 34.878 - 22.910
RASIP
2009
2010
63.024 59.498
309
292

2011
%
1.289.126 87,79%
6.526 86,09%

-34,31%

- 114.179 398,38%

%
-5,59%

2011
62.259

-5,21%

884
2 -99,77%
1.141 - 2.224 -294,92%

%
4,64%

306 4,78%
1.221 60950,00%
8.114 -464,84%

Tabela 6 – EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO/LUCRO E DIVIDENDO
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
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A SLC Agrícola foi a única das empresas que apresentou em todos os anos analisados resultado
contábil positivo, sendo que em 2011 auferiu um lucro evolutivo significativo o que sobre aumento
também na carga tributária dos impostos IRPJ e CSLL.
De acordo com análise das demonstrações financeiras, pode-se relatar que nenhuma das
empresas estudadas utilizou os juros sobre capital próprio. Então, buscou-se apresentar os cálculos de
juros sobre capital próprio para remuneração do capital investido, para saber se haveria ou não
vantagem financeira para as Companhias.
Com base nas informações contidas nas demonstrações financeiras padronizadas consolidadas
de 31/12/2011, foi montada a seguinte demonstração de cálculo de valor de juros sobre o capital
próprio dos períodos estudados.
VANGUARDA AGRO
A - CALCULO DOS JSCP
Patrimônio Líquido
Reservas de Capital
(+ ou -) Ajustes de Avaliação Patrimonial
(-) Reserva de Reavaliação
(=) Base de Calculo
Taxa de Juros – TJLP
Total dos JSCP

2.009
REAIS/MIL
404.149
- 15
404.134
0,50%
2.021

2.010
REAIS/MIL
703.472
- 2.107
701.365
0,50%
3.507

2.011
REAIS/MIL
1.309.977
- 3.765
- 1.059
1.305.153
0,50%
6.526

* Valores em Milhares de Reais
Tabela 7 – DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO JSCP -VANGUARDA
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
SLC AGRÍCOLA
A - CALCULO DOS JSCP
Patrimônio Líquido
Reservas de Capital
(+ ou -) Ajustes de Avaliação Patrimonial
(-) Reserva de Reavaliação
(=) Base de Calculo
Taxa de Juros – TJLP
Total dos JSCP

2.009
REAIS/MIL
812.395
-166.782
645.613
0,50%
3.228

2.010
REAIS/MIL
885.701
- 174.015
711.686
0,50%
3.558

2.011
REAIS/MIL
1.017.683
-172.954
844.729
0,50%
4.224

* Valores em Milhares de Reais
Tabela 8 – DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO JSCP – SLC AGRÍCOLA
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
RASIP AGRO

2.009

2.010

2.011

A - CALCULO DOS JSCP

REAIS/MIL

REAIS/MIL

REAIS/MIL

Patrimônio Líquido

61.712

58.498

61.296

Reservas de Capital

-

-

-

(+ ou -) Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

-

(-) Reserva de Reavaliação

-

-

-

(=) Base de Calculo

61.712

58.498

61.296
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Taxa de Juros – TJLP

0,50%

0,50%

0,50%

Total dos JSCP

309

292

306

* Valores em Milhares de Reais
Tabela 98 – DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO JSCP – RASIP AGRO
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
RENAR MAÇÃS

2.009

2.010

2.011

A - CALCULO DOS JSCP

REAIS/MIL

REAIS/MIL

REAIS/MIL

Patrimônio Líquido

56.470

58.712

57.456

Reservas de Capital

-

-

-

(+ ou -) Ajustes de Avaliação Patrimonial

-

-

-

(-) Reserva de Reavaliação

- 23.785

- 16.582

- 14.040

(=) Base de Calculo

32.685

42.130

43.416

Taxa de Juros – TJLP

0,50%

0,50%

0,50%

Total dos JSCP

163

211

217

* Valores em Milhares de Reais
QUADRO 9 – DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO JSCP – RENAR MAÇÃS
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
Pode-se analisar que todas as empresas possuem um cálculo de juros sobre o capital por este ser
utilizada como base o patrimônio líquido e não os lucros líquidos, ou seja, se todas as empresas
apresentarem lucros nos períodos poderão deduzir os juros para cálculo dos impostos.
Em outra análise verificou os cálculos dos impostos diretos com e sem a aplicação dos juros sobre o
capital próprio para saber qual a vantagem tributária da utilização dos juros sobre capital próprio.
SLC AGRÍCOLA S.A.
CALCULO CSLL E IRPJ - SEM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=)
TOTAL
DA
PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CALCULO CSLL E IRPJ - COM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
XV ENGEMA 2013

2009
7.574
-682
6.892
-1.136

2010
89.892
-7.550
82.342
-12.584
-

-

2011
241.179
-21.706
219.473
-36.177
-118

PROVISÃO
-1.136
5.756

-12.584
69.758

-36.295
183.178

2009
7.574
-3.228
4.346
-391
3.955

2010
83.892
-3.558
80.334
-7.230
73.104

2011
241.179
-4.224
236.955
-21.326
215.629
14
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(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
RASIP
CALCULO CSLL E IRPJ - SEM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CALCULO CSLL E IRPJ - COM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
RENAR
CALCULO CSLL E IRPJ - SEM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CALCULO CSLL E IRPJ - COM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
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-652
-652
3.303

2009
1.141
-103
1.038
-171

-12.050

-35.543

-12.050
61.054

-35.543
180.086

2010
-2.224
-2.224
-

-171
867

-2.224

2009
1.141
-309
832
-75
757
-125

2010
-2.224

-1.217
6.167

-

-1.171
5.934

-

-

2011
8.114
-730
7.384
-1.217

2011
8.114
-306
7.808
-703
7.105
-1.171

-2.224

-125
632

-

-

2009
-15.630
-15.630
-

2010
-35.046
-35.046
-

2011
-23.192

-15.630

-35.046

2009
-15.630
-15.630
-15.630
-

2010
-35.046
-35.046

2011
-23.192

-35.046
-

-23.192

-

-

-23.192
-23.192

-23.192
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LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
VANGUARDA
CALCULO CSLL E IRPJ - SEM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CALCULO CSLL E IRPJ - COM OS JSCP
LUCRO DO EXERCÍCIO
(-) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL
(-) CSLL
(=) LUCRO APÓS A CSLL
(-) PROVISÃO PARA IR
(-) PROVISÃO - ADICIONAL PARA IR EXCEDENTE A R$ 240 MIL
(=) TOTAL DA PROVISÃO PARA IR
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-15.630

-35.046

-23.192

2009
-34.878
-34.878
-

2010
-22.910
-22.910
-

2011
-114.179
-114.179
-

-34.878

-22.910

-114.179

2009
-34.878
-2.021
-36.899
-36.899
-

2010
-22.910
-3.507
-26.417
-26.417
-

2011
-114.179
-6.526
-120.705
-120.705
-

-36.899

-26.417

-120.705

QUADRO 10 – DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS CSLL E IRPJ
Fonte: Dados da pesquisa adaptado de BM&FBOVESPA (2011)
A SLC Agrícola foi a única das empresas que apresentou em todos os anos analisados, resultado
contábil positivo, sendo que em 2011 auferiu um lucro evolutivo significativo, o que sofre aumento
também na carga tributária dos impostos IRPJ e CSLL.
Cabe ressaltar também que nenhuma das empresas estudadas apresentou em suas
demonstrações financeiras que efetua pagamento de remuneração dos acionistas com base nos juros
sobre capital próprio. Então, o intuito deste estudo é apresentar os cálculos de juros sobre capital
próprio para remuneração do capital investido a fim de saber se haveria ou não vantagem financeira
para as Companhias.
A vantagem tributária imputada à distribuição dos JSCP, conforme analisado, é que tal distribuição
pode ser dedutível do resultado fiscal, para fins de imposto de renda e contribuição social, ou seja,
pode-se deduzir 25% de IR e 9% de CSLL e isso para as empresas que geraram lucro é realmente
vantajoso, uma vez que de acordo com os cálculos apresentados nas discussões foi possível verificar
uma redução de 42,63% apenas no ano de 2009 na empresa SLC Agrícola e de 27,08% também no ano
de 2009 da empresa RASIP, dos impostos diretos IR e CSLL.
Os juros sobre capital próprio tornou-se um fator de redução tributária para a empresa SLC Agrícola e
RASIP Agro. Estas obtiveram lucros nos períodos estudados, que é a base de cálculo para o imposto de
renda e contribuição social sobre lucro líquido então, para estas empresas pode-se descontar destes
períodos como despesa o valor dos juros sobre capital próprio calculado conforme TJLP, o que diminui
a base de cálculo dos impostos IRPJ e CSLL gerando uma economia financeira. Porém, é importante
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observar que o efeito no lucro líquido do exercício é relevante uma vez que será diminuído conforme
dedução dos juros e impostos tornando-se assim, um agravante financeiro na opção das empresas que
precisam demonstrar as finanças à bancos para aquisição de empréstimos e financiamentos.
Já para as empresas RENAR e VANGUARDA que não apresentaram Lucro nos períodos, a
vantagem na distribuição de juros sobre o capital próprio se daria apenas para remunerar
monetariamente os acionistas, ou seja, retirar o valor da empresa e pagar ao acionista. Em contra
partida, estará reduzindo o caixa da empresa sem uma recompensa tributária, ou seja, neste caso a
distribuição dos dividendos seria muito mais viável, uma vez também que os acionistas costumam
investir o valor remunerado no capital.
5. CONCLUSÃO
Os objetivos traçados neste trabalho foi analisar as vantagens e desvantagens de cada um,
analisando as limitações existentes para distribuir lucros com base nos descontos de juros sobre capital
próprio.
O lucro é a diferença positiva entre o valor de venda do produto e o custo que ele ocasionou
para a empresa. Dividendo é a distribuição aos sócios cotistas ou sócios, do lucro que a empresa obteve
em determinado período. Sobre o lucro, é devida a Contribuição Social e o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) calculado com base no lucro contábil, acrescido das adições e diminuindo as exclusões,
previstas na legislação. Como o dividendo é a distribuição do lucro, este não é tributado, desde que
limitado ao lucro contábil, pois a empresa já tributou o imposto sobre o lucro.
A partir da fixação de conceito e da exposição dos tributos incidentes, verifica-se que, para a
empresa, a melhor opção de dar retorno de capital é o pagamento de juros sobre o capital próprio, pois
além de não ser tributado, é considerada despesa financeira, diminuindo o valor do resultado do
exercício. Já para o empresário, é melhor receber dividendos, pois para ele, esse valor não é tributado,
desde que limitado ao lucro contábil. Para que se encontre a melhor maneira de remunerar o capital em
cada empresa, é necessário que se tenha em mente os objetivos do empresário. Se este é de mostrar na
DRE, valor elevado de lucros, essa deve distribuir dividendos, pois esses não afetam o resultado. Por
outro lado, se o objetivo é diminuir a carga tributária, deve a empresa pagar JSCP, que faz parte das
despesas financeiras diminuindo o lucro e, portanto devendo menos IRPJ e CSLL. Como os interesses
da empresa e do empresário são convergentes, ou seja, que a empresa proporcione maior lucro com a
menor tributação possível, muitas vezes o ideal é fazer um “mix” das formas aqui expostas de
remunerar o capital ou trabalho. Mas é importante que se faça um estudo de caso, com o intuito de
encontrar o ponto certo, onde a tributação é mínima.
A partir deste estudo, com intuito de enriquecer ainda mais o conhecimento acerca da forma de
remunerar o sócio ou investidor, recomenda-se um estudo de caso de outros ramos de atividade
tributados pelo lucro real, com o objetivo de comprovar a veracidade das informações ora apresentadas.
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ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE DAS INDÚSTRIAS
DE PAPEL E CELULOSE
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Resumo: O Relatório de Sustentabilidade é a demonstração utilizada pelas empresas para divulgar e evidenciar suas
práticas sustentáveis. A presente pesquisa buscou compreender de que forma as cinco maiores empresas do segmento de
papel e celulose divulgam aos interessados tais práticas e indicadores de desempenho econômico, social e ambiental.
Realizou-se análise documental, para verificar a evolução da divulgação dos índices no período de 2008 à 2011, pode-se
observar que houve uma evolução expressiva na divulgação dos Indicadores GRI, essencialmente porque estes são
reconhecidos mundialmente, o que proporciona as empresas maior transparência e confiabilidade em vários mercados,
inclusive externos, e por outro lado observou-se uma redução na divulgação no Balanço Social – Modelo IBASE.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio-Ambiente. Indicadores de Desempenho. GRI.

Abstract: The Sustainability Report is the demonstration used by companies to promote and highlight their sustainable
practices. This research sought to understand how the five largest companies in the paper and pulp disseminate to
stakeholders such practices and indicators of economic, social and environmental. Document analysis was conducted to
verify the evolution of disclosure indices in the period 2008 to 2011, one can observe an evolution in expressive disclosure
of GRI indicators, mainly because these are recognized worldwide, which gives companies greater transparency and
reliability in several markets, including external, and secondly there was a reduction in the Social disclosure - IBASE
Model.
Key-words: Sustainability. Environment. Performance Indicators. GRI.
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1 - INTRODUÇÃO
O conceito da sustentabilidade começou a ser abordado a partir da década de 70, naquele período era
denominado ecodesenvolvimento, tratava-se de um conceito normativo sobre como poderia e deveria
ser o desenvolvimento, apresentava o intuito de manter o crescimento econômico eficiente no longo
prazo, acompanhado da melhoria das condições sociais e respeito ao meio ambiente. (ROMEIRO,
2012)
Segundo CIOFI (2010) em meados da década de 80 foi promovida uma discussão internacional
contemplando paradigmas relacionados ao tema sustentabilidade. Divulgou-se o Relatório de
Brundtland, em 1987 e através do documento denominado Nosso Futuro Comum, conceituou-se
sustentabilidade como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.”
A Sustentabilidade passou a ser discutida na mídia, com maior formalidade a partir da década de 90,
através de relevantes conferências internacionais. Em 1992, a Agência 21 – Eco 92 (Rio de Janeiro)
enfatizou a importância de cada país em firmar compromisso global com as questões sociais e
ambientais, tal acontecimento resultou em um avanço na integração das responsabilidades do governo,
sociedade e empresas. (CIOFI, 2010).
Atualmente a sustentabilidade, continua sendo um tema amplamente discutido e muito se tem
argumentado sobre a importância, bem como o impacto das práticas de sustentabilidade no cenário
organizacional.
Com o decorrer do tempo, as organizações interessadas em manter a sustentabilidade, têm
desenvolvido relatórios anuais e/ou de sustentabilidade, bem como balanços sociais com intuito de
apresentar um canal de comunicação com os agentes envolvidos (sociedade, governo, meio ambiente,
investidores e entre outros), atendendo as exigências de transparência e responsabilidade social do
cenário econômico.
Esta pesquisa tem como objeto de estudo os relatórios de sustentabilidade de indústrias de papel e
celulose, listadas no Guia Exame (2011) entre as dez maiores no segmento, pelo critério de vendas
líquidas. Segundo a BRACELPA (Associação Brasileira de Celulose e Papel), desde 1970, a produção
de celulose brasileira tem registrado crescimento médio anual de 7,5%, enquanto a produção de papel
registra crescimento médio anual de 5,6%. O setor também é responsável por 115 mil empregos diretos
e 575 mil empregos indiretos, e em 2010 obteve uma participação de 4% do PIB industrial brasileiro.
Uma conquista significativa para o setor nos últimos anos foi conseguir equilibrar as melhorias
ambientais e sociais com a eficiência econômica, com o intuito de atender o tripé da sustentabilidade
(governança corporativa, responsabilidade social e ambiental).
Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa é compreender de que forma as empresas do segmento
de papel e celulose divulgam aos interessados, suas práticas sustentáveis e indicadores de desempenho
econômico, social e ambiental. Complementando este objetivo, busca-se descrever a evolução dos
índices no período de 2008 à 2011. Esta pesquisa pretende responder ao seguinte questionamento:
Como as empresas do setor de papel e celulose divulgam suas práticas sustentáveis e os quais
indicadores de desempenho apresentam resultados relevantes?
Esta pesquisa será importante para as pessoas que atuam no setor de papel e celulose, pois será capaz
de proporcionar objetividade na comparação dos resultados organizacionais, possibilitando uma visão
macro do segmento, facilitando o processo de análise para futuras melhorias. Para pessoas relacionadas
à sustentabilidade, esta pesquisa também se torna relevante uma vez que, os relatórios de
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sustentabilidade estudados representam significativamente o setor de papel e celulose, o qual
desenvolve atividades que estão diretamente relacionadas com o meio ambiente, e precisam gerir
constantemente os impactos ocasionados por sua produção, para garantir sua continuidade
organizacional.
2 referencial teórico
2.1 Sustentabilidade
De acordo com Gasparino e Ribeiro (2007) o constante processo de desenvolvimento e crescimento
econômico, relacionado à globalização e internacionalização das informações, faz com que as
organizações assumam responsabilidades em relação ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.
Para atender as exigências do cenário atual, as empresas investem no planejamento sustentável, que
segundo Ciofi (2010) implica em estruturar um planejamento com intuito de consumir recursos com
eficiência e responsabilidade, gerir impactos ambientais, estabelecer uma relação harmoniosa com
clientes internos e externos, gerar riqueza com menos danos ao meio ambiente e a sociedade, sempre
observando os três pilares da sustentabilidade: governança corporativa, responsabilidade social e
ambiental.
Segundo Corrêa Et Al (2010) o conceito de sustentabilidade corporativa tem suas raízes nas
preocupações que surgiram a partir do início dos anos 70 com a explosão demográfica, os impactos
ocasionados pelo acelerado crescimento econômico, e indiscriminada utilização dos recursos naturais,
o desenvolvimento sustentável passou a ser então considerado um novo paradigma para
desenvolvimento das nações, que busca a integração do crescimento econômico, igualdade social e
preservação ambiental, como elementos relacionados de suporte ao desenvolvimento do longo prazo.
Muitos modelos de gestão, na forma de instrumentos e ferramentas gerenciais, foram criados para dar
suporte ao processo de engajamento das organizações nas perspectivas de comportamento sustentável,
porém consequentemente também aumentaram as críticas às diferentes matrizes por buscarem soluções
pontuais e não apresentarem uma dimensão transversal, sistêmica e interligada de diversas áreas de
conhecimento. (ALIGLERI,2011).
Segundo Perez (2008) as organizações além de buscarem melhorar os processos internos, precisam se
preocupar em responder à crescente exigência da sociedade pela divulgação e evidenciação pública de
seus resultados, mantendo sempre a transparência, que gera a confiabilidade das partes relacionadas.
2.1.1 Pacto Global
Trata-se de iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com o intuito
de mobilizar a comunidade empresarial internacional à aderir, em suas práticas de negócios, valores
fundamentais e internacionalmente aceitos nas quatro áreas de direitos humanos, relações de trabalho,
meio ambiente e combate à corrupção, escolhidas por possuírem um potencial efetivo de influência e
mudança positiva, através da implantação de 10 princípios.
As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam diferentes setores
da economia, regiões geográficas e objetivam gerenciar seu crescimento com responsabilidade, que
contemple os interesses e preocupações de suas partes interessadas. (Pacto Global, 2013).
2.2 Triple Bottom Line
De acordo com Oliveira Et Al. (2012) o conceito do Triple Bottom Line, surgiu a partir do estudo
realizado por Elkington (1994), a sigla em inglês e conhecida por 3 P (People, Planet e Profit) e em
português seria PPL (Pessoas, Planeta e Lucro). Em análise separadamente de cada conceito, tem-se:
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Econômico, com o propósito de criação de empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores;
Ambiental com o objetivo de analisar a interação dos processos com o meio ambiente sem prejudicar o
mesmo, e Social que se preocupa com a implantação de ações justas para colaboradores, parceiros e
sociedade em geral.
Segundo DIXON e CLIFFORD (2006) as organizações sustentáveis, particularmente na divulgação dos
relatórios oficiais, buscam demonstrar a aplicabilidade dos valores do Triplo Bottom Line, mantendo
um consenso entre as decisões da equipe de gestão com os objetivos sustentáveis, para tanto investem
nas competências essenciais de empregabilidade e formação de pessoas, garantindo a viabilidade
econômica empresarial.
2.2.1 Desempenho Ambiental
As organizações devem minimizar os impactos de suas atividades produtivas sobre o meio ambiente,
considerando a dependência da vida humana aos meios naturais. As organizações, em especial, pode-se
citar as empresas que extraem sua matéria-prima diretamente da natureza, como as empresas de papel e
celulose, devem adotar e manter boas práticas para que não agredir o meio ambiente provocando
escassez dos recursos naturais, pois caso ocorra, esta escassez resultará na redução da produtividade,
logo em seguida do resultado organizacional, e simultaneamente prejudicará a qualidade de vida da
população que vive nas proximidades da organização.
Segundo Tinoco e Kraemer (2011) o gerenciamento ambiental passa a ser um fator estratégico para
análise da alta administração das organizações, incluindo outras atividades que devem ser
administradas, como: manter a conformidade com as leis ambientais, implantar programas de
prevenção à poluição, adequar produtos e processos industriais às especificações ecológicas entre
outros.
2.2.2 Desempenho Social
Segundo Aligleri (2011) sociedade sustentável é uma coletividade humana que busca desenvolver-se,
realizando a integração do bem estar com respeito à capacidade de organização e renovação dos
ecossistemas, garantindo qualidade de vida para a geração atual e assegurando a continuidade das
próximas gerações.
Neste pilar o foco é o bem-estar das pessoas, assegurar dignas condições humanas e buscar soluções
para aumentar a qualidade de vida dos indivíduos, buscando uma redução da desigualdade nos níveis
sociais. Para atender este requisito as organizações promovem projetos com foco educacional, cultural,
esportivo, focando em saúde e respeito aos indivíduos, geralmente são direcionados as comunidades
carentes que se situam nos arredores do espaço organizacional.
2.2.3 Desempenho Econômico
Trata-se do resultado econômico positivo, ou seja, proporcionar meios de manter a continuidade do
bom desempenho organizacional, considerando os pilares sociais e ambientais. (Rocha, 2012).
A observância dos pilares sociais e ambientais refletirá positivamente no desempenho econômico,
podendo prover a redução de custos, o aumento do valor organizacional perante o mercado, pela
confiabilidade nos dados divulgados e gestão dos riscos que podem impactar no resultado
organizacional.
2.2.4 Indicadores Ambientais e Socioeconômicos do Desempenho Sustentável
Segundo Tinoco e Kraemer (2011) a apresentação de indicadores de desempenho ambiental é
importante no processo de divulgação de informações ao público externo, partindo do conceito que o
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processo de transparência passa pela padronização e utilização de indicadores, os quais permitem
sintetizar as informações quantitativas e qualitativas relativas a seu desempenho ambiental.
Conforme Ciofi (2010) em 1999 a Bolsa de Nova York criou o índice Dow Jones Sustainability,
agrupando as empresas mais sustentáveis com ações negociadas em bolsa. Seguindo o mesmo
exemplo, mais países criaram outros índices com a mesma finalidade: FTSE4Good (FootsieforGood)
em Londres na Inglaterra no ano de 2011, o JSE de Johanesburgo na África do Sul em 2003.
A BMF&BOVESPA elaborou diversos índices como: Índice Carbono Eficiente (ICO-2), Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada Trade (IGCT), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG) e o
Índice Ibovespa, estes com a finalidade de mensurar o desempenho de empresas que adotam práticas de
Sustentabilidade, Governança Corporativa e Responsabilidade Social e analisar o retorno financeiro das
empresas que adotam tais práticas separadamente do retorno das empresas que representam o mercado
de maneira global. (MILANI ET AL. 2012).
2.3 Balanço Social
Evidencia a busca de equilíbrio entre o sucesso das entidades e a responsabilidade social e
ambiental. Atualmente, no Brasil, o órgão que trabalha no intuito de incentivar as organizações a
desenvolverem o Balanço Social é o Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica (IBASE).
(MARTINS ET AL. 2012).
O Balanço Social representa a compilação de informações, indicadores e ações realizadas pelas
organizações no desempenho de sua função social, tendo por finalidade servir de instrumento de
diálogo com todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. (SOUSA E LUGOBONI, 2011).
Segundo Tinoco (2010) a inclusão das questões econômicas, ambientais e de cidadania às
sociais, ampliou o escopo do Balanço Social, denominando-o como Relatório de Sustentabilidade,
compreendendo: as atividades executadas pelas organizações, o balanço das pessoas, a demonstração
do valor adicionado, balanço ecológico e a responsabilidade social.
2.3.1 IBASE
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) é uma organização da sociedade
civil fundada em 1981 por, entre outros, o sociólogo Herbert de Souza (Betinho), tendo como objetivo
a radicalização da democracia e a afirmação de uma cidadania ativa.
Segundo Tinoco (2010), por acreditar que a simplicidade é capaz de garantir o envolvimento do
maior número de corporações, o IBASE em parceira com diversos representantes de empresas públicas
e privadas, através de diversas reuniões e debates com vários setores, elaborou um modelo de balanço
social com intuito de incentivar todas as organizações a divulgá-lo, independentemente do porte e setor.
2.3.2 Instituto Ethos
Segundo Gasparino e Ribeiro (2007) o Instituo Ethos é uma organização não-governamental,
que tem por objetivo difundir a necessidade da responsabilidade social no meio empresarial. Com
intuito de que o balanço social funcionasse como uma ferramenta de gestão, o Instituto Ethos
desenvolveu o guia de elaboração, visando à criação de indicadores de responsabilidade social
comparáveis entre diversas organizações.
O Guia enfoca o ponto no qual ocorre a convergência dos dois pilares da definição da
Responsabilidade Social Empresarial: a relação ética e transparente com todos os públicos com os
quais a organização mantém relacionamento e o estabelecimento de metas organizacionais compatíveis
com o desenvolvimento sustentável. (Tinoco 2010).
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O Instituto Ethos (2007) reitera que há diversos tipos de relatórios que podem ser elaborados
para evidenciar informações de caráter socioambiental, atualmente, maioria das organizações de grande
porte publica Relatórios de Sustentabilidade, que podem conter o Balanço Social e evidenciar várias
informações socioambientais, incluindo Indicadores de Sustentabilidade. (NOGUEIRA E FARIA,
2012).
2.4 Global Reporting Initiative (GRI)
Segundo Carreira e Palma (2012) a Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização sem fins
lucrativos, localizada na Holanda, que tem procurado disponibilizar linhas orientadoras e matrizes de
indicadores que permitem, a todas as organizações, estruturar o seu relato de sustentabilidade, em
termos de conteúdo e abrangência.
Para a GRI (2006), os indicadores de desempenho, para ter capacidade de mensurar o desenvolvimento
sustentável, necessitam de informações quantitativas e qualitativas que abordem ou mensurem
resultados relacionados à organização e que apresentem comparabilidade, demonstrando alterações no
decorrer do tempo. (NOGUEIRA E FARIA 2012).
As diretrizes da GRI organizam o conceito de relatório de sustentabilidade em termos de desempenho
econômico, ambiental e social, conhecido como triple bottom line ou resultado triplo. A
sustentabilidade somente poderá ser alcançada através do equilíbrio entre as três variáveis.
(GASPARINO e RIBEIRO, 2007).
Os relatórios de sustentabilidade GRI, são estruturados por indicadores essenciais e adicionais,
subdivididos na categoria econômica, ambiental e social, este último composto por as seguintes
subcategorias: práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo produto.
(GLOBAL, 2013).
De acordo com HEDBERG e FREDRIK (2003) as organizações para certificar-se que as
orientações do GRI estão sendo efetivamente aplicadas, nomeiam um profissional ou equipe para
avaliar continuamente o que os relatórios devem conter e como estão sendo elaborados, procurando
seguir a recomendação da GRI de relatar informações para o período atual, bem como períodos
anteriores.
A estrutura para relatórios de sustentabilidade da GRI compreende as diretrizes, os suplementos
setoriais, os limites do relatório e os protocolos técnicos, esta estrutura pode ser aplicada por
organizações de qualquer porte, tipo, segmento ou região, sendo a mesma utilizada por milhares de
organizações no mundo todo. (GRI, 2013).
Segundo PEREIRA e SILVA (2008) a Global Reporting Initiative (GRI) desenvolveu um
método para dividir as empresas por níveis de aplicação ao relatório de sustentabilidade; para indicar
que um relatório está em conformidade com os padrões estabelecido pela GRI às organizações devem
realizar uma auto-avaliação com o intuito de se enquadrarem em um nível de aplicação.
Para indicar que um relatório é baseado na GRI, os relatores devem declarar o nível em que
aplicaram a Estrutura de Relatórios da GRI por meio do sistema de “níveis de aplicação”, o sistema
apresenta três níveis conforme tabela abaixo, intitulados C,B e A, os critérios de relato encontrados em
cada um dos níveis indicam a evolução da aplicação ou cobertura; uma empresa poderá autodeclarar
um ponto a mais(+) em cada nível ( por exemplo B+), caso tenha sido realizada verificação externa
para o relatório de sustentabilidade. (GLOBAL, 2013).
Também Fernandes Et T Al (2010) afirmam que para assegurar a qualidade do relatório com
base no modelo proposto pela GRI, foram desenvolvidos princípios para nortear a elaboração, os
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mesmo estão no guia das diretrizes para relatório de sustentabilidade, que apresenta a definição de cada
princípio, acompanhada de uma explicação mais abrangente e testes que permitem ao usuário verificar
se o relatório elaborado está de acordo com os princípios da GRI.
Segundo a GRI (2013) um relatório de sustentabilidade baseado nas Diretrizes GRI divulga os
resultados alcançados dentro do período relatado, no contexto dos compromissos, da estratégia e da
forma de gestão da organização.
2.4.1 Críticas ao GRI
Este modelo agrega pelo fato de ter alcançado uma aceitação mundial, sendo passível de
parametrização. Os argumentos contrários ao Triple Bottom Line se apresentam muito mais como
ponderações do que evidentes críticas, a principal preocupação é quanto à dificuldade de se tratar temas
complexos simultaneamente e alguns dos princípios deste modelo serem estranhos aos métodos e
práticas convencionais. (JUNQUEIRA ET AL. 2000 E 2009).
Segundo Pinto e Ribeiro (2004) destacam como crítica ao GRI o viés favorável, destacando aspectos
positivos em detrimento dos negativos ou utilizando o relatório de sustentabilidade como ferramenta de
marketing.
Outra crítica apresentada é a falta de transparência, observada pela pequena quantidade de notas
explicativas, dificuldade de identificar os colaboradores responsáveis pela elaboração dos relatórios e
adoção de procedimentos previamente acordados quando analisados por auditoria externa. (DIAS ET
AL, 2006).
2.5 Auditoria do Relatório de Sustentabilidade
Segundo Perez (2008) é fundamental verificar a confiabilidade nos dados e informações de um
relatório, e avaliar se a empresa está incluindo as questões relevantes.
Por este motivo as organizações podem contratar empresas de auditoria independente para
realizar auditoria e avaliação seus relatórios de sustentabilidade, certificando às partes relacionadas que
as informações contidas no mesmo são idôneas e realmente reflete de forma transparente a situação
organizacional.
Avaliação independente é um meio-chave para assegurar a necessária garantia para os
investidores a partir das informações contidas nos relatórios de sustentabilidade; as informações devem
ser adequadas, confiáveis, demonstrando clareza e equilíbrio e atendendo às exigências dos
stakeholders em termos de conteúdo e qualidade. (BUREAU VERITAS, 2013).
Os benefícios da avaliação independente podem incluir: identificação e gerenciamento de
riscos-chave, apoio na melhoria do desempenho e criação de valor, confiabilidade nos dados e sua
utilização para tomada de decisão, maior valorização da marca, atrativos ao cliente, competitividade e
referencial de mercado.
3 METODOLOGIA
Quanto aos objetivos esta pesquisa é descritiva, pois tem o intuito de analisar os indicadores de
desempenho – GRI e práticas sustentáveis divulgados pelas cinco maiores empresas do setor de papel e
celulose. De acordo com Gil (2002) “A pesquisa descritiva têm como objetivo primordial a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis.” (GIL, 2002, p.42).
Quanto aos procedimentos esta pesquisa é documental, pois utiliza como base de estudo a análise das
informações divulgadas nos Relatórios de Sustentabilidade no período de 2008 à 2011 pelas empresas:
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Suzano, Klabin, Cenibra, Veracel e Fibria. De acordo com Gil (2002) “A pesquisa documental vale-se
de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetivos da pesquisa.” (GIL, 2002, p.45).
Com relação à coleta de dados esta pesquisa utiliza como base as informações sustentáveis
divulgadas nos relatórios de sustentabilidade organizacionais, essencialmente a evidenciação dos
indicadores de desempenho – GRI para análise do desempenho econômico, ambiental e social
A verificação e o estudo das informações divulgadas pelas cinco maiores empresas do setor de
Papel e Celulose foi realizada com intuito de comparar e identificar a evolução comportamental dos
índices e indicadores em um período de quatro anos consecutivos, demonstrando as práticas
sustentáveis adotadas pelas empresas do setor.
4 discussão dos resultados
4.1 Análise comparativa das formas de divulgação das Práticas Sustentáveis
A amostra desta pesquisa é composta pelas cinco maiores empresas do setor de Papel e
Celulose, segundo Guia Exame (2011).
A tabela abaixo foi elaborada através de uma correlação do período de 2008 à 2011 com as
informações divulgação pelas empresas Suzano, Klabin, Cenibra, Veracel e Fibria, com intuito de
demonstrar quais adotam e divulgam suas práticas de sustentáveis anualmente, através da divulgação
do relatório de sustentabilidade
Tabela 1 – Empresas de Papel e Celulose que publicaram o Relatório de Sustentabilidade nos
respectivos anos:
Empresas
2008
2009
2010
2011
Suzano
Sim
Sim
Sim
Sim
Klabin
Sim
Sim
Sim
Sim
Cenibra
Sim
Sim
Sim
Sim
Veracel
Sim
Sim
Sim
Sim
Fibria
Não
Sim
Sim
Sim
Fonte: dados da pesquisa
Ao analisar a tabela acima pode-se observar que as cinco empresas realizam a divulgação de
suas práticas sustentáveis, essencialmente porque o setor de Papel e Celulose tem sua atividade
produtiva diretamente relacionada ao meio ambiente, somente a empresa Fibria não divulgou o
relatório de sustentabilidade no período de 2008.
Logo em seguida buscou-se analisar de que forma as empresas ao longo dos anos divulgaram as
informações, indicadores e índices em seus relatórios de sustentabilidade, para isto elaborou-se uma
planilha comparativa por ano e por empresa, evidenciando a média anual dos seguintes tópicos:
divulgação do balanço social – modelo IBASE, divulgação dos indicadores GRI, avaliação
independente do relatório de sustentabilidade e aderência aos princípios ao Pacto Global como
signatária.
Tabela 2 – Percentual médio de evidenciação realizada pelas cinco empresas de 2008 à 2009
EVIDENCIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS 2008 2009 2010
2011
Divulgação do Balanço Social - Modelo IBASE
60% 60% 60%
20%
Divulgação dos Indicadores GRI
20% 80% 100% 100%
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Avaliação Independente do Relatório de Sustentabilidade
20% 40% 60%
60%
Aderência os princípios ao Pacto Global como signatária
40% 60% 60%
60%
Fonte: dados da pesquisa
Com relação à divulgação dos indicadores GRI houve uma evolução relevante, pois em 4 anos o
percentual aumentou de 20% para 100%, por outro lado a divulgação do balanço social – Modelo
IBASE apresentou uma redução de 60% para 20% no mesmo período.
Pode-se observar que os tópicos Avaliação Independente do Relatório de Sustentabilidade e
Aderência aos princípios ao Pacto Global como signatária apresentaram uma média percentual com
evolução gradual.
O procedimento de avaliação independente do relatório de sustentabilidade, ou seja, auditoria
externa das práticas sustentáveis, no decorrer dos quatros anos, apresentou percentuais crescentes,
algumas empresas começaram a contratar auditores para certificar seus relatórios, transmitindo maior
transparência e confiabilidade as partes relacionadas.
As duas tabelas a seguir foram elaboradas com o intuito de demonstrar com maior transparência
as modificações relevantes que ocorreram nos dois primeiros tópicos, ao elaborá-la foi feita uma
comparação das médias das empresas que divulgaram seus relatórios de sustentabilidade nos
respectivos anos.
Tabela 3 – Divulgação do Balanço Social – Modelo IBASE
2008
2009
2010
2011
Média
1
1
1
0
Suzano
75%
1
1
1
0
Klabin
75%
1
1
1
1
Cenibra
100%
0
0
0
0
Veracel
0%
0
0
0
0
Fibria
0%
MÉDIA
60%
60%
60%
20%
50%
Fonte: dados da pesquisa
Ao analisar a tabela é possível verificar que as empresas Veracel e Fibria durante os quatros não
realizaram nenhuma divulgação do Balanço Social – Modelo IBASE e apenas a empresa Cenibra
manteve a divulgação durante todos os períodos.
Com relação à divulgação dos Indicadores GRI, conforme demonstrado na tabela 4, observa-se
um crescimento no decorrer dos anos, pode-se observar que em 2008 apenas a empresa Suzano
realizava a divulgação, e a partir de 2010 todas as empresas começaram a divulgá-los, isto se deve
essencialmente à exigência do mercado, para que as empresas divulguem índices de sustentabilidade
que permitam comparabilidade a nível mundial com as demais empresas.
Tabela 4 – Divulgação dos Indicadores GRI
2008
2009
2010
2011
Média
1
1
1
1
Suzano
100%
0
0
1
1
Klabin
50%
0
1
1
1
Cenibra
75%
0
1
1
1
Veracel
75%
0
1
1
1
Fibria
75%
MÉDIA
20%
80%
100%
100%
75%
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Fonte: dados da pesquisa
Realizando uma análise global pode-se observar que ocorreram modificações nas formas de
divulgação das práticas sustentáveis ao longo dos quatro anos analisados, pois as empresas reduziram a
divulgação do balanço social modelo IBASE e iniciaram a evidenciação dos indicadores GRI, que é
reconhecido mundialmente, também ocorreu aumento das avaliações independentes e das empresas que
aderiram os princípios do Pacto Global como signatárias.
4.2 Análise da Evidenciação e Divulgação dos Indicadores GRI
Após a análise das formas de divulgação das práticas sustentabilidade, foi realizado um estudo
mais abrangente sobre a utilização dos indicadores de desempenho GRI pelas empresas no período de
quatro anos consecutivos.
O estudo foi subdividido nas categorias de indicadores de desempenho: econômico, ambiental e
social. As tabelas foram elaboradas onde considerou-se a análise comparativa com base no percentual
médio empresarial.
Tabela 5 – Divulgação dos Indicadores Econômicos por Empresas - GRI
EVIDENCIAÇÃO DOS
MÉDIA POR EMPRESA
INDICADORES ECONÔMICOS
Média
Suzano Klabin Cenibra Veracel Fibria
Geral
EC1 - Valor econômico direto gerado e 100%
25%
75%
75%
75%
70%
distribuído
EC2 - Implicações financeiras, riscos e 75%
0%
0%
0%
75%
30%
oportunidades em razão de mudanças
climáticas
EC3 - Cobertura das obrigações do plano 100%
25%
0%
25%
25%
35%
de pensão de benefício
EC4 - Ajuda financeira significativa 75%
25%
0%
0%
50%
30%
recebida do governo
EC5 - Variação da proporção do salário 100%
0%
75%
25%
50%
50%
mais baixo comparado ao salário mínimo
local
em
unidades
operacionais
importantes
EC6 - Politicas, práticas e gastos com 100%
25%
25%
75%
75%
60%
fornecedores locais
EC7 - Procedimentos para contratação 0%
25%
75%
75%
50%
45%
local e proporção de membros de alta
gerência recrutados na comunidade local
EC8 - Investimentos em infraestrutura e 100%
25%
25%
75%
50%
55%
serviços
EC9 - Descrição de Impactos Econômicos 50%
25%
0%
75%
0%
30%
indiretos
MÉDIA GERAL
78%
19%
31%
47%
50%
45%
Fonte: dados da pesquisa
Conforme demonstrado na tabela 5 com relação a evidenciação dos indicadores de desempenho
econômico, pode-se observar que no decorrer nos anos houve um aumento significativo, pois no ano
XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

2008 apresentou-se uma média extremamente baixa de apenas 16%, neste período apenas a empresa
Suzano realizava a divulgação, porém após quatro anos em 2011 todas as empresas divulgaram,
resultando em uma média de 76%; as empresas Suzano com média de 78% e Fibra com média de 50%
foram as que mais se destacaram nesta categoria.
Os indicadores econômicos que apresentaram as maiores médias anuais de divulgação foram
EC1 - Valor econômico direto gerado e distribuído, EC6 - Políticas, práticas e gastos com fornecedores
locais e EC8 - Investimentos em infraestrutura e serviços.
A tabela 6 avaliam a evolução da divulgação dos indicadores ambientais também foram
elaboradas da seguinte forma, na primeira considerou-se o percentual médio anual de divulgação dos
indicadores econômicos, e na segunda tabela a análise comparativa foi com base no percentual médio
empresarial.
Tabela 6 – Divulgação dos Indicadores de Desempenho Ambientais por Empresa - GRI
MÉDIA POR EMPRESA
EVIDENCIAÇÃO
DOS
Média
INDICADORES AMBIENTAIS
Suzano Klabin Cenibra Veracel Fibria
Geral
EN1 - Materiais usados
100%
25%
75%
75%
25%
60%
EN2 - Percentual dos materiais usados 100%
25%
0%
50%
50%
45%
provenientes de reciclagem
EN3 - Consumo de energia direta
100%
25%
75%
75%
50%
65%
EN4 - Consumo de energia indireta
50%
25%
75%
75%
50%
55%
EN5 - Energia economizada em razão 100%
25%
25%
25%
0%
35%
de melhorias em conservação
EN6 - Iniciativas para fornecer 75%
25%
0%
25%
25%
30%
produtos e serviços com baixo
consumo de energia, ou que usem
energia
gerada
por
recursos
renováveis, e a redução na necessidade
de energia resultante dessas iniciativas.
EN7 - Iniciativas para reduzir o 0%
25%
25%
25%
25%
20%
consumo de energia indireta e as
reduções obtidas
EN8 - Total de retirada de água
100%
25%
75%
75%
50%
65%
EN9 - Fontes hídricas afetadas por 75%
25%
25%
25%
50%
40%
retirada de água
EN10 - Percentual e volume total de 0%
25%
75%
25%
50%
35%
água reciclada e reutilizada
EN11 - Área dentro de áreas 100%
25%
75%
75%
25%
60%
protegidas, ou adjacente a elas, e áreas
de alto índice de biodiversidade fora
das áreas protegidas
EN12 Descrição de impactos 100%
25%
0%
75%
25%
45%
significativos na biodiversidade de
atividades, produtos e serviços em
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áreas protegidas e em áreas de alto
índice de biodiversidade fora das áreas
protegidas
EN13 - Habitats protegidos ou
restaurados
EN14 - Estratégias, medidas em vigor
e planos futuros para gestão de
impactos na biodiversidade
EN15 - Espécies em risco de extinção
EN16 - Total de emissões diretas e
indiretas de gases causadores do efeito
estufa
EN17 - Outras emissões indiretas
relevantes de gases causadores do
efeito estufa
EN18 - Iniciativas para reduzir as
emissões de gases do efeito estufa e as
reduções obtidas
EN19 - Emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio
EN20 - Nox, Sox e outras emissões
atmosféricas significativas
EN21 - Descarte total de água, por
qualidade e destinação
EN22 - Peso total de resíduos, por tipo
e método de disposição
EN23 - Número e volume total de
derramamentos significativos
EN24 - Peso de resíduos transportados
considerados perigosos
EN25 - Corpos d’água e habitats
afetados por descartes de água
EN26 - Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de produtos e
serviços
EN27 - Percentual de produtos e suas
embalagens recuperados
EN28 - Multas significativas e número
total de sanções não monetárias
resultantes da não conformidade com
leis e regulamentos ambientais
EN29
Impactos
ambientais
significativos do transporte de
XV ENGEMA 2013

100%

0%

25%

25%

25%

35%

100%

0%

25%

25%

50%

40%

0%
100%

25%
25%

50%
25%

25%
75%

75%
75%

35%
60%

100%

25%

0%

75%

75%

55%

75%

25%

75%

25%

50%

50%

25%

25%

0%

25%

50%

25%

100%

25%

25%

75%

25%

50%

100%

25%

75%

75%

50%

65%

100%

25%

25%

75%

50%

55%

75%

25%
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0%

25%

25%

35%

100%

25%

0%

25%

25%

35%

50%

25%

0%

0%

50%

25%

75%

25%

25%

25%

25%

35%

75%

0%

25%

25%
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produtos e outros bens e materiais
EN30 - Investimentos e gastos em 75%
25%
25%
25%
25%
35%
proteção ambiental
MÉDIA GERAL
78%
22%
31%
43%
43%
43%
Fonte: dados da pesquisa
Com relação à divulgação dos relatórios de desempenho ambientais, pode-se observar uma
evolução significativa, pois em 2008 a média percentual era de 16% e em 2011 migrou para 83%. Estes
dados refletem o quanto as empresas estão a cada período empenham-se em atuar no mercado com
responsabilidade ambiental, essencialmente porque a atividade produtiva das indústrias de papel e
celulose impacta diretamente no meio ambiente.
As empresas que apresentaram as médias mais relevantes quanto à divulgação dos indicadores
ambientais foram Suzano, Veracel e Fibria.
O indicador ambiental que apresentou baixa média anual de divulgação foi EN7 - Iniciativas
para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas, pois a divulgação do mesmo ocorreu
apenas no ano de 2008.
A seguir a tabela 7 avaliaram a evolução da divulgação dos indicadores de práticas trabalhistas,
estas foram elaboradas considerando o percentual médio anual de divulgação dos indicadores
econômicos, e o percentual médio empresarial.
Tabela 7 – Divulgação dos Indicadores de Práticas Trabalhistas por Empresa - GRI
MÉDIA POR EMPRESA
EVIDENCIAÇÃO
DOS
Méd
INDICADORES
Suzan Klabi Cenibr Verac Fibri ia
DE PRÁTICAS TRABALHISTAS
o
n
a
el
a
Ger
al
LA1 - Total de trabalhadores por tipo de 100% 25%
25%
75%
75%
60%
emprego, contrato de trabalho e região
LA2 - Número total e taxa de 100% 25%
0%
25%
75%
45%
rotatividade de empregados
LA3 - Benefícios tempo integral x 50%
25%
75%
0%
75%
45%
temporários
LA4 - Percentual de empregados 100% 25%
75%
25%
75%
60%
abrangidos por acordos de negociação
coletiva
LA5 - Prazo mínimo para notificação de 100% 25%
0%
0%
50%
35%
mudanças operacionais
LA6 - Empregados representados em 100% 25%
75%
25%
50%
55%
comitês de saúde e segurança
LA7 - Taxas de lesões, doenças 75%
25%
25%
25%
25%
35%
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo
e óbitos
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LA8 Programas de educação, 100% 0%
75%
75%
25%
55%
treinamento, aconselhamento, prevenção
e controle de risco para empregados,
seus familiares ou membros da
comunidade com relação a doenças
graves
LA9 - Temas de saúde e segurança 100% 25%
25%
25%
25%
40%
cobertos em acordos sindicais
LA10 - Média de horas de treinamento
100% 25%
75%
75%
75%
70%
LA11 - Programas para empregabilidade 100% 25%
25%
0%
50%
40%
LA12 - Análise de desempenho e 100% 25%
25%
50%
75%
55%
desenvolvimento de carreira
LA13 - Composição dos grupos 100% 25%
0%
25%
25%
35%
responsáveis
pela
governança
corporativa e dos demais empregados
LA14 - Proporção de salário-base entre 100% 25%
0%
25%
75%
45%
homens e mulheres
MÉDIA GERAL
95%
23%
36%
32%
55%
48%
Fonte: dados da pesquisa
Ao observar as tabelas pode-se perceber que de 2008 à 2011 houve um aumento significativo na
divulgação dos indicadores de práticas trabalhistas, novamente as empresas que mais se destacaram
foram Suzano e Fibria.
O indicador de desempenho que apresentou média mais relevante, de 70% no período estudado
foi LA10 - Média de horas de treinamento, pode-se perceber que as empresas estão procurando
controlar as horas de treinamentos aos colaboradores a fim de qualificá-los para desenvolver as
atividades de forma mais eficaz e eficiente.
A tabela 8 avaliaram a evolução da divulgação dos indicadores de direitos humanos nestas
consideraram-se o percentual médio anual de divulgação dos indicadores econômicos, e a análise
comparativa com base no percentual médio empresarial.
Tabela 8 – Divulgação dos Indicadores de Direitos Humanos por Empresa – GRI
EVIDENCIAÇÃO
DOS MÉDIA POR EMPRESA
INDICADORES DE DIREITOS
Médi
Suza Klabi Cenibr Verac Fibri
HUMANOS
a
no
n
a
el
a
Geral
HR1 - Contratos de investimentos
35
significativos com cláusulas referentes 75%
25%
0%
25%
50%
%
a direitos humanos
HR2 - Empresas contratadas e
fornecedores críticos submetidos a
45
100% 0%
25%
25%
75%
avaliações referentes a direitos
%
humanos
HR3 - Treinamento em direitos
35
100% 0%
0%
25%
50%
humanos
%
XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

HR4 - Número total de casos de
discriminação
HR5 - Operações em que o direito de
exercer a liberdade de associação e a
negociação coletiva pode estar em
risco
HR6 - Operações de risco de
ocorrência de trabalho infantil
HR7 - Operações de risco de
ocorrência de trabalho forçado ou
análogo ao escravo
HR8 - Pessoal de segurança
submetido a treinamento em direitos
humanos
HR9 - Casos de violação de direitos
indígenas
HR10 - Operações sujeitas a revisões
e/ ou avaliações de impacto em
relação a direitos humanos
HR11 - Número de queixas
relacionadas a direitos humanos
recebidas, tratadas e resolvidas por
meio de mecanismos formais de
reclamações.
MÉDIA GERAL

100%

0%

0%

25%

75%

40
%

50%

25%

25%

25%

75%

40
%

100%

25%

75%

25%

75%

60
%

100%

25%

75%

25%

75%

60
%

100%

0%

0%

0%

50%

30
%

100%

25%

0%

25%

75%

45
%

0%

0%

0%

0%

25%

5%

0%

0%

0%

0%

25%

5%

75%

11%

18%

18%

59%

36
%

Fonte: dados da pesquisa
Com relação à evidenciação dos indicadores de direitos humanos, pode-se observar uma
evolução gradual a cada ano, pois em 2008 apenas 13% dos indicadores eram divulgados, e em 2011
esta média percentual passou para 67%.
Neste tópico pode-se destacar que os indicadores HR10 - Operações sujeitas a revisões e/ ou
avaliações de impacto em relação a direitos humanos e HR11 - Número de queixas relacionadas a
direitos humanos recebidas, tratadas e resolvidas por meio de mecanismos formais de reclamações,
apresentaram menor média de divulgação, pois foram divulgados apenas pela empresa Fibria no ano de
2011.
Também a empresa Klabin apresentou a menor média percentual de divulgação, apenas 11%,
enquanto a empresa Suzano continuou destacando-se com a melhor média, neste caso 75%.
A seguir a tabela 9 avaliaram a evolução da divulgação dos indicadores de sociais - SO, estas
foram elaboradas considerando o percentual médio anual de divulgação dos indicadores econômicos, e
o percentual médio empresarial.
Tabela 9 – Divulgação dos Indicadores Sociais – SO por Empresa – GRI
EVIDENCIAÇÃO
DOS MÉDIA POR EMPRESA
INDICADORES SOCIAIS - SO
Suzan Klab Cenibr Vera Fibri Médi
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o

in

a

cel

a

a
Geral
55%

SO1 - Programas e práticas para avaliar e 100% 25% 75%
25%
50%
gerir os impactos das operações nas
comunidades
SO2 - Percentual e número total de 100% 0%
0%
25%
50%
35%
Unidades de Negócio submetidas a
avaliações de riscos relacionados à
corrupção
SO3 - Empregados treinados nas 100% 0%
0%
25%
50%
35%
políticas e procedimentos anticorrupção
SO4 - Medidas tomadas em resposta a 100% 0%
25%
25%
75%
45%
casos de corrupção
SO5 - Participação na elaboração de 100% 0%
25%
25%
75%
45%
políticas públicas e lobbies
SO6 - Valor total das contribuições 100% 0%
0%
25%
75%
40%
financeiras e em espécie para partidos
políticos
SO7 - Número total de ações judiciais 100% 0%
0%
0%
50%
30%
por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio e seus resultados
SO8 - Valor monetário de multas 100% 0%
25%
25%
50%
40%
significativas e número de sanções não
monetárias de não conformidade com
leis e regulamentos
SO9 - Operações com significativo 0%
25% 0%
0%
25%
10%
potencial ou real impacto negativo sobre
as comunidades locais
SO10 - Medidas de prevenção e 0%
25% 0%
0%
25%
10%
mitigação implementadas nas operações
com significativo potencial ou real
impacto negativo sobre as comunidades
locais
MÉDIA GERAL
80%
8%
15%
18% 53% 35%
Fonte: dados da pesquisa
Ao analisar a tabela 9 pode-se observar uma evolução gradual nas médias anuais de divulgação
dos indicadores, em 2008 apresentou-se uma média de 16% e 2011 a média evolui para 64%.
Neste tópico pode-se destacar que os indicadores SO9 - Operações com significativo potencial
ou real impacto negativo sobre as comunidades locais e SO10 - Medidas de prevenção e mitigação
implementadas nas operações com significativo potencial ou real impacto negativo sobre as
comunidades locais, apresentaram menor média de divulgação, pois foram divulgados apenas pela
empresa Fibria no ano de 2011.
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A empresa Klabin destaca-se pelo baixo percentual médio de divulgação, apenas 8%, e as
empresas Suzano e Fibria permanecem se destacando com as melhores médias de 80% e 53%.
A tabela 10 avaliaram a evolução da divulgação dos indicadores sociais - PR nestas
consideraram-se o percentual médio anual de divulgação dos indicadores econômicos, e a análise
comparativa com base no percentual médio empresarial.
Tabela 10 – Divulgação dos Indicadores Sociais – PR por Empresa
EVIDENCIAÇÃO
DOS MÉDIA POR EMPRESA
INDICADORES SOCIAIS - PR
Méd
Suzan Klabi Cenibr Verac Fibri ia
o
n
a
el
a
Ger
al
PR1 - Avaliação dos impactos na
saúde e segurança no ciclo de vida 100% 25%
0%
25%
50%
40%
de produtos e serviços
PR2 - Casos de não conformidade a
100% 25%
0%
25%
50%
40%
regulamentos de saúde e segurança
PR3 - Procedimentos de rotulagem
100% 25%
0%
25%
50%
40%
PR4 - Número de casos de não
conformidade com regulamentos e
100% 25%
0%
0%
25%
30%
códigos voluntários relacionados
com informações e rotulagem
PR5 - Práticas relacionadas com a
75%
0%
75%
33%
50%
47%
satisfação do cliente
PR6 - Adesão às leis, normas e
códigos voluntários de marketing,
100% 0%
0%
0%
50%
30%
incluindo publicidade, promoção e
patrocínio
PR7 - Casos de não conformidade a
100% 25%
0%
0%
50%
35%
regulamentos
PR8 - Reclamações comprovadas
100% 25%
0%
25%
50%
40%
sobre violação de privacidade
PR9 - Multas por não conformidade
com leis e regulamentos relativos ao
100% 25%
0%
25%
50%
40%
fornecimento e uso de produtos e
serviços
MÉDIA GERAL
97%
19%
8%
18%
47%
38%
Fonte: dados da pesquisa
Os indicadores sociais PR também apresentam gradual evolução ao longo dos quatro anos
analisados, pois em 2008 apresentava uma média de 20% e em 2011 demonstrou média de 69%.
A empresa Suzano apresentou o percentual de 97% mais relevante dentre as demais empresas
analisadas e a empresa Cenibra demonstrou um percentual extremamente reduzido de 8%, pois o único
Indicador Social – PR divulgado pela empresa é o PR5 - Práticas relacionadas com a satisfação do
cliente.
XV ENGEMA 2013

17

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Consolidando todos os indicadores por categoria de desempenho: econômico, ambiental, social,
práticas trabalhistas e direitos humanos, possibilitando uma visão macro das médias percentuais por
ano e por empresa. Pode-se observar que as categorias com médias mais representativas por ano foram
práticas trabalhistas com 48%, seguida do desempenho ambiental 43% e desempenho econômico 41%.
A empresa que mais se destaca, com melhores médias percentuais de divulgação no período de 2008 à
2011 é a Suzano, e a empresa com menores percentuais no mesmo período foi a Klabin.
5 CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo geral é compreender de que forma as cinco maiores empresas do
segmento de papel e celulose divulgam aos interessados, suas práticas sustentáveis e indicadores de
desempenho econômico, social e ambiental.
Os resultados obtidos a partir da análise dos relatórios de sustentabilidade demonstraram uma evolução
significativa na divulgação e evidenciações de indicadores de desempenho, em especial adesão às
práticas do GRI ao longo do período de 2008 a 2011 que aumentou significativamente. Porém ainda
precisa evoluir, particularmente com relação aos indicadores sociais e direitos humanos, que
apresentaram evolução pouco expressiva.
As limitações da pesquisa estiveram presentes na ausência de divulgação de alguns relatórios de
sustentabilidade de forma acessível por parte das empresas, bem como algumas dificuldades para
comparar dados que foram divulgados com padrões diferenciados e devido ao fato de referir-se à um
único segmento.
Como sugestão para novas iniciativas, esta pesquisa poderá ser aprofundada com análise de todas as
empresas do segmento, em comparação com empresas de outros segmentos cujo foco industrial
também estejam diretamente relacionado ao meio ambiente, ou até mesmo em estudo de caso realizado
com alguma das indústrias analisadas, com intuito de aprofundar-se nas particularidades de
determinada empresa.
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Resumo: O desenvolvimento sustentável, a competitividade global e a rápida transformação
tecnológica desafiam cada vez mais as empresas em inovar com foco em sustentabilidade. Os objetivos
desse estudo foram mapear os fatores críticos de sucesso na gestão empresarial e identificar os desafios
para implementar uma inovação sustentável, com foco no desenvolvimento de um produto de consumo.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa e descritiva, utilizando o método de
estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e em profundidade
com executivos das áreas de marketing e inovação, e complementados com fontes secundárias,
incluindo relatório de sustentabilidade, websites e outros documentos da empresa. A análise do
conteúdo evidenciou os fatores críticos de sucesso para a criação de produtos sustentáveis, destacandose o engajamento da alta liderança, o estabelecimento de metas e visão de longo prazo, o envolvimento
da cadeia de valor na busca de soluções sustentáveis e ter uma área de inovação com metas de
sustentabilidade. Os principais desafios identificados estão relacionados com o envolvimento da cadeia
de suprimentos, utilização dos princípios da análise de ciclo de vida de produto, comunicação e
mensuração dos resultados e dos benefícios ambientais.
Palavras-chave: sustentabilidade, inovação, estratégia e bens de consumo
Abstract: The sustainable development, global competitiveness and rapid technological change
increasingly challenge companies to innovate with a focus on sustainability. The objectives of this
study were to identify the critical success factors in business management and identify the challenges to
implement sustainable products. This is an exploratory, descriptive and qualitative research, using the
case study method. Data were collected through semi-structured and in-depth interviews with
executives from the marketing and innovation departments, complemented by secondary sources,
including sustainability reports, websites and other company documents. The content analysis revealed
the critical success factors to implement sustainable products, highlighting the involvement of senior
leadership, setting goals and long term vision, the involvement of the value chain in the search for
sustainable solutions and have a area of innovation with sustainability goals. The key challenges
identified are related to the involvement of the supply chain, using the principles of the life cycle
assessment, marketing communication and measurement of results and environmental benefits.
Key words: sustainability, innovation, strategy and consumer goods
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1. INTRODUÇÃO (PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO)
Desde a Revolução Industrial, as ações antrópicas têm contribuído com o aquecimento global e
impactado o meio ambiente. O modelo de crescimento e desenvolvimento econômico passou a ser
baseado na utilização de combustíveis fósseis e formas industrializadas de agricultura. Assim,
atividades humanas podem colocar em risco o planeta, em alguns casos irreversíveis, onde as
consequências podem ser catastróficas para muitas partes do planeta (IPCC, 2007).
De acordo com estimativas das Nações Unidas (WBCSD, 2010), entre hoje e 2050, a população
global deverá aumentar de 6,9 bilhões para nove bilhões, com 98% desse crescimento ocorrendo nos
países emergentes e em desenvolvimento. À medida que este crescimento avança surgem muitos riscos
e desafios para governos e empresas com relação à nova demanda de consumo, considerando os
recursos naturais, alimento, saneamento, moradia, educação e saúde.
Marcovitch (2006) argumenta que os principais desafios se relacionam aos riscos econômicos,
geopolíticos, sociais e ambientais. Se por um lado os riscos ambientais são originados da degradação da
biodiversidade e das fontes potáveis de água, poluição e desastres naturais pelas consequências das
mudanças climáticas, por outro, os riscos sociais estão baseados na pobreza, fome, analfabetismo,
desemprego, pandemias e fundamentalismo religioso.
Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável apresenta-se como um desafio e uma questão
emergente, que gradativamente é inserida na pauta prioritária de governos, da sociedade civil e de
empresas. Segundo Abramovay (2012), o presente cenário econômico e socioambiental demanda uma
nova economia, onde é preciso mudar a relação entre sociedade e natureza, de forma que limites e
inovação se relacionem. O autor argumenta sobre a necessidade de focar em sistemas de inovação
orientados para a sustentabilidade que reduzam a dependência econômica no uso crescente de recursos
materiais e energéticos.
Complementarmente a esse cenário, a competitividade global, as regulações decorrentes de fatores
relacionados à sustentabilidade e a rápida transformação tecnológica desafiam cada vez mais as
empresas em inovar com foco em sustentabilidade. Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009) afirmam
que baixo custo, qualidade, inovação e aumento da competitividade, continuam passando por
indicadores econômico-financeiros, mas gradativamente incorporam análises de impactos
socioambientais nas empresas.
Os objetivos desse estudo são: mapear os fatores críticos de sucesso na gestão empresarial e
identificar os desafios de implementar uma inovação sustentável com foco no desenvolvimento de
produto. Os resultados dessa pesquisa contribuíram com a sistematização do conhecimento, com base
nos desafios e na trajetória de uma empresa para criar e gerir uma inovação sustentável.
O presente trabalho está estruturado de forma a apresentar a seguir a revisão da literatura, os
procedimentos metodológicos, a análise dos resultados e considerações finais, incluindo os limites do
estudo e recomendações para pesquisas futuras.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O atual modelo de crescimento econômico, os riscos e impactos das mudanças climáticas, e a
preeminente necessidade de focar em uma economia de baixo carbono trazem desafios para a sociedade
como um todo com relação ao desenvolvimento sustentável. O conceito do desenvolvimento
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sustentável foi introduzido com a publicação do Relatório Brundtland, pelas Nações Unidas, que o
define como “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade
das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (NAÇÕES UNIDAS, 1987).
Cada vez mais a agenda ambiental das empresas incorpora o conceito de triple botton line,
considerando o equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental, no desenvolvimento de
soluções viáveis, pelo qual as demandas dos stakeholders se torna a base de uma nova visão do
capitalismo (ELKINGTON, 1998).
Na visão de Almeida (2002), é necessário promover uma mudança de atitude, com o objetivo de
acelerar a transição de um mundo baseado em um modelo esgotado de relações ambientais, econômicas
e sociais para a nova era da sustentabilidade. Veiga e Zatz (2008) complementam que, conciliar
crescimento econômico e conservação ambiental é um grande dilema, que se manifesta por meio de
grandes desafios, incluindo a preservação da camada de ozônio, da biodiversidade, dos recursos
naturais e do crescimento populacional.
De maneira complementar, Abramovay (2012) argumenta que, no contexto da economia verde,
políticas afirmativas de inclusão ao trabalho e de transferência de renda aos pobres, bem como políticas
de inovação focadas em sustentabilidade são fundamentais em uma economia onde a ética e o respeito
aos limites dos ecossistemas estão no centro das decisões.
No entanto, ainda há poucas empresas e lideranças corporativas que reconhecem a importância do
fomento de uma economia verde, e a necessidade de reinventar a dinâmica empresarial que considera a
sustentabilidade em sua estratégia de negócio. Muitos executivos subestimam as oportunidades
estratégicas nessa área, cumprindo apenas regulamentações, não considerando que as questões de
sustentabilidade, no âmbito da estratégia corporativa, podem reduzir custos e riscos (HART e
MILSTEIN, 2004).
Na visão de Kotler e Keller (2006), o aumento da expectativa e exigência dos clientes, legislações e
pressões por parte do governo e interesse dos investidores em critérios de sustentabilidade são alguns
dos principais motivos que levam as empresas a considerarem a sustentabilidade como parte integrante
de suas estratégias.
Complementarmente, Porter e Linde (1995a) afirmam que a economia mundial está em transição. É
preciso relacionar competitividade com o meio ambiente, aumentar a eficiência dos produtos existentes
ou a quantidade de produtos com mais valor agregado para os clientes. O novo paradigma da
competitividade global requer a habilidade das empresas em inovar rapidamente, considerando a rápida
transformação tecnológica, e melhor desempenho ambiental. É preciso usar os recursos naturais,
financeiros e humanos de forma eficiente.
De acordo com Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), a liderança e o talento são críticos para
o desenvolvimento de um novo modelo de negócio pautado na contribuição para uma economia de
baixo carbono, bem como para atender as diferentes necessidades de clientes e stakeholders. Os
executivos devem se questionar e empreender novas soluções com foco em inovação e
sustentabilidade, para que o impacto de um novo produto ou processo possa se estender para diversos
mercados.
A Teoria da Inovação, concebida por Schumpeter (1997), relaciona inovação, criação de novos
mercados e ação de um empreendedor. Essa teoria considera que o desenvolvimento econômico é
também definido pela realização de novas combinações, incluindo o lançamento de um novo produto
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ou método de produção, criação de um novo mercado, utilização de uma nova fonte de matéria-prima
ou bem semimanufaturado, e estabelecimento de uma nova organização.
Portanto, as empresas, por meio de lideranças corporativas sensíveis às questões de
sustentabilidade, são fundamentais para conduzir novos processos que vão ao encontro dos dilemas do
desenvolvimento sustentável, influenciando a demanda de mercado e estabelecendo novos padrões de
consumo dos indivíduos com foco em produtos e serviços ambientalmente corretos, socialmente justos
e que continuam trazendo retornos financeiros para as empresas e seus acionistas.
De maneira complementar, Hart e Milstein (2004) afirmam que a sustentabilidade é baseada em
crescimento econômico, e pode ser importante fonte de vantagem competitiva e geração de valor para
acionistas e comunidade como um todo. Outra perspectiva é trazida com a Teoria dos Stakeholders.
Donaldson e Preston (1995) afirmam que essa teoria pode explicar e guiar a estrutura e operação de
uma empresa, sendo que a gestão eficiente dos stakeholders contribui com o sucesso do desempenho
econômico empresarial.
Essa teoria, sob a ótica da sustentabilidade, traz à luz a necessidade de as empresas pautarem suas
decisões estratégicas de acordo com os interesses econômicos de seus acionistas, assim como os
interesses dos demais stakeholders na perspectiva social e ambiental. Nesse sentido, o envolvimento de
um número maior de stakeholders nas decisões e estratégias empresariais possibilita a inovação.
Se por um lado a trajetória do desenvolvimento sustentável é complexa, por outro pode trazer
oportunidades para as empresas. Marcovitch (2006) afirma que algumas empresas brasileiras
apresentam uma sensibilidade estratégica e alinhamento com as novas demandas da sociedade. Nesse
contexto, destaca a importância do empreendedorismo sustentável em trazer soluções inovadoras para
contribuir com o equilíbrio econômico, ambiental e social.
É nesse contexto de empreendedorismo que o incentivo à inovação empresarial mostra-se
fundamental para a criação de produtos sustentáveis. As soluções que vão ao encontro do
desenvolvimento sustentável passam pela geração de inovações com relação aos processos produtivos e
produtos, sem desconsiderar os impactos ambientais e sociais nas novas tecnologias (DAROIT e
NASCIMENTO, 2004). Empresas inovadoras e com grande visão de futuro já consideram as questões
de sustentabilidade como oportunidade, redução de risco e fonte de vantagem competitiva.
Porter e Linde (1995b) consideram que as empresas mais competitivas são aquelas que têm
capacidade de melhorar e inovar continuamente. Reconhecem ainda que a inovação com foco em
produtos verdes traz benefícios para as empresas, incluindo redução de custo por atender as regulações
ambientais, otimização nos processos produtivos e nos recursos, melhora na qualidade e desempenho
dos produtos. Nesse sentido, muitas empresas consideram a inovação com foco em sustentabilidade um
diferencial competitivo na definição de preços premiums para produtos verdes, bem como na
exploração de novos mercados.
Maxwell e Van der Vorst (2003) definem o desenvolvimento de produtos sustentáveis como um
processo de produção sustentável, considerando o ciclo de vida completo do produto, desde a
concepção até o descarte. Nesse processo produtivo é considerado o equilíbrio entre a proteção
ambiental, a equidade social e a prosperidade econômica, integrado com os requerimentos tradicionais
de um produto, incluindo qualidade, mercado, especificação técnica e preço. O resultado esperado é a
integração dos benefícios do negócio com a redução dos impactos sociais e ambientais.
Tidd e Bessant (2009) argumentam que uma abordagem efetiva da inovação sustentável deve focar
na compreensão de como tecnologia, mercado e sociedade podem contribuir com inovações que tragam
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soluções para questões ambientais, incluindo produção mais limpa (redução do impacto ambiental no
ciclo de vida), processos mais eficientes (redução de resíduos), tecnologias alternativas (redução de
emissões), novos serviços (substituição ou redução do consumo de produtos) e, inovação em sistemas
(mensuração e monitoramento).
De acordo com o MEI Report, a base da definição de eco inovação é o desempenho ambiental em
detrimento à meta ambiental, pois o que interessa não são metas, e sim os efeitos ambientais positivos
do uso. Eco inovação é um conceito definido como “produção, assimilação e exploração de um
produto, processo produtivo, serviço ou gestão ou método de negócio que é novo para uma organização
(desenvolvimento ou adoção), e que resulta, ao longo do seu ciclo de vida, na redução de risco
ambiental, poluição e outros impactos negativos da utilização dos recursos (incluindo o uso de energia),
comparado a alternativas relevantes" (KEMP e PEARSON, p. 7, 2007).
Abrantes (2012) propõe um modelo teórico de análise de ciclo de vida de produto, abrangendo
aspectos mercadológicos, da produção e impacto ambiental. O ciclo de vida do produto é composto por
oito fases, a saber: pesquisa de mercado; pesquisa do produto; desenvolvimento do produto; produção e
introdução do produto no mercado (geração de lucro); crescimento das vendas e da produção (aceitação
pelo mercado, com geração de lucro); maturidade do produto (vendas param de crescer e lucro se
estabiliza); declínio e morte do produto (vendas e lucro diminuem), e descarte, reutilização e
reciclagem do produto.
Complementarmente, Silva e Kulay (2006) argumentam sobre a demanda das organizações no
gerenciamento de sua relação com o meio ambiente, e a importância da análise do ciclo de vida do
produto do ponto de vista da sustentabilidade, desde a obtenção dos recursos naturais até sua disposição
final. Os autores destacam que o transporte é incluído como uma etapa do ciclo de vida por ser uma
atividade potencialmente geradora de impactos ambientais, que ocorre praticamente no ciclo de vida de
todos os produtos.
Segundo Hart e Milstein (2004), há um movimento, por parte das empresas inovadoras, de expandir
seus sistemas de gestão do meio ambiente para a metodologia de análise do ciclo de vida do produto
(ACV), com o intuito de extrapolar as fronteiras da organização para o gerenciamento de produtos,
considerando toda a sua cadeia produtiva de forma sustentável. A ACV, normatizada pela ISO 14.040
(SEIFFERT, 2005), é uma metodologia para avaliar os aspectos ambientais e potenciais impactos de
um produto, do berço ao túmulo, desde o acesso à matéria-prima, processo de produção, seu uso e
descarte. Essa avaliação é feita com diversos stakeholders da empresa, envolvendo principalmente a
sua cadeia de valor. Têm-se como resultados desse processo a redução do impacto ambiental e risco,
possibilidade de redução de custo, inovação no produto por meio de melhoria nos processos ou
materiais, melhores relações comunitárias, legitimidade e reputação da marca.
Nessa perspectiva, Smeraldi (2009) afirma que o aumento da produtividade dos recursos é um
grande desafio de curto prazo para a sustentabilidade corporativa, incluindo redução de desperdício,
transformação de resíduos em matéria-prima, materiais alternativos, redução de energia e no transporte.
Essas atividades são críticas, contribuem na melhoria do desempenho do negócio, além de gerar novos
negócios sustentáveis.
Hart e Milstein (2004) concluem que a trajetória do crescimento da empresa, por meio de uma
visão de sustentabilidade, deve ser baseada em uma estratégia que facilite a imaginação competitiva
por meio da criação de mapas comuns para os negócios de amanhã, considerando as necessidades de
seus stakeholders por meio do seu engajamento. Nesse sentido, as lideranças terão uma diretriz em
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termos de prioridades organizacionais, desenvolvimento de tecnologia inovadora, alocação de recursos
e planejamento de modelos de negócio, possibilitando o desenvolvimento de produtos sustentáveis.

3. MÉTODO DE PESQUISA
O presente estudo foi baseado em uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa e descritiva. O
método estudo de caso foi escolhido por melhor se adequar aos objetivos da pesquisa e possibilitar uma
análise aprofundada dos processos de gestão para a criação de um produto sustentável. Segundo Collis
e Hussey (2005), um estudo de caso é um exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno de
interesse, usado em áreas nas quais há poucas teorias ou um conjunto deficiente de conhecimento. Yin
(2001) complementa que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa para a análise de fenômenos
sociais complexos, permitindo observar suas características holísticas e significativas dos eventos da
vida real em busca do alcance do objetivo da pesquisa.
Foi analisado o caso de uma empresa transnacional, com operação sólida no Brasil,
reconhecidamente inovadora no seu setor de atuação e comprometida com o desenvolvimento
sustentável. O método de coleta de dados foi caracterizado por entrevistas semiestruturadas e em
profundidade. Adicionalmente, foram analisados dados secundários, incluindo documentos e
publicações da empresa, relatório de sustentabilidade e websites. No que se refere ao tratamento dos
dados primários e secundários, foi aplicada a análise de conteúdo. Foram entrevistados executivos das
áreas de marketing e inovação.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Kimberly-Clark (K-C) é uma empresa americana com operação em 37 países. Seus produtos
comercializados em cerca de 150 países, atuando nos setores de saúde, bem-estar, cuidados pessoais e
domésticos. No Brasil, está presente desde 1996, onde é líder de mercado nas categorias de bens de
consumo em que atua.
Na divisão de consumo, a empresa oferece, no varejo e no atacado, itens de higiene pessoal nas
categorias de cuidados infantil, adulto e feminino, além de uma diversificada linha de papéis para fins
sanitários e cuidados da casa. A empresa também atua no segmento institucional por meio da K-C
Professional que oferece soluções de higiene e segurança para bares, restaurantes, indústrias e
empresas. Possui a divisão Health Care que oferece uma linha completa de produtos médicohospitalares para o uso onde haja o risco de contaminação.
Líder no mercado de papel higiênico de folhas duplas e triplas, com mais de 50% de participação, a
K-C implementa medidas sustentáveis desde 2008, incorporando atributos ambientais em toda a sua
cadeia pré e pós-produtiva.
A sustentabilidade é um dos principais pilares da estratégia mundial de negócios da organização,
que tem como visão ser reconhecida como uma empresa líder em sustentabilidade no segmento de
higiene, bem-estar e saúde. Em 2011, a K-C anunciou sua estratégia Sustentabilidade 2015, e
estabeleceu metas globais de cinco anos nos seguintes pilares: pessoas, planeta e produtos. Por meio
dessa estratégia, a empresa pretende consolidar práticas sustentáveis nos diferentes níveis da
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organização, reduzindo seu impacto ambiental, contribuindo com políticas sociais e econômicas para o
desenvolvimento das comunidades.
A estratégia representa uma mudança significativa na sua atuação com relação aos aspectos
ambientais e sociais, onde o foco passa a ser a responsabilidade da empresa em toda sua cadeia de valor
e não apenas na sua pegada ecológica. Nesse sentido, a empresa reconhece a sustentabilidade como um
imperativo de negócio, que reforçará as ações em desenvolvimento principalmente nas áreas de
redução de resíduos e energia, origem e certificação da fibra, segurança no trabalho, investimento
social e avaliação do ciclo de vida de seus produtos.
A K-C estabeleceu metas de sustentabilidade até 2015, que são cascateadas para todas as operações
no mundo e seus funcionários, a saber: incorporar as metas de sustentabilidade no Plano de Negócios
2015; focar na inovação de produtos através do seu ciclo de vida; reforçar o valor da empresa e marca
por meio de programas sociais; medir o progresso.
Com relação aos produtos, a empresa definiu as seguintes metas: reduzir em 60% os impactos
ambientais de novos produtos comparados a projetos anteriores; reduzir em 30% os plásticos das
embalagens; utilizar 20% de materiais recicláveis nas embalagens; empregar 25% de fibras recicláveis
em produtos de papel; utilizar 40% de material plástico em produtos com origem de fontes renováveis;
reciclar 70% das embalagens e 50% dos papeis; reutilizar 50% dos dispensers usados da divisão K-C
Professional.
Na área social a meta é desenvolver estratégias de negócios com práticas que favoreçam e
contribuam com as comunidades do entorno, melhorando no mínimo 20% do IDH, levando em
consideração os aspectos econômico, social e ambiental. As áreas prioritárias de atuação são:
conservação de florestas, acesso a água e saneamento em comunidades, soluções responsáveis para os
resíduos pós-consumo e investimento social com foco no que é essencial para uma vida melhor.
No Brasil, desde 2008 as questões de sustentabilidade fazem parte da estratégia de negócios da
empresa. Foram estabelecidas metas com foco na criação de produtos sustentáveis, considerando a
redução do impacto ambiental, utilização de energia de fontes renováveis, insumos alternativos,
envolvimento da cadeia de suprimentos e iniciativas sociais com foco nos funcionários e comunidades
do entorno.
Com relação à governança da sustentabilidade, não há uma área específica de sustentabilidade.
Existe um comitê de sustentabilidade, formado por um grupo multidisciplinar com cerca de quinze
pessoas de diferentes áreas. Atualmente, este comitê é liderado pelo diretor jurídico, que facilita as
discussões do grupo. A empresa entende que desta forma, todas as áreas são “donas da causa” e
responsáveis por inserir a sustentabilidade de forma estratégica nas ações do dia-a-dia em diversas
áreas, de forma natural e transversal. Por outro lado, a empresa coloca que o fato de não haver uma
área dedicada e responsável por facilitar e liderar as discussões de sustentabilidade faz com que os
profissionais que participam do comitê tenham uma carga extra de responsabilidade e trabalho. Muitas
vezes, os membros do comitê encontram dificuldades de gerenciar as demandas de sustentabilidade e
priorização com suas responsabilidades.
A empresa entende que os principais motivos que viabilizaram a inserção da sustentabilidade na
estratégia de negócios foram o comprometimento da alta liderança, o estabelecimento de uma visão de
longo prazo, a compreensão dos dilemas do desenvolvimento sustentável e o papel da empresa, a
competitividade com foco em diferenciação e redução de custo e a oportunidade de gerar nova
demanda de consumo por produtos sustentáveis, mas preservando a alta qualidade.
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A empresa firmou parceria com a ONG TNC (The Nature Conservancy) com o objetivo de
desenvolver uma metodologia de mapeamento de sua pegada hídrica. A pegada hídrica é um indicador
de apropriação do recurso hídrico que pode analisar como este está sendo usado nos processos
produtivos. O projeto, pioneiro no Brasil, vai desenvolver uma metodologia para avaliar e compensar a
pegada hídrica gerada no processo de produção de sua planta industrial em Mogi das Cruzes. O
objetivo do trabalho é propor ações de redução e de compensação da pegada buscando atingir o status
de “água neutro”, bem como contribuir com melhoras relevantes nos processos produtivos tornando-os
mais eficientes e sustentáveis.
A K-C não repassa o custo de uma inovação com foco sustentável ao consumidor final. A empresa
afirma que sua posição de destaque nos setores que atua traz a responsabilidade de dar o exemplo ao
mercado e incentivar inovações com foco no desenvolvimento de produtos sustentáveis, incluindo
novas tecnologias, melhor gestão dos recursos naturais e utilização de matéria-prima de origem
sustentável. Por outro lado, a empresa espera que esta inovação sustentável retorne em vantagem
competitiva, considerando diferenciação no mercado e redução de custo. Por exemplo, o Neve foi o
primeiro papel higiênico no mundo a adotar o polietileno verde nas suas embalagens. A empresa prevê
que quando o mercado adotar este plástico, a tendência é de redução do preço da matéria-prima devido
ao aumento do volume de produção.
A organização investe constantemente no desenvolvimento de novos materiais e prioriza a
inovação, sendo líder mundial nas tecnologias de fibras (macias, fortes e versáteis) e materiais de alta
absorção (inovação no uso de materiais que garantem maior absorção e criação de tecidos de
polímeros, desenvolvidos com alta tecnologia).
Inovação é um dos pilares da estratégia organizacional da empresa, baseada em um mercado global
dinâmico e competitivo, onde consumidores cada vez mais buscam baixo preço e alta qualidade dos
produtos. A empresa incentiva a inovação com foco em sustentabilidade e desafia seus profissionais a
encontrar soluções inovadoras para novos processos e produtos.
A operação brasileira da empresa é referencia mundial em tecnologia de fabricação de fibra curta 1,
que possui um custo mais baixo de produção e alto desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento
dessa tecnologia, iniciado em 1996, levou aproximadamente 11 anos para atingir 100% da produção. A
subsidiária brasileira está influenciando um projeto global da K-C de transferência tecnológica, pois a
matriz, assim como todas as outras subsidiárias ainda utilizam a tecnologia de produção de celulose de
fibra longa.
Um dos grandes desafios da K-C é o fato da empresa não ser globalizada em desenvolvimento
tecnológico e inovação. Não há uma base de dados de inovação, nem fluxos sistematizados de
transferência tecnológica. Desde 2009, a empresa está investindo na estruturação de uma equipe global

1

De acordo com definição da BRACELPA (Associação Brasileira de Celulose e Papel), a celulose de fibra curta, com 0,5 a 2 milím etros de

comprimento, deriva principalmente do eucalipto. Essas fibras são ideais para a produção de papéis como os de imprimir e escrever e de fins
sanitários (papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos). As fibras do eucalipto também compõem papéis especiais, entre outros itens. Elas têm
menor resistência, com alta maciez e boa absorção.
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de inovação, com o intuito de compartilhar as melhores práticas de cada país, criar um centro de
referencia e transferência tecnológica.
A área de inovação da empresa conta com duas equipes para atender as unidades de negócios
Family Care e Personal Care. Cada equipe é composta por um gestor e engenheiros especialistas em
inovação e processos produtivos, que são responsáveis pela gestão da inovação em embalagens e
produtos. Esta área se reporta para a Diretoria de Categorias.
A base da inovação na K-C é a tecnologia, sendo que o processo de inovação passa por cinco
etapas:
1. Ideação: a equipe utiliza informações da área de inteligência de mercado para entender
tendências de consumo e práticas emergentes de inovação. Para a concepção de um novo
produto ou processo, a área de inovação reúne uma equipe multidisciplinar com profissionais de
diversas áreas para mapear novas ideias. As ideias geradas nesta reunião são compiladas e
selecionam-se as melhores.
2. Análise de viabilidade: nesse estudo são descartadas as propostas que se mostraram inviáveis.
3. Prototipagem: a partir dessa etapa, a alta liderança tem participação efetiva. São feitos testes de
máquina, estudo de materiais, avaliação de recursos e logística de fornecimento.
4. Implementação: esta é a fase mais crítica, pois abrange o desenvolvimento do produto
envolvendo todas as etapas do processo produtivo, incluindo as áreas da empresa envolvidas no
lançamento de um produto.
5. Go-to-market: em quase todos os lançamentos, a empresa utiliza um mercado teste, geralmente
no Rio Grande do Sul. Se o produto for bem aceito pelos consumidores, é introduzido no
mercado nacional em poucos meses.
A linha de produto Neve é a única da empresa que tem um posicionamento sustentável, abrangendo
os processos produtivos, cadeia de valor, marketing e comunicação. Toda a cadeia do produto possui a
certificação FSC (Forest Stewardship Council), garantindo a origem da celulose dos produtos sob os
padrões de manejo das florestas, considerando o equilíbrio social, ambiental e econômico.
Em 2008 a empresa lançou o Neve Naturali, primeiro produto sustentável da empresa, fabricado
com 100% de fibras recicladas. O produto foi desenvolvido em parceria com o Wal-Mart, por meio da
iniciativa End-to-end. A empresa utilizou os princípios da ferramenta de análise de ciclo de vida
(ACV) para mapear os pontos críticos da cadeia de produção com foco na melhoria dos processos e
redução do impacto. A K-C possui uma metodologia própria de ACV chamado TPEET (Tissue Product
Environmental Evaluation Tool), por meio do qual avalia cinco indicadores: emissão de gás de efeito
estufa (CO2 equivalente), uso de energia fóssil, emissão aérea de partículas, resíduo sólido e uso de
água.
A utilização dos princípios da ACV apontou o impacto ambiental do Neve, possibilitando a tomada
de decisões com foco em sustentabilidade e implementar as seguintes ações:
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 melhorar a seleção dos aparistas considerando suas respectivas distâncias à planta de fibra
reciclada localizada na cidade de Correia Pinto, SC. Desta forma, otimizando o transporte e
reduzindo as emissões de CO2;
 reutilizar o refugo plástico gerado na planta de Mogi das Cruzes para produzir o filme de
plástico secundário, utilizado principalmente na embalagem de transporte do Neve Naturali;
 reaproveitar o lodo, resíduo sólido proveniente da produção da fibra reciclada. Foram instaladas
caldeiras de biomassa para reaproveitamento energético do lodo. Desta forma, reduzindo custo
e eliminando emissões causadas pelo transporte (CO2) e pelo aterro do lodo (CH4);
 reutilizar a água do processo de produção do papel. Parte da água era direcionada para a estação
de tratamento e depois encaminhada para os rios. Desta forma, consumindo menos recursos
naturais e reduzindo custos.
Não foi necessário novo investimento tecnológico para este lançamento, pois a empresa trabalhou
de forma cooperada com os fornecedores de matérias-primas na concepção e desenvolvimento. O
grande desafio encontrado foi com relação ao fornecimento da matéria-prima para a produção da fibra
100% reciclada.
No Brasil, há uma controvérsia com relação à fibra reciclada, pois ela não é necessariamente mais
barata. Como a K-C utiliza a tecnologia de produção de celulose de fibra curta em 100% dos seus
produtos, seu custo de produção é baixo. Além disso, a coleta e seleção do papel usado é um grande
desafio no mercado brasileiro. A K-C é muito exigente com a qualidade da matéria-prima. A grande
maioria dos seus fornecedores traz a coleta, mas resiste em selecionar. Muitas vezes são encontrados
objetos como pedra e folha de carbono nas aparas recicladas. Segundo a empresa, trata-se de uma
prática desonesta para aumentar o peso das aparas, fazendo com que o processo para a K-C seja
trabalhoso e custoso, pois requer um rigor muito grande na seleção dos aparistas e gera aumento de
custo no processo produtivo para selecionar esses dejetos.
Outra dificuldade é que o mercado de aparas de papel reciclado gira no eixo Rio-São Paulo. Como
a planta de reciclagem da empresa é localizada em Correa Pinto-SC, soma-se um desafio logístico de
comprar estas aparas recicladas em São Paulo ou no Rio, e transportá-las para Santa Catarina. A
empresa enfrenta dificuldades para encontrar fornecedores de qualidade em Santa Catarina. Esses
fatores se tornam barreiras e trazem impactos negativos no processo, incluindo o aumento do custo de
produção e transporte, ocasionando também o aumento das emissões de CO2 na logística.
Outro dilema enfrentado pela empresa é a viabilidade ambiental da reciclagem utilizando aparas de
papeis de escrita e impressão, pois a fonte de matéria-prima não faz captação de CO2. Adicionalmente,
o processo de destintamento consome grande quantidade de água quando comparado com o processo
de fibras virgens. Por outro lado, o uso de aparas celulósicas reduz o uso de recursos naturais e a
ocupação de espaços como os aterros sanitários. Nesse sentido, a empresa optou por utilizar os
princípios da ACV para analisar toda a cadeia, e não apenas processos isolados.
Por meio da ACV, a empresa constatou que era preciso investir em um processo eficiente de
reciclagem das aparas e tratamento do lodo (resíduo do processo produtivo da celulose reciclada) tirado
do processo. A apara de uma tonelada produz 500 kg de celulose e 500 kg de lodo. Portanto, o custo de
produção da fibra 100% reciclada é alto, fazendo com que seu preço seja igual ou superior à fibra não
reciclada.
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O lodo é geralmente descartado pelas empresas em aterros. Este resíduo, quando enterrado, emite
metano na atmosfera devido a sua decomposição anaeróbica, podendo contaminar o lençol freático por
metais pesados. O metano é um gás altamente poluente e pode causar explosões se não tiver um
manejo adequado no aterro. Diante desse desafio, a K-C decidiu investir na instalação de caldeiras de
biomassa nas suas plantas de produção. Hoje, cerca de 40% do seu lodo é queimado nas caldeiras.
Entre os principais benefícios estão a produção de energia (o vapor das caldeiras é utilizado na
produção), a redução do custo operacional por não aterrar e a diminuição das emissões.
Outro grande benefício deste projeto foi a extensão do ciclo de vida das fibras e diminuição do
impacto ambiental via reutilização das fibras dos papeis que seriam descartadas no meio ambiente.

Figura 1: análise do ciclo do papel Neve Naturali.
Disponível em: http://www.papelneve.com.br/. Acesso em: 12/10/2012.
Em novembro de 2009 a empresa lançou o Neve Naturali Compacto. A compactação, feita a partir
de oito rolos de papel, reduz o tamanho de cada rolo e consequentemente o volume do pacote. A
mudança de processo trouxe os seguintes resultados: redução em até 18% o tamanho da embalagem;
mais eficiência no transporte, pois viabilizou o carregamento de 29% a mais de produto por caminhão;
otimização da área de estoque, possibilitando 9% a mais de fardos por palete; redução média de 13%
no consumo plástico nas embalagens; menor emissão de gases do efeito estufa, pois usa menos
caminhões para transportar a mesma produção; redução de sacolas plásticas com a alça nas
embalagens.
Outro diferencial foi a introdução da embalagem com alça prática, evitando o consumidor de
utilizar sacola plástica para carregar o produto do ponto de venda até sua residência. Por meio da
otimização volumétrica, transporte e armazenamento e redução da quantidade de plástico das
embalagens, o novo processo gerou redução de custo e emissões.
O desenvolvimento desse produto levou três anos, e a empresa investiu no desenvolvimento da
nova tecnologia e aquisição de novas máquinas. A inovação demandou a revisão de todos os processos
XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

da cadeia, incluindo readaptação do transporte, paletização, espaço no ponto-de-venda, etc. Aceitação
do consumidor foi muito boa, e hoje os compactos representam mais de 50% das vendas.
Desde fevereiro de 2012 a empresa utiliza 60% de polietileno verde na composição das embalagens
primarias da linha Neve Compacto. Tem como meta utilizar este material nas embalagens de todos os
produtos da marca até o final de 2012. Esse plástico é produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar.
As principais vantagens são a captura de CO2 durante o cultivo da cana-de-açúcar e o fato de ser 100%
reciclável.
A empresa utiliza o ecodesign (compactamento e plástico da embalagem), planejado a partir da
perspectiva do impacto ambiental, e não necessariamente financeira. O custo desse plástico é mais alto
e a liderança da empresa decidiu não repassá-lo ao consumidor final.

Figura 2: Análise do ciclo do compacto.
Disponível em: http://www.papelneve.com.br/. Acesso em: 12/10/2012.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora algumas empresas adotem estratégias sustentáveis em seus processos produtivos, muitas
ainda não priorizam a sustentabilidade e não sabem como agir de forma integrada ao negócio. Adotam
abordagens e projetos de forma pontual e desvinculada à estratégia da empresa. O foco muitas vezes é
no resultado de curto prazo e em soluções imediatistas para a solução de problemas. Não possuem
visão de sustentabilidade inserida no negócio e não vislumbram oportunidades.
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Por meio do estudo de caso foi possível identificar que a sustentabilidade está inserida na visão e
estratégia de negócios da K-C mundialmente. A abordagem de sustentabilidade da empresa tem como
foco principal a questão ambiental inserida em um contexto de inovação, vantagem competitiva e
redução de custo. Já a dimensão social é inserida em um contexto de responsabilidade com
funcionários e investimento social nas comunidades do entorno.
Na análise do caso foi possível identificar os seguintes fatores críticos de sucesso para a criação de
produtos sustentáveis:
 engajamento da alta liderança e o seu entendimento das questões de sustentabilidade diante dos
dilemas do desenvolvimento sustentável;
 sustentabilidade como um dos pilares estratégicos da empresa;
 visão de sustentabilidade de longo prazo e plano formal;
 estabelecimento de metas de desempenho por área e individual atreladas à inovação e
sustentabilidade;
 comitê de sustentabilidade multidisciplinar formado por profissionais de diversas áreas;
 área dedicada à inovação com metas de negócios focadas em sustentabilidade;
 utilização da ACV para o desenvolvimento do produto sustentável, envolvendo toda sua cadeia
do berço ao túmulo.
 envolvimento de toda a cadeia de valor na busca de soluções sustentáveis, incluindo processos,
matéria-prima e tecnologia, definindo estratégias de longo prazo;
 envolvimento de diferentes stakeholders no processo de desenvolvimento do produto para
conhecer suas percepções;
 aliança com ONG ambientalista para identificar soluções inovadoras para questões ambientais.
A utilização dos princípios da ACV foi fundamental para que a K-C pudesse identificar pontos
críticos na cadeia de produção, indicando caminhos e oportunidades para reduzir o impacto dos
processos do produto Neve, fomentar a inovação com enfoque nos aspectos sustentáveis da cadeia e do
produto. A trajetória demonstrou para a empresa que a avaliação isolada de processos é ineficiente
para criar produtos sustentáveis.
Os principais desafios identificados no processo de criação do produto sustentável nesse estudo de
caso foram:
 envolvimento da cadeia de valor, principalmente a cadeia de suprimentos;
 medir as emissões. Atualmente a água é o único indicador viável de medição, sendo os demais
estimados;
 utilização da metodologia ACV, pois apenas os fornecedores de celulose mapeiam suas
emissões, sendo que não há padronização do cálculo. A grande maioria dos fornecedores não
faz qualquer medição. Portanto, as emissões são estimadas;
 diferenciais sustentáveis do produto são copiados rapidamente pela concorrência;
 logística reversa das embalagens do produto;
 mensurar financeiramente os resultados alcançados com os benefícios ambientais dos produtos;
 comunicar os benefícios ambientais para o consumidor final de forma simples e direta. Esses
podem não ser percebidos e valorizados pelos consumidores, colocando em risco a viabilidade
e sustentação do produto no mercado;
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O estudo de caso evidenciou que, para empresas com operação internacional, é importante ter
sistemas formais e padronizados de transferência tecnológica, disseminando boas práticas de gestão,
inovação e produção com foco em sustentabilidade. O trabalho em parceira com a cadeia de valor da
empresa, desde a concepção até o lançamento do novo produto, foi fundamental para a inovação com
foco em um produto sustentável. No caso da K-C, a colaboração com um grande varejista e com a sua
rede de fornecedores de matéria-prima, viabilizou o lançamento do primeiro produto sustentável da
empresa.
Por meio da sustentabilidade e inovação, o caso dá indícios de que empresas líderes de categorias
tem potencial de criação de um novo mercado de produtos sustentáveis, influenciando a sua cadeia
produtiva, varejistas e consumidores, que se tornam mais sensíveis à questões de sustentabilidade. É
considerável também a influencia na concorrência, que seguem as tendências de mercado em
sustentabilidade, inovação e investimento tecnológico. No caso de novas tecnologias com foco em
sustentabilidade, algumas iniciativas apresentaram retorno do investimento.
O exemplo da K-C indica que as ações de melhoria ambiental no processo produtivo podem estar
relacionadas à redução de custo, melhoria de processos e diminuição de emissões e resíduos industriais,
trazendo diferenciação no produto, com foco em competitividade.
Sob o ponto de vista empresarial, a transição de um modelo tradicional de gestão de produtos para
um modelo com foco em sustentabilidade requer fundamentalmente o envolvimento direto da alta
liderança e estabelecimento de metas empresariais compatíveis com objetivos de desenvolvimento
sustentável. O novo contexto empresarial, que considera a emergência de ações com foco no
desenvolvimento sustentável, demanda uma visão mais abrangente e sistêmica por parte das lideranças
nos processos produtivos, no posicionamento dos produtos e da empresa como um todo. Atributos
sustentáveis isolados não garantem as vendas; é preciso equilibrar custo, inovação e sustentabilidade,
garantindo preço e qualidade aos consumidores. A metodologia de ACV pode ajudar a tomada de
decisão na criação de novos produtos, revisão de processos produtivos, escolha de matéria-prima e
seleção de fornecedores visando a sustentabilidade e redução do impacto ambiental.
O estudo não teve como pretensão esgotar a literatura sob o enfoque da sustentabilidade e da
inovação. Os resultados apresentados convergem com as seguintes teorias e conceitos:
 Teoria da Inovação (Schumpeter, 1997), pois relaciona inovação, novos mercados e liderança
empresarial;
 Teoria dos Stakeholders (Donaldson e Preston, 1995), onde a gestão eficiente dos stakeholders
contribui com o sucesso do desempenho econômico empresarial;
 Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), que consideram que a liderança crítica para o
desenvolvimento de um novo modelo de negócio pautado na contribuição para uma economia
de baixo carbono;
 Hart e Milstein (2004), empresas inovadoras expandem seus sistemas de gestão do meio
ambiente para a metodologia de ACV, considerando toda a sua cadeia produtiva de forma
sustentável, e estabelecem uma visão de sustentabilidade com considerando as necessidades de
seus stakeholders;
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5.1 Limitações e recomendações
O presente estudo considerou informações coletadas de apenas duas áreas da empresa, inovação e
marketing, além de fontes secundárias. O escopo do estudo foi restrito à análise qualitativa de um único
caso, não sendo possível a generalização dos resultados a outras empresas e diferentes setores.
Na ótica acadêmica, para estudos futuros, sugere-se entrevistar executivos de diversas áreas e
aumentar o tamanho da amostra, considerando empresas de um mesmo setor e porte, possibilitando a
confirmação das conclusões desse estudo exploratório, por meio de uma análise qualitativa,
comparativa e obtenção de dados mais abrangentes.
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Resumo: Com o presente artigo se busca propor um modelo estruturado para avaliação do desempenho ambiental em uma
Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica, utilizando a metodologia do Balanced Scorecard como
ferramenta de apoio. Para isso, é necessário conhecer a missão, visão, política ambiental e estrutura organizacional da
instituição; fazer uma análise de seu ambiente interno e externo; e por fim, propor os parâmetros para avaliação de seu
desempenho ambiental, considerando as questões cotidianas vivenciadas por esta instituição. A pesquisa tem caráter
exploratório-descritivo, os procedimentos utilizados para sua realização foram a pesquisa bibliográfica, documental e o
estudo de caso, e a abordagem do problema é qualitativa. Ficou evidenciado que a Instituição tem presente em seu propósito
existencial a preocupação com o desenvolvimento socioambiental, e, com base na análise ambiental institucional e em sua
estrutura organizacional, é proposto o modelo para avaliação do desempenho ambiental com enfoque em quatro
perspectivas: clientes/sociedade, orçamentário, processos internos e aprendizagem e crescimento. Um diferencial deste
estudo em relação a pesquisas similares é a evidenciação do mapa estratégico e definição das Chaves Indicadoras de
Desempenho (KPI’s), raramente expostos em trabalhos desta natureza.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Indicadores de Desempenho; Balanced Scorecard.

Abstract: This article aims to propose a structured model to check the environmental performance from the vision, mission,
principles and values of a Federal Institution of Education, employing the Balanced Scorecard as a support tool. For this, it
is necessary three things; they are: knowledge of the mission, vision, principles and values, environmental policy and
organizational structure within the institution; make an analysis of the internal and external environments of the
organization and propose parameters to check its environmental performance. The research is exploratory and descriptive
and procedures adopted were the literature research, documentary and case study, and a qualitative approach towards the
problem. By this study, we see that the institution has in its mission a concern for environmental development. Thus, based
on both environmental institutional analysis and organizational structure, we proposed a model to check the environmental
performance focused on four perspectives, they are: clients/society, financial, internal processes and learning and growth.
This study differs from the related works in the sense that we disclose a strategic map, and we also define the Key
Performace Indicators (KPI's), which rarely found in the related works.
Key-words: Environmental Management; Performance Indicators; Balanced Scorecard.
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1.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas os grandes desastres ambientais que têm ocorrido em todo o mundo
causaram preocupações nos governos e população. Esta situação instigou acentuados debates na busca
por métodos e procedimentos para evitar e prevenir novos desastres, e vem forçando mudanças
comportamentais em todo o planeta.
Neste contexto onde há uma preocupação generalizada para reduzir/eliminar os impactos
negativos causados ao meio ambiente, alguns atores podem influenciar diretamente na busca por um
planeta mais sustentável: o governo, com seu poder indutivo de legislar na resolução de conflitos
ambientais e também por meio da articulação e mobilização junto a empresas e cidadãos; as empresas,
por meio da produção e consumo sustentável; as escolas, com sua missão de ensinar, pesquisar, orientar
e guiar o desenvolvimento humano em direções saudáveis e sustentáveis; e a sociedade em geral, por
meio do uso consciente dos recursos e da cobrança que pode fazer aos demais atores.
Para Theodoro, Cordeiro e Zeke Beke (2004, p. 09) o aparato legal é “uma poderosa ferramenta
de transformação da sociedade, uma vez que provoca o debate à cerca das limitações, deveres e direitos
dos cidadãos em relação ao meio ambiente”. Contudo, muito além da imposição legal, Munck, Oliveira
e Bansi (2011) acreditam que as organizações e a sociedade devem incorporar os princípios de
desenvolvimento sustentável em suas atitudes e valores. E é neste contexto que as escolas podem
exercer grande influência, não só por meio dos serviços que presta à sociedade, mas também pelo
exemplo que deve mostrar em suas atividades administrativas.
Para estabelecer um relacionamento cauteloso e harmônico entre o ser humano e o meio
ambiente, é necessário planejar ações sustentáveis e avaliar o resultado destas ações para certificar-se
de que as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. Para Kranjc e Glavic (2003) a estratégia da
sustentabilidade inclui a utilização de indicadores que servem para dar uma visão geral das tendências
mensuráveis de cada setor organizacional, resumindo uma grande quantidade de informações de fontes
variadas em um formato de fácil entendimento, comparabilidade e manipulação. Todavia, os autores
supracitados manifestam que apesar do surgimento de muitos indicadores, a maioria deles não são
utilizados, pois é difícil determinar a mesma eficácia de um indicador para empresas diferentes. Devido
a isso, sugerem que cada indicador tem que ser considerado numa base individual para refletir as
características específicas de cada empresa/organização.
É com base na proposição de Kranjc e Glavic e devido à importância e necessidade da gestão
ambiental para a sociedade e organização, que surge o interesse em investigar: Como avaliar o
desempenho ambiental em uma Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica?
Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo geral, propor um modelo estruturado para
avaliação do desempenho ambiental, a partir da visão, missão e política ambiental de uma Instituição
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, utilizando para isso o Balanced Scorecard como
ferramenta de apoio. Para alcançar o objetivo proposto, se faz necessário delinear alguns objetivos
específicos: i) conhecer a missão, visão, política ambiental e estrutura organizacional da instituição; ii)
fazer uma análise do ambiente interno e externo desta instituição; e tendo por base os fatores
evidenciados anteriormente, iii) propor os parâmetros para avaliação do desempenho ambiental na
instituição amostra do estudo.
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A justificativa para o estudo está pautada: na contribuição teórica que traz sobre a gestão
ambiental, indicadores de desempenho ambiental, Balanced Scorecard e pesquisas similares
desenvolvidas sobre esta temática; na contribuição prática devido à possibilidade de aplicação da
ferramenta para gerenciamento ambiental em Instituições de Ensino; e na contribuição social, devido à
perspectiva de auxiliar na melhoria das práticas ambientais e correções de desvios de conduta que
podem trazer prejuízos ao meio-ambiente.
O artigo está organizado da seguinte forma: na Introdução, é feito uma abordagem sobre a
relevância do tema no contexto atual e a importância da gestão ambiental para a organização e
sociedade, onde também é apresentado o problema da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, e a
justificativa para o estudo. Na Seção 2 é realizada a revisão teórica que norteia o estudo, com
abordagens sobre Gestão Ambiental e Indicadores de Desempenho Ambiental; Balanced Scorecard; e
uma breve abordagem sobre pesquisas similares. Na Seção 3 é descrita a Metodologia da Pesquisa. Na
Seção 4 se aborda a instituição; a análise do ambiente institucional; a proposição de um modelo para
avaliação ambiental com base na metodologia do Balanced Scorecard; e uma análise dos resultados em
comparação com as pesquisas similares. Para finalizar, são apresentadas as considerações finais e
sugestões para futuros estudos.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção do estudo é feita uma revisão da literatura que envolve a temática, com abordagens
sobre Gestão Ambiental e Indicadores de Desempenho Ambiental, Balanced Scorecard, e também
sobre alguns estudos consonantes ao assunto já realizados, com menção sobre o objetivo e os resultados
alcançados nestes estudos.
2.1

Gestão Ambiental e Indicadores de Desempenho Ambiental

A Gestão Ambiental vem se configurando uma peça importante de modernização e
competitividade organizacional, sendo definida por Valle (1995, p. 39) como “um conjunto de medidas
e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e controlar os impactos
introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente”. Como um primeiro passo para a Gestão
Ambiental, Valle aponta a definição da Política Ambiental da organização onde explicita seus
princípios em relação ao meio ambiente e sua contribuição para combater racionalmente os problemas
ambientais, podendo esta Política Ambiental fazer parte do Planejamento Estratégico da organização.
Visando a eficiência na execução do Planejamento Estratégico, Theodoro, Cordeiro e Zeke
Beke (2004), comentam que há necessidade de planejar as ações efetivas da gestão, organizar as
relações formais entre os atores de forma a atingir os objetivos propostos, direcionar os atores
envolvidos por meio da liderança, motivação e comunicação, e controlar os objetivos propostos por
meio da comparação dos indicadores de desempenho com os padrões previamente estabelecidos. Para
auxiliar no controle dos objetivos propostos, Padoveze (2005) expressa que deve haver um processo
para identificar, coletar, armazenar, mensurar, analisar, interpretar e julgar as informações de forma que
estas sirvam de fonte para o processo decisório da organização.
Nos últimos tempos, muitas ferramentas para avaliação de desempenho organizacional têm sido
desenvolvidas, inclusive para atender as demandas de controle ambiental. Muitas destas ferramentas
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são baseadas em indicadores de desempenho. Campos e Melo (2008) definem os Indicadores como
uma ferramenta utilizada pelas organizações para monitorar os processos quanto ao alcance ou não de
uma meta ou padrão de desempenho estabelecido. Com o acompanhamento dos dados, é possível
identificar os desvios de percurso e as prováveis causas, para então propor ações de melhoria dos
processos.
Kranjc e Glavic (2003) apontam que a estratégia da sustentabilidade inclui indicadores que
servem para dar uma visão geral das tendências mensuráveis de cada setor organizacional. Entretanto,
para uma melhor eficácia na análise, os autores sugerem que cada indicador tem que refletir as
características específicas de cada empresa/organização e devem ser definidos e alinhados aos
objetivos, estratégia e metas da organização a fim de proporcionar maiores vantagens.
Para Coral (2002), os indicadores devem medir o sucesso da implantação de uma estratégia em
relação ao objetivo estabelecido. Todavia, Coral diz que os indicadores devem ser claros, precisos e
fáceis de serem obtidos, pois, um indicador muito complexo ou de difícil mensuração pode ter um
custo inviável de operacionalização.
Como já mencionado, há diversos modelos para avaliação do desempenho organizacional,
elaborados sob as mais variadas metodologias. Na concepção de Campos e Selig (2002) o Balanced
Scorecard (BSC) é uma das principais metodologias de avaliação de desempenho. E é sobre esta
ferramenta que o estudo tem sequência.
2.2

Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard é definido por Kaplan e Norton (1997, p. 2) como uma ferramenta que
“traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto abrangente de medidas de desempenho que
serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica”. Desta forma, a implantação do BSC só
é possível se a organização tiver bem definida sua missão, visão e objetivos estratégicos.
A medida de desempenho mencionada é realizada com base em Chaves Indicadoras de
Desempenho, também conhecidas por KPI’s, que na opinião de Bostan e Grosu (2011, p. 183, tradução
nossa) são unidades de medidas, não só financeiras, utilizadas pelas entidades para controlar e avaliar o
desempenho. Todavia, os indicadores de desempenho devem ser alinhados com os objetivos
estratégicos da organização, são variáveis de uma entidade para outra, e geralmente são definidos pelas
partes interessadas.
Kaplan e Norton (1997) aduzem que, para medir com eficácia a estratégia de uma organização,
os indicadores de desempenho que compõe o BSC devem abranger quatro perspectivas. São elas:
 Perspectiva Financeira: são valiosas para sintetizar as consequências das ações
econômicas e indicar se as estratégias da empresa, sua implementação e execução estão
contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros;
 Perspectiva do Cliente: permite identificar segmentos de clientes e mercados nos
quais a unidade de negócios está inserida, bem como as medidas do desempenho da unidade
neste segmento-alvo;
 Perspectiva Interna: visando objetivos financeiros e de clientes, os executivos
identificam os pontos críticos dos processos internos sobre os quais a organização deve alcançar
a excelência. Esta perspectiva incorpora objetivos e medidas, tanto para o ciclo de inovação
quanto para o ciclo de operações.
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 Perspectiva aprendizado e crescimento: identifica a infraestrutura que a empresa deve
construir para gerar crescimento e melhoria em longo prazo. Kaplan e Norton (1997)
evidenciam que esta perspectiva provém de três fontes principais: pessoas, sistemas e
procedimentos organizacionais e é somente com investimento permanente nestas três fontes que
as organizações alcançarão um desempenho excelente e inovador.
Kaplan e Norton comumente trabalham sobre as quatro perspectivas citadas, todavia, Campos
(2001) diz que o número de perspectivas utilizadas na avaliação de desempenho é variável de uma
empresa para outra. O que vai definir as perspectivas são as circunstâncias em que a empresa se
encontra e suas estratégias.
Em se tratando de organizações do setor público, Boland e Fowler, 2000; Ramos et al., 2007;
Ogawa e Tanahashi, 2008 (apud MENDES et al, 2012) apontam que este é um setor específico e com
preocupações distintas do setor privado, pois, enquanto as empresas do setor privado objetivam a
maximização do lucro, as empresas públicas tem como prioridade atender as necessidades e o bem
estar da sociedade. E por estar vinculado a planos políticos e orcamentário, o setor público demanda
uma maior racionalização dos recursos. Este é mais um motivo para que as organizações públicas
adotem práticas de medição de desempenho em suas atividades. Todavia, para que a medição de
desempenho no setor público seja eficiente e contínua, Goh (2012, tradução nossa) aponta três fatores
que podem ter impacto significativo na sua aplicação:
 O envolvimento de todos os interessados: os funcionários devem ser envolvidos no
desenvolvimento do sistema e ser treinados para compreender o impacto da medição de
desempenho;
 A aprendizagem e a cultura organizacional avaliativa: as informações devem ser
utilizadas de forma construtiva para o aprendizado e melhoria nos programas; e a liderança deve
ser orientada para resultados;
 A discrição/discernimento gerencial: há necessidade de confiar gerentes com
responsabilidade discricionária. Isso requer a profissionalização do setor público, promovendo a
prática da sabedoria e o recrutamento e promoção de pessoas prudentes e dedicadas.
Para a manutenção de um sistema de gestão ambiental depois de implantado, Campos e Selig
(2002) apontam o processo de aprendizagem como um dos fatores mais críticos, pois se a organização
e os funcionários não se engajarem na causa desde o início do processo, e se a organização não investir
permanentemente em treinamentos, provavelmente em alguns anos o sistema se tornará ineficaz,
trazendo prejuízos à organização e ao meio-ambiente.
2.3

Pesquisas Similares

A avaliação do desempenho ambiental surge na literatura em diversas fontes, das quais, muitas
delas são referências para este estudo. Alguns dos estudos correlatos a esta pesquisa são apresentados
no quadro 01, a saber:
Quadro 01: Estudos Similares BSC X Desempenho Ambiental
Ano Autores
Objetivo
Ans Kolk; As autoras trazem uma avaliação sobre a
2002 Anniek
evolução da gestão ambiental nas últimas duas
Mauser
décadas, elencando uma variedade de modelos
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e tipologias, bem como analisando suas
características, pontos fortes e pontos fracos.
O objetivo do estudo foi examinar o uso do
BSC como uma ferramenta para medição do
Deryl
desempenho no setor público. O estudo foi
Northcott;
aplicado na Nova Zelândia, por meio de um
2011 Tuivaiti
questionário postal e também entrevista com
Ma’amora
gestores públicos para evidenciar a utilidade do
Taulapapa
BSC e os fatores que apoiam ou impedem sua
aplicação na prática.
Os autores apontam que os indicadores
utilizados para mensurar a ecoeficiência ainda
Luciano
não estão consolidados, e em sua maioria,
Munck;
apresentam aplicação inviável para as
Flávio
organizações. Neste sentido, surgiu a
Augusto
necessidade de fazer uma análise crítica das
2011 Cella-demetodologias de mensuração e seus respectivos
Oliveira;
indicadores, utilizando para isso dois grupos de
Ana
indicadores com notável significância para a
Claudia
comunidade: World Business Council for
Bansi.
Sustainable Development - WBCSD e Global
Reporting Initiative – GRI.
A gestão de resíduos sólidos é uma área onde
melhorias são necessárias para garantir
Paula
melhores práticas gerencias e os princípios do
Mendes;
desenvolvimento sustentável. Foi neste
Ana Carina
contexto que Portugal implementou uma “Nova
Santos;
Gestão Pública”, com o objetivo de criar valor
2012 Fernando
para os cidadãos com foco na gestão pública de
Perna;
resíduos e alocação de recursos. O artigo
Margarida
objetiva propor e implementar uma ferramenta
Ribau
de gestão baseada na metodologia do Balanced
Teixeira
Scorecard, adequado para a Administração
Pública na gestão de resíduos.
Fonte: elaborado pelos autores.

3.

foi verificado que recentemente surgiram Sistemas
de Avaliação Ambiental para superar os problemas
de operacionalização e especificidade de cada setor.
Os resultados revelam baixas taxas de adoção do
BSC entre os gestores públicos locais. Além disso,
na percepção sobre a utilidade do BSC, prevalece a
medição de desempenho e relatórios, enquanto que
sua função de gestão de desempenho é pouco
explorada. O estudo também destaca os principais
desafios na implementação do BSC e sua
importância para a teoria e prática.
Diante dos parâmetros utilizados, o estudo mostrou
que os indicadores analisados não possuem
consistência suficiente para afirmar que mensuram a
ecoeficiência de forma eficaz. Um dos fatores falhos
apontado foi que os indicadores analisados não
levam em consideração na sua formulação, o peso e
a necessidade de suas informações variarem de uma
organização para outra. Todavia, servem como
subsídio para a criação de indicadores adaptados ao
contexto de cada organização.
A ferramenta foi desenvolvida sob quatro
perspectivas:
clientes,
processos
internos,
aprendizado e crescimento e finanças. Na primeira
abordagem de implementação, o resultado evidencia
um desempenho de gestão global de 52,45%. A
aplicação do BSC no serviço da administração
pública contribuiu para os preceitos de gestão
pública de resíduos moderna; o foco no
relacionamento com cliente; garantir melhoria nos
serviços
através
de
monitoramento
e
acompanhamento; e por fim, atingir os objetivos da
gestão.

MÉTODOLOGIA DA PESQUISA

A indicação dos aspectos pertinentes a pesquisa incorre em dois fatores: o enquadramento
metodológico da pesquisa e os procedimentos utilizados para a coleta, análise e proposição de um
modelo para avaliação do desempenho ambiental na Instituição de Ensino amostra do estudo.
3.1

Enquadramento Metodológico

Em relação ao enquadramento metodológico, este estudo apresenta objetivos exploratóriodescritivos. Na concepção de Andrade (2002), a pesquisa exploratória busca proporcionar maiores
informações sobre determinado assunto, delimitando o tema, orientando na fixação dos objetivos, ou
ainda descobrindo uma nova perspectiva sobre o assunto, enquanto que a pesquisa descritiva implica na
observância dos fatos, registro, análise, classificação e interpretação dos dados, sem que o pesquisador
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interfira nele. Estas características são evidenciadas na fundamentação teórica do artigo, bem como
quando se busca conhecer com mais profundidade a Instituição de Ensino para a qual se propõe um
modelo para avaliação do desempenho ambiental delineado para atender suas perspectivas.
Os procedimentos técnicos utilizados foram: a pesquisa bibliográfica que visa coletar
informações e conhecimento prévios acerca de determinado problema; a pesquisa documental que tem
como principal fonte a coleta de dados em materiais que ainda não receberam nenhum tratamento
analítico; e o estudo de caso, que tem como característica a concentração profunda e exaustiva numa
única situação (RAUPP e BEUREN, 2009).
A abordagem do problema é qualitativa, que segundo Richardson (1999, p.80) pode “contribuir
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos”. No perfil deste estudo
especificamente, poderá contribuir para alterações de ações administrativas e gerenciais. A escolha da
Instituição para a realização do estudo se deu por amostragem por acessibilidade ou conveniência.
3.2

Procedimentos Utilizados

O desenvolvimento do estudo teve como ponto de partida a revisão da literatura abrangente
sobre a gestão ambiental e os indicadores de desempenho, o BSC e um levantamento de estudos
relacionados à temática. Para selecionar as produções científicas relevantes atinentes ao assunto,
utilizou-se como instrumento de intervenção o Knowledge Development Process – Constructivist
(Proknow-C). A pesquisa foi realizada no sitio da Capes, nas bases SCOPUS, EBSCO e
ISIKNOWLWDGE, com os eixos delimitados nos termos: “Balanced Scorecard or BSC” and
“performance measur* or performance or measur* or performance manag* or manag*” and
“environmental education or environmental”. Num primeiro momento, foram selecionados 7.519
fontes de pesquisa. Após a eliminação das fontes duplicadas, das divulgações que não era artigo, e do
que era anterior a 2002, permaneceram 1.821 artigos. Uma nova filtragem foi feita com a leitura dos
títulos, onde permaneceram 139 artigos. Com a leitura dos resumos para definir o alinhamento ao tema
da pesquisa, foram selecionados 57 artigos, sendo que destes, 49 estavam disponíveis e 21 atenderam
às expectativas. Também foram realizadas pesquisas no site google scholar, sempre observando o
alinhamento da pesquisa com a temática e sua relevância no meio acadêmico, pelo número de citações.
Num segundo momento se buscou conhecer as características da Instituição amostra do estudo.
As informações foram pesquisadas no sitio institucional, por meio de consulta ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI), e também
pela experiência adquirida por dois autores deste estudo que são servidores públicos efetivos desta
instituição.
O estudo ficou limitado apenas ao desenvolvimento de uma proposta para medição do
desempenho ambiental na instituição, e desta forma, a situação atual e as metas não foram
evidenciadas. Esta condição se caracteriza como uma delimitação do estudo.
4.

ANÁLISE INSTITUCIONAL E PROPOSIÇÃO DO MODELO

Nesta seção do estudo, é feito uma análise sobre a instituição amostra do estudo, onde se busca
apresentar sua missão, visão, política ambiental e estrutura organizacional. Após isso, também se faz
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um análise de seu ambiente interno e externo para consequentemente propor o modelo para avaliação
de seu desempenho ambiental, utilizando para isso, a metodologia do Balanced Scorecard. E por
último é realizada uma análise dos resultados em comparação com as pesquisas similares abordadas na
seção 2.
4.1

A Instituição

A instituição de ensino na qual esta proposta de gestão ambiental é desenvolvida, foi criada ao
final do ano de 2008, por meio da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (Brasil, 2008), lei esta em
que o Governo Federal instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica e
criou os Institutos Federais de Educação, que são Instituições especializadas na oferta gratuita de
educação profissional e tecnológica. Atualmente esta Instituição atua em 12 cidades do Estado de Santa
Catarina, e está em processo de implantação de Câmpus em mais duas cidades.
A missão desta Instituição é “ofertar uma educação de excelência, pública e gratuita, com ações
de ensino, pesquisa e extensão, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioambiental,
econômico e cultural.”. E sua visão institucional é “ser referência em educação, ciência e tecnologia na
formação de profissionais-cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade
democrática, inclusiva, social e ambientalmente equilibrada.”. (IFC, PPI, 2013, p. 31-32, grifos
nossos).
No que concerne à inserção de Políticas de Gestão Ambiental no contexto organizacional, sua
proposta é de contribuir para minimizar os impactos ambientais causados ao meio-ambiente por meio
de atividades desenvolvidas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, bem como na gestão
administrativa/financeira. Neste contexto, “todos os processos de gestão da Instituição devem
disseminar e incentivar ações para a promoção de uma cultura ambiental, buscando a economia dos
recursos naturais e fortalecendo sua política ambiental institucional” (PPI, 2013, p. 55), além de
cumprir com regulamentações ambientais vigentes.
Em relação à sua estrutura organizacional, esta conta com cinco Pró-Reitorias (IFC, 2013), a
saber: Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação; Pró-Reitoria de Extensão; PróReitoria de Administração e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social. Além disso, a
Instituição conta com as seguintes Diretorias Sistêmicas: Desenvolvimento Institucional, Gestão de
Pessoas, e Tecnologia da Informação.
4.2

Análise do Ambiente Institucional

A realização do planejamento estratégico em qualquer tipo de organização é de extrema
importância para direcioná-la rumo a seus objetivos. Todavia, conhecer o ambiente onde a organização
está inserida é primordial para auxiliar no delineamento das ações a serem executadas. Uma das
técnicas para auxiliar no mapeamento das ameaças e oportunidades advindas do ambiente externo, bem
como dos pontos fortes e pontos fracos identificados no ambiente interno da organização, é a matriz
SWOT.
Considerando as características da Instituição onde se objetiva desenvolver um modelo para
análise do desempenho ambiental, e observando também que se trata de uma instituição pública de
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educação, identifica-se as seguintes forças restritivas e propulsoras que interagem com o ambiente
institucional, conforme exposto no Quadro 02:
Quadro 02: Matriz SWOT da Instituição Federal de Educação

Forças
Restritivas

Forças
Propulsoras

Ambiente Interno

Ambiente Externo

Pontos Fracos
 Troca de gestão/gestores inexperientes;
 Nomeação de cargos por alianças políticas;
 Escassez/limitação de recursos para alunos e
professores participarem de eventos;
 Ineficiência no acesso à recursos para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa.

Ameaças
 Crise econômica no país;
 Questões de políticas governamentais;
 Corte orçamentário;
 Burocracia nos processos;
 Fornecedores não habituados com
responsabilidade socioambiental.

Pontos Fortes
 Professores com alta titulação;
 Autonomia de Gestão;
 Formação de grupos de pesquisa;
 Possibilidade de desenvolver Projetos de
Extensão;
 Possibilidade de interferir nos arranjos locais
por meio da educação;
 Oferta de ensino gratuito.

Oportunidades
 Editais de fomento à projetos de pesquisa e
extensão (FINEP, CNPq, etc.);
 Políticas públicas de incentivo à educação
profissional. Ex.: PRONATEC (Programa de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego);
 Arranjos produtivos locais.

a

Fonte: elaborado pelos autores.

Em análise ao exposto no Quadro 02, se verifica que os problemas internos da instituição estão
relacionados à questões de ordem política e administrativa. De outro modo, os pontos fortes estão
ligados à autonomia da gestão; titulação dos professores que deveria, em tese, reportar a qualidade dos
cursos oferecidos; a possibilidade de desenvolver pesquisas e projetos de extensão que interferem
positivamente nos arranjos produtivos locais e no meio ambiente, e a oferta de ensino gratuito.
No que concerne às ameaças, é notória a presença de questões políticas e de ordem econômica,
onde se deve prever a hipótese de crise econômica no país que pode resultar em cortes orçamentários e
contingência de gastos. As burocracias dos processos consequentes das legislações que regulam o setor
público também são uma ameaça, pois acabam causando morosidade nos processos. Outro fator que
pode impactar negativamente é a limitação de fornecedores habituados com práticas de sustentabilidade
ambiental, de forma a interferir ou limitar a inclusão de critérios ambientalmente sustentáveis nos
processos licitatórios. Sobre as oportunidades, frequentemente, órgãos de fomento disponibilizam
recursos para a realização de projetos e também há disponibilização de recurso extra orçamentário para
programas governamentais com propósito específico. Nestes casos, cabe à instituição estar preparada
com projeto para aproveitar as oportunidades quando as chamadas de editais forem lançadas.
4.3

Proposta do Modelo para Avaliação Ambiental

Tendo por base os pontos fortes e pontos fracos da Instituição, unidos à sua missão, visão e
política ambiental que evidenciam a responsabilidade da Instituição com questões de ordem
socioambiental, e considerando ainda sua estrutura organizacional, se busca desenvolver a integração
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do Balanced Scorecard sob quatro perspectivas institucionais: clientes/sociedade, orçamentária,
processos internos e aprendizagem/crescimento, conforme exposto na Figura 1:
Figura 1: Proposta de Mapa Estratégico Ambiental para Instituição Federal de Ensino.

Fonte: elaborado pelos autores.

Após a operacionalização das estratégias da organização em objetivos, nas próximas etapas do
estudo se busca apresentar a proposta de mensuração (objetivos, indicadores, iniciativas e
responsabilidades) para as quatro perspectivas apresentadas. Convém salientar que este estudo é apenas
uma proposta de avaliação, e que ficou limitado ao desenvolvimento da ferramenta, isto é, não chegou
à fase de medição e estabelecimento das metas futuras.

4.3.1 Perspectiva Cliente/Sociedade
Ao observar o negócio e as características da instituição amostra do estudo, verifica-se que seus
clientes são os alunos e a sociedade como um todo que pode ser beneficiada com o resultado de suas
ações. Na análise de sua missão, visão e política ambiental, observou-se que está incluso o
compromisso com o meio-ambiente, onde a instituição se propõe a contribuir para a minimização dos
impactos ambientais, por meio da oferta de ensino gratuito e de qualidade, de acordo com os arranjos
produtivos locais, sociais e culturais.
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Como fator crítico de sucesso está o reconhecimento da instituição, pelos alunos e comunidade,
como referência em gestão socioambiental. Para que este reconhecimento aconteça, a organização pode
trabalhar sobre as seguintes ações:
Quadro 03: Proposição BSC Ambiental – Perspectiva Cliente/Sociedade
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

Inserir a responsabilidade Socioambiental nas
ementas das disciplinas
Promover eventos ambientais observando as
CLIENTE/SOCIEDADE características regionais
Estimular o desenvolvimento de pesquisas
socioambientais

INDICADOR / KPI
N⁰ de cursos que em seu currículo
contempla questões socioambientais
N⁰ de eventos realizados/promovidos
N⁰ de publicações relativas ao tema

INICIATIVA
Inclusão de temas atinentes a responsabilidade
socioambiental nas ementas das disciplinas.
Envolvimento com entidades locais; participação
em grupos de estudo.
Lançar editais com projetos socioambientais;
estimular a participação dos alunos e servidores
em eventos.

RESPONSÁVEL
PROEN
PROEX
PROPI

Fonte: elaborado pelos autores.

O resultado das ações desenvolvidas sob esta perspectiva produzem efeitos representativos na
sociedade, pois cada aluno, ou membro da comunidade que participar de um evento proporcionado pela
instituição, pode ser um multiplicador dos conhecimentos adquiridos, produzindo grandes benefícios
socioambientais.

4.3.2

Perspectiva Orçamentária

Por ser uma instituição governamental sem finalidade de obtenção de lucros, a perspectiva
financeira da instituição está voltada mais para a eficiência e eficácia na execução orçamentária. Desta
forma, é mais adequado substituir o termo Perspectiva Financeira por Perspectiva Orçamentária.
Kaplan e Norton (1997, p. 188 e 189) exprimem que para os órgãos públicos, “a perspectiva financeira
representa uma limitação, não um objetivo”, afinal, os gastos estão limitados aos orçamentos. “É por
isso que o sucesso deve ser medido pelo grau de eficácia e eficiência com que as organizações atendem
às necessidades de seus participantes”.
Ao abordar sobre a questão socioambiental, um fator crítico para o sucesso seria a designação
de parte do orçamento para contemplar a questão socioambiental, seja por meio de descentralizações
para as Pró-Reitorias investir em ensino, pesquisa, extensão e capacitação dos servidores, ou até
mesmo na promoção de ações administrativas. A proposta de medição para o desempenho desta
perspectiva é a seguinte:
Quadro 04: Proposição BSC Ambiental – Perspectiva Orçamentária
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PERSPECTIVA

INDICADOR / KPI

OBJETIVOS
Executar todo o orçamento autorizado

Buscar recursos extra-orçamentário

RESPONSÁVEL

Orçamento executado
Orçamento autorizado

ORÇAMENTÁRIA

INICIATIVA
X 100 Planejar a execução orçamentária e realizá-la.

PROAD

Acompanhar divulgações dos órgãos superiores
N⁰ de Planos de Trabalho realizados
PROEN/PROAD/PROEX/
quanto a existência de recursos disponíveis, e
com êxito
PROPI
desenvolver Planos de Trabalho coerentes.

Fonte: elaborado pelos autores.

A eficiência e eficácia na execução orçamentária são imprescindíveis para o crescimento e
reconhecimento de uma instituição. Se a instituição demonstra sua responsabilidade para com a
aplicação dos recursos públicos, maior é a possibilidade de aumentar o orçamento e consequentemente
os investimentos, inclusive em questões socioambientais.

4.3.3

Perspectiva de Processos Internos

Na perspectiva de processos internos, está presente a operacionalização das ações institucionais.
Na concepção de Kaplan e Norton, conforme exposto na revisão teórica deste estudo, para atender as
perspectivas de clientes/sociedade e financeira (orçamentária), a instituição precisa melhorar os pontos
fracos identificados na análise o ambiente interno. Alguns dos fatores negativos identificados foram a
troca de gestão e a gestão inexperiente, bem como a nomeação para cargos favorecida pela gestão
política em detrimento da gestão por competência.
Desta forma, um dos fatores críticos de sucesso evidenciado, é o acompanhamento contínuo das
ações executadas por servidores efetivos daquela unidade gestora, bem como pelo setor de Auditoria
Interna. Outros fatores que podem ser aperfeiçoados são: a melhoria nos sistemas de informação; a
redução no consumo de energia elétrica e água; o incentivo a compras/contratações sustentáveis; a
redução do lixo gerado; e o investimento em construções sustentáveis. Para melhorar o desempenho da
instituição nesta perspectiva de processos internos, sugere-se a mensuração nos seguintes quesitos:

Quadro 05: Proposição BSC Ambiental – Perspectiva Processos Internos
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PERSPECTIVA

OBJETIVOS
Realizar Auditorias de Natrureza
Socioambientais
Desenvolver projetos sustentáveis na
execução de obras
Estimular a adoção de tecnologia limpa
Fazer compras sustentáveis

INDICADOR / KPI
N⁰ de Auditorias Ambientais
Realizadas
N⁰ de editais que contemplam
questões socioambientais
N⁰ de editais baseados nos
preceitos da TI Verde
Aquisições Sustentáveis

INICIATIVA
Inclusão de Auditorias Ambientais no PAINT
Elaborar projetos sustentáveis: iluminação, reuso da água,
descarte adequado de resíduos...
Especificar itens nos editais que atendam aos princípios da TI
Verde: baixo consumo energia, substancias menos tóxicas...

RESPONSÁVEL
AUDIT
ENG
TI

Elaborar editais com exigências ambientais

PROAD/COMPRAS

Especificar critérios sustentáveis nos editais de contratação
relativos ao uso de EPI, descarte adequado de resíduos, selo
ruído nos eletrônicos...

PROAD/COMPRAS

Aquisição de torneiras com sensor, promover o reuso de água
quando possível...

TODOS

Aquisição de lâmpadas econômicas, projetar construções com
aproveitamento da luz solar...

TODOS

Total de aquisições

PROCESSOS
INTERNOS

Inserir critérios de sustentabilidade na
contratação de terceiros
Combater o desperdício de água
Combater o desperdício de energia
Reduzir o lixo gerado
Respeitar a Conformidade Legal
Organizar a movimentação de bens em
desuso

N⁰ de contratos com requisitos
sustentáveis
Consumo Mensal
N⁰ Usuários
ConsumoMensal
N⁰ Usuários

Peso total de resíduos
Redução no descarte de resíduos gerados.
descartados, por tipo de resíduos.
N⁰ de não conformidades legais
Ficar atento às legislações e regulamentos.
registradas
Quantidade de bens inutilizados Disponibilizar, e comunicar os bens que estão em desuso.

TODOS
TODOS
PROAD/PATRIM

Fonte: elaborado pelos autores.

Visando minimizar as consequências destes fatores, uma das possibilidades é que a instituição
designe uma comissão ou grupo de servidores que não estejam diretamente envolvidos com questões
políticas, a fim de que na troca de gestão, as ações socioambientais não fiquem prejudicadas. Outro
fator importante é o acompanhamento constante das ações, por meio de auditorias.

4.3.4

Perspectiva Aprendizagem e Crescimento

Na perspectiva de aprendizagem e crescimento estão presentes todas as formas de
aperfeiçoamento e capacitação dos servidores, sejam eles gestores, docentes, técnicos administrativos,
estagiários e até mesmo terceirizados/contratados. Os objetivos estabelecidos nesta perspectiva,
segundo Kaplan e Norton (1997, p. 131) “oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução de
objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas... e são os vetores de resultados excelentes nas três
primeiras perspectivas do Scorecard”.
Desta forma, os fatores críticos de sucesso institucional é a capacitação dos gestores, docentes,
técnicos administrativos, estagiários e contratados; e o investimento na motivação dos mesmos para
que estes contribuam sempre para o andamento dos processos. Olhando sob a ótica da responsabilidade
socioambiental, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, algumas das situações que podem ser
mensuradas são:

Quadro 06: Proposição BSC Ambiental – Perspectiva Aprendizagem e Crescimento
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PERSPECTIVA

OBJETIVOS

INDICADOR / KPI

Sensibilizar os gestores sobre a importancia da gestão
N⁰ de gestores sensibilizados
socioambiental
Capacitar os servidores sobre a responsabilidade
N⁰ de servidores capacitados
APRENDIZAGEM E socioambiental
CRESCIMENTO
Estimular a qualidade de vida no ambiente de trabalho Satisfação dos servidores
Promover eventos de capacitação socioambiental para
os docentes

N⁰ de docentes capacitados

INICIATIVA

RESPONSÁVEL

Organizar cursos/treinamento

PRODHS/DGP

Organizar cursos/treinamento

PRODHS/DGP

Elaborar instrumento de avaliaçao da satisfação

PRODHS/DGP

Organizar cursos/treinamento

PRODHS/DGP

Fonte: elaborado pelos autores.

A capacitação e a constante sensibilização de todas as pessoas que se relacionam de alguma
forma com a instituição, sejam eles servidores docentes ou técnicos administrativos, alunos,
prestadores de serviços ou estagiários, é o fator primordial para o bom desempenho ambiental de todas
as perspectivas da instituição. Desta forma, para não ficar frágil em seus processos, a instituição tem
necessidade de investir constantemente na capacitação dos entes com que se relaciona, de forma a fazer
com que estes entendam e contribuam para alcançar os objetivos estabelecidos. De outro modo, se o
servidor se sente valorizado e motivado em suas atividades, o rendimento no desempenho de suas
funções é enriquecido.

4.4

Análise dos Resultados

Em análise comparativa aos trabalhos correlacionados consultados, constatou-se que a maioria
dos estudos traz abordagens teóricas sobre os pontos fortes e pontos fracos do BSC, as limitações e
implicações de sua aplicabilidade no setor público ou então os desafios para sua implementação. A
parte prática e a abrangência do BSC nas instituições, tais como o mapa estratégico, a definição dos
KPI’s e a aplicação do modelo é mais escasso de encontrar em referências publicadas. Neste estudo
particularmente, a praticidade de um modelo de gestão ambiental foi exposta apenas no estudo
realizado por Mendes et al (2012), o qual é direcionado para a gestão de resíduos sólidos do Município
de Loulé, no sul de Portugal.
No estudo realizado por Kolk e Mauser (2002) as autoras apresentaram um rol de pesquisas que
foram realizadas para tentar melhor compreender e avaliar o desempenho ambiental em instituições,
analisando as características, pontos fortes e pontos fracos evidenciados em cada modelo. Uma das
conclusões apresentadas pelas autoras é que, apesar do valor que cada modelo representa para fins
práticos e educacionais, ficou comprovado por meio de estudos que os modelos existentes não podem
ser facilmente aplicados ao comportamento real das organizações devido às particularidades de cada
uma. Desta forma, para a realização da proposta apresentada neste trabalho, foram observados os
aspectos práticos do cotidiano da organização amostra do estudo, levando-se em consideração sua
missão, visão, política ambiental, bem como sua estrutura organizacional.
Na análise sobre a utilização do BSC como ferramenta de gestão de desempenho no setor
público, Northcott e Taulapapa (2011) evidenciaram junto à gestores públicos usuários da metodologia
que este proporciona alguns benefícios, tais como: possibilita acompanhar o desempenho das
atividades, melhora a transparência (comunicação abrangente) e facilita a prestação de contas. Todavia,
as autoras citam que para uma implantação bem sucedida do BSC, há necessidade de: modificar o BSC
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de forma que este corresponda ao contexto e estratégia da organização; ter constante apoio da gestão;
dispender os recursos financeiros necessários para as iniciativas do BSC; manter aprendizagem
continuada; e revisá-lo/adaptá-lo após a implementação. Seguindo esta linha de pensamento e
considerando a limitação na falta de aplicabilidade da proposição, se tem a consciência de que o
modelo de BSC ambiental proposto pode sofrer adaptações em decorrência de mudanças ambientais e
também organizacionais, no intuito de atender plenamente aos objetivos estratégicos institucionais.
Em outro cenário, Munck, Oliveira e Bansi (2011) realizaram uma análise sobre os indicadores
de ecoeficiência utilizados na metodologia do World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) e Global Reporting Initiative (GRI) em observação aos Princípios de Bellagio. Estes
Princípios apontam dez situações que devem ser observadas no processo de desenvolvimento de
indicadores para mensuração da sustentabilidade: considerar a visão e metas da organização;
contemplar uma perspectiva holística; considerar elementos essenciais; definir um escopo adequado;
ter foco prático; ser aberto e transparente; proporcionar uma comunicação efetiva; obter ampla
participação; ser avaliado constantemente e assegurar capacidade institucional. Para a elaboração dos
indicadores propostos no BSC Ambiental, salienta-se que muitos destes princípios foram considerados
na intenção de atender questões práticas da instituição amostra do estudo, sob quatro perspectivas:
cliente/sociedade, orçamentário, processos internos e aprendizagem e crescimento. Em momento
ulterior, o estudo será aplicado para avaliar sua eficácia na gestão ambiental da Instituição de Ensino
Profissional e Tecnológico para a qual foi desenvolvido.

5.

CONCLUSÕES

Com a realização deste estudo, se buscou a proposição de um modelo estruturado para avaliar o
desempenho ambiental em uma Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo por
base sua missão, visão, política ambiental e estrutura organizacional, utilizando como ferramenta de
apoio a metodologia do Balanced Scorecard.
Para elaborar o modelo, se fez necessário conhecer com mais profundidade os propósitos e a
estrutura organizacional da Instituição amostra do estudo. Nesta consulta, foi evidenciado que a
Instituição tem presente em seu propósito existencial, bem como em sua visão, missão e política
ambiental, a preocupação com o desenvolvimento socioambiental. Desta forma, considerando a
estrutura organizacional da instituição, seus pontos fortes e pontos fracos, e as ameaças e
oportunidades, foi proposto o modelo prático para avaliação do desempenho ambiental da instituição
sob o enfoque de quatro perspectivas: clientes/sociedade, orçamentário, processos internos e
aprendizagem e crescimento.
Em consequência à menção apresentada nos estudos de Kranjc e Glavic, de Campos e Selig, de
Coral, bem como de Munck, Oliveira e Bansi, para a elaboração do modelo proposto se buscou a
definição de indicadores que refletem as características da organização, que estão alinhados com seus
objetivos, que são claros, precisos e de fácil obtenção. Um diferencial do estudo em relação a pesquisas
similares consultadas é a evidenciação do mapa estratégico e a definição das chaves indicadoras de
desempenho que raramente são expostos em estudos publicados desta natureza.
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Todavia, salienta-se que o estudo não esgotou todas as possibilidades de evidenciação dos
indicadores para medição do desempenho ambiental que podem ser aplicados na organização. Da
mesma forma, ficou limitado apenas à proposição do modelo de medição, sem a devida aplicação.
Como sugestão para futuros estudos, num curto prazo fica a aplicação do modelo proposto na
instituição amostra do estudo, e quem sabe até em outras Instituições de ensino com perfil e
características semelhantes. Em médio e longo prazo, pode ser feito um estudo sobre as consequências
e as vantagens econômicas e ambientais obtidas com a implementação da avaliação ambiental na
instituição.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, M. M. Como Preparar Trabalhos para Cursos de Pós-graduação: noções práticas. 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2002.
BOSTAN, I.; GROSU, V. Contribution of Balance Scorecard Model in Efficiency of Managerial
Control. Journal for Economic Forecasting, Bucaresti, v.3, p. 178-199, 2011. Disponível em:
http://econpapers.repec.org/article/rjrromjef/v_3a_3ay_3a2011_3ai_3a3_3ap_3a178-199.htm. Acesso
em: 26 fev. 2013.
BRASIL. Presidência da República. Lei n⁰ 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 27 fev. 2013.
CAMPOS, L. M. de S.. SGADA – Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho Ambiental: uma
proposta de implantação. 2001. 220 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia
de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2001.
CAMPOS, L. M. de S.; SELIG, P. M.. SGADA – Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho
Ambiental: a aplicação de um modelo de SGA que utiliza o Balanced Scorecard (BSC). Revista
Eletrônica de Administração, Porto Alegre, vol. 8, n⁰ 6, p. 1-23, nov-dez, 2002. Disponível em:
<http://seer.ufrgs.br/read/article/view/42729/27084>. Acesso em: 04 mar. 2013.
CAMPOS, L. M. de S.; MELO, D. A. de. Indicadores de Desempenho dos Sistemas de Gestão
Ambiental (SGA): uma pesquisa teórica. Produção, São Paulo, vol. 8, n⁰ 3, p. 540-555, set/dez. 2008.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010365132008000300010>. Acesso em: 10 mar. 2013.
CORAL, E. Modelo de Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade Empresarial. 2002. 275
f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2002.

XV ENGEMA 2013

16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

GOH, S. C. Making Performance Measurement Systems more Effective in Public Sector Organizations.
Measuring Business Excellence, vol. 16, p. 31 – 42, 2012. Disponível em:
<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021723>. Acesso em: 27 fev. 2013.
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Disponível em: <www.ifc.edu.br/site>. Acesso em: 27 fev. 2013.
______. Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI). Disponível em: <www.ifc.edu.br/site>.
Acesso em: 27 fev. 2013.
______. Pró-Reitorias. Disponível em: <www.ifc.edu.br/site>. Acesso em: 27 fev. 2013.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. Tradução de Luiz
Euclydes Trindade Frazão Filho. 21. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
KOLK, A.; MAUSER, A.. The evolution of environmental management: from stage models to
performance evaluation. Business Strategy and the Environment, v. 11, nº 1, p. 14-31, jan-fev, 2002.
Disponível em: < http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.316/pdf>. Acesso em: 15 fev. 2013.
KRAJNC, D.; GLAVIC, P. Indicators of Sustainable Production. Clean Techn Environ Policy, vol.
5, p. 279 – 288, 2003.
MENDES, P.; SANTOS, A. C.; PERNA, F.; TEIXEIRA, M. R. The balanced scorecard as an
integrated model applied to the Portuguese public service: a case study in the waste sector. Journal of
Cleaner Production, n. 24, p. 20-29, 2012. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611004422>. Acesso em 10 fev. 2013.
MUNCK, L.; OLIVEIRA, F. A. C. de; BANSI, A.C.. Ecoeficiência: Uma Análise das Metodologias de
Mensuração e seus Respectivos Indicadores. Revista de Gestão Social e Ambiental. São Paulo, v. 5,
n. 3, p. 183-199, set/dez. 2011. Disponível em: < http://www.revistargsa.org/rgsa/article/view/183199/pdf_35>. Acesso em: 12 mar. 2013.
NORTHCOTT, D.; TAULAPAPA, T. M.. Using the balanced scorecard to manage performance in
public sector organizations: Issues and challenges. International Journal of Public Sector
Management, v. 25, n. 3, p. 166-191, 2012. Disponível em: <
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17024597>. Acesso em: 17 fev. 2013.
PADOVEZE, C. L. Controladoria Estratégica e Operacional, Conceitos, Estruturas e Aplicações.
São Paulo: Pioneira Thomson, 2005.
RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M.. Metodologia da Pesquisa Aplicável às Ciências Sociais. In:
BEUREN, I. M. (Org.). Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teoria e
Prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Cap. 3. p. 76-97.
XV ENGEMA 2013

17

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

RICHARDSON, R. J.. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 334 p.
THEODORO, S. H.; CORDEIRO, P. M. F.; ZEKE BEKE. Gestão Ambiental: uma prática para mediar
conflitos ambientais. In: II Encontro da ANNP, 2004, Indaiatuba, São Paulo. Disponível em:
<http://www.fecra.edu.br/admin/arquivos/ARTIGO_01.pdf>. Acesso em 24 fev. 2013.
VALLE, C. E. do. Como se Preparar para as Normas ISO 14000: Qualidade Ambiental. São Paulo:
Pioneira, 1995.

XV ENGEMA 2013

18

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES - GESTÃO COMPARTILHADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Letícia Antera da Silva
Faculdade de Tecnologia de Jales
letícia.silva20@fatec.sp.gov.br
Juliana Teodoro Piovezan Adami
Faculdade de Tecnologia de Jales
juteadoroadami@hotmail.com
keli Aparecida Tiago
Faculdade de Tecnologia de Jales
kelitiago@yahoo.com.br
Glaucia Alvarez Tonin
Faculdade de Tecnologia de Jales
glaucia.tonin@fatec.sp.gov.br
Resumo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 prioriza o compartilhamento de responsabilidades do
processo produtivo, incluindo a logística reversa, aos geradores, consumidores e poder público, para a criação de
mecanismos e ações sustentáveis que de fato aconteçam. Essa lei considera como resíduos sólidos, entre tantos outros,
materiais, substâncias e gases contidos em recipientes, incluindo-se aí lâmpadas fluorescentes, que são lâmpadas a vapor de
mercúrio, capazes de produzir alta contaminação ao meio ambiente. Façanha problemática é o seu descarte, pois, de forma
incorreta, pode causar sérios danos à saúde e ao meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo conhecer o destino das
lâmpadas fluorescentes descartadas pelas instituições de ensino públicas estaduais do município de Jales-SP, bem como a
análise do conhecimento das instituições sobre a importância do seu descarte. Para atingir o objetivo, foi realizada uma
pesquisa quantitativa em cinco escolas estaduais, onde o tema foi questionado por meio de perguntas abertas e fechadas, que
foram respondidas pelos diretores de cada instituição. A pesquisa constatou que todas as escolas utilizam lâmpadas
fluorescentes e descartam-nas mediante o recolhimento de uma empresa terceirizada; no entanto, todos desconhecem o
escopo da referida lei.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Lâmpadas Fluorescentes, Educação Ambiental
Abstract: The National Policy on Solid Waste - Law 12.305/2010 prioritizes sharing responsibilities of the production
process including reverse logistics to the generators, consumers and public authorities, to create sustainable mechanisms and
actions that actually happen. This law considers as solid waste, among others, materials, substances and gases in containers
including, fluorescent lamps. Fluorescent lamps are mercury vapor lamps, which in their turn are capable of producing high
contamination to the environment. Problematic performance is its disposal, as it incorrectly can cause serious damage to
health and the environment. This paper aims to know the destiny of fluorescent lamps discarded by public educational
institutions of the state in the city of Jales-SP, as well as the analysis of the institutions knowledge on the importance of
disposing of these bulbs. To achieve the goal we conducted a quantitative survey in five state/public schools where the
subject-matter was asked through open and closed questions, which were answered by the directors of each institution.
Based on the research data it was observed that all schools use fluorescent lamps and they are discarded by a third party
gathering, however, all of them are unaware of the scope of that law.
Key-words: Solid Waste, Fluorescent Lamps, Environmental Education
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1 INTRODUÇÃO
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no
Rio de Janeiro em 1992, não foi tão midiática como a de 2012, mas, mesmo assim, foi consistente em
termos de diretrizes legais sobre questões ambientais. Mesmo a passos curtos e lentos, observam-se
desdobramentos de suas proposições.
Frente a isso, ocorre no Brasil a regulamentação, pelo Dec. 7404/2010, da Lei 12.305/2010 sobre
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que o principal foco é o compartilhamento de
responsabilidades referentes a todo o processo produtivo, além da logística reversa. Está nas mãos dos
geradores de resíduos sólidos, consumidores e poder público a criação de mecanismos para que ações
sustentáveis de fato, aconteçam (BRANDÃO; OLIVEIRA, 2012). Na prática o que se vê são as
dificuldades operacionais, de responsabilidades, de conscientização e educação.
Para Brandão e Oliveira (2012), o importante nessa lei é a priorização a não geração, a redução,
reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos e por fim a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.
A Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) considera como resíduos sólidos, entre tantos outros,
materiais, substâncias e gases contidos em recipientes e, nesse caso, incluem-se aí lâmpadas
fluorescentes.
Lâmpada de baixa pressão ou popularmente conhecida como lâmpada fluorescente foi criada por
Nikola Tesla em 1938. É de extrema necessidade tanto em uso doméstico quanto comercial e industrial,
representando cerca de 70% da iluminação artificial hoje no mundo (AENAI, 2012).
Segundo Dias (2006), a descarga elétrica é a estrutura de funcionalidade das lâmpadas de
descarga (fluorescentes) entre dois eletrodos no interior do tubo. Esse tubo normalmente é constituído
por quartzo, ou por óxido de alumínio policristalino (PCA), envolvido como forma de proteção, por um
bulbo similar ao da lâmpada incandescente. Em alguns casos de lâmpadas de descarga, não existe o
bulbo.
Entre as lâmpadas de descarga, há a lâmpada a vapor de mercúrio, que possui tubo de quartzo
preenchido de um gás nobre (normalmente o argônio), além do mercúrio. Ainda segundo Dias (2006),
as lâmpadas utilizadas nas residências apresentam vapor de mercúrio sob baixa pressão sem bulbo, que
possui em seu tubo de descarga (a própria lâmpada) uma camada fosforescente constituída de diversos
elementos químicos com propriedades fosforescentes, entre eles o fósforo.
De acordo com Naime e Garcia (2004), ao serem rompidas, as lâmpadas fluorescentes liberam
vapor de mercúrio contaminando inicialmente quem estiver manuseando-as e, nesse caso, a
contaminação se dá por inalação. O período de tempo de liberação do vapor de mercúrio irá variar em
função da temperatura e pode levar semanas.
Se os resíduos das lâmpadas forem jogados no solo, o mercúrio aí presente pode contaminar o
solo, a água e se inserir na cadeia alimentar.
O mercúrio se acumula nos organismos dos seres vivos ao longo da cadeia alimentar, processo
conhecido como magnificação. A quantidade do mercúrio em lâmpadas fluorescentes varia de acordo
com o tipo de lâmpada, mas vem reduzindo ao longo dos anos (DURÃO JUNIOR; WINDMÖLLER,
2008).
Advém desses fatos a grande preocupação com o descarte incorreto desses resíduos.
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Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX (2013), existe um tratado
global para a diminuição e até a extinção do uso de mercúrio até 2025 na fabricação de vários produtos
e em processos industriais.
Para Raposo (2001), o descarte de lâmpadas é predominantemente feito no lixo comum, sem
separação, sendo os maiores geradores de descarte de lâmpadas fluorescentes o setor público e o
industrial.
O Brasil produz cerca de 40 milhões de lâmpadas fluorescentes que são descartadas anualmente
em lixões e aterros sanitários, constituindo risco de contaminação da água e do solo (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA, 2013).
É preciso considerar que o país apresenta 5564 municípios e que 2810 (50%) descartam resíduos
sólidos em lixões sem nenhuma preocupação com a qualidade sanitária e ambiental (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).
A disparidade cultural e social ainda é muito grande entre diferentes regiões do Brasil, com
grandes dificuldades quantos às questões educativas ambientais. Dessa forma, uma lei como a de
resíduos sólidos, que impõe uma grande responsabilidade também aos municípios, torna-se difícil de
ser discutida, internalizada e aplicada.
Quando se trata de reciclagem de lâmpadas fluorescentes, observa-se que tal processo implica a
separação de seus componentes, como o mercúrio, o vidro e o alumínio. Esses itens devem ser
mantidos separados para que haja o seu reaproveitamento.
No Brasil, há apenas quatro unidades recicladoras, localizadas em Santa Catarina, em São Paulo,
no Paraná e no Rio Grande do Sul, e esse é o principal problema para que ocorra o descarte correto das
lâmpadas, visto que longas distancias podem elevar o custo da reciclagem. Na região metropolitana do
Rio de Janeiro e de São Paulo, uma alternativa para o descarte das lâmpadas foi a reciclagem artesanal,
que aproveita o vidro para fabricação de peças decorativas (PEREIRA; YALLOUZ, 2004). Porém,
Yallouz, Bortolozzo e Carvalho (2006) complementam relatando que o efluente gerado na lavagem das
lâmpadas contém alto teores de mercúrio.
Segundo MOMBACH et al. (2006), uma das formas de reciclar as lâmpadas fluorescentes é
fazendo o reaproveitamento do vidro para a produção de fritas para revestimento cerâmico. Os vidros
das lâmpadas fluorescentes passam por uma lavagem especial e em seguida são classificados conforme
a norma brasileira de resíduos sólidos, através de extrato solubilizado e lixiviado.
O que se observa é que há alternativas implantadas e em estudo para o reaproveitamento desses
resíduos sólidos, no entanto, essas possibilidades de reciclagem estão em regiões concentradas e
distantes das demais regiões, os municípios ainda não estão reunidos e organizados para obter
benefícios com essa lei.
Este trabalho tem como objetivo conhecer o destino das lâmpadas fluorescentes descartadas pelas
instituições de ensino público estadual do município de Jales-SP, bem como o conhecimento das
instituições sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e que mostra, por meio dos resultados, as opiniões e
informações quanto ao uso e descarte de lâmpadas fluorescentes. O estudo foi realizado em cinco
escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio do município de Jales-SP.
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Foi aplicado um questionário estruturado em perguntas abertas, em que o entrevistado poderia
expressar sua opinião, e fechadas, em que deveria adequar-se às alternativas. O questionário era
composto por questões relativas ao tipo de lâmpadas utilizadas; quantidade utilizada por mês; tempo de
utilização das lâmpadas; tempo de vida útil; forma de descarte e conhecimento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. O questionário foi respondido pelo diretor de cada instituição de ensino, visando
assim obter as informações necessárias.
Os dados obtidos foram analisados pelo aplicativo Microsoft Office Excel, gerando assim os
dados estatísticos. Foi realizada uma revisão de literatura para o conhecimento do tema, na qual se
buscou conhecer a composição das lâmpadas, quantidade produzida no país, os impactos gerados ao
meio ambiente e a possibilidade de sua reciclagem. As entrevistas foram realizadas de 03 de junho a 10
de junho de 2013.
3 RESULTADO E DISCUSSÕES
Por meio dos dados coletados, pode-se observar que em todas as cinco escolas públicas estaduais
há a utilização de lâmpadas fluorescentes e que em uma (20%) também se usam lâmpadas
incandescentes, porém essas são destinadas somente para a iluminação do estacionamento da escola.
De acordo com os dados da Figura 1, 60% das instituições utilizam as lâmpadas fluorescentes
durante 12 horas por dia e 40% utilizam durante 16 horas.

Figura 1- Tempo de utilização das lâmpadas por dia (horas)

Em quatro instituições (80%), as lâmpadas fluorescentes utilizadas contam com uma vida útil de
mais de 6 meses, e em uma (20%) a durabilidade das lâmpadas é de menos de 6 meses (Figura 2).
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Figura 2 – Tempo da vida útil de lâmpadas fluorescentes
utilizadas nas escolas

Esses resultados estão aquém do que poderia ocorrer, pois, de acordo com Naime e Garcia
(2004), a vida útil de lâmpadas fluorescentes está em torno de 3 a 5 anos. Em muitos casos, a baixa
qualidade de instalações elétricas compromete esse período.
A Figura 3 mostra dados referentes à quantidade de lâmpadas que são repostas por mês nas
escolas analisadas.
Figura 3 – Quantidade de lâmpadas repostas nas unidades de
ensino

Mais de 20 lâmpadas são repostas por mês em 60% das unidades de ensino analisadas, isso
equivale a mais de 900 lâmpadas por ano nas cinco escolas pesquisadas. Também é importante
considerar a grande quantidade de lâmpadas utilizadas atualmente no setor industrial, comercial e
residencial, o que gera um montante considerável de resíduos.
Com relação ao descarte, todas as instituições pesquisadas relataram guardar as lâmpadas
queimadas em local apropriado e que a coleta é realizada por uma empresa terceirizada específica que
presta esses serviços ao governo do Estado, mas nenhum representante das escolas sabe o que é feito
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com essas lâmpadas. Elas são armazenadas na própria instituição e a coleta pela empresa tem uma
periodicidade anual. Nenhuma escola joga as lâmpadas no lixo comum.
É relevante destacar que todos os representantes afirmaram saber da importância da reciclagem
dessas lâmpadas em não poluir o meio ambiente pela questão do mercúrio, mas, em pesquisa realizada
por Raposo (2001), o setor público em geral desconhece os efeitos causados pelo mercúrio existentes
nelas.
Todos os diretores das escolas pesquisadas relataram a falta de informação sobre a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos. Para eles a mídia deveria divulgar mais sobre o assunto e mostrar os
benéficos que a reciclagem traz, principalmente porque o gerador dos resíduos tem uma
responsabilidade muito grande nesse processo. Isso constitui um projeto mais abrangente em que
necessariamente se envolvam todos os atores desse processo de produção, consumo e descarte, o que
não vem acontecendo.
Há que considerar que o município de Jales-SP apresenta uma cooperativa de coletores de
resíduos sólidos, que coleta as lâmpadas separadas pela população, mas a quantidade é irrisória para
que sejam encaminhadas para a reciclagem, inviabilizando esse processo. Falta, portanto, uma das
partes mais importantes: a sensibilização e conscientização da população, fundamentais na educação
ambiental.
Aqui cabe uma reflexão sobre as práticas de educação ambiental implantadas nas redes de ensino
atualmente. Percebe-se que as novas gerações estão continuamente inseridas em projetos ambientais
principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, no entanto, questões mais amplas como a
gestão de resíduos sólidos que deveriam ter um caráter mais inclusivo e que interferem diretamente na
vida de todas as pessoas ainda são pouco discutidas.
Além disso, o setor público deve se mobilizar e encontrar alternativas para um trabalho conjunto,
até com outros municípios, de acordo com suas realidades.
CONCLUSÃO
Pelos dados coletados, pode-se concluir que a utilização de lâmpadas fluorescentes ocorre em
todas as escolas pesquisadas e que há uma logística de coleta das lâmpadas em desuso por parte da
Secretaria Estadual de Educação.
Embora todos os entrevistados expressem conhecer a importância de um descarte adequado para
esses resíduos, observa-se a falta de informação sobre o escopo e aplicabilidade da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
É notório que nem o consumidor e nem os intermediários nessa comercialização sabem o que
devem e de que forma devem proceder para que os resíduos tenham algum destino produtivo, ficando
aí uma lacuna para o desenvolvimento de políticas públicas que contemplem também a educação
ambiental.
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Produto sustentável: Equipamento de Proteção Individual (EPI) fabricado com plástico verde
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Resumo: Este estudo analisou o caso da fabricação do Equipamento de Proteção Individual (EPI) utilizando como matériaprima biopolímeros produzidos a partir do etanol da cana-de-açúcar, conhecido como polipropileno verde, produzido desde
2008 pela Braskem. Este artigo estudou o EPI destinado à proteção da cabeça do empregado, denominado de capacete pela
Norma Reguladora nº 6, que é utilizado nas situações de exposição a agentes meteorológicos e em cenários de trabalho em
locais onde exista risco de impactos provenientes de queda ou projeção de objetos, queimaduras, choque elétrico e
irradiação solar. A MSA, empresa fabricante do capacete sustentável, efetuou um inventário das emissões de gás carbônico
(CO2) para a atmosfera comparando os dois processos de fabricação do casco do capacete, relativo ao período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2011. Concluiu que por unidade produzida o capacete sustentável (polietileno verde e
pigmentos) sequestra 231g de CO2 da atmosfera, enquanto na produção do capacete com as matérias-primas tradicionais
(polietileno petroquímico e pigmentos), verificou que para cada unidade produzida são emitidos 1029 g de CO 2 na
atmosfera. O estudo de caso mostrou que a substituição da matéria-prima levou a redução do impacto gerado na produção
de capacetes.
Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida (ACV); Ecoeficiência; Equipamento de proteção individual (EPI); Plástico
verde; Produto sustentável.

Abstract: This study analyzed the case of manufacturing of Personal Protective Equipment (PPE) using as raw material
biopolymers produced from sugarcane ethanol, known as green polypropylene, produced by Braskem since 2008. This
paper studied the PPE for the employee’s head protection, named helmet by Brazilian Regulatory Standard NR 6, which is
used in situations of exposure to weather and work scenarios in places where there is risk to impact from falling or
projecting objects, burns, electric shock, and solar radiation. The MSA, sustainable helmet manufacturer, made an inventory
of greenhouse gas emissions to the atmosphere by comparing the two manufacturing processes of the helmet shell, covering
January 1 to December 31, 2011 period. Concluded that the sustainable helmet (green polyethylene and pigments) 231g
sequester CO2 from the atmosphere per produced unit, while the helmet’s production with traditional raw materials
(polyethylene and petrochemical pigments) found that for each unit produced are emitted 1029 g of CO2 to the atmosphere.
The case study showed that substitution of raw materials has led to reduction in the impact generated in the helmets’
production.
Key-words: Life cycle assessment (LCA); Eco-efficiency; Personal protective equipment (PPE) Green plastic, Sustainable
Product.
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1 Introdução
A preocupação das companhias com questões ambientais faz parte da construção de uma nova
ética, porque a degradação do meio ambiente transcende as fronteiras dos países. O mundo passou a dar
atenção ao tema Sustentabilidade a partir do início dos anos 1990 por meio de on er ncias undiais
para assinatura de ratados nternacionais
rotocolo de
ontreal compromissou os pa ses
si nat rios a su stitu rem as su st ncias noci as
camada de o nio e o rotocolo de
oto
materializou os acordos para redução da emissão de Greenhouse Gas (GHG) ou Gases de Efeito Estufa
(GEE) porque agravam o efeito estufa (HEINZEN et al., 2011).
O aumento dos GEE decorrentes das alterações provocadas pelo homem na atmosfera terrestre
está fazendo com que a temperatura global do planeta aumente causando alterações climáticas,
ecológicas, econômicas e sociais. Nesse sentido, em 1989 a United Nations Environmental Program
(UNEP) lançou a Produção Mais Limpa que, pelo lado empresarial tem como objetivo, por um lado,
melhorar a eficiência, a lucratividade, e a competitividade das empresas, e por outro lado visa proteger
o meio ambiente, o consumidor e o trabalhador. Trata-se, portanto, de uma filosofia proativa e que
pode, assim prever potenciais impactos ambientais (GIANNETTI; ALMEIDA, 2006). Esses
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) permitem que governos incentivem projetos que
resultem na redução das emissões de GEE pelo homem.
As inovações tecnológicas de produtos ou processos são importantes para a gestão ambiental e
quanto mais proativa a organização, mais inovações tecnológicas voltadas ao meio ambiente serão
encontradas e que podem aumentar ou diminuir os impactos ambientais causados. Uma das alternativas
que vem sendo aplicadas pelas empresas na busca de uma maior vantagem competitiva é o
desenvolvimento de produtos sustentáveis (HEIZEN et al., 2011).
São considerados produtos sustentáveis aqueles que ao longo de todo o seu ciclo de vida não
agridam o meio ambiente, o que embora possa parecer uma utopia, as indústrias estão agindo de forma
a adotarem tecnologias de menor impacto ambiental, assim como o reaproveitamento de materiais e
resíduos (Green Building Council Brasil apud HEIZEN et al., 2011).
Assim, surgiu a seguinte questão de pesquisa:
Uma organização para ser inovadora sustentável consegue desenvolver um produto que
atenda as múltiplas dimensões da sustentabilidade, isto é, o ambiental, econômico e social?
Este trabalho tem por objetivo avaliar se a utilização do chamado plástico verde, proveniente da
biomassa da cana-de-açúcar, no processo de fabricação industrial, mais especificamente na produção de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), teve resultados positivos quanto à redução das emissões
dos GEE causadores do efeito estufa e como consequência, se resultou em uma alternativa viável na
contribuição de tornar o negócio sustentável para a empresa pesquisada.
Considerando esta perspectiva, se estudou o caso de um fabricante de EPI de renome no
mercado nacional e internacional a MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda.
(MSA), localizada na cidade Diadema, Estado de São Paulo. A empresa adotou a estratégia de
substituir a matéria-prima de origem petroquímica por outra de origem renovável utilizada na
fabricação de capacetes. Esta empresa produz capacetes industriais no Brasil desde 1978 e alcançou a
marca de mais de cem milhões de capacetes vendidos no mundo (MSA, 2012).
Para o desenvolvimento desta pesquisa, além desta introdução, será apresentado na seção dois
um breve referencial teórico, na seção três o procedimento metodológico utilizado, na seção quatro a
análise dos resultados, na seção cinco as considerações finais e posteriormente as referências.
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2 Referencial teórico
Serão abordados, neste tópico, os temas sustentabilidade, inovação, ecoeficiência e avaliação do
ciclo de vida, plásticos tradicionais e plásticos verdes, e equipamento de proteção individual.
2.1 Sustentabilidade
“A sustentabilidade do negócio pode ser entendida de modo convencional, isto é, como
capacidade de gerar recursos para remunerar os fatores de produção, repor os ativos usados e investir
para continuar competindo” (BARB ER et al 2010 p. 150) e exigindo alto grau de inovação, segundo
especialistas, num ambiente de incertezas (PAULA, 2009).
Para Boons, Baumann e Hall (2012) aumentar a sustentabilidade das atividades de produção e
de consumo exige a fundamentação das ações gerenciais e políticas na análise dos sistemas
econômicos, além das empresas e consumidores individuais.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento sustentável RIO+20 definiu que
“Desen ol imento sustent el é o modelo que pre a inte ração entre economia sociedade e meio
ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a
inclusão social e a proteção am iental” (R +20 2012)
Quando às políticas para o desenvolvimento sustentável estão em discussão, pesquisadores,
decisores políticos e profissionais descobriram que as ligações entre os agentes econômicos associados
com a produção e o consumo de um produto específico formam canais poderosos por meio dos quais os
esforços de sustentabilidade podem ser desenvolvidos e disseminados (BOONS; BAUMANN; HALL,
2012). A sustentabilidade corporativa não é uma estratégia isolada, mas algo que deverá ser totalmente
integrado na estratégia e nas operações das empresas e a questão premente é como incorporá-la no dia a
dia empresarial (LACY et al., 2010) fato esse que vem adquirindo cada vez mais importância pois
muitas pesquisas mostram que essa incorporação poderá trazer vantagens competitivas para essas
empresas (MENEZES et al., 2011).
Neste enfoque de inovação e sustentabilidade, Barbieri et al. (2010) definiram que não basta
que as empresas sejam inovadoras constantemente, mas que tenham esse objetivo, tendo em vista as
três dimensões da sustentabilidade:
a) Dimensão social – os impactos sociais das inovações nas comunidades dentro e fora da organização;
b) Dimensão ambiental – os impactos ambientais pelo uso de recursos naturais e pelas emissões de
poluentes;
c) Dimensão econômica – eficiência econômica, isto é, obtenção de lucro e geração de vantagens
competitivas.
Dessa forma, desponta nas organizações, o enfoque no desenvolvimento sustentável que busca
unir essas três dimensões, econômica, social e proteção, ao meio ambiente (MENEZES et al., 2011).
A maximização da exploração dos recursos naturais, a perturbação e consequente alteração dos
ciclos ecológicos e a eliminação de resíduos em ecossistemas requer soluções que se baseiam em uma
compreensão transdisciplinar das cadeias de produção (BOONS; BAUMANN; HALL, 2012).
O desenvolvimento de novos produtos sustentáveis é uma tarefa complexa que requer o
equilíbrio sistêmico entre todos os envolvidos desde a produção até o consumo sejam os consumidores
finais, a comunidade, o governo que se relacionam durante todo o ciclo de vida dos referidos produtos.
Para que um produto seja considerado sustentável, é necessário que seja observado sob a ótica de seu
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ciclo de vida onde está alocada a dimensão ambiental e seus consequentes impactos (MARX; PAULA,
2011).
2.2 Inovação e ecoinovação
no ação se undo o
anual de slo da r ani ação para ooperação Econ mica e
Desen ol imento ( DE) é a implantação de ens ou ser iços no os ou si ni icati amente
melhorados, ou um processo como um novo método de marketing ou ainda um novo método
organi acional de pr ticas de ne cios ou nas relaç es e ternas ( DE 1
) que pode ser
complementado com chumpeter (1 1) como a ino ação sendo de inida como um processo
caracteri ado pela descontinuidade daquilo que est esta elecido
Tomando como base essa de inição emp e earson (200 ) de iniram “ecoino ação” como a
produção assimilação ou e ploração de um produto processo de produção ser iço ou método de
estão ou de ne cio que é no o para a or ani ação que resulta ao lon o do seu ciclo de ida em
reduç es de riscos am ientais da poluição e outros impactos ne ati os ao meio am iente comparado
com alternati as pertinentes ou se a a ecoino ação se re ere ecoe ici ncia um modo de atuação que
resulta da interseção de duas outras dimensões da sustentabilidade, a econômica e a social com o
ambiental.
A condição salientada comparando com alternati as pertinentes é undamental ao conceito de
inovação sustentável, pois os benefícios esperados devem ser significativos nas três dimensões da
sustentabilidade, portanto, não se trata apenas de reduzir impactos negativos, mas de avançar em
benefícios líquidos ao meio ambiente.
A inovação tem em seu escopo uma capacidade de gerar poder de mercado, que
invariavelmente tem sido utilizado por diversas or ani aç es como
que em 1 0 pre iu que as
soldas de chum o seriam anidas isto que o material é t ico e criou uma solda mais sustent el e
resistente ou o Wal-Mart ao solicitar aos seus fornecedores chineses que reduzissem desperdícios e
emissões. Ainda que essa posição de mercado forneça a oportunidade de gerar inovações sustentáveis,
não fica evidente como essa oportunidade pode ser estendida aos demais integrantes desses mercados.
Logo, pode se resumir que a inovação orientada para a sustentabilidade é uma erramenta que
permite abranger tanto as questões de sustentabilidade como também conquistar novos segmentos de
clientes e mercados, consistindo na inovação individualmente percebida por agregar valor positivo para
o capital global da firma, segundo Hansen, Grosse-Dunker e Reichwald (2009).
2.3 Ecoeficiência e Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
Definido pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 1992), a
ecoeficiência é alcançada pela entrega de mercadorias a preços competitivos e serviços que satisfaçam
as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, enquanto progressivamente reduz os impactos
ecológicos e a intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida a um nível pelo menos em linha com a
capacidade estimada da erra “A ecoe ici ncia aseia-se na ideia de que a redução de materiais e
energia por unidade de produtos ou serviços aumenta a competitividade da empresa, ao mesmo tempo
em que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso, seja como depósito de
res duos” (BARB ER 2011 p 138) J para Dema oro ic (2010 p 1 5) “[ ] si ni ica erar mais
produtos e serviços com menor uso dos recursos e diminuição da eração de res duos e poluentes” e
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segundo a ISO 14045 é o aspecto da sustentabilidade relativo ao desempenho ambiental de um sistema
de produto para um dado valor deste sistema (ISO 14045, 2012).
A metodologia de avaliação de ecoeficiência é relativamente nova e foi introduzida pela norma
da International Organization for Standardization – ISO 14045: Environmental management – Ecoefficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines, primeira edição de
15 de maio de 2012, ainda sem a sua norma correspondente da ABNT. Segundo Knight e Jenkis (2009)
adotar uma abordagem de ecoeficiência é um modo pelo qual um processo produtivo industrial pode
reduzir o impacto sobre o meio ambiente.
A avaliação de ecoeficiência é uma metodologia quantitativa de gestão que permite o estudo de
impactos ambientais durante o ciclo de vida de um sistema de produto em conjunto com o valor do
sistema de produto. O ciclo de vida do produto considera desde a extração da matéria-prima passando
por todas as suas fases como manufatura, uso etc. até a sua disposição final.
De acordo com a avaliação de ecoeficiência, os impactos ambientais são avaliados utilizando a
ACV conforme prescrito pelas outras normas (ISO 14040 e ISO 14044). Consequentemente, a
avaliação de ecoeficiência compartilha com a ACV muitos princípios importantes, como perspectiva de
ciclo de vida, completeza, abordagem de unidade funcional, natureza iterativa, transparência e
prioridade em uma abordagem científica (ISO 14045, 2012).
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) estuda os aspectos ambientais e os potenciais impactos ao
longo do ciclo de vida de um produto, ou seja, do berço ao túmulo, desde a aquisição da matéria-prima,
passando pelo sistema produtivo, uso e até sua disposição final (YELLISHETTY; MUDD; RANJITH,
2011).
A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) ou também chamada de Análise de Ciclo de Vida por
alguns autores brasileiros como Chehebe (2002), e conhecida internacionalmente por Life Cycle
Assessment (LCA) é uma técnica de avaliação de impacto ambiental. O método de ACV está descrito
pela norma NBR ISO 14040 – Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura
(ABNT, 2009a) e pela norma NBR ISO 14044 - Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida –
Requisitos e orientações (ABNT, 2009b).
Além da redução ou minimização dos prováveis impactos, uma ACV poderá prover a redução
de custos operacionais e valorização das organizações perante as partes interessadas no negócio. Isto é
feito por meio da compilação de um inventário de entradas e saídas pertinentes de um sistema (a
análise de inventário), avaliando os seus potenciais impactos (avaliação de impacto), e interpretação
dos resultados (a interpretação) em relação aos objetivos do estudo (EKVALL; FINNVEDEN, 2001;
FINNVEDEN, 1999).
A Figura 1 mostra o ciclo de vida genérico para o polímero aqui pesquisado.
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Figura 1 - Ciclo de vida ideal dos polímeros verdes
Fonte: Brito (2011).

2.4 Plásticos tradicionais e plásticos verdes
Os materiais poliméricos não biodegradáveis, provenientes de fontes fósseis, têm se tornado um
problema devido ao crescente número de descartes de forma não apropriada, por possuírem elevada
resistência a degradação e a demora de anos para se decomporem, segundo Brito et al. (2011). Por
outro lado se undo Bastos (200 p 225) “[ ] o desa io de uscar alternati as ao petr leo e a
estagnação do dinamismo tecnológico na área de polímeros petroquímicos explicam em grande medida
o envolvimento recente em biopolímeros, no plano internacional de tradicionais empresas qu micas”
Algumas tentativas de reaproveitamento dos polímeros não-biodegradáveis, a reciclagem,
poderá ser realizada de algumas formas e entre elas estão (PLASTIVIDA, 2011):
a) Reciclagem química: processo no qual o pol mero é reprocessado trans ormando-se em
petroquímicos básicos como monômeros ou misturas de hidrocarbonetos, que servem como matériaprima em refinarias ou centrais petroquímicas, para a obtenção de produtos nobres de elevada
qualidade;
b) Recicla em mec nica consiste na con ersão dos descartes pl sticos p s-industriais ou p s-consumo
em grânulos, que podem ser reutilizados na fabricação de outros produtos, tais como sacos de lixo,
solados, pisos, conduítes, componentes de automóveis, fibras em ala ens não-alimentícia e muitos
outros. No Brasil estima-se que sejam reciclados mecanicamente 15% dos res duos pl sticos p sconsumo;
c) Recicla em ener ética é a tecnolo ia que trans orma li o ur ano em ener ia elétrica e térmica um
processo amplamente utili ado no e terior e que apro eita o alto poder calor ico contido nos pl sticos
para uso como com ust el o Brasil este tipo de recicla em não é aplicado impedindo o pa s de
obter uma maneira eficiente de reciclar o lixo.
Polímeros verdes ou polímeros sustentáveis são os polímeros que durante a síntese,
processamento e degradação, isto é, durante o seu ciclo de vida, produzem menor impacto ambiental do
que os polímeros convencionais provenientes de recursos fósseis.
Os biopolímeros são polímeros ou copolímeros produzidos a partir de matérias-primas de fontes
renováveis, tais como o milho, a cana-de-açúcar, a celulose e outras e apresentam um ciclo de vida
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mais curto quando comparado com aqueles de origem fóssil (BASTOS, 2007; BRITO et al., 2011). São
fatores de interesse ambientais e socioeconômicos pelos biopolímeros a redução dos impactos
ambientais na extração e refino do petróleo, escassez e o aumento de preço (BRITO et al., 2011). Os
biopolímeros possuem algumas limitações técnicas que têm sido estudadas com o intuito de melhorar
as suas propriedades, tais como: resistência térmica, propriedades mecânicas, propriedades reológicas,
permeabilidade a gases e taxa de degradação (BRITO et al., 2011).
A cana-de-açúcar, da mesma família do bambu, é usada como matéria-prima principal tanto
para as indústrias de açúcar e como de etanol sendo que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar
e etanol a partir da cana-de-açúcar (FARIA; GURGEL; HOLANDA, 2012).
Os subprodutos da indústria de açúcar podem ser agrupados nas etapas produtivas do processo:
os que se originam durante a colheita (etapa agrícola) são as partes superiores da cana e as palhas e
aqueles que são formados durante o processo industrial citando-se o melaço e o bagaço (CONTRERAS
et al., 2009).
A cana-de-açúcar metaboliza o gás carbônico (CO2) para produzir sacarose, posteriormente na
usina o melaço é fermentado e destilado para produzir o Etanol. Posteriormente, por meio de
desidratação, o etanol é transformado em Eteno, e na planta de produção o Eteno é polimerizado para
produção do polietileno verde, como apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Desenho simplificado de produção do polietileno verde.
Fonte: MSA (2012).

O plástico verde foi concebido pela Braskem, pioneira no desenvolvimento de uma resina
pl stica sustent el eita a partir do etanol conhecida como “ l stico Verde ( E erde)” cu as
primeiras amostras foram produzidas em 2008. Contando com uma planta com capacidade de 200 mil
toneladas por ano, inaugurada em 2010, tornou-se a marca líder mundial em biopolímeros.
Desenvolvido a partir do etanol de cana-de-açúcar, o polietileno se destina a suprir os principais
mercados internacionais que exigem produtos com desempenho e qualidade superiores, tais como a
indústria automobilística, de embalagens alimentícias, cosmética e de artigos de higiene pessoal
(BRASKEM, 2010). A tecnologia desenvolvida ainda é nova e o produto está sendo produzido pela
primeira vez no mundo em escala industrial, assim pouco se sabe sobre sua recepção por parte da
sociedade (KRUTER; BARCELLOS; SILVA, 2012).
ma das anta ens o ser adas na produção do iopl stico é a a uda na preser ação do meio
ambiente. Qual é a origem do carbono que compõem a molécula do polímero. No caso de materiais
fosseis a origem é o próprio recurso, aqui, neste estudo é o petróleo e para PE Verde o carbono é
capturado da atmosfera, por meio do CO2 utilizado na fotossíntese da cana-de-açúcar (OLIVEIRA et
al., 2010).
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A Braskem realizou um estudo preliminar de ecoeficiência desse biopolímero em parceria com
a Fundação Espaço Eco com o objetivo de verificar os possíveis impactos ambientais na sua produção.
A avaliação utilizou como base os dados a engenharia conceitual e revelou que para cada tonelada de
polipropileno verde produzida, em torno de 2,3 toneladas de CO2 devem ser capturadas da atmosfera e
i adas A irma tam ém que a “resina erde” tem as mesmas propriedades técnicas e desempenho do
polipropileno produzido a partir das rotas tradicionais (BRASKEM, 2010).
A seguir um exemplo de aplicação resultante de um produto sustentável originado a partir de
uma inovação sustentável.
2.5 Equipamento de Proteção Individual (EPI)
O EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho conforme Norma Regulamentadora
(NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além da obrigatoriedade, essa norma também
vincula a venda e o uso do equipamento quer seja de fabricação nacional ou importado, à indicação do
Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e
saúde no trabalho do MTE (NR 6, 2011).
O cuidado na escolha das matérias-primas empregadas na confecção dos EPIs é um fator
preponderante para a segurança dos usuários, aliado a esse fato as empresas fabricantes também se
preocupam com a rentabilidade e a manutenção do seu negócio sendo que o aspecto meio ambiente
pode agregar ganhos de imagem empresarial, portanto utilizando matéria-prima renovável na sua
produção e com a destinação final pós-uso ambientalmente correta a empresa poderá obter vantagem
competitiva no seu mercado de atuação.
Este artigo estudou o EPI destinado à proteção da cabeça do empregado, denominado capacete,
para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, contra choques elétricos ou para proteção do
crânio e face contra agentes térmicos conforme a NR 6 (2011), sendo utilizado nas situações de
exposição a agentes meteorológicos e em cenários de trabalho em locais onde exista risco a impactos
provenientes de queda ou projeção de objetos, queimaduras, choque elétrico e irradiação solar.
A composição do capacete leva em consideração duas partes denominadas casco e suspensão:
a) O casco é a parte externa, desenvolvido em polímero que envolve a cabeça, devendo ser rígida, leve
e resistente a impactos, perfurações e respingos de agentes químicos. Seu formato deve ser
ergonomicamente projetado para ser ao mesmo tempo seguro e confortável para o uso diário, conforme
Figura 3.
b) A suspensão é projetada para acomodar o casco devidamente sobre a cabeça e amortecer e absorver,
em conjunto com o casco, a energia do impacto se algo atingir o capacete, conforme mostrado na
Figura 4.
Quando há um impacto, o casco cede levemente, amortecendo a força da colisão e dando
proteção parcial para a cabeça. Depois as tiras da suspensão, comprimem-se ao redor da cabeça e as
tiras do casco esticam-se para absorver a energia dentro da área de folga. Essas atividades têm uma
duração média total de 0,4 segundos (MSA, 2012).
A empresa recomenda como tempo de uso de até cinco anos para o casco e de um ano para a
suspensão e informa que é testado e aprovado segundo a norma ABNT NBR 8221 referente ao uso de
capacetes industriais.
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Figura 3 – Casco
Fonte: MSA (2012)

Figura 4 – Suspensão
Fonte: MSA (2012).

3 Procedimentos metodológicos
Para realização desta pesquisa se adotou uma estratégia de pesquisa que recolheu evidências e
demais dados necessários por ocasião de um evento que se deu no passado e que foi estudado
posteriormente.
Foi realizada uma entrevista, gravada (vídeo) com o gerente de produto da MSA no seu próprio
local de trabalho e recolhidas as documentações referentes ao produto capacete sustentável (eg.
Certificado de Aprovação: do Ministério do Trabalho, Bureau Veritas Certification etc.). Foi
consultado também o site da empresa. Quanto à Braskem as informações foram retiradas do site.
Apesar de ser considerado um tema relativamente novo e pouco explorado, foi possível fundamentá-lo
por intermédio de uma revisão bibliográfica, além de evidenciá-lo pelo estudo de caso.
Essa estraté ia de pesquisa é uma in esti ação emp rica que in esti a um en meno
contemporâneo em seu contexto no cotidiano, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos, segundo Yin (2005).
As habilidades utilizadas foram ouvir, decodificar o conteúdo das falas e realizar pesquisas na
web. As abordagens utilizadas foram observação participante, uma entrevista formal e algumas
entrevistas informais, análise documental das empresas envolvidas no projeto e análise das pesquisas
acadêmicas. Nessas abordagens foram consideradas as informações primárias surgidas das entrevistas e
as observações secundárias oriundas dos sites e documentos da empresa.
4 Análise dos resultados
A entrevista revelou que a fabricante de capacetes de segurança MSA preocupada com os
conceitos de sustentabilidade e imagem corporativa dentro do conceito de sustentabilidade passou a
utilizar matéria-prima renovável na produção dos cascos de seus capacetes. A entrevista revelou
também que, no conceito de gestão da cadeia de suprimentos, a empresa disponibiliza os resultados do
inventario de emissões de CO2 aqui relatados para que seus “parceiros” possam conta ili ar os
“ anhos am ientais” e di ul ar o conceito de sustenta ilidade empresarial oltada para o meio
ambiente.
O fluxograma apresentado na Figura 5 mostra as fases da fabricação do produto aqui estudado,
com enfoque na matéria-prima principal, ou seja, polietileno verde.
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Figura 5 - Fluxograma de produção.
Fonte: Adaptado pelos autores de MSA (2012).

O capacete produzido com matéria-prima renovável foi submetido a testes e o resultado atendeu
as mesmas características funcionais e estéticas do modelo tradicional de capacete reconhecido dentro
do seu mercado. Recebeu o selo verde (I’m green) do fabricante da matéria-prima (Braskem) que
procura identi icar na da cadeia de suprimentos os “produtos erdes” e essa marca alia o polietileno
verde renovável como matéria-prima de seu produto. Foi lançado no mercado nacional e internacional
como um produto sustentável.
A MSA efetuou o inventário das emissões de carbono para a atmosfera comparando os dois
processos de fabricação do casco do capacete, relativo ao período de 1º de janeiro até 31 de dezembro
de 2011. No estudo para inventariar as emissões de GEE no processo produtivo, a MSA estabeleceu
como limites as duas matérias-primas principais utilizadas nos dois tipos de capacetes, seu transporte
das mesmas até a empresa e as emissões do processo produtivo da fábrica atribuída aos cascos, a seguir
relatado:
I) Matérias-primas:
 polietileno fóssil – polímero obtido do petróleo, utilizado para a fabricação dos cascos dos capacetes
tradicionais;
 polietileno verde – polímero obtido do etanol de cana-de-açúcar utilizado para a fabricação dos
cascos dos capacetes verdes;
 masterbatch – resina plástica utilizada para pigmentação dos cascos de ambos tipos capacetes.
II) Transporte das matérias-primas:
 transporte do polietileno fóssil entre o fornecedor e a MSA,
 transporte do polietileno fóssil entre o fornecedor e a MSA,
 transporte do masterbatch entre o fornecedor e a MSA.
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III) Emissões de GEE geradas pela fábrica MSA atribuídas aos cascos dos capacetes.
A MSA usou dentro do seu processo de avaliação das emissões os parâmetros de diversas fontes
nacionais e internacionais: Comissão Interministerial de Mudança Global do clima (CIMGC);
Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC); United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC); Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Balanço Energético
Nacional (BEN).
Nessa avaliação, as emissões de GEE provenientes do polietileno fóssil e do polietileno verde
foram fornecidas pela Braskem, as emissões dos pigmentos foram fornecidas pela Clariant (produtora
do masterbatch) e as emissões da fábrica pela MSA.
O fluxo do processo está representado na Figura 6.

Figura 6 – Resultados do Inventário de carbono
Fonte: MSA do Brasil (2012)

Conforme relato da MSA, no resultado do estudo comparativo da fabricação do casco do
capacete, observou-se que, por meio do processo de produção, no qual foi feita à substituição da
matéria-prima pelo polietileno verde, obteve-se um resultado favorável relativo à emissão de CO2 para
a atmosfera.
Verificou-se pela Figura 6 que o capacete sustentável (polietileno verde e pigmentos) para cada
unidade produzida sequestra 231g de CO2 da atmosfera (número negativo), isto é, no balanço de
emissões no processo produtivo retira mais CO2 da atmosfera do que emite. Quando da produção do
capacete com as matérias-primas tradicionais (polietileno petroquímico e pigmentos), verifica-se que
para cada unidade produzida são emitidos 1029 g de CO2 para a atmosfera.
O estudo de caso aqui desenvolvido na produção de cascos de capacetes mostrou que a
substituição de uma matéria-prima no processo produtivo de um determinado produto pode levar a
redução dos impactos gerados de tal processo resultando em ganhos para o meio ambiente, no entanto
alerta-se que o caso aqui analisado foi limitado ao processo industrial, desconsiderando o uso, a
reciclagem ou disposição final, isto é o ciclo de vida do produto como um todo.
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Cabe salientar que no caso específico de EPIs a utilização de matéria-prima reciclada apresenta
limitações impostas pelas propriedades intrínsecas do produto como, por exemplo, a resistência a
impactos que deve ser comprovada por meio de testes específicos normatizados. Conforme relato da
MSA o produto fabricado com a matéria-prima reciclada atende aos padrões requeridos, no entanto a
empresa não usa material reciclado para essa finalidade, ou seja, a fabricação de um novo casco de
capacete.
5 Considerações finais
Para responder a questão de pesquisa:
Uma organização para ser inovadora sustentável consegue desenvolver um produto que
atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, econômico e social?
Observou-se que a redução do impacto ambiental associada à matéria-prima na gestão da cadeia
de suprimentos é positiva, pois pode implicar na redução ou minimização do impacto ambiental
causado pelo produto final e ainda prover a redução de custos operacionais e a valorização da
organização pelas partes interessadas do negócio. Portanto obter um desempenho positivo nas três
dimensões: ambiental, econômica e social pode levar à sustentabilidade do produto, no entanto, neste
estudo, a avaliação dos impactos ambientais foi limitada ao processo industrial.
São sugestões de melhoria para o processo produtivo analisado os seguintes fatores que poderão
ser vistos como oportunidades de desenvolvimento do produto:
• A a aliação do ciclo de ida de todo o processo ou seja, do berço ao túmulo do produto, objetivando
fechar o ciclo de vida do produto;
• A implantação de um sistema de lo stica re ersa para rece imento dos capacetes ap s o término de
sua vida útil, permitindo assim a correta destinação e possível reciclagem do material do casco do
capacete;
• Durante a pesquisa e idenciou-se a ausência de dados quantitativos sobre o descarte de capacetes e
sua destinação o que poderia subsidiar outras análises;
• Apro undar o estudo unto aos consumidores so re a aceitação do capacete feito com matéria-prima
reciclável, tendo em vista fechar a ACV do produto;
• arcerias com uni ersidades para apro undar o estudo de alternati as para os demais componentes do
capacete, lembrando que o capacete é um conjunto de partes, e o casco é apenas uma delas.
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Resumo: Com o objetivo de avaliar se o consumidor declara que está comprando produtos verdes no varejo, o presente
estudo buscou avaliar a influencia da preocupação ambiental no comportamento de compra do individuo para produtos
verdes no varejo. Para atingir o objetivo proposto foi realizado um survey com uma amostra de 176 consumidores que
residentes na cidade de São Paulo. Respondendo sobre sua percepção como individuo e como ele observa as pessoas na
sociedade, este investigação é reforçada por Garcia, Silva, Pereira, Rossi, Minciotti (2008) que demonstraram a relação
entre a importância e recompensa do comportamento de compra ambientalmente correta do consumidor através de sua
preocupação ambiental. Moretti, Silva e Braga Jr. (2010) trabalharam com a consciência ambiental relacionada a compra
verde, recompensa a empresas socioambientalmente corretas e compra ecologicamente correta. Baseado nestes estudos, a
escala aplicada foi validada por especialista e se mostrou eficaz para medir preocupação ambiental e compra declarada.
Neste sentido, os resultados da presente pesquisa conseguiram demonstrar que o consumidor não apresenta uma relação
direta entre preocupação ambiental e compra declarada para produtos verdes no varejo. Este aspecto reforça o modelo de
Bagozzi (1981) que explique o fato do comportamento ter como precedente a intenção e não a atitude, sendo isto, percebido
também quando o individuo apresenta sua percepção de sociedade.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Varejo, Compra Declarada, Preocupação Ambiental
Abstract: In order to assess whether the consumer states that are buying green products at retail, the present study was to
evaluate the influence of environmental concern in buying behavior for individual green products at retail. To reach that
goal we conducted a survey with a sample of 176 consumers living in the city of São Paulo. Answering his perception as an
individual and how he observes people in society, this research is enhanced by Garcia, Silva Pereira, Rossi, Minciotti (2008)
demonstrated that the relationship between the importance and reward environmentally responsible purchasing behavior of
consumers through their environmental concern. Moretti, Silva and Braga Jr. (2010) worked with environmental awareness
related to green purchasing, rewards companies socially and environmentally correct and buying environmentally friendly.
Based on these studies, the scale was applied and validated by expert proved effective for measuring environmental concern
and purchasing declared. In this sense, the results of this study failed to show that the consumer does not have a direct
relationship between environmental concern and declared to buy green products at retail. This reinforces the model of
Bagozzi (1981) to explain the fact that the behavior has a precedent intent and not the attitude, and this, also noticed when
the individual presents his perception of society.
Key-words: Sustainability, Retail, Purchase Declared, Environmental Concern
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INTRODUÇÃO
A preocupação com as questões ambientais vêm crescendo com o passar do tempo, fazendo as
atividades empresariais procurarem alternativas de redução ou eliminação de possíveis impactos
ambientais e sociais, tornando a gestão ambiental um investimento e não mais um custo
(HARRINGTON e KNIGHT; 2001; ASHLEY, 2006).
Procurando se adaptar a essas tendências muitas empresas incorporaram ao seu cotidiano e ao
planejamento estratégico, práticas de sustentabilidade por meio de gestão ambiental e ações sociais
junto às comunidades (BARBIERI, 2004; PORTER, KRAMER, 2005; GOMES; MORETTI, 2007).
Na maioria das vezes tais práticas são ligadas à gestão ambiental (CREYER, ROSS, 1997; MILES,
COVIN, 2000; SEYFANG, PAAVOLA, 2008).
Baseado no contexto apresentado, estudos voltados para o varejo supermercadista com o
propósito de verificar se o consumidor percebe as práticas ambientais e sociais tornam-se relevantes,
pois, é no consumo do produto final que está a possibilidade de avaliar se as práticas ambientais e
sociais das empresas são reconhecidas, por meio da preocupação do consumidor com o meio ambiente
que é transformada em intenção de compra e posterior declaração de compra. Assim, o problema de
pesquisa que orienta o presente trabalho, pode ser expresso pela seguinte questão: A Preocupação
Ambiental influencia na compra declarada de produtos verdes no varejo?
O objetivo geral do presente trabalho é avaliar se o consumidor está reconhecendo e
efetivamente declarando que compra produtos verdes no varejo. Para solucionar o problema da
presente pesquisa e atender ao objetivo proposto, a pesquisa avaliou o comportamento do consumidor
em duas formas de resposta para as assertivas da escala, (1) como o individuo responde sobre a sua
atitude e (2) como ele observa a atitude das pessoas na sociedade quanto ao comportamento de compra
para produtos verdes no varejo.
Os resultados demonstraram que a preocupação ambiental não reflete diretamente em compra
declarada para produtos verdes e orgânicos no varejo, contudo, ficou evidente que, tanto para a
preocupação ambiental, quanto para a compra declarada, a percepção dos respondentes da pesquisa é
semelhante na construção do modelo e que não sofreu influência da desejabilidade social.
1. REVISÃO TEÓRICA
Atitude e Comportamento de Compra

No mercado, os produtos não são apenas apresentados ao consumidor, são colocadas com o
propósito de atender uma necessidade previamente sinalizada e identificada pelo marketing para serem
comercializados da maneira certa (KOTLER e KELLER, 2006).
Este estimulo dado pelo mercado, busca transformar a intenção de compra em atitude e
comportamento de compra. Ou seja, de acordo com Bagozzi (1981) a atitude só irá influenciar o
comportamento através de intenções comportamentais, ou seja, as intenções influenciam diretamente o
comportamento e só, indiretamente, a atitude influencia o comportamento de um individuo.
Para Ajzen e Fishbein (1977) as atitudes são realizadas com relação a algum aspecto do mundo
do indivíduo representando a sua avaliação da entidade em questão. No presente estudo, as medidas de
atitude são as ações que o individuo concorda em tomar em seu comportamento de compra no varejo
supermercadista.
Ajzen (2001) reforça o exposto dizendo que existe um consenso geral de que a atitude
representa uma avaliação sumária de um objeto psicológico capturado em dimensões de atributos como
bom-mau, prejudicial-benéfico, agradável-desagradável e simpático-antipático.
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Neste sentido, explica o autor, a atitude tem por função facilitar a adaptação do individuo ao
ambiente social em que o mesmo está inserido para que ele consiga se expressar, defender e se adequar
em comportamento.
Para entender como uma atitude pode ser transformada em comportamento de compra de
maneira assertiva, é preciso entender como o consumidor toma sua decisão no processo de compra.
Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995), partindo de uma intenção de compra e, na sequencia, com
a mesma tornando-se uma atitude e posterior comportamento de compra, neste processo de decisão, é
possível observar que o propósito final está na busca pela satisfação do cliente que surgiu por um
problema, uma necessidade ou um desejo sinalizada ou identificada pelo marketing.
Engel, Blackwell e Miniard (1995), apresentam o processo de decisão de compra dividido em
sete estágios e dentro de cada um deles, quais os aspectos de maior influência. Assim, é possível avaliar
em que momento o consumidor poderá ser estimulado por um determinado trabalho no marketing ou
por fatores externos que o marketing não possui controle.
De acordo com Lopes (2010, p.35):
Os estímulos movem os consumidores a buscar informações sobre o produto. Após
processar as informações coletadas (ou recebidas), o consumidor avalia as alternativas
e incorpora uma atitude em relação a elas. A atitude instalada, em conjunto com as
variáveis ambientais, é que vai determinar a decisão de compra.

Este processo tem inicio quando o consumidor percebe a necessidade de um determinado
produto e este produto tem a capacidade de solucionar o problema levantado pelo consumidor
(BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2005).
Figura 1 – Aspectos de Influência ao comportamento do consumidor

Fonte: Kotler e Keller (2006, pg. 183)
Para solucionar esta necessidade percebida, busca-se uma solução através do conhecimento já
retido na memória ou coletando informações externas. Assim, são levantadas alternativas de compra
que podem ser simples ou sofisticadas conforme o critério de avaliação definido pelo consumidor.
Fortalecendo este processo, Kotler e Keller (2006) explicam que em todos os momentos, assim
como Engel, Blackwell e Miniard (2005), o comportamento do consumidor é influenciado por fatores
culturais, sociais, pessoais e psicológicos que o marketing das empresas não possui controle direto,
conforme apresentado na Figura 1.
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Uma compra complexa como um carro ou um computador requer maior envolvimento do
comprador, enquanto uma compra habitual como um litro de leite ou um creme dental implica baixo
envolvimento do comprador (KOTLER e KELLER, 2006).
Observando estes aspectos, autores como Kotler (2000), Blackwell, Miniard e Engel (2005),
Alturas (2005), Kotler e Keller (2006) descreveram as etapas que envolvem as influencias sofridas pelo
consumidor em seu processo de decisão de compra de uma forma simplificada conforme apresenta a
figura 2.
Figura 2 – Modelo do processo de compra do consumidor

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 189)
Na primeira fase, o reconhecimento da necessidade, os fatores que podem influenciar em algum
momento a solução de um problema ou a satisfação de um desejo são apresentados, ou seja, as fontes
iniciais de informação para a solução de um problema.
Em seguida, vem a busca de informação que consiste em recuperar o conhecimento na memória
ou a coleta de informações com familiares, amigos e mercado.
Na terceira fase são avaliadas as alternativas consideradas validas pelo consumidor em seu
processo de busca. Neste momento, são definidos os critérios de avaliação, os atributos salientes,
potencialmente importantes (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005) e, finalmente os atributos
determinantes utilizados para a tomada de decisão em caso de equivalência entre os critérios de
avaliação. Após a escolha, ocorrem as fases da compra e consumo caracterizadas principalmente pela
posse e, finalmente a utilização do produto ou serviço (BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005).
Considerando este processo de tomada de decisão do consumidor, o enfoque da empresa deve
ser voltado para os outros processos que se encontram antes da compra, pois neles o consumidor define
onde seus recursos serão aplicados. Blackwell, Miniard e Engel (2005) explicam que nestes processos
os fatores de influência atuam fortemente no comportamento do consumidor quanto a suas escolhas por
um ou outro produto ou serviço.
Por esta razão, a atitude e a percepção do consumidor são estudadas e analisadas em pesquisas
que procuram relacionar a fase de busca de Informação com preocupações socioambientais dos
consumidores. Este aspecto é reforçados por Lages e Vargas Neto (2002), Bedante (2004), Garcia et al
(2008), Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior (2010) que explicam como o
comportamento de um indivíduo está relacionado com um objeto de compra ligado a aspectos sociais e
ambientais. Nestes trabalhos, são exemplificadas situações que demonstram uma relação positiva de
atitude ecológica com o objeto (produto ou empresa) tendendo a ser mais favorável ao meio-ambiente e
mais receptivo as empresas que praticam a responsabilidade socioambiental.
Neste sentido, os autores também levantam a possibilidade de que os respondentes podem estar
apresentando um comportamento politicamente correto perante a sociedade e, desta forma, criando um
viés nas pesquisas realizadas prejudicando o desenvolvimento das questões ligadas ao assunto.
O viés do comportamento politicamente correto é conhecido com desejabilidade social e faz o
individuo ter um comportamento, muitas vezes de forma inconsciente, dentro dos padrões definidos
como corretos pela sociedade.Estes aspectos são reforçados por Lages e Vargas Neto (2002), Bedante
(2004), Garcia et al (2008), Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior (2010)
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explicando que o comportamento de um indivíduo está relacionado com um objeto de compra. Em seus
trabalhos, os autores exemplificam esta situação dizendo que indivíduos que apresentam uma relação
positiva de atitude ecológica com o objeto (produto ou empresa) tende a ser mais favorável ao meioambiente e mais receptivo as empresas que praticam a responsabilidade sócio-ambiental. Neste sentido,
os autores também levantam a possibilidade de que os respondentes podem estar apresentando um
comportamento politicamente correto perante a sociedade (desejabilidade social).
2. DESEJABILIDADE SOCIAL
De acordo com Ribas Jr et al (2004, p. 84) desejabilidade social, é a “Propensão por parte de
participantes de pesquisas psicológicas a responderem de forma tendenciosa a perguntas apresentadas”.
Os respondentes têm a inclinação de responder às perguntas de maneira que consideram mais aceitável
e correto socialmente, mesmo que essa resposta seja contraria a suas atitudes, ou seja, se sua real
inclinação não for socialmente aceitável, esta será ocultada em suas respostas. O termo desejabilidade
social também pode indicar respostas dadas com a intenção de agradar ao aplicador da pesquisa.
(GOUVEIA et al, 2009).
Essa teoria de desejabilidade social, explica que as regras culturais e padrões tidos como
politicamente corretos influenciam as respostas dos indivíduos principalmente em pesquisas que
incentivam o auto relato, como é o caso das pesquisas de personalidade ou de teor psicológico.
(GOUVEIA et al, 2009).
Quando os padrões sociais e culturais influenciam a respostas dos indivíduos, pode-se
considerar que existe uma influencia de resposta, que pode ser traduzida pela perspectiva de uma
tendência a dar respostas positivas, isto é, sempre responder sim quando questionado ou negativa
(sempre responder não), segundo Gouveia et al (2009).
As distorções causadas pela desejabilidade social, também podem estar relacionadas a outras
variáveis e características subjetivas, tais como estado de humor e auto percepção. No processo de uma
pesquisa pode ocorrer o chamado auto engano, que, segundo Ribas Jr et al (2004) ocorre quando a
influencia da desejabilidade social é involuntária, ou seja, o respondente não tem consciência da
resposta tendenciosa. Desta forma, uma variação da desejabilidade social, é o gerenciamento de
imagem, que ocorre quando o respondente distorce as resposta de forma proposital, de maneira que a
imagem pessoal passada seja manipulada, conforme continua explicando o autor.
A necessidade de se conhecer e medir a desejabilidade social, se deve ao fato de que essa
variável pode comprometer a validade e confiabilidade de pesquisas psicológicas e comportamentais
(RIBAS Jr et al, 2004). Exatamente por isso, varias escalas de medição da desejabilidade social foram
criadas nos últimos anos.
De acordo com Poinhos et al (2008), uma das escalas mais utilizadas para medição e avaliação
dos índices de desejabilidade social, é a escala de Marlowe-Crowne. Essa escala considera a
desejabilidade social uma característica que evidencia a necessidade de aprovação social, e “pressupõe
que um individuo mediano não se comporte sempre de um modo socialmente desejável”(POINHOS et
al, 2008, p. 223).Considerando isso, alguém com maior necessidade de aprovação apresentará tem
maior tendência a ter respostas consideradas positivas socialmente. (POINHOS et al, 2008). A escala
em questão busca mensurar a inclinação pessoal de se responder a perguntas de maneira socialmente
desejável, mesmo que essa resposta não corresponda a verdade.(BARROS, 2005).
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Conforme citado por Barros (2005), a escala possui 33 itens (questões). O sistema esta baseado
no conceito de conter comportamentos que apesar de serem socialmente aprovados, são incomuns e
pouco frequentes (RIBAS Jr et al, 2008).
Segundo Poinhos et al (2008) a desejabilidade social corresponde à propensão para transmitir
uma imagem culturalmente aceitável e de acordo com as normas sociais, procurando aprovação e
evitando a crítica em situações de teste.
Um sujeito com elevada desejabilidade social terá maior tendência para fornecer respostas que
considere serem bem aceites pela sociedade independentemente de serem ou não verdadeiras, negando
associação pessoal a opiniões ou comportamentos socialmente desaprovados.
A distorção nas respostas resultante da desejabilidade social pode estar associada a
características pessoais (como o estado de humor) e às condições e modos de aplicação de instrumentos
psicológicos.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando que o objetivo proposto foi avaliar se o consumidor apresenta intenção de compra
para produtos verdes no varejo comparando os resultados sobre sua auto avaliação e como ele observa
a atitude dos outros (sociedade). Assim, no presente estudo, foi realizado um survey junto a 176
respondentes para avaliar as seguintes hipóteses:
H1: A preocupação ambiental do individuo é a preocupação ambiental atribuída pelos outros
H2: A compra declarada do individuo é a compra declarada atribuída pelos outros
H3: A preocupação ambiental do individuo é transformada em compra declarada
H4: A preocupação ambiental atribuída pelos outros é transformada em compra declarada

Figura 2 – Hipoteses de pesquisa
Fonte: Autores da pesquisa

Entre os meses de agosto/12 e outubro/12 a pesquisa foi realizada junto a 176 indivíduos que
residem na zona sul da cidade de São Paulo. Os pesquisadores realizaram uma abordagem direta aos
entrevistados, mas sem interferência durante o preenchimento das assertivas da escala para que não
ocorresse interferência e/ou viés de resposta.
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Seguindo as recomendações de DeVellis (2003), a escala validada era composta por 16 itens em
Preocupação Ambiental, 14 itens em Compra Declarada e 15 itens em Intenção de Compra. Para
avaliar e realizar a validação de fase da escala foi realizado uma analise por 10 especialistas da área de
marketing e meio ambiente que contribuíram para ajustar as frases (avaliação) e se as mesmas se
encaixavam no construto proposto pela pesquisa (validação de fase). Os mesmos receberam a escala
para classificar as assertivas dentro dos construtos propostos pela pesquisa juntamente com os
conceitos de cada construto. Em média, foram 4 assertivas classificadas fora da proposta da pesquisa.
Na aplicação, foi utilizada uma escala do tipo Likert com cinco pontos de
concordância/discordância, onde 1(um) significou discordância total e 5(cinco) concordância total.
Quanto as variáveis categóricas da pesquisa foram as variáveis sexo, faixa etária, faixa de renda e
estado civil.
Foi solicitado aos respondentes que na coluna “Você” era necessário dar uma nota de 1 (zero) a
5 (cinco) para as assertivas que ele discordasse ou concordasse com cada frase. Em outra coluna,
“Outros”, ele também deveria atribuir uma nota de nota de 1 (zero) a 5 (cinco) para quanto acreditasse
que outras pessoas (do seu convívio ou da sociedade em geral) discordariam ou concordariam com
cada frase.
Sendo assim, para análise dos dados adotou-se o software SPSS 15.0 para os testes de
frequência e o software SmartPLS 2.0 - M3 (RINGLE, WENDE e WILL, 2005) para a avaliação da
modelagem de equações estruturais (SEM).
Como método principal de análise dos dados a SEM foi eleita pelo motivo de esse método
permitir a avaliação das relações causais entre constructos e a subsequente teste de hipóteses pela
avaliação dos coeficientes de caminho (path coefficients).
Também foi usado o modelo de medidas PLS-PM (Partial Least Square -Path Modeling ou
Mínimos Quadrados Parciais – Modelagem de Caminhos), pois realizado o teste PK de Mardia
(JÖRESKOG e SÖBOM, 1993) de aderência à uma distribuição normal multivariada, este se mostrou
significante (p<0,001) e, portanto os dados da matriz das variáveis medidas não respeita a distribuição
multivariada desejada.
Os modelos de medidas para o cálculo da SEM, foram aqueles que têm pressupostos de
Distribuição Assintótica Livre, isto é, a não necessidade da normalidade multivariada. Mais
especificamente três modelos poderiam ser usados: DWLS (Diagonizaded Weighted Least Square ou
Mínimos Quadrados Ponderados Diagonalizados), WLS (Weighted Least Square ou Mínimos
Quadrados Ponderados) e PLS-PM. (JÖRESKOG e SÖBOM, 1993; HAIR et al., 2009). Os dois
primeiros necessitam de amostras muito extensas, pelo menos o dobro da obtida nesta pesquisa e assim,
foram descartados, restando o PLS-PM como possibilidade adequada para a análise dos dados. O PLSPM é uma alternativa com qualidade comprovada pela comunidade internacional de pesquisadores em
vários campos do saber (RINGLE, WENDE e WILL, 2005) e permite uma maior “plasticidade” na
análise dos dados.
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Quanto ao perfil dos respondentes da presente pesquisa foram usadas as variáveis categóricas
sexo, renda, faixa etária e estado civil. Assim, análise das frequências sobre o perfil dos respondentes
mostrou que a amostra era constituída por 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Quanto à
renda familiar, o maior percentual da amostra está na faixa de renda acima de quatro mil reais (26%),
seguida pela faixa de renda de dois até três mil reais (24%).
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Quanto à faixa etária e o estado civil, a amostra está constituída em grande parte por pessoas
com idade de até 35 anos (73%), sendo que, até 25 anos são 32,4% e entre 26 e 35 anos são 40,6%.
Apenas 1,5% dos respondentes possuem mais de 45 anos. Quanto ao estado civil, 60% da amostra
responderam como sendo solteiro e 40% como sendo casado.
A partir dos dados obtidos pela pesquisa e considerando que o foco da presente pesquisa foi
analisar a relação entre preocupação ambiental e compra declarada, pois é o foco da presente pesquisa.
Assim, foi estimado um modelo reflexivo pela Analise Fatorial Confirmatória (SEM), no qual os
indicadores são as manifestações do construto, conforme a figura 3.
Durante analise do modelo, as questões que refletem preocupação ambiental e que não
apresentaram aderência mínima aceitável no ajuste do modelo, foram retiradas. Estas questões refletem
um aspecto de comportamento coletivo e de “rotina” de compra, sendo que, os respondentes não
entenderam estes aspectos como fatores que interferem em sua preocupação ambiental.

Figura 3 - Modelo proposto na pesquisa
Nota: Todos os coeficientes estruturais se mostraram significantes (p < 0,05). Significância estimada através do método de
reamostragem (bootstrap) com N=150 e 1000 repetições (RINGLE, WENDE, WILL, 2005)

No construto compra declarada as questões que não apresentaram aderência mínima aceitável
no ajuste do modelo, também foram retiradas. Estas questões estão ligadas as possíveis atitudes
socioambientais (intenção) e ao preço dos produtos verdes. Por outro lado, os itens ajustados estão
ligados a produtos com pouca embalagem, biodegradáveis ou compactados. No quadro 1 estão as
assertivas que ficaram ajustadas no modelo e que foram usadas para analise dos dados.
Analisando a média e o desvio-padrão e o coeficiente de variação das respostas apresentadas na
amostra para os itens descartados, foi possível constatar uma variabilidade muito baixa (a maioria
apresentou uma constância de resposta ou discordância dentro da mesma questão).
Quadro 1 – Assertivas ajustas no modelo
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Compra Declarada Outros

Preocupação Ambiental Outros

Compra Declarada Individuo

Preocupação Ambiental
Individuo

Construto

Item

Itens

P_30

Empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente deveriam ser punidas.

P_29

Defensivos agrícolas e agrotóxicos em alimentos prejudicam o meio ambiente.

P_34
P_37

Entendo que produtos orgânicos não causam impacto no meio ambiente
As certificações ambientais indicam que o fabricante pode apresentar uma preocupação com o meio
ambiente.

P_19

Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas

P_16

O desmatamento pode colocar em risco o futuro da humanidade

P_41

Embalagens plásticas e de papelão consomem muitos recursos naturais

P_43

Embalagens plásticas e de papelão devem ser recicladas e não descartadas no meio ambiente.

P_11

Sempre compro alimentos sem agrotóxicos, pois sei que estou contribuindo para o meio ambiente.

P_14

Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental.

P_7

Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis.

P_21

Pago mais para comprar produtos orgânicos, pois são mais saudáveis.

P_25
P_39

Compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente corretos.
Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente, quando avalio
dois produtos concorrentes.

P_18

Sempre compro produtos concentrados, pois podem economizar agua e energia

P_35

P_3

Sempre compro produtos com menos embalagem possível
Compro produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) que sejam ecologicamente
corretos ou biodegradáveis
Sempre compro produtos com um design de embalagem não tradicional, pois pode gerar menos resíduos
sólidos.

P_30S

Empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente deveriam ser punidas.

P_29S

Defensivos agrícolas e agrotóxicos em alimentos prejudicam o meio ambiente.

P_34S
P_37S

Entendo que produtos orgânicos não causam impacto no meio ambiente
As certificações ambientais indicam que o fabricante pode apresentar uma preocupação com o meio
ambiente.

P_19S

Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas

P_16S

O desmatamento pode colocar em risco o futuro da humanidade

P_41S

Embalagens plásticas e de papelão consomem muitos recursos naturais

P_43S

Embalagens plásticas e de papelão devem ser recicladas e não descartadas no meio ambiente.

P_46S

A emissão de gás carbônico é prejudicial a atmosfera

P_5S
P_1S

Compro produtos em "refil" para aproveitar a embalagem anterior
Compro produtos compactados para contribuir com a redução da emissão de gases e por ser mais fácil para
transportar

P_23S

Na compra, eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas.

P_11

Sempre compro alimentos sem agrotóxicos, pois sei que estou contribuindo para o meio ambiente.

P_14

Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental.

P_21

Pago mais para comprar produtos orgânicos, pois são mais saudáveis.

P_25

Compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente corretos.

P_4
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P_39
P_18
P_4

Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente, quando avalio
dois produtos concorrentes.
Sempre compro produtos concentrados, pois podem economizar agua e energia
Compro produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) que sejam ecologicamente
corretos ou biodegradáveis

Após os ajustes, foram avaliadas as variâncias médias extraídas (AVE), confiabilidade
composta, R2 e Alfa de Cronbach dos constructos (Tabela 1).
Tabela 1 – Critérios de Qualidade dos ajustes do Modelo – Especificação do SEM - Valores da variância média explicada
(AVE), confiabilidade composta, R2 e Alfa de Cronbach dos Contructos
Confiabilidade
Alfa de
Construto
AVE
R2
Composta
Cronbach
0,907404
0,501842 0,886846
Compra_Decla_Outros 0,496213
Compra_Declar_Ind

0,553718

0,924922

0,075048 0,909102

Preoc_Amb_Ind

0,551596

0,906742

0,880997

Preoc_Amb_Outros

0,504982

0,876293

0,347574 0,835102

Fonte: Dados da Pesquisa

Para avaliação do modelo estrutural outro critério essencial é o coeficiente de determinação
(R2). Coeficientes de determinação de 0,19 até 0,33 são considerados fracos, de 0,34 até 0,66 são
considerados moderados e acima de 0,67 são considerados substanciais de acordo com (Henseler,
Ringle, & Sinkovics, 2009). Avaliado os R2, constata-se que apenas a Preocupação Ambiental atribuída
à sociedade (Outros) é considerada fraca para a área de Ciências Sociais Aplicadas. Este aspecto retrata
que os itens que compõem o construto “Preocupação Ambiental Outros” não representam de forma
substancial a percepção dos respondentes para este construto. Na verdade, pode-se dizem que o
individuo tem preocupação ambiental, mas ele não percebe este mesmo aspecto nas pessoas a sua volta
(sociedade).
Isto é reforçado quando são analisados os valores das AVEs que estão acima daquele
entendidos como referenciais (>0,50), além dos valores da Confiabilidade Composta e dos Alfas de
Cronbach, indicado que o modelo está bem ajustado e apresenta qualidade para ser interpretado.
Tabela 2 – Comparação dos quadros das AVE’s versus Correlação dos Constructos
Intenção
Intenção
Preocup
Preocup
Compra
Compra
Amb
Amb Outros
Individuo
Outros
Individuo
Compra Declarada
*0,704423878
Individuo
Compra Declarada
0,685087
*0,744122302
Outros
Preocupação
-0,000518
0,273949
*0,742695092
Ambiental Individuo
Preocupação
0,166585
-0,019924
0,589554
*0,710620855
Ambiental Outros
Fonte: Dados da Pesquisa
Nota: *Raiz quadra do AVE

Dando sequencia, foi analisada a raiz quadrada das AVEs (RMS-AVE) de cada constructo com
seus coeficientes de correlação de Pearson para confirmar a validade discriminante dos dados e que são
apresentados na tabela 2 (CHIN, 1996). O modelo apresenta validade discriminante quando as RMSXV ENGEMA 2013
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AVE são maiores que os respectivos coeficientes de correlação de Pearson. Observa-se que na Tabela 2
os valores da RMS-AVE são maiores que as correlações, indicando que há validade discriminante do
modelo.
Ainda, para se avaliar a qualidade geral do modelo calculou o indicador GoF (Goodness-of-Fit)
que é dado pela média geométrica do R2 médio e a AVE média (TENENHAUS et al., 2009). O valor
calculado foi de 0,403, indicado que o modelo foi bem ajustado, pois segundo os autores, valores acima
de 0,36 são considerados bons para áreas como as Ciências Sociais (WETZELS et al., 2009).
Uma vez confirmada a qualidade dos ajustes do modelo, pode-se fazer inferências sobre os
coeficientes de caminho e sobre os seus valores, já que estando o modelo ajustado, esses valores podem
ser usados para se avaliar as hipóteses da pesquisa, conforme a tabela 3.
Hipótese
H1
H2
H3
H4

Tabela3: Avaliação das Hipóteses apresentadas na pesquisa
Caminho
Carga
Preocup_Amb_Ind ==> Preocup_Amb_Outros
0,590
Compra_Declarada_Ind ==> Compra_Declarada_Outros 0,689
Preocup_Amb_Ind ==> Compra_Declarada_Ind
0,274
Preocup_Amb_Outros ==> Compra_Declarada_Outros
0,180

Conclusão
Suportada
Suportada
Não Suportada
Não Suportada

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Medir a percepção do consumidor quanto ao seu comportamento socioambiental está ganhando
espaço no campo da pesquisa, pois, cada vez mais as empresas estão buscando agregar valor ao seu
negocio disponibilizando produtos verdes no varejo.
Resgatando o objetivo do presente estudo que foi avaliar se o consumidor está declarando que
compra produtos verdes no varejo, foi possível observar que não existe relação estatisticamente
suportável para justificar a ligação entre estes dois construtos. A preocupação ambiental do individuo
não interfere em suas decisões de compra para produtos verdes no varejo.
De acordo com Bagozzi (1981) o comportamento de compra de um individuo tem como
precedente a intenção de compra e este aspecto, ainda segundo o autor, é que interfere na sua decisão
de compra.
Quando se trata de produtos verdes no varejo, esta relação explicada por Bagozzi (1981)
também é valida e deve ser foco de novos estudos e pesquisas que abordem este assunto. Muitas vezes,
a decisão tomada por um individua não é aquela desejada por ele, mas a decisão que melhor atende sua
realidade no momento. Por outro lado, a sociedade ao qual o mesmo está inserido não gera condições
de adaptação e cobra-lhe posturas que ainda não fazem parte de sua realidade.
Pesquisas ligadas a comportamento tendem a serem diferentes entre indivíduos que possuem
diferentes condições socioeconômicas, o reflexo da preocupação ambiental na compra declarada não
demonstrou não sofrer alterações com as variáveis categóricas que compõem um indicador
socioeconômico, pois, grande parte dos indivíduos que participaram da presente pesquisa, são jovens e
com renda superior a quatro mil reais.
O fato de não se encontrar produtos verdes no varejo em grande quantidade pode estar no fato
de que grande parte dos consumidores não estão verdadeiramente dispostos a pagar mais por estes
produtos ou mesmo valorizar empresas que se preocupam com as questões ambientais (GARCIA et al
2008).
Este aspecto pode reforçar as afirmações das hipóteses H1 e H2, que apresentam uma grande
parte de itens comuns compondo o construto de preocupação ambiental e compra declarada entre as
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percepções do individuo e da sociedade.
Há que se reconhecer a limitação do estudo atual que trabalhou com uma amostra por
conveniência e homogênea embora equilibrada em termos de gênero, mas devido a essa restrição não
se pode ir além da constatação destes resultados para a própria população estudada. Por outro lado, os
resultados do estudo permitem avançar um pouco mais o conhecimento sobre o tema, sendo possível
observar que preocupação ambiental existe pelo fato das pessoas pesquisadas considerarem importante
atributos socioambientais, mas que ainda não está refletindo de forma substancial no comportamento de
compra para produtos verdes no varejo.
A contribuição do estudo para a academia foi ampliar um pouco mais o campo de investigação
sobre a avaliação da intenção de compra e compra declara na relação com a preocupação ambiental.
Muito se fala neste campo, mas poucas são as evidências de sucesso e fracassos destas iniciativas.
Da mesma forma, a contribuição para a área gerencial se dá na mesma direção, porém deve-se
ressaltar que a aproximação entre a academia e o mercado, ainda deixa a desejar com pouca troca de
informações, por exemplo, das pesquisas realizadas pelas empresas para sustentar o desenvolvimento,
sendo assim, necessário um maior esforço no sentido de ligar estas duas importantes fontes de
informação sobre o tema, academia e mercado.
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Resumo: Este estudo buscou analisar a discrepância entre o discurso e a prática da sustentabilidade em uma grande
corporação. Os discursos de sustentabilidade estão cada vez mais em pauta nas organizações, contudo, ainda é visto um
elevado número de greenwashers. Na presente pesquisa, foi adotado um estudo qualitativo, tipo estudo de caso, que visou
analisar uma multinacional do ramo de extração. Coletaram-se dados por meio de documentos fornecidos pela empresa,
notícias que saíram na imprensa e ainda foram realizadas cinco entrevistas: uma com a gestora da área de sustentabilidade e
outras quatro com funcionários/estagiários da organização. Concluiu-se que as políticas de sustentabilidade da organização
apresentam determinadas falhas, tendo, dessa forma, refletido diretamente no que a organização fala e o que, efetivamente,
realiza na prática. Para mitigar e solucionar esses gaps foram sugeridas alternativas. Os conceitos de sustentabilidade,
aliados a outras práticas de responsabilidade social, devem ser amplamente difundidos na organização, de forma que todos
os funcionários possam estar engajados para a realização dessas ações.
Palavras-chave: Responsabilidade social, Desenvolvimento sustentável, Greenwash, Sustentabilidade, Estudo de caso
Abstract: This study investigates the discrepancy between discourse and practice of sustainability in a big corporation. The
discourse of sustainability are increasingly on the agenda in organizations, however, is still seen a high number of
greenwashers. In this study, was adopted a qualitative study, case study, which aimed to analyze a multinational
organization on mining area. Data were collected through documents provided by the company, news that came out in the
press and even five interviews were conducted: one with the manager of the sustainability area and four with other
employees/trainees of the organization. It was concluded that the organization's sustainability policies have certain flaws,
and thereby directly reflected in the organization speech and what, effectively, it do in practice. To mitigate and address
these gaps were suggested alternatives. The concepts of sustainability, allied to other social responsibility practices, should
be widely disseminated within the organization so that all employees can be engaged to carry out these actions.
Key-words: Social Responsability, Sustainable Development, Greenwash, Sustainability, Case study

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

INTRODUÇÃO
Com a revolução industrial e, mais tarde, com o surgimento da mentalidade fordista, os
problemas ambientais se intensificaram de forma acelerada (BARBIERI, 2007). A extração de
matérias-primas e o despejo de resíduos nos solos e rios sem qualquer tratamento, oriundas de
atividades empresariais desempenhadas ao longo das últimas décadas representam alguns dos
principais causadores desse nocivo cenário (BARBIERI, 2007). Atualmente, observa-se a humanidade
utilizando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor (PRADO FILHO, 2002).
Por um lado, depara-se com uma busca por lucros organizacionais crescentes, por outro,
observa-se um aumento na demanda por processos empresariais menos impactantes. Sob essa
perspectiva, Silva e Reis (2011, p.3) afirmam que os problemas socioambientais que se apresentaram
estão proporcionando uma “postura mais preocupada” por parte das organizações, sendo ela observada
como fruto do desenvolvimento de uma legislação ambiental e de uma crescente exigência do mercado
e da sociedade em geral por uma atividade empresarial menos agressiva ao meio ambiente. Devido a
esse fato, nos últimos anos, começaram a surgir determinadas práticas organizacionais que visam
mitigar as externalidades causadas no ambiente (SILVA e REIS, 2011).
Nesse sentido, Schutel e Campos (2011) ainda sublinham que a questão da sustentabilidade e da
responsabilidade socioambiental está claramente enfatizada na última década, tendo sido a temática
principal nas discussões organizacionais da sociedade atual. As preocupações supracitadas, que
emergiram na década de 70, passaram a influenciar em mudanças práticas do dia-a-dia organizacional.
Congressos, debates e legislações envolvendo sustentabilidade corporativa são alguns exemplos que
demonstram a relevância e força deste tema que está diariamente atrelado à vida de milhões de
cidadãos em todo o mundo (SCHUTEL e CAMPOS, 2011). Por outro lado, percebe-se ainda que certas
informações acerca desse tema ainda não são de conhecimento de todos.
Como forma de ilustrar este quadro, um estudo intitulado “Negócios Sustentáveis”, mostrou que
apenas 79% dos gestores organizacionais e 55 % dos cidadãos ouviram falar de sustentabilidade
empresarial, além de ambos os grupos possuírem conceitos diferentes sobre o tema. Para os executivos,
sustentabilidade empresarial está diretamente atrelada aos conceitos de responsabilidade social (59%) e
preservação do meio ambiente (58%) (IPEA, 2012).
Apesar dos discursos e debates acerca da sustentabilidade estarem cada vez mais em pauta
(SILVA e REIS, 2011), muitas organizações utilizam a comunicação do tema de forma apelativa,
gerando discursos tendenciosos e falsos. O discurso utilizado com essas características foi reconhecido
e denominado mundialmente como greenwash, ou lavagem verde (ABDALA et al., 2010). Nesse
sentido, faz-se necessário promover novos estudos de forma a corroborar para a não adoção desse
comportamento, por parte das organizações, promovendo assim um desenvolvimento genuinamente
sustentável.
Desta forma, o objetivo do presente estudo é analisar a discrepância entre o discurso e a prática da
sustentabilidade em uma grande corporação. Para tanto, adotou-se um estudo qualitativo descritivo, do
tipo estudo de caso, em uma grande empresa, no ramo de extração, visando, então, perceber e analisar o
distanciamento dessa relação de discurso e prática. A empresa escolhida no presente estudo é uma
grande multinacional, atuante em mais de 35 países. Como achados, evidenciou-se que a organização
não apresenta uma legítima cultura de sustentabilidade, tornando grande parte de seu discurso
tendencioso e parcial.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1. Responsabilidade Social
Os primeiros discursos no Brasil referentes à promoção de uma mudança da mentalidade não
responsável socialmente vista nas empresas se deu em meados da década de 60. Nesse sentido, em
1965 foi publicada a “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas” que representou um
marco do início da utilização do termo “responsabilidade social”. Esse termo estava diretamente ligado
a ação social empresarial no país e começou a ser difundido até fazer parte de uma pequena parcela do
empresariado paulista (TORRES, 2002).
Quanto a uma definição precisa do termo, Machado Filho (2011) explica que ainda não existe um
conceito de responsabilidade social que seja plenamente aceito. Para Serpa e Fourneau (2007), as
definições existentes apresentam consideráveis imprecisões. De forma frequente, responsabilidade
social é confundida com “ações sociais”, o que acaba por reduzir seu escopo para simples atividades de
cunho filantrópico. Esse reducionismo se mostra inadequado, uma vez que reflete uma distorção na
essência do que se espera de uma conduta responsável socialmente das organizações (MACHADO
FILHO, 2011). Por outro lado, quando se faz - necessário atribuir uma definição, uma das mais
comumente vistas, atualmente, é a desenvolvida pelo Instituto Ethos (2010), onde:
“responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação
ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e
pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais” (INSTITUTO ETHOS, 2010).

De acordo com Serpa e Fourneau (2007), a responsabilidade social possui duas principais
vertentes. A teoria econômica clássica, que é defendida por Milton Friedman e a teoria contemporânea,
também conhecida como visão socioeconômica, difundida por Amartya Sem, onde ambos são
amplamente reconhecidos, sendo laureados, inclusive, com prêmio Nobel de economia.
A visão clássica considerava que a função fundamental e única da empresa é a geração de lucros,
devendo envolver, portanto, somente os acionistas e investidores (stockholders) nas tomadas de
decisões organizacionais (MACHADO FILHO, 2011). O principal argumento de Friedman era o de
que quando os gestores promovem a lucratividade e utilizam esse lucro em prol da empresa, eles
estarão alinhados com os direitos de propriedade dos acionistas e cotistas e, por isso, não apresentariam
um conflito de agência, ou seja, desalinhamento de interesses entre o principal (acionista) e o agente
(gestor). Para ele, os esforços em responsabilidade social são incompatíveis com uma efetiva realização
do objetivo primordial da empresa: a maximização dos lucros. Acreditava-se que as atividades de
promoção do bem-estar social deveriam ser somente consequências da função objetivo da empresa
(MACHADO FILHO, 2011).
Em contraposição a essa perspectiva, Amartya Sem criticava essa visão e buscava disseminar
uma nova concepção. Para ele, a empresa deveria considerar os diversos stakeholders no processo
decisório intra-organizacional e não somente os acionistas e cotistas. O argumento era de que o meio
ambiente, governo, fornecedores, clientes e outras partes eram impactadas pelas empresas e, portanto, o
saldo final da atividade organizacional deveria levar em consideração os interesses de todos os
envolvidos e influenciados por essas atividades (MACHADO FILHO, 2011).
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Hoje, a visão do papel das empresas na sociedade mudou bastante em relação ao passado. Antes,
as organizações eram vistas como instituições meramente financeiras e precisavam se preocupar apenas
com a eficiência dos processos produtivos. Contudo, aos poucos elas estão começando a ter um
enfoque mais sócio-político. Além disso, essas companhias vêm desenvolvendo uma mentalidade mais
voltada para o longo prazo do que antes se percebia (DONAIRE, 1999). Como consequência, elas
tendem a desempenhar um papel mais relevante no desenvolvimento sustentável da sociedade em seus
três pilares: econômico, social e ambiental.
Em todo o ambiente organizacional, a responsabilidade social também vai sendo incorporada na
medida em que há um aumento de uma consciência ambiental e ecológica, provenientes de uma
crescente necessidade por uma manutenção dos recursos utilizados no processo produtivo
(SHRIVASTAVA, 1994). Ademais, cabe ressaltar que, grande parte dos discursos socialmente
responsáveis, relacionam-se fortemente com a temática ambiental (CARRIERI et al, 2009) e com as
ideias de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade.
2.2 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade
Muitos estudiosos, até hoje, tratam os conceitos de desenvolvimento sustentável e
sustentabilidade de forma bastante homogênea. Por isso, ainda não há uma definição de
sustentabilidade amplamente aceita (BARBOSA, 2008).
Cientificamente, pode-se afirmar que o termo sustentabilidade se originou nas áreas de Biologia e
Ecologia, onde seu significado estava essencialmente ligado a uma integração e manutenção
equilibrada das relações entre seres humanos e natureza. Essa caracterização do termo possuía como
finalidade a coexistência do maior número de espécies possíveis (BOFF, 2010). Entretanto, nos últimos
anos, a utilização desse conceito não se aproximou da definição acima, já que seu uso vem sendo
empregado de maneira indiscriminada e acrítica (SILVA e REIS, 2011), surgindo assim conceituações
diversas entre estudiosos.
Da forma usualmente tratada, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu na década de 80
como resposta a crítica, por parte da ONU, sobre o comportamento predatório do desenvolvimento
econômico. Na época, foi publicado o relatório “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido como
Relatório de Brundtland, elaborado, mais precisamente, no período de 1983 a 1987. No documento, a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) criticava o modelo adotado
pelos países desenvolvidos e defendia um novo tipo de desenvolvimento, capaz de manter o progresso
em todo o planeta e de, no longo prazo, partilhá-lo entre países em desenvolvimento e desenvolvidos
(WECD, 1987).
Segundo o relatório, desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como “aquele que
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras
atenderem suas próprias necessidades” (WECD 1987, p. 12). Além da conceituação, esse documento
também definiu três princípios considerados fundamentais e que devem ser cumpridos:
desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social (WECD, 1987).
Seguindo essa vertente, Elkington (1998) buscou trabalhar com os princípios focando, de forma
mais acentuada, na parte operacional e prática, estudando diversas estratégias com o intuito de se
implantar as três dimensões (social, ambiental e econômica) no contexto empresarial. Com isso, o autor
propôs um modelo que objetivava auxiliar as indústrias de petróleo e gás a compilar e implantar essas
esferas no planejamento e nas atividades do negócio (ELKINGTON, 1998). Para Elkington (1994),
sustentabilidade significa “um conjunto de valores, objetivos e processos que uma empresa deve focar,
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com o objetivo de criar valor econômico, social e ambiental e, por meio desse conjunto, minimizar
qualquer dano resultante de sua atuação” (ELKINGTON, 1994, p. 90).
Com o aumento desta busca por uma operacionalização dos conceitos de sustentabilidade, após a
implementação do modelo no arcabouço empresarial, começaram a surgir determinadas críticas a essa
teoria, evidenciando-se fortes preocupações a respeito da complexidade de se tratar os pilares de forma
conjunta e ao mesmo tempo (JUNQUEIRA et al., 2011). Por outro lado, os observou-se uma
verdadeira necessidade em tratar mais do tema de desenvolvimento sustentável nas organizações,
incluindo-os nas decisões estratégicas empresariais (COHEN et al., 2010).
2.3. O Discurso da Sustentabilidade nas Organizações
O discurso acerca do tema da sustentabilidade tem estado cada vez mais na pauta das
organizações, sendo os termos utilizados com diversas conotações, que variam de acordo com o
contexto o qual essa sustentabilidade é adotada. Esse discurso se apresenta como forma de justificar as
externalidades produzidas pelas atividades organizacionais no ambiente e, minimizar, com isso,
quaisquer impactos que elas possam estar ocasionando (SILVA e REIS, 2011).
Esse comportamento empresarial foi impulsionado por dois motivos principais: a criação de leis
e normas ambientais (como a ISO 14001), e, ainda, a crescente exigência, por parte da sociedade, por
uma atividade corporativa menos impactante, no que concerne tanto à dimensão social quanto à
ambiental (SILVA e REIS, 2011). Nesse sentido, fez-se necessário criar um novo paradigma, de forma
que incentive a promoção de mudanças nas instituições, objetivando responder a esses novos anseios
da sociedade atual (MUNCK et al, 2011). Então, como maneira de expressar a realização de melhorias
nos procedimentos operacionais e a diminuição da atividade nociva ao meio ambiente, surgiu o
relatório de sustentabilidade (SILVA e REIS, 2011).
O relatório de sustentabilidade, também intitulado como balanço social, é um documento
produzido pela empresa, de forma voluntária, para avaliar e divulgar o seu nível de responsabilidade
socioambiental. Nesse sentido, os dados presentes no instrumento possuem natureza qualitativa e
quantitativa, fornecendo uma grande transparência às atividades desenvolvidas pela organização no ano
anterior. Além disso, o documento visa também ampliar o diálogo e diminuir as barreiras entre a
corporação e a sociedade (INSTITUTO ETHOS, 2012).
Por outro lado, apesar do lado positivo proporcionado pelo aumento da consideração da
sustentabilidade nos objetivos da organização, é evidenciada também uma forte preocupação com
empresas que utilizam esses discursos de forma apelativa, não tomando, com isso, medidas legítimas e
efetivas para a realização da sustentabilidade. Esse falso discurso da empresa, com um caráter
ambientalmente apelativo, para a sociedade se tornou mundialmente conhecido como greenwash
(ABDALA et al., 2010).
O termo greenwash foi desenvolvido na década de 90, por meio de uma referência à expressão
whitewash, que significa o fato de se esconder, intencionalmente, falhas e enganos de uma pessoa ou
organização em prol de uma reputação limpa desses elementos (ABDALA et al., 2010). Mais tempo e
dinheiro são gastos com publicidades para ganhos de imagem do que realmente aderindo práticas que
visem uma diminuição do impacto ambiental (GREENWASHINGINDEX, 2012).
Greenwash, apesar da definição ampla que foi acima colocada, abrange diversos
comportamentos, dentre os quais podemos destacar: a realização de afirmações vagas sem provas, uso
da linguagem de forma enganosa, uso de selos sem credibilidade, utilização de imagens enganosas e,
até mesmo, afirmar ser melhor comparando-se com algo muito prejudicial. (ABDALA et al., 2010). Na
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visão do Greenwashingindex (2012), ambiente, consumidores e empresas são impactados com esses
comportamentos, levando a diversas consequências negativas (GREENWASHINGINDEX, 2012).
Abdala et al. (2010) explica que, no Brasil, materiais diretos sobre o tema greenwash são
raramente vistos, tanto na academia e em fontes governamentais quanto no terceiro setor. Esse cenário
ilustra a importância do presente estudo, reforçando a ideia de que é necessária uma maior discussão
dessa temática. O autor, também, concluí que a empresa foco dessa pesquisa foi uma das que atingiram
o escore máximo de greenwash em seus anúncios. Segundo a análise realizada, as afirmações presentes
nesses anúncios são vagas e possuem uma linguagem que engana o leitor (ABDALA et al., 2010).
Na conclusão de Silva e Reis (2011) é explicado que o discurso de grande parte das
organizações, por meio de documentos fornecidos em seu site e inclusive seus relatórios de
sustentabilidade, restringem-se, na maior parte das vezes, a construção de uma imagem positiva da
organização, onde se constata projetos socioambientais apoiados e atividades relacionadas a uma
criação de valor para o acionista. Evidenciou-se que não há uma real preocupação com as futuras
gerações, como proposta pela definição do WECD na década de 80, mas sim um intuito de atração e
retenção de investidores. Nesse sentido, ainda foi concluído que os relatórios de sustentabilidade, de
uma forma geral, utilizam determinadas brechas em sua metodologia de elaboração, abrindo caminho
para se enfatizar as ações positivas e disfarçar aquelas de caráter negativo (SILVA e REIS, 2011).
3. METODOLOGIA
Este estudo possui natureza qualitativa e caráter descritivo quanto à sua finalidade (GIL, 2002;
VERGARA, 2010). A pesquisa que adota este caráter fornece subsídios que servem como base para se
explicar algum fenômeno, todavia, seu objetivo não engloba a explicação propriamente dita deste
fenômeno (VERGARA, 2010). Adotou-se uma pesquisa do tipo estudo de caso em uma grande
corporação do ramo de extração, considerada multinacional. No presente trabalho, seu nome não será
divulgado, a fim de preservar seu anonimato. Com isso, ela foi referenciada por meio do pseudônimo
Corporação S.A.
A amostra foi escolhida por critério de intencionalidade, já que a empresa pode ser
caracterizada como uma rica fonte para análise da discrepância entre o discurso e a prática da
sustentabilidade, devido ao fato de serem divulgadas, por parte da própria organização, diversas
informações concernentes à temática, além de ser observada uma elevada discussão acerca do caráter
“insustentável” de suas atividades. Além disso, na escolha da organização e dos seus funcionários,
utilizou-se também o critério de conveniência, já que a empresa possui um escritório na cidade do Rio
de Janeiro, o que facilitou, portanto, a realização das entrevistas em profundidade.
Quadro 1: Perfil dos entrevistados

Fonte: Elaborado pelos autores.
Primeiramente, três organizações foram pré-selecionadas como potenciais objetos de estudo,
inclusive a que é tratada na pesquisa. Contudo, ao se tentar agendar entrevistas, todas se recusaram,
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argumentando que as informações necessárias ao estudo poderiam ser encontradas em seu sítio
eletrônico. Por fim, conseguiu-se realizar a pesquisa em uma dessas empresas por intermédio de uma
rede de relacionamentos que facilitou a aproximação com o principal gestor da área.
A coleta de dados deu-se em duas etapas. Primeiramente, uma pesquisa documental
telematizada, visando analisar documentos fornecidos pela organização além de outros provenientes da
internet. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas em profundidade com cinco funcionários e/ou
estagiários da empresa foco do estudo, sendo uma delas com a gestora da área de sustentabilidade e
outras quatro com empregados de outros departamentos.
Para a pesquisa de campo e realização das entrevistas em profundidade, elaborou-se um roteiro
semi-estruturado que serviu como instrumento de auxilio na condução das entrevistas. Os dados foram
obtidos por meio de questões iniciais bem genéricas sobre o assunto, de maneira a estimular o
respondente a falar sobre suas percepções, crenças e atitudes em relação ao tema. As entrevistas se
caracterizam como uma conversa pessoal que propicia, de forma verbal ao entrevistador, a informação
procurada (MALHOTRA, 2001) e duraram em média 30 minutos cada. Após a fase de coleta de dados,
as entrevistas em profundidade foram integralmente transcritas para análise, sendo que o tratamento
dos dados foi feito de acordo com uma triangulação de três esferas diferentes, para que, assim, fosse
possível analisar os dados e responder a pergunta de pesquisa, conforme o mostrado no quadro 1:
Quadro 2: Estrutura de análise de dados

Fonte: Adaptado de Cherman (2004)
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Relatório de sustentabilidade da Corporação S.A.
O relatório de sustentabilidade da empresa é publicado anualmente, de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI), possibilitando que todos os interessados no negócio da
organização estejam sempre informados das ações realizadas tanto na dimensão social como na
ambiental naquele determinado período de análise. Esta análise concentrou-se primordialmente nos
dados e resultados do último relatório publicado pela Corporação S.A., referente ao ano de 2011.
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Após a leitura de todo o relatório, pôde-se observar que boa parte de seu conteúdo é permeado
por informações vagas e subjetivas, não podendo, portanto, analisar objetivamente a legitimidade
dessas afirmações. Evidenciou-se uma forte presença de verbos de análise subjetiva no relatório, como:
buscar, pretender, tentar, entre outros. Um exemplo de trecho onde esses elementos podem ser vistos é:
“Para implementar os compromissos apresentados, bem como reforçar sua licença
para operar, mas também para crescer, faz-se necessário adotar uma nova forma de
engajamento com as partes interessadas, desenvolvendo mecanismos eficazes de
escuta e resposta às demandas recebidas e tratando questões sensíveis à sociedade.
Nesse sentido[...] a Corporação S.A. pretende fortalecer elos de confiança
[...]”(Relatório de Sustentabilidade 2011, p.14)

Esse uso de informações subjetivas e vagas pode ser considerado, segundo o exposto por
ABDALA et al. (2010), como um dos comportamentos que são realizados para que se possa classificar
e perceber um greenwash em uma organização.
Evidenciou-se também, conforme já haviam concluído Silva e Reis (2011), que todo o Relatório
de sustentabilidade da organização utiliza determinadas expressões e, de maneira geral, é escrito
notoriamente de forma a supervalorizar as ações positivas que a organização realiza e minimizar os
impactos negativos causados por suas operações. Esse fato pode ser caracterizado como um discurso
parcial e tendencioso, entendendo-se como uma maneira de passar uma imagem mais positiva da
organização para seus investidores.
Os seguintes trechos refletem e ilustram o que foi explicitado acima:
Impacto positivo:“Ações conduzidas pela empresa, em 2011, beneficiaram, no Brasil, mais de 10 mil
pessoas, de oito etnias diferentes”(Relatório de Sustentabilidade 2011, p.57).
Impacto negativo:“Os resultados da pesquisa de engajamento dos empregados não foram tão
positivos no Canadá quanto em outras regiões[...]Hoje, a Corporação S.A. está muito atenta à
necessidade de restaurar a confiança e quer estabelecer completamente os canais de comunicação
entre empresa, empregados e representantes sindicais. Ela sabe que isso pode levar algum tempo e
está totalmente comprometida”(Relatório de sustentabilidade 2011, p. 39).
Quando expõe os impactos positivos, é afirmado, nesse caso, que mais de 10 mil pessoas, de
oito etnias, serão beneficiadas. Contudo, ao expor os impactos negativos, ela não afirma quantos
indivíduos são direta ou indiretamente afetados, quantas etnias diferentes estão envolvidas e/ou quais
são as críticas e motivos para a atitude evidenciada. Nesse último caso, a empresa apenas explica estar
totalmente comprometida com a melhoria das condições desses stakeholders, promovendo um discurso
que não enfatiza um grave problema.
Segundo o documento, os gastos ambientais e sociais somaram cerca de US$ 1,5 bilhão em
2011 (36% maior que 2010), tendo investido, ainda, US$ 250 milhões em projetos de melhorias das
condições de atividades críticas, com o intuito de mitigar acidentes fatais em suas operações. Apesar de
esses investimentos apresentarem valores elevados, proporcionalmente ao lucro da empresa o valor não
é tão considerável já que a Corporação S.A. apresentou um saldo positivo de US$ 21,7 e US$ 22,23
bilhões em 2010 e 2011, respectivamente. Esse fato pode ser entendido como uma retenção de lucros
visando uma maximização do valor para os acionistas e, se for esse o caso, a empresa poderia se
enquadrar no que foi preconizado por Milton Friedman e exposto por Machado Filho (2011), como
uma empresa detentora de uma visão clássica da economia.
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Em seu relatório de sustentabilidade (2011, p.13), a Corporação S.A. diz que desenvolvimento
sustentável, na sua visão, “significa captar as inúmeras oportunidades de crescimento, reconhecendo os
limites físicos do planeta”. Essa definição não se aproxima do modo como Elkington (1994) e o
relatório de Brundtland (WECD 1987) a conceituou, além de demonstrar haver um enfoque na
captação de oportunidades e, com isso, passar a ideia de uma preocupação maior com a criação de
valor econômico, demonstrando, portanto, um desequilíbrio entre os pilares da sustentabilidade.
4.1.1 O discurso da gestora responsável
A conceituação de desenvolvimento sustentável exposta pela gestora desta mesma área (G1) da
organização vai ao encontro do que foi estabelecido no relatório de Brundtland na década de 80,
demonstrando, com isso, um conhecimento do conceito. Por outro lado, essa definição não converge
com a que é exposta pela própria empresa em seu balanço social. Ademais, na ideia da G1, a mudança
de cultura é o principal desafio para que se consiga implementar efetivamente as práticas de
sustentabilidade na organização: “Eu acredito que o desafio seja sempre essa mudança de cultura... É
fazer o executivo pensar que sustentabilidade vai além de você plantar uma árvore” (G1). Essa
necessidade e desafio visto de forma presente na Corporação S.A provoca uma defasagem no que
Munck et al. (2011) afirmam abranger no pilar da sustentabilidade ambiental. Essa dimensão abrange
os impactos gerados pelos produtos da organização e leva em conta todos os processos e serviços do
dia a dia desenvolvidos dentro da empresa, sendo que se uma mudança de cultura ainda é necessária, é
porque os processos internos ainda não apresentam uma condição necessária para uma efetiva
sustentabilidade ambiental, prejudicando toda a sustentabilidade corporativa.
Além desse fato, ao final da entrevista a gestora se contradiz, afirmando que a empresa pode ser
considerada sustentável porque os funcionários estão engajados para realizar essas ações: “Os
funcionários estão comprometidos com a sustentabilidade, então, está andando porque está sendo
estimulado, as pessoas estão vendo que tem retorno” (G1). Um último fato é de que, segundo a gestora,
a Corporação S.A foi listada por um ranking estrangeiro como uma das mais sustentáveis do planeta.
Tal informação foi buscada nos rankings do exterior e evidenciou-se que na lista da revista Corporate
Knights (FORBES, 2011) a empresa não é citada e no ranking da Newsweek (THEDAILYBEAST,
2012) a Corporação S.A está na 315ª posição. Outros rankings não foram encontrados.
4.2. As percepções dos funcionários
Entrevistado E1 - Confuso
O primeiro entrevistado (E1) explica que, na sua visão, sustentabilidade “é você conseguir se
desenvolver sem prejudicar o sistema, o ecossistema [...] É você conseguir atuar dentro do mundo sem
prejudicá-lo, no máximo criando algum valor pra ele de preferência” (E1). Nesse sentido, a definição
dada pode ser classificada como confusa e incompleta, demonstrando haver somente um conhecimento
mais genérico sobre o assunto. O E1 também afirmou, em sua entrevista, que a empresa sempre passou
uma imagem positiva para ele, já que, segundo ele, a organização divulga fortemente suas “ações
sustentáveis”, disponibilizando uma grande quantidade de informações sobre o tema para seus
funcionários. Entretanto, conforme o próprio relatório de sustentabilidade da empresa, apenas algumas
poucas pessoas realizaram, de fato, algum curso na área em 2011, representando somente cerca de 1%
de sua força de trabalho. Ao final, quando perguntado se a empresa poderia ser considerada sustentável,
o E1 explicou que não sabe, pois ao mesmo tempo em que a empresa passa uma imagem positiva para
ele, as críticas que já ouviu o fazem desconfiar disso. Portanto, por não se posicionar, foi classificado
como confuso.
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Entrevistada E2 – Desmotivada
Depreendeu-se a partir da entrevista com a E2 que ela, assim como o E1, apresenta uma
definição confusa e incompleta do conceito de sustentabilidade. Além disso, para ela, a Corporação S.A
está muito mais preocupada com a forma com que ela é vista pelo stakeholders externos a ela e, muitas
vezes, deixa acontecer diversos erros internos relativos à sustentabilidade, que a deixam,
frequentemente, desmotivada em suas tarefas diárias. Essa maior preocupação com a imagem da
empresa do que com as ações de sustentabilidade propriamente ditas são claramente percebidas como
um falso discurso, já que para a empresa, na visão da G1, a sustentabilidade é vista como um dos
pilares estratégicos de sua gestão. Nesse contexto, a organização poderia se enquadrar na conceituação
de greenwash exposta por Abdala et al. (2010). Ademais, essa menor preocupação com as ações
internas também provocam desmotivação, como no caso da E2, prejudicando ainda mais a mudança de
cultura exposta pela G1. A E2 explicou, também, que a empresa atualmente está sendo muito mal vista,
em sua relação com a sustentabilidade, pela maioria de seus stakeholders, mas que, apesar disso, ela
acredita que a empresa, pelo seu porte, grandiosidade e ações, pode ser considerada sustentável, mesmo
com muitos erros internos.
Entrevistado E3 – Defensor da organização
O entrevistado E3 demonstrou total desconhecimento de um conceito e das políticas de
sustentabilidade da organização. Segundo ele, “sustentabilidade é um conceito amplo que é difícil de
definir, eu mesmo não sei qual é a minha própria crença sobre sustentabilidade”. (E3). Quanto às
políticas, o E3 explica: “não tenho é... Conhecimento, não tenho intimidade com essas políticas porque
a minha área fica um tanto distante. Eu não trabalho com as operações, nós estamos em uma área de
compras, é... Então a gente não tem muita interação com essas políticas” (E3). Além disso, o E3 não
conhece nenhuma das críticas feitas à sustentabilidade da empresa. Esses achados demonstram o pouco
grau de conscientização por parte do funcionário. Essa atitude pode ser considerada como inapropriada,
já que, para que a empresa possa ser realmente alinhada com a sustentabilidade, é importante que todos
os funcionários estejam engajados, tanto nas micro como nas macro atividades que impactam direta
e/ou indiretamente nos pilares do desenvolvimento sustentável. Por fim, para o entrevistado, a empresa
pode sim ser considerada sustentável, pois “apesar de ter uma atividade predatória, ela busca sim
sempre ter investimentos em reparar os danos causados, mesmo que, em algumas vezes, talvez a área
de extração não possa ser recuperada”. Nesse sentido, o E3 expõe um paradoxo, afirmando que mesmo
danificando irreversivelmente o ambiente e causando diversos impactos sociais, a empresa consegue
promover um desenvolvimento sustentável, o que o fez ser classificado como defensor da organização.
Entrevistado E4 – Ocupado
O entrevistado E4, assim como os outros entrevistados, apresentou uma confusa definição
acerca do conceito de sustentabilidade e, mostrou, também, ao longo da conversa, que normalmente
está muito ocupado com suas atividades, não conseguindo, portanto, se informar de forma mais precisa
acerca das políticas, das críticas e do tema de forma geral dentro da empresa. Por outro lado, ele afirma
que certas ações “sustentáveis” estão atreladas à receita variável dos funcionários, o que afeta
positivamente o engajamento por parte destes para a realização daqueles comportamentos. É exposto,
ainda, que, para o E4, a empresa procura se esforçar, tentando realizar determinadas decisões que
visam uma maior disseminação do tema internamente, além de buscar uma atuação de acordo com
algumas normas que visam mitigar alguns impactos ambientais.
4.2.1 Consolidação das análises das entrevistas
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Quadro 3: Resumo das análises das entrevistas

Fonte: Elaborado pelo autor
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O quadro 3 mostra, primeiramente, uma comparação dos conceitos de sustentabilidade
fornecidos pelos entrevistados com as teorias de Elkington (1994), do relatório de Brundtland (WECD,
1987), e da conceituação dada ao tema pela própria Corporação S.A. Em seguida, foi consolidada a
resposta dos entrevistados à pergunta que buscava entender se a organização poderia ser considerada
sustentável, na visão dos funcionários. Nesta parte, foi percebido, também, o grau de questionamento
que cada entrevistado possuía em relação ao que a empresa falava em seus discursos e suas políticas
(quanto mais alto, mais duvidoso era o discurso da empresa para ele).
O assunto seguinte trata do grau de conhecimento e informação que os empregados possuíam
acerca das políticas e do que a empresa promove que se relaciona com o tema da sustentabilidade,
analisando tanto as políticas de impactos positivos quanto de negativos. Observou-se, também, se os
entrevistados acreditavam que as ações de sustentabilidade da empresa possuíam uma finalidade de
prevenir ou de reagir a danos no tripé do desenvolvimento sustentável.
Depois, observou-se se os entrevistados possuíam conhecimento e se concordavam com as
críticas à sustentabilidade da organização. Por fim, agruparam-se os dados concernentes ao grau de
satisfação do funcionário com as ações de sustentabilidade que a empresa promove, buscando entender
se eles estão satisfeitos com os ideais da organização.
4.3. O discurso da mídia
Em janeiro de 2012, o Greenpeace da Suíça e a Declaração de Berna elegeram, por votos
populares, a Corporação S.A como a pior empresa do mundo, devido a uma série de problemas
ambientais, sociais e trabalhistas. O PublicEyeAwards, também conhecido como “Prêmio Nobel” da
vergonha corporativa, recebeu, ao todo, cerca de noventa mil votos de indivíduos de todas as partes do
mundo, onde mais de um quarto desse montante foi para a Corporação S.A, ficando, dessa forma, a
frente até mesmo da empresa que foi responsável pelo desastre causado em Fukushima, em 2011.
Além disso, em abril de 2012, a Articulação Internacional de Atingidos pela Corporação S.A.
apresentou e publicou um relatório que questiona, denuncia e critica as consideradas recorrentes e
insustentáveis atividades da Corporação S.A. Segundo o grupo, essas ações causam diversos impactos
ao tripé da sustentabilidade. De acordo com o Relatório de Insustentabilidade (2012, p.3), a Corporação
S.A. “se tornou uma empresa símbolo de violentos impactos socioambientais, desrespeito a leis
trabalhistas e violações de direitos humanos”.
De acordo com o documento, a corporação lucrou mais de 20 bilhões de dólares em cada um
dos últimos dois anos, sendo que a empresa empregou somente US$ 1 bilhão em atividades de
responsabilidade social corporativa, no ano de 2010. Na visão do grupo de atingidos, a maior parte
desse valor investido em ações de responsabilidade social não foi empregada na reparação e prevenção
de danos causados, mas sim em atividades de maquiagem verde e propaganda, sendo julgada, dessa
forma, por realizar greenwash (Relatório de Insustentabilidade, 2012).
O quadro 4 mostra, resumidamente, os impactos socioambientais causados pela multinacional
em 2010:
Quadro 4: Síntese de impactos socioambientais da Corporação S.A em 2010
INDICADOR
QUANTITATIVO
11
Morte de trabalhadores
175
Mortes/lesões graves por acidentes nas ferrovias
726.000.000 toneladas
Resíduos minerometalúrgicos gerados
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18.700.000 toneladas
Emissão direta de CO2
71.140.000 toneladas
Emissão indireta de CO2
294.000.000 de M3
Água captada da natureza
76.100.000 de M3
Efluentes líquidos gerados
519.600 toneladas
Emissão de poluentes
446.000 toneladas
Resíduos gerados
30,56 km2
Área impactada em 2010
18,26 km2
Área de floresta amazônica impactada em 2010
741,8 km2
Total de áreas impactadas até hoje
Fonte: Relatório de insustentabilidade (2012)
Nesse sentido, de acordo com o relatório e com o quadro acima, no que é referente a questões
ambientais, o documento aponta que a Corporação S.A impactou, no último ano de registro, 18,26 km2
de floresta amazônica. Suas emissões de poluentes cresceram 70% entre 2007 e 2010, e a empresa
gerou 76 milhões de toneladas de efluentes líquidos e 446 mil toneladas de resíduos. Em Itabira, Minas
Gerais, segundo grande parte da população, os problemas causados pelas operações da Corporação
S.A. já renderam prejuízos de cerca de US$ 868 milhões ao município. Outro exemplo exposto no
documento é o ocorrido em Moçambique, onde a Corporação S.A, com um objetivo de possibilitar a
abertura de minas de carvão, removeu 760 mil famílias camponesas de suas comunidades entre os anos
de 2009 e 2010.
No concernente à segurança no trabalho e no entorno dos projetos da Corporação S.A, o
relatório pontua o número de 11 mortes e 124 acidentes graves ou fatais somente na Ferrovia Carajás.
Ademais, o documento denuncia que a empresa diminuiu os gastos no setor, trazendo o exemplo de
dois funcionários canadenses soterrados e mortos na mina de Sudbury, por motivos de negligência com
acúmulo indevido de água nos canais de escavação.Ainda em relação à saúde e segurança, apesar da
empresa assegurar que há uma enorme preocupação com o tema, o grupo de atingidos explica que
doenças psíquicas são vistas frequentemente entre os funcionários operacionais da Corporação S.A. A
poeira, o ritmo intenso de trabalho, as metas inalcançáveis e o assédio moral também são os problemas
mais comumente enfrentados por esses trabalhadores.
Analisando estes impactos e exemplos de operações em comunidades, é possível perceber que
esses impactos sociais e ambientais contrapõem o que a Corporação S.A. expõe em seu balanço social,
onde é afirmado que há um desenvolvimento de comunidades e pessoas por meio de educação, saúde e
segurança, deixando sempre um legado positivo nessas regiões. Esse fato vai ao encontro de uma das
classificações de greenwash dadas por Abdala et al. (2010) em seu artigo, onde é explicado que os
fatos expostos demonstram que a empresa está, de certa forma, mentindo acerca da atuação positiva nas
comunidades, no planeta e nos indivíduos.
Além disso, os casos mencionados demonstram diversos problemas provocados pela empresa,
que muitas vezes se utiliza de seu forte poder econômico para sobrepor seus interesses ao de grupos
menores. Percebe-se que o poder que a Corporação S.A detêm pode vir a ocasionar diversos
desequilíbrios em sua relação com os stakeholders, - fornecedores, clientes, competidores e até mesmo
o governo de regiões - o que acaba prejudicando estes e favorecendo aquela à conquista de seus
objetivos.
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5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as discrepâncias entre o discurso e a
prática em uma grande corporação. Foram observados, na Corporação S.A., relevantes gaps, que
puderam ser classificados, de acordo com as definições explicitadas por Abdala et al.(2010), como uma
realização de greenwash por parte da organização. Essa classificação pôde ser dada porque foi
percebido, de modo consistente, que a Corporação S.A. promoveu um parcial e tendencioso discurso
acerca de sustentabilidade com um intuito de criar uma imagem positiva para a organização.
Comparando, primeiramente, a fala dos funcionários com o texto da empresa, evidenciou-se que
um dos principais problemas é o fato de esses empregados, muitas vezes, não possuírem conhecimento
e, consequentemente, uma cultura em prol da sustentabilidade de suas ações. Depreendeu-se que a
maioria dos entrevistados não conhecia as políticas de sustentabilidade, nem o relatório de
sustentabilidade e tampouco tinham um conceito de sustentabilidade claramente definido em mente.
Pelo que foi evidenciado, essa mazela advém da pouca avaliação e controle do grau de envolvimento
com as ações de sustentabilidade por parte dos empregados. Quando os funcionários não possuem um
denso conhecimento do assunto, eles estarão sem direção, já que um objetivo não é vislumbrado. As
ideias deveriam estar amplamente difundidas na organização, de forma que possa possibilitar o
engajamento com suas práticas e os resultados possam ser maximizados.
No que tange ao relatório de sustentabilidade da Corporação S.A, um dos achados vai ao
encontro do que foi concluído por Silva e Reis (2011), expondo que o documento minimiza os
impactos negativos e supervaloriza os positivos, de maneira a criar uma imagem boa, porém
tendenciosa, de suas atividades, buscando atrair e reter investidores. Outro fator percebido, que está
presente em todo relatório é a utilização de verbos de análise subjetiva, que acaba por não criar um
compromisso efetivo com o que é exposto em seu discurso.
Percebeu-se, também, que apesar dos gastos com ações de sustentabilidade sejam, em números
absolutos, elevados, quando comparados proporcionalmente com os lucros obtidos pela empresa, não
representam valores altamente significativos. Compreendeu-se que, para a empresa, a maior
preocupação é a captação de oportunidades, a manutenção de resultados financeiros positivos e a
promoção de uma boa imagem da organização para atração de investidores. Devido a esses fatos, esse
estudo classificou a Corporação S.A como detentora de uma visão clássica de responsabilidade social
(MACHADO FILHO, 2011), visto que praticamente todas as suas ações possuem como objetivo fim
um incremento da lucratividade e da maximização de valor para os acionistas.
Em relação às diversas críticas encontradas referentes à sustentabilidade da organização,
depreendeu-se que muitos dos compromissos apresentados pela empresa em seu relatório e em seu sítio
eletrônico não foram, efetivamente, cumpridos na prática, demonstrando notoriamente um falso
discurso por parte da organização. A Corporação S.A comprometeu-se a desenvolver pessoas e
comunidades, com saúde, segurança e educação, deixando sempre legados positivos nas regiões onde
atua. Contudo, o que foi evidenciado, é que as atividades da empresa, muitas vezes, estiveram ligadas a
diversos impactos socioambientais, desrespeito a leis trabalhistas e violações a direitos humanos.Além
disso, observou-se que a maioria dos entrevistados não possuía um integral conhecimento dessas
críticas, maximizando a alienação dos funcionários e diminuindo o grau de questionamento dos
mesmos para com as atividades da empresa.
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Ademais, de acordo com as definições dadas pelo WECD (1987), Elkington (1994) e pela
análise realizada, concluí-se que a Corporação S.A. não pode ser considerada como uma empresa que
promove um desenvolvimento sustentável já que, apesar de realizar diversas ações socioambientais
positivas, causa, ainda, diversos impactos negativos em comunidades e em indivíduos, além de possuir
como operação fim uma atividade extremamente predatória, proporcionando efeitos, muitas vezes,
irrecuperáveis, como falado pelo E3.
Os resultados deste artigo apresentam relevante contribuição, uma vez que levantam um cenário
onde carece uma administração com mais imparcialidade, transparência e ética. Até quando iremos nos
deparar com empresas que, em busca de lucros crescentes, negligenciam sua atuação no contexto social
e até mesmo a sobrevivência do planeta em longo prazo? As organizações deveriam ser sinônimo de
desenvolvimento econômico, social e ambiental, de forma a gerar bem-estar a todos, mas o que se
percebe são discursos arraigados de uma ética egoística. Ações isoladas não são capazes de forjar
comportamentos éticos e sustentáveis. Somente quando existe um alinhamento dos discursos dos
agentes com suas práticas, por meio de um compartilhamento coletivo de valores, que o
desenvolvimento sustentável é construído.
Por fim, à academia, sugere-se a elaboração de novos estudos nessa área em outras organizações,
de forma a observar o comportamento de empresas inseridas em outros contextos e setores. Aconselhase, também, estudar o papel dos consumidores e da sociedade no aperfeiçoamento das práticas de
sustentabilidade das organizações, de forma a buscar caminhos efetivos de desenvolvimento da geração
atual sem prejuízos ao desenvolvimento das gerações futuras.
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ANÁLISE DO PROCESSO PRODUTIVO DE UMA EMPRESA PRODUTORA DE
EMBALAGENS FLEXÍVEIS À LUZ DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA
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Resumo: As ferramentas de gestão ambiental empresarial visam auxiliar a destinação e/ou revalorização dos resíduos
sólidos gerados por uma atividade produtiva. Uma dessas ferramentas e a Produção mais Limpa (P+L) que busca identificar
oportunidades para eliminar ou reduzir a geração de efluentes, resíduos e emissões, além de racionalizar a utilização de
matérias-primas e insumos nos processos industriais. O objetivo desse estudo foi analisar o processo produtivo da Empresa
EmbFlex (nome fictício) à luz da ferramenta de Produção mais Limpa (P+L). Para tanto foi utilizada a abordagem de
CNTL/SENAI-RS (2003), que propõe uma metodologia de implementação dos princípios da P+L através de níveis de ações
desenvolvidas nas empresas. A pesquisa se utilizou de um estudo de caso em uma empresa produtora de embalagens
flexíveis da cidade de Campina Grande – PB e tem caráter descritivo. Foram realizadas entrevistas orientadas por um roteiro
para coleta de dados primários na empresa. Foram utilizados dados primários e secundários para fundamentar as análises
dos resultados obtidos. Os principais resultados indicam que a Empresa adota práticas da Produção mais Limpa
correspondentes a ‘reciclagem interna’ e o desenvolvimento de ações de caráter corretivo fora da empresa, o que classifica a
gestão ambiental da empresa como de controle da poluição.
Palavras-chave: Ferramentas de gestão ambiental; Produção mais Limpa; Benefícios da gestão ambiental.
Abstract: The tools of corporate environmental management are intended to assist the allocation and/or revaluation of solid
waste generated by a productive activity. One of these tools and Cleaner Production (CP) that seeks to identify opportunities
to eliminate or reduce the generation of waste, emissions and waste, and streamlining the use of raw materials and inputs in
industrial processes. The aim of this study was to analyze the production process of the Company EmbFlex (fictitious name)
in the light of the tool Cleaner Production (CP). For this approach was used in CNTL/SENAI-RS (2003), which proposes a
methodology for implementing the principles of CP levels through actions developed in companies. The research used a
case study in a company producing flexible packaging of Campina Grande - PB and has descriptive character. Interviews
were guided for primary data collection in the company. We used secondary data to support the analysis of the results
obtained. The main results indicate that the Company adopts practices of Cleaner Production corresponding to 'internal
recycling' and the development of corrective actions outside the company, which ranks the company's environmental
management in the level of pollution control.
Key-words: Environmental Management Tools; Cleaner Production; Benefits of Environmental Management.
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1. INTRODUÇÃO
A extração dos recursos naturais e a sua utilização desenfreada vem causando grandes preocupações na
sociedade atual. O aumento do descarte de resíduos sólidos e o descarte de produtos finais pósconsumo são preocupações contemporâneas e podem motivar mudanças na legislação ambiental de um
país e o comportamento social em busca de uma condição sustentável de produção. Isso faz com que
as empresas sejam responsabilizadas gradativamente pelos impactos ambientais negativos decorrentes
de suas atividades produtivas e criam a necessidade para os gestores repensarem suas práticas
produtivas visando incorporar ações de menor impacto ambiental e o tratamento dos resíduos
industriais gerados.
Uma ferramenta de gestão ambiental empresarial que pode auxiliar a gestão dos resíduos sólidos de
uma atividade produtiva é a Produção mais Limpa (P+L). Essa ferramenta apresenta como objetivo
principal a identificação de chances para eliminar ou reduzir a geração de efluentes, resíduos e
emissões, além de racionalizar a utilização de matérias-primas e insumos, catalisando os esforços da
empresa para atingir uma melhoria ambiental contínua nas suas operações (OLIVEIRA e CUNHA,
2007).
O conceito de Produção mais Limpa, desenvolvido pelo PNUMA em 1990, reflete uma abordagem de
proteção ambiental ampla que considera todas as fases do processo de manufatura ou ciclo de vida do
produto, com o objetivo de prevenir e minimizar o risco para os seres humanos e o ambiente no curto e
no longo prazo (BARBIERI, 2006).
A definição apresentada por Gasi e Ferreira (2006) estabelece que a P+L busca a eficiência produtiva, a
redução da poluição da fonte, a redução ou eliminação de riscos para o ser humano e o meio ambiente e
o uso da análise do ciclo de vida, representando o estágio de excelência para a indústria que deseja
aumentar seu grau de responsabilidade social e ambiental (GRASI e FERREIRA, 2006). De acordo
com essa definição, muitos são os benefícios que a P+L pode viabilizar para as empresas, em termos
econômicos e, principalmente, indica a possibilidade do alcance de benefícios sociais e ambientais,
contribuindo assim para o alcance de uma condição sustentável para a atividade produtiva que a utilize.
É certo que cada setor econômico tem suas características em relação à intensidade de uso de recursos
naturais nos processos produtivos desenvolvidos pelas empresas do setor e se diferenciam nos tipos e
volume dos resíduos gerados. Por isso é necessário entender o impacto ambiental decorrente de cada
atividade produtiva e identificar as formas de implementação da P+L para que essa ferramenta
proporcione o maior numero de benefícios ambientais possíveis.
Tomando como exemplo a produção de embalagens é possível verificar a importância que as
embalagens assumem nas atividades de acondicionamento do produto final e transporte, além de
auxiliar e/ou viabilizar a comercialização dos produtos para o consumidor final. Assim, as embalagens
se tornam indispensáveis na manipulação e comercialização da maioria dos produtos (ABREU, 2000).
Um setor com elevada utilização de embalagens é a indústria de alimentos. Para muitos de seus
produtos a embalagem plástica, flexível é amplamente usada. Esse tipo de embalagem tem como
matéria prima a combinação de polímeros.
A produção de embalagens flexíveis gera uma grande variedade de resíduos que precisam de
tratamentos específicos para reutilização ou para garantir um descarte seguro no meio ambiente. Nesse
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sentido, Oliveira e Cunha (2007), afirmam que as empresas de transformação de plásticos devem
proceder de maneira mais cuidadosa em relação aos efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos
sólidos e consumo de energia. Para esses autores (idem), à atividade industrial no setor de embalagens
flexíveis pode ser de menor impacto ambiental a medida que sejam conhecidas e corretamente
controladas as emissões de efluentes líquidos industriais, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruído
e vibração.
A regulamentação das embalagens plásticas decorre da Resolução nº 105, de 19 de maio 1999
(ANVISA, 1999), que no uso de suas atribuições e considerando a necessidade do constante
aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção à saúde da
população, enfatiza a importância de compatibilizar a legislação nacional com base nos instrumentos
harmonizados no Mercosul relacionados à embalagens e equipamentos em contato com alimentos e o
indispensável estabelecimento de regulamentos técnicos sobre embalagens e equipamentos plásticos
em contato com alimentos.
Em Campina grande – PB uma empresa produtora de embalagens plásticas atende vários estados da
Região Nordeste. Essa empresa, aqui denominada como Embflex (nome fictício) desenvolve algumas
ações de controle de resíduo e de gestão ambiental no seus processos produtivo. Todavia, a
implementação de uma ferramenta de gestão ambiental como a P+L ajuda a direcionar melhor as ações
que precisam ser implementadas de forma que essas ações atendam as várias demandas da empresa,
inclusive demandas estratégicas. A questão que se deseja investigar nessa pesquisa é a seguinte: Que
ações voltadas para o gerenciamento ambiental estão sendo desenvolvidas na empresa Embflex e em
que medida essas ações correspondem aos princípios da P+L ?
O objetivo desse estudo foi analisar o processo produtivo da Empresa EmbFlex à luz da ferramenta de
P+L e verificar a que nível de implementação da P+L essas ações podem ser relacionadas. Espera-se
que os resultados obtidos e as análises feitas possam contribuir para a divulgação e o entendimento da
P+L nas empresas em geral e particularmente naquelas que produzem embalagens flexíveis. Ademais,
espera-se que esse estudo contribua para a melhoria do gerenciamento ambiental na empresa estudada.
A seguir o tópico de fundamentação teórica apresenta contribuições teóricas para o gerenciamento
ambiental empresarial, notadamente, a metodologia P+L.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Mesmo com a ampla discussão sobre os problemas ambientais decorrentes do descarte indiscriminado
de resíduos industriais no meio ambiente são muito poucas as empresas que adotam sistemas eficientes
de gestão ambiental. A preocupação mais efetiva e o maior controle com o descarte desses resíduos se
evidenciam nas empresas pertencentes a atividades produtivas de alto grau cujos resíduos se
caracterizam como perigosos ou contaminação elevada. Esses setores estão sujeitos à regulamentação
mais rigorosa e dependem de autorizações de órgãos oficiais para iniciarem e continuarem operando
suas atividades produtivas. De fato as preocupações em torno da gestão ambiental empresarial se eleva
a medida que exigências legais e/ou pressões sociais se tornam mais intensas para as empresas ou para
determinados produtos e/ou serviços.
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Todavia, as empresas começam a perceber os benefícios econômicos que a gestão ambiental de seus
processos produtivos e operações podem agregar ao seu desempenho e participação no mercado
competitivo. Além disso, os benefícios sociais e ambientais viabilizadas pelo uso de ferramentas de
gestão ambiental mais que justificam o aprofundamento das pesquisas nessa área e devem facilitar a
compreensão e a implementação das ações preventivas e corretivas nas diferentes fases do processo
produtivo de um produto/serviço. Nesse sentido, gradativamente objetivos ambientais motivados por
diferentes fatores começam a fazer parte do planejamento estratégicos das empresas e,
independentemente da postura reativa ou proativa, começam a gerar nas empresas comportamentos
ambiental e socialmente mais responsáveis.
A partir das discussões sobre a problemática ambiental, que emergiram no início da década de 1960 e
têm sido ampliadas até então, várias abordagens e ferramentas de gestão ambiental empresarial foram
propostas. Essas ferramentas, inicialmente desenvolvidas para agirem corretivamente e minimizarem
impacto negativo do descarte de resíduos no meio ambiente, têm evoluído e atualmente se propõe a
tratar dos resíduos industriais de forma preventiva, buscando evitar a geração dos resíduos, ou, na
impossibilidade disso, minimizar a quantidade gerada.
Isso fica evidente na hierarquia de gerenciamentos de resíduos proposta em Pollution Prevetion
Directiv (apud GASI e FERREIRA, 2006) onde se estabelece que a prevenção e o controle ambiental
devem ser exercidos de acordo com a seguinte ordem de preferência:
I.

A poluição deve ser prevenida na fonte;

II.
A poluição que não puder ser prevenida na fonte deve ter seus respectivos rejeitos
reciclados de forma ambientalmente segura;
III.
A disposição ou outra forma de liberação de poluentes para o meio ambiente deve ser
empregada somente em último recuso e deve ser conduzida de forma ambientalmente segura.
Nesse sentido, a P+L mostra-se convergente com essa ordem, demonstrando sua capacidade de
contribuir para o alcance dos objetivos da gestão ambiental empresarial. O conceito de Produção mais
Limpa (P+L) desenvolvido pelo PNUMA (apud BARBIERI, 2006) reflete uma abordagem de proteção
ambiental ampla que considera todas as fases do processo de manufatura ou ciclo de vida do produto,
com o objetivo de prevenir e minimizar o risco para os seres humanos e o ambiente no curto e no longo
prazo.
A aplicação da ferramenta de Produção mais Limpa é preciosa na preservação do meio ambiente e na
redução de poluentes e impactos e tem como pilares principais a minimização do consumo de energia,
de matéria-prima, de geração de resíduos e emissões de poluentes. Através dela pode-se promover de
maneira mais eficiente o crescimento de uma sociedade mais sustentável e socialmente desenvolvida.
A escala de prioridades para prevenção de resíduos que corresponde aos níveis de aplicação da
Produção Mais Limpa é apresentada na Figura 1, de acordo com CNTL/ SENAI-RS (2003).
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Figura 1 - Níveis de aplicação da produção mais limpa

Fonte: CNTL/SENAI-RS, 2003.
Fernandes et al (2001) comentam a hierarquia contida nos princípios da P+L da seguinte forma: o
primeiro principio e mais importante é a busca pela não geração de resíduos, através da racionalização
das técnicas de produção; o segundo, consiste na minimização da geração dos resíduos, partindo do
pressuposto de que o primeiro princípio não pode ser aplicado inteiramente. O reaproveitamento dos
resíduos no próprio processo de produção é o terceiro principio estabelecido; e, o quarto princípio,
refere-se à reciclagem para o aproveitamento dos resíduos ou a utilização do próprio produto para a
geração de novos materiais.
Os níveis de implementação da P+L apresentados na Figura 1 estão de acordo com os princípios
teóricos que fundamentam essa ferramenta de gestão ambiental e traduzem a ideia de que devem
primeiro ser feitas ações de caráter preventivo, como forma de reduzir os resíduos na fonte (nível 1),
através da modificação no processo ou da modificação no produto.
Quanto às modificações do produto (nível 1), o CNTL/SENAI-RS (2003) sugere que se leve em
consideração as seguintes opções para eliminação de resíduos:

XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Substituição de produto: essa opção pode envolver o cancelamento de uma linha
produtiva, no qual o produto acabado apresente problemas ambientais significativos, ou ainda, a
substituição de um produto com características tóxicas por outro menos tóxico;

Redesenho do produto (ecodesign): consiste em desenvolver uma nova concepção do
produto que leve em consideração a variável ambiental como fator de redução de custos e
oportunidades de negócios. Nesta fase, há necessidade de uma análise combinada de substituição de
materiais tóxicos por atóxicos e não renováveis por renováveis, alterações nas dimensões do produto,
aumento da vida útil do produto, facilidade de reciclagem de seus componentes e otimização produtiva
ou de processos.
Em termos de modificação no processo, a busca pela eliminação dos resíduos pode envolver:

Técnicas de housekeeping: consiste em limpezas periódicas, uso cuidadoso de matérias
primas e com o processo, alterações no layout físico, ou seja, disposição mais adequada de máquinas e
equipamentos que permitam reduzir os desperdícios, elaboração de manuseio para materiais e
recipientes, etc. O housekeeping permite, ainda, mudanças nas condições operacionais, ou seja,
alterações nas vazões, nas temperaturas, nas pressões, nos tempos de residência e outros fatores que
atendam às práticas de Prevenção de Resíduos;

Substituição de matérias-primas: consiste na identificação de materiais mais resistentes
que possam vir a reduzir perdas por manuseio operacional, ou ainda, a substituição de materiais tóxicos
por atóxicos e não-renováveis por renováveis;

Mudanças tecnológicas: utilização de equipamentos mais eficientes do ponto de vista da
otimização dos recursos utilizados, uso de controles e de automação que permitam rastrear perdas ou
reduzir o risco de acidentes de trabalho, entre outras.
Encerradas as opções de redução de resíduos na fonte (nível 1), deve-se buscar alternativas para
reciclagem interna (nível 2). Neste nível, considera-se que os resíduos que não podem ser evitados,
devem, preferencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da empresa. A reciclagem interna
busca fazer com que o resíduo possa retornar a cadeia produtiva ou mesmo ser reaproveitado por
setores administrativos. A reciclagem refere-se a todos os processos de recuperação de matérias primas,
materiais auxiliares e insumos que são feitos dentro da planta industrial. Podem ser citados como
exemplos de reciclagem interna (nível 2) a utilização de matérias primas ou produtos novamente para o
mesmo propósito; a utilização de matérias primas ou produtos usados para um propósito diferente; e a
utilização adicional de um material para um propósito inferior ao seu uso original.
As medidas relacionadas aos níveis 1 e 2 devem ser adotadas preferencialmente quando da
implementação de um Programa de Produção mais Limpa. Somente quando tecnicamente descartadas é
que se deve optar por medidas de reciclagem de resíduos, efluentes e emissões fora da empresa (nível
3). Isto pode acontecer na forma de reciclagem externa ou de uma reintegração ao ciclo biogênico
forma de reciclagem externa ou de uma reintegração ao ciclo biogênico (por exemplo: compostagem).
A recuperação de matérias-primas de maior valor e sua reintegração ao ciclo econômico – como papel,
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aparas, vidros, materiais de compostagem – é um método menos reconhecido de proteção ambiental
integrada através da minimização de resíduos.
O ponto mais importante da Produção Mais Limpa talvez seja o fato de que esta vai além do avanço do
maquinário ou do processo produtivo, ela promove a aplicação de know-how e a mudança de atitudes.
Com a implementação da P+L, pretende-se que as pessoas envolvidas nesse processo levem consigo
conceitos que as auxiliem na forma de pensar no meio ambiente em que vivem de maneira geral, por
isso as transformações propostas por essa ferramenta são tão significantes e complexas (MELLO,
2002).
A compreensão da abordagem da P+L no tratamento dos resíduos industriais permite uma mudança de
paradigma considerando que o resíduo, antes visto como um problema a ser resolvido, pode ser
representar uma oportunidade de melhoria das condições produtivas da empresa.
Gasi e Ferreira (2006) observam que a aplicação de procedimentos de Produção mais Limpa pode
contribuir para a solução de problemas ambientais e econômicos no âmbito da empresa, uma vez que a
prioridade da metodologia está na identificação de opções de não geração dos resíduos produzidos
nestes processos produtivos. Como se pode observar, a implantação de iniciativas voltadas a P+L
induz a um processo de aprimoramento contínuo na procura do controle da geração de resíduos sólidos
e traz uma série benefícios tanto para empresa como para seus stakeholders.
A comunidade e o meio ambiente se beneficiam através da antecipação e prevenção dos problemas
ambientais da redução de potenciais problemas de saúde advindos de resíduos no meio ambiente, além
da melhoria das condições ambientais tanto no presente como para as futuras gerações. Os responsáveis
pelo controle ambiental têm a possibilidade de trabalhar não apenas punindo, mas também
reconhecendo iniciativas voluntárias bem-sucedidas além de promover a melhoria das relações com a
comunidade e com as empresas. Partindo do exposto, pode-se afirmar que a ferramenta observada é
uma estratégia em que todos ganham com harmonização dos interesses de preservação ambiental,
desenvolvimento econômico e melhoria do ambiente de trabalho (GASI e FERREIRA, 2006).
Mesmo em face desses benefícios, há alguns obstáculos para a implementação da P+L. As principais
barreiras são relacionadas ao governo, através da ausência de legislação que estimule procedimentos de
adoção de boas práticas de P+L, da inexistência de estrutura de comando – controle ambiental e da
necessidade de capacitação do corpo funcional para o atendimento de novos desafios; e às empresas,
com a falta de conhecimentos sobre os conceitos e carência de mecanismos na divulgação de
informações relativas a produtos tóxicos, resistência à mudança, despreparo na área de gestão da
empresa e dificuldades para investir; e às instituições de ensino e pesquisa, pelo fato de não
considerarem o tema ambiental na pauta de instituições de ciência, tecnologia e inovação, pela carência
de recursos humanos capacitados e de profissionais especializados nas redes de informação
tecnológicas e pela falta de articulação com os setores produtivos, o que dificulta e/ou inviabiliza a
inovação tecnológica.
No Brasil, o CNTL/SENAI-RS dispõe de metodologias para implementação da P+L adaptadas para
vários setores, a exemplos do setor de Alimentos, Construção Civil, Gráficas, Madeira e Mobiliário,
Máquinas e Equipamentos, Peças brutas, Plástico e Têxtil. Com base nessas metodologias foram
analisadas as ações de tratamento dos resíduos industriais na empresa Embflex, conforme é informado
no tópico a seguir que apresenta o método da pesquisa.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Considerando o objetivo geral dessa pesquisa, de analisar o processo produtivo da empresa Embflex à
luz da P+L, tem-se que essa pesquisa é caracterizada como descritiva, tendo em vista que busca
identificar e descrever as ações de gerenciamento ambiental adotadas pela empresa alvo desse estudo e
qualificar o nível de desenvolvimento da ferramenta P+L correspondente à forma de gestão ambiental
vigente na referida empresa. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como um
estudo de caso, que segundo Gil (2002) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.
A escolha da empresa se deu devido à sua tipicidade, uma vez que realiza manufatura de embalagens
plásticas, que geram resíduos industriais que precisam ser tratados antes do descarte ou que podem ser
revalorizados para utilização de outras atividades econômicas, além de ser uma empresa importante
para a região no que tange ao volume de embalagens produzidas e fornecidas ao mercado.
O estudo teve início com a revisão da literatura sobre gestão ambiental empresarial e sobre a
ferramenta P+L. Em seguida, foram feitos contatos junto à gestão da EmbFlex e, mediante sua
concordância realizaram-se algumas visitas ao sistema produtivo da empresa para observação e
realização de entrevista junto ao Gerente da Qualidade da empresa.
As entrevistas foram realizadas entre Maio de Setembro de 2012 e os dados coletados, com o auxilio de
um roteiro de entrevista semi-estruturada, foram tratados de forma qualitativa, através de uma análise
comparativa entre as ações identificadas na empresa e os princípios da P+L contidos na modelo
proposto pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL/ SENAI-RS, 2003).
Dados secundários foram de consultados relativos à classificação de resíduos sólidos e a
regulamentação correspondente (BARTHOLOMEU e CAIXETA-FILHO, 2011). O tratamento dos
dados foi realizado de forma qualitativa, por meio da análise comparativa da prática observada à luz
dos princípios de P+L. À exceção do nome da empresa (Embflex), todas as demais informações
contidas nesse estudo são verídicas. Os resultados alcançados são apresentados e discutidos a seguir.
4. RESULTADOS
A Empresa EmbFlex está instalada na cidade Campina Grande, Paraíba e tem em seu quadro funcional
480 funcionários, dos quais 420 estão envolvidos com as atividades de produção e, os demais
trabalham com atividades administrativas. A empresa atende todo o Brasil e alguns países estrangeiros,
porém seu mercado principal é a Região Nordeste.
Fundada em 1966, a Empresa EmbFlex iniciou suas atividades com o comércio de álcool.
Posteriormente, passou a empacotar e comercializar açúcar e depois de algumas diversificações de
produtos consolidou suas atividades produtivas no segmento de embalagens flexíveis. A Embflex é
uma empresa privada, e gestão familiar e de capital fechado.
A empresa tem como sua principal atividade a manufatura de embalagens plásticas, mas também
produz embalagens de papel. As embalagens produzidas são comercializadas para empresas do setor de
alimentos. O mix de produtos oferecido pela Empresa EmbFlex inclue as seguintes embalagens: sacos
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stand-uppouche, filmes laminados, filmes laminados triplex, filmes monocamada, linha Hi-Film;
rótulos Roll-label, e sacos SOS.
As principais matérias-primas utilizadas são: filmes de BOPP (Biaxially Oriented PolyPropylene ou
Polipropileno Biorientado), PET (Polyethylene Terephthalate), o PP (Polipropileno), além de solventes,
adesivos e catalisador. Esses materiais entram na composição dos produtos da empresa conforme
características individuais, mas, são processados, de uma forma geral, através das etapas do processo
produtivo apresentadas a seguir.
4.1 Condições de armazenagens dos materiais para produção
Os filmes de BOPP são usados nos processos de Impressão e Laminação. Vêm dos fornecedores
embalados em rolos de tamanhos diferentes, chegando ao volume máximo de 400 Kg, acondicionados
em paletes de madeira, envolvidos externamente com filme Stretch, presos por fitas de arquear de
polietileno para dar sustentação, duas placas de papelão para proteção contra contaminantes e os
separadores e cones de plástico para dar sustentação aos rolos.
Todo material de embalagem dos materiais recebidos, junto com os paletes, vai, devidamente separado,
para a área de resíduos sólidos. As bobinas de papel vêm em tarugos de papelão ou PVC, envoltas em
papel craft. Solventes, adesivos e catalisadores são acondicionados em tambores metálicos de 200L. Já
as resinas são estocadas em sacos plásticos. Utiliza-se de empilhadeiras a gás e paleteiras para
movimentar o material pela produção.
A Empresa EmbFlex trabalha com o sistema de produção sob encomenda. Por isso, mantém níveis de
estoques mínimos de matérias para produção À medida que um pedido é fechado, o sistema de
planejamento da produção já direciona a retirada dos materiais em estoque para processamento
enquanto ordens de compra são enviadas a fornecedores para ressuprimento dos estoques. Os materiais
recebidos são armazenados verticalmente em seis galpões.
O critério de utilização dos itens em estoque é o FIFO (First-In, First-Out ou, primeiro que entra é o
primeiro que sai). Há uma utilização de um sistema de endereçamento dos paletes, facilitando a
localização e o empilhamento dos materiais. O principal critério de empilhamento dos materiais é a
ordem de saída dos mesmos para o setor produtivo. Assim, os materiais mais consumidos são
colocados mais próximos do acesso do almoxarifado, para facilitar a reposição no processo produtivo.
4.2 O processo produtivo de embalagens na Embflex
O processo produtivo da Embflex é dedicado em grande medida à fabricação da Embalagem Laminada,
que representa 70% da produção da empresa. Esse processo tem início no setor de Criação e Arte, no
qual é feita a adequação do projeto ao sistema produtivo que pode ter sido iniciado pelo cliente ou
totalmente concebido pela empresa. Em ambos os casos, após os ajustes feitos na empresa, o projeto
será enviado ao cliente para a aprovação. Se a arte não for aprovada pelo cliente, as intervenções do
cliente devem ser incorporadas dentro das possibilidades técnicas da empresa.
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Após a aprovação da arte final pelo cliente, dá-se início a preparação dos cilindros, no setor de
galvanoplastia. Os cilindros são as matrizes de impressão em rotogravura. Cada cilindro corresponde a
uma camada da arte final equivalente a uma cor. Assim, quanto mais cores em uma arte, maior será o
número de cilindros utilizados na impressão das embalagens onde a arte será impressa.
A gravação é feita na superfície do cilindro após a eletrodeposição - processo de tratamento de
superfícies - utilizando eletrólitos de níquel, cobre, o devido polimento para eliminar ranhuras, riscos
ou outras irregularidades. A gravação ocorre em baixo relevo (encavográfica) com um cabeçote de
diamante que perfura o cilindro “desenhando” a arte em retículas, que terão a função de ‘transportar’ a
tinta para o substrato. Após a gravação, é aplicado cromo para acabamento do cilindro.
Após a gravação no cilindro, é realizado o teste de cor e da qualidade de impressão. A prova de cor é o
processo realizado para verificação da eficácia do processo de gravação, garantindo o atendimento aos
parâmetros estabelecidos pelos clientes em relação ao padrão de cores a ser impresso. Em uma máquina
de prova, são impressas em pequena escala todas as cores que compõem a arte final de uma
embalagem. Essa embalagem produzida será enviada ao cliente para aprovação final.
Com a aprovação final do cliente da embalagem de teste, o processo de produção, na quantidade
encomendada, pode ser iniciado. Caso não haja a aprovação, este processo é retomado até que a arte
seja aprovada e seja dada a sequência das atividades. A impressão da arte nas embalagens acontece
numa sequência de sobreposições.
4.3 Condições de armazenagem de produtos finais
A empresa utiliza os serviços de representantes comerciais que atuam em todas as regiões do País. A
empresa produz cada encomenda dos clientes de uma única vez, e estoca esses produtos
encomendados. Os clientes vão retirando partes do volume encomendado de acordo com suas
necessidades. Então a empresa não produz para estoques mas mantém estoques de produtos acabados
como um serviço aos clientes, o que também reduz seus custos de produção, já que produzem um
grande volume de embalagens de cada vez.
4.4 Principais resíduos gerados no processo produtivo da EmbFlex
Os principais resíduos gerados das atividades produtivas da empresa são: resíduos de madeira e
papelão, tambores metálicos 200 litros, tambores metálicos 100 litros, sucatas de metais ferrosos,
aparas de filmes plásticos lisos, aparas de filmes plásticos impressos, resíduos de solvente
contaminados com tinta e adesivo, resíduos de plásticos rígidos, EPI’s contaminados com resíduos de
soluções ácidas, resíduos de tintas à base de solventes orgânicos (acetato e álcool) e soluções à base de
hidróxido de sódio, aparas de papel com impressão, resinas poliméricas, resíduos de análises químicas
e sucatas de metais não ferrosos. A seguir serão apresentados dados relativos à origem, quantidade e
composição desses resíduos.
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Resíduos de madeira e papelão

Tem origem nos setores de Almoxarifado central, Intermediário e de peças, Extrusão, Cortesolda, Rotogravura, Laminadora, Rebobinadeira, Embalagem, PCP, SOS e Expedição. São coletados na
forma de caixas de papelão, placas de papelão, folhas de papelão lisas e onduladas, aparas de papel
kraft marrom, placas de madeira, madeirites, compensados, paletes de madeiras, tábuas diversas. Com
um volume médio de 35.340 kg/mês. Ações de destinação: Fabricação de paletes e placas de madeira –
reutilização nas embalagens de produtos finais. Os demais resíduos e o excesso de madeira que somam
4.320 Kg / mês deverão ser destinados à revenda para empresas de reciclagem de madeiras ou para
utilização como fonte energética de terceiros; Revenda para empresas de reciclagem de papel e papelão
e Coleta pública.


Tambores metálicos 200L e Tambores metálicos 100L

Tem origem no galpão de tintas. Apresentam um volume aproximado de 6.993 Kg/m. Ação de
destinação: Revenda para empresas de reciclagem de sucatas de ferro.


Sucatas de metais ferrosos

Originados na Oficina mecânica e fabricação de cilindros, Galvano, Rotogravura, Laminadora e
Rebobinadeira. São coletados na forma de parafusos, pregos, correntes, serras, rolamentos, sucatas de
ferro de diversos formatos e limalha de aço. O volume aproximado é de 280 Kg / mês. Ação de
destinação: Revenda para empresas de reciclagem de sucatas de ferro.


Aparas de filmes plásticos lisos

Tem origem nos setores de Extrusão, Rotogravura, Laminadora, Rebobinadeira e Embalagem.
São coletados na forma de aparas de filmes de PP e PE. Ação de destinação: Extrusão de filmes
plásticos diversos ou revenda para empresas de reciclagem de plásticos.


Aparas de filmes plásticos impressos

Originários da Rotogravura e Rebobinadeira. Coletados na forma de aparas de filmes de PP, PE,
saco de resina vazio, refiles e com volume aproximado de 3.835 Kg/mês. Ação de destinação: Extrusão
de filmes plásticos diversos ou revenda para empresas de reciclagem de plásticos.


Resíduos de solvente contaminado com tinta e adesivo

Tem origem na Casa de tintas, Rotogravura e Laminadora. Volume aproximado de 1600L ou
1440 Kg/mês. Ao atingir a quantidade mínima para destinação final os tambores com resíduo de
lavagem devem ser enviados para disposição final em aterro industrial classe I (CINAL – Alagoas e
Via química – Pernambuco).


Resíduo de plásticos rígidos

Tem origem na Oficina mecânica, Extrusão, Rotogravura, Laminadora, Rebobinadeira,
Embalagem, Rotogravura e Rebobinadeira. São coletadas na forma de resíduos de PP, BOPP e
NYLON, separadores, cones, escoras de plástico, fitas de arqueamento e tarugos de PVC. O volume
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aproximado é de 2.246Kg/mês. Ação de destinação: Extrusão de filmes plásticos diversos ou revenda
para empresas de reciclagem de plásticos.


Sucatas de metais ferrosos

Originados na Oficina mecânica e fabricação de cilindros. Coletados na forma de Parafusos,
pregos, correntes, serras, rolamentos, sucatas de ferro de diversos formatos e limalha de aço. Volume
aproximado de 1.860 Kg/mês. Ação de destinação: Revenda para empresas de reciclagem de sucatas de
ferro.


Resíduos de plásticos rígidos diversos

São originados na Extrusão, Corte-solda, Rotogravura, Laminadora Rebobinadeira, Embalagem e PCP.
Separadores, cones, escoras de plástico, fitas de arqueamento, tarugos de PVC. Volume aproximado de
2.246 Kg/mês. Ações de destinação: os cones e separadores serão reutilizados nas embalagens de
produtos finais; os tarugos de PVC serão separados para recuperação – fabricação de tarugos; e os
demais resíduos de plásticos rígidos, assim como o excesso de cones e separadores devem ser
armazenados aguardando sua destinação final para revenda - empresas de reciclagem de plásticos.

EPIs contaminados com resíduos de soluções ácidas, resíduos de tintas à base de
solventes orgânicos (acetato e álcool) e soluções à base de hidróxido de sódio.
Tem origem no Almoxarifado central e de peças. Coletados na forma de luvas, aventais, máscaras de
proteção semi-facial e botas, macacão, calças, batas, camisas e bonés. Volume aproximado de 153,6
Kg/mês. Ação de destinação: ao atingir a quantidade mínima para destinação final os utensílios (EPIs)
devem ser enviadas para incineração em aterro industrial classe I.


Aparas de papel com impressão

Rotogravura, Laminadora, Rebobinadeira, SOS e Controle de qualidade. Volume aproximado de
2949,8 Kg/mês. Coletados na forma de papel cromopel, Kraft branco, Kraft, e forropel, amostras de
papel impresso. Ação de destinação: revenda para empresas de reciclagem de papel e papelão.


Varredura de resinas poliméricas

Originado no Almoxarifado central e intermediário. Volume aproximado de 390 Kg/mês. Ação
de destinação: revenda para empresas de reciclagem de resina e filmes plásticos.


Resíduos de análises químicas

Originados no Laboratório químico e Galvano. Volume aproximado de 645 Kg / mês. Coletado
da forma de Lodo galvânico. Ação de destinação: ao atingir a quantidade mínima para destinação final
os tambores de lodo galvânico deverão ser encaminhados ao aterro industrial classe I (CINAL –
Alagoas e Via química – Pernambuco).
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4.5 Ações de tratamento dos resíduos gerados pela Embflex e níveis correspondente aos
princípios da P+L
Em função dos tipos de destinação dados aos resíduos listados anteriormente, é possível classificar em
que nível as ações equivalentes aos princípios da P+L estão presentes na empresa. Essa avaliação é
apresentada a seguir.
Reciclagem externa (nível 3): verificada na venda ou doação de resíduos para empresas de reciclagem
de papel e papelão; no excesso de cones e separadores destinados para revenda para empresas de
reciclagem de plásticos; na revenda para empresas de reciclagem de madeiras ou para utilização como
fonte energética de terceiros, para empresas de reciclagem de sucatas de ferro, para empresas de
reciclagem de plásticos, para empresas de reciclagem de papel e papelão e para empresas de reciclagem
de resina e filmes plásticos.
Reuso externo (nível 3): verificado nos resíduos de paletes e placas de madeira e o excesso de madeira
destinados a revenda para utilização em outros processos produtivos ou para utilização como fonte
energética de terceiros madeiras para utilização como fonte energética de terceiros.
Ciclos biogênicos (nível 3): envio dos resíduos tóxicos para incineração em aterro industrial classe I.
Reciclagem interna (Nível 2): verificada no redimensionamento feito na própria empresa dos Paletes
de madeira que chegam na indústria embalando os filmes de BOPP e PET (matéria-prima) para
reutilização nas embalagens de produtos finais; nos tarugos de PVC separados para recuperação –
fabricação de tarugos; na reutilização dos cones e separadores das embalagens de matérias-primas em
embalagens de produtos finais; e também os filmes de polietileno e polipropileno extrusados, chamados
de matérias-primas virgens, que quando refugados, passam por um processo de recuperação, no qual
são transformados em peças plásticas que são vendidas posteriormente para empresas de
transformação, com a condição de que o produto final desta não entre em contato com alimento.
Reuso interno (nível 2) - Atualmente a Empresa EmbFlex dispõe de uma máquina chamada FLEXO
WASH que reaproveita o solvente utilizado nas máquinas impressoras para a lavagem de peças e
cilindros sujos de tinta e adesivos. Porém, tal máquina é insuficiente para o reaproveitamento total
dessa matéria-prima, chegando a perder, aproximadamente, 70% da mesma.
Em função dessas características, pode-se verificar que a Empresa EmbFlex, quanto ao tratamento de
seus resíduos industriais, adota ações de nível 2 e nível 3, com predominância para este último,
caracterizando que, apesar de estar dentro dos pré-requisitos das Leis e Órgãos fiscalizadores e ter
conhecimentos dos tipos e volumes de resíduos gerados, e de reconhecer a importância da adoção de
ações corretas de destinação e reuso de insumos, há uma postura reativa no tratamento dos resíduos
gerados por seu sistema produtivo, inclusive podendo representar perdas econômicas. Tomando como
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base os níveis de aplicação da Produção Mais Limpa propostos por Barbiere (2006), verifica-se a
inexistência de práticas de nível 1, ou seja, que busquem uma forma de eliminar os resíduos na fonte,
através da modificação no processo ou da modificação no produto.
A implementação dos princípios de P+L da empresa exigiria uma mudança profunda na postura de
tratamento dos resíduos gerados, ainda que essa ferramenta seja implementada gradualmente,
ampliando ações de nível 2, para minimizar a geração daqueles resíduos invitáveis e, pelo menos, o
tratamento corretivo, correspondendo a ações de nível 3 para todos os resíduos gerados. Assim, no
médio e/ou longo prazo, as ações de P+L poderiam evoluir para o nível 1, com o intuito de eliminar a
geração de resíduos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização indiscriminada dos recursos naturais vem balizando a grande preocupação social e
ambiental decorrente do descarte inadequado de resíduos sólidos decorrentes dos processos industriais
e dos itens de pós-consumo (lixo urbano). Diante dessa realidade, algumas organizações, motivadas por
diferentes fatores, adotam práticas de gestão ambiental visando minimizar o impacto ambiental de seus
processos e serviços. Uma das ferramentas de gestão ambiental empresarial é a P+L que se mostra
eficiente por buscar a redução da poluição na fonte, a redução ou eliminação de riscos para o ser
humano e para o meio ambiente, durante o ciclo de vida dos produtos, o que viabiliza a implementação
de ações de responsabilidade ambiental e social ao nível da empresa.
No caso da análise do processo produtivo da Embflex à luz dos princípios da P+L tem-se que a
aplicação do princípio ‘eliminação de resíduos e/ou de suas fontes de emissões’ só poderia ser
alcançada através da modificação no produto (embalagens plásticas). Todavia, as embalagens plásticas
para alimentos são regulamentadas pela ANVISA e sua forma e estrutura química são padronizadas.
No caso das embalagens plásticas alterações na composição e nos volumes dos itens utilizados não são
permitidas.
Ações de P+L de nível 2 correspondem aos processos de reuso interno, realizado pela máquina FLEXO
WASH que reaproveita o solvente utilizado nas máquinas impressoras para a lavagem de peças e
cilindros sujos de tinta e adesivos; e, os processos de reciclagem interna, através redimensionamento e
reutilização dos paletes de madeira nas embalagens de produtos finais; na reutilização dos tarugos de
PVC, dos cones e separadores das embalagens de matérias-primas em embalagens de produtos finais; e
também os filmes de polietileno e polipropileno extrusados que quando refugados, passam por um
processo de recuperação, no qual são transformados em peças plásticas que são vendidas
posteriormente para empresas de transformação, com a condição de que o produto final desta não entre
em contato com alimento. Mesmo que ainda ocorra um descarte elevado desses resíduos, há uma
minimização desses e o impacto ambiental decorrente do volume descartado na natureza também é
minimizado.
As ações de nível 3 são predominantes e podem ser observadas em ações de descarte de materiais
classificados como perigosos em aterro industrial classe I, reutilização de cones e reparadores,
estruturas componentes das embalagens de insumos, e de revenda para empresas de reciclagem. Essas
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ações são importantes, pois possibilitam o descarte seguro dos materiais refugados e a contaminação do
meio ambiente.
Alguns resíduos provenientes da produção que contém poliéster e alumínio não recebem nenhum tipo
de tratamento e nem tem destinação. Isso acontece pelo fato desses materiais não poderem ser
separados dos demais componentes de fabricação, e por isso ficam acumulados na área destinada aos
resíduos da própria empresa, sem que as empresas de reciclagem se interessem pela compra. Segundo o
Gerente entrevistado, resíduos desta natureza estão acumulados no pátio de resíduos desde o ano de
2009, ocupando uma área que poderia ser utilizada para outros fins, além do fato de que, mais cedo ou
mais tarde, esses resíduos precisarão de uma destinação, a qual a empresa ainda não tem conhecimento.
Essa dificuldade apresenta-se como necessidade recorrente da empresa e como oportunidade para as
empresas de processamento desses materiais.
A Empresa EmbFlex se encontra adotando práticas da ferramenta de Produção mais Limpa,
correspondentes ao nível 2, o qual considera que os resíduos que não podem ser evitados, devem,
preferencialmente, ser reintegrados ao processo de produção da empresa, porém tem mais ações de
nível 3, ou seja, de caráter corretivo e tratamento feito fora da empresa, ainda muito pouco em relação
ao que sugere a ferramenta. Por isso, a empresa apresenta uma abordagem focada no controle da
poluição, uma vez que suas ações, são majoritariamente reativas e corretivas, confinadas nas áreas
geradoras de poluição (nível 3), voltadas para o cumprindo a legislação e em resposta às pressões da
comunidade, o que também caracteriza o uso de tecnologias de remediação e de controle no final do
processo (end-of-pipe).
Já em relação ao princípio ‘mudança de processo’, existe um planejamento da empresa de criação de
uma central de solventes que utilizaria resíduos dos solventes utilizados nos processos de Laminação.
Esses resíduos sairiam diretamente das laminadoras e seriam destinados a uma Central de Tratamento,
havendo assim 100% de reaproveitamento do mesmo. Uma parte do solvente tratado seria utilizada na
lavagem de peças sujas de tinta e adesivos e a outra parte, reutilizada no processo produtivo. Também
verifica-se a possibilidade de mudança no processo produtivo através da incorporação de equipamentos
mais eficientes em termos de otimização dos recursos utilizados, o que corresponderia a uma ação de
nível 1, através da substituição de equipamentos no processo produtivo.
Esta Central seria bastante satisfatória para a Empresa EmbFlex, uma vez que possibilitaria a
distribuição automática e equivalente as reais necessidades do maquinário, reduzindo o tempo de ciclo
de produção e o risco de acidentes de trabalho, como também o reaproveitamento total do solvente
rejeitado pelo processo de Laminação, transformando-o em Solvente Limpo novamente para a
reutilização tanto no processo produtivo como na lavagem das peças e cilindros sujos de tinta e
adesivo. A empresa EmbFlex ganharia na economia feita pela redução do volume de compra da
matéria-prima, como também reduziria consideravelmente o impacto causado no meio ambiente
proveniente do descarte do Solvente, que é um resíduo classe 1, ou seja, de alta periculosidade.
A EmbFlex deve buscar informações em órgãos especializados em metodologias de apoio à
implementação da P+L ou de outras ferramentas de gestão ambiental que possam tornar o processo
produtivo mais eficiente, ao mesmo tempo em que gera menos resíduos industriais, proporcionando o
avanço da empresa para uma abordagem de Prevenção a poluição, ou até mesmo, de Estratégia,
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visando vantagens competitivas, atividades ambientais disseminadas pela organização e ampliação das
ações ambientais para toda a cadeia produtiva.
Em relação aos resíduos que não podem ser descartados, a empresa pode, por exemplo, tentar
estabelecer alguns acordos de cooperação para viabilizar a destinação dos resíduos e solucionar essa
questão.
Verifica-se a relevância e a viabilidade da real aplicação da ferramenta de Produção mais Limpa em
empresas do setor de embalagens plásticas flexíveis. Para tanto, as empresas precisam conhecer a fundo
o impacto que suas atividades causam e procurar o constante aprimoramento das mesmas, para que
possam, cada vez mais, produzir sustentavelmente, ou seja, transformar recursos naturais em produtos e
não em resíduos.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar como os professores administradores de uma IES, da cidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul avaliam a sua preparação frente às exigências da educação para a sustentabilidade. Como método de estudo,
realizou-se uma pesquisa qualitativa, exploratória, ancorada em um instrumento de pesquisa dividido em duas partes, sendo
a primeira composta por oito questões sobre perfil e enquadramento docente na instituição e a segunda por nove questões
abertas com relação ao tema educação para a sustentabilidade. A presente pesquisa foi desenvolvida com 13 professores do
Curso de Administração, que possuem formação em Administração, atuantes em uma Instituição Privada, dentre os 44 que
trabalham no curso, abrangendo todas as disciplinas da grade curricular. A pesquisa revelou que dos 13 docentes
administradores, 06 se sentem preparados para atuar com a temática da sustentabilidade, enquanto 07 professores
apresentam dificuldades. Os regulamentos e diretrizes do Ministério da Educação para inserção da sustentabilidade nas
disciplinas ainda é desconhecido por 09 professores, o que pode suscitar no curso um olhar diferente sobre a temática da
sustentabilidade, fomentando a criação de grupo de pesquisa, atividades práticas ligadas diretamente à educação para a
sustentabilidade, além da sua discussão em todas as disciplinas.
Palavras-Chaves: Sustentabilidade; Educação para a Sustentabilidade; Educação para a Sustentabilidade no Ensino.
Abstract
This article aims to analyze how teachers administrators an HEI, the city of Santa Maria, Rio Grande do Sul assess your
preparation to the demands of education for sustainability. As a method of study, there was a qualitative exploratory,
anchored in a research instrument in two parts, the first consisting of eight questions about profile and framing teaching
institution in the second of nine open questions regarding the education theme for sustainability. This research was
conducted with 13 teachers Course Directors, who have training in administration, working in a private institution, among
the 44 who work in the course, covering all subjects of the curriculum. The survey revealed that of the 13 teachers
administrators, 06 feel prepared to work with the theme of sustainability, while 07 teachers present difficulties. The
regulations and guidelines of the Ministry of Education for inclusion in the disciplines of sustainability is still unknown by
09 teachers, which poses the course a different look on the theme of sustainability, encouraging the creation of a research
group, hands-on activities directly linked to education for sustainability, in addition to his discussion on all subjects.
Keywords: Sustainability; Education for Sustainability; Education for Sustainability in Higher Education.
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1. INTRODUÇÃO
Reflexão, comportamento, complexidade, ação. Palavras cheias de significados que fazem parte
da percepção de mudança em que a humanidade se encontra. Em sentido geral, os meios social, natural,
econômico e político estão apontando cada dia mais para novas formas de interagir, na sociedade. O
maior acesso à informação, a inserção de discussões sociais, as tendências e pactos mundiais sobre
questões que envolvem a todos, trazem a necessidade de modificação do modus operandi da sociedade
atual. Mas qual o caminho a seguir?
A reflexão sobre a complexidade de temas e arranjos para um projeto de ação sustentável de
países e regiões deve ser construída. Essa reflexão está profundamente enraizada na educação que age
como elemento para a disseminação de novas práticas. As atitudes em prol do desenvolvimento de
comportamentos mais adequados em relação ao uso e manutenção de recursos naturais (água, solo,
combustíveis fósseis), inúmeras vezes esbarram em infrutíferas tentativas. Cabe a indagação: Por que
isso acontece?Por que as práticas não evoluem se mudam constantemente os sujeitos?
Nas tentativas de respostas estão: a noção de sustentabilidade; a disseminação da internet entre
a geração Y; e a necessidade de se desenvolver a consciência ambiental. A de sustentabilidade,
arraigada na inter-relação entre o social, o ambiental e o econômico, traz amplitude não registrada
anteriormente à discussão (CARVALHO e FARIAS, 2011). A ideia originária sobre o termo
sustentabilidade é a de preservar benefícios presentes para gerações futuras, Amplitude também não
registrada anteriormente, a disseminação da internet entre a geração Y, caracterizada como “a primeira
geração imersa em bits” (TAPSCOTT, 2010, p. 28). E a necessidade de se desenvolver a consciência
ambiental para que as próximas gerações possam efetivamente fazer a diferença, libertando-se da
condição de espectadores para agentes atuantes nas sociedades.
Para Alves (2013) os brasileiros nascidos na década de 1990 foram alfabetizados ouvindo falar
em sustentabilidade e já com algum contato com a internet. No momento atual, os jovens passaram a
ser chamados de Geração Digital, pois possuem características peculiares que os diferenciam das
gerações anteriores, sobretudo pela forma como se relacionam entre si e com o mundo por meio dos
recursos digitais de comunicação. Essa geração é componente da geração Y. Ainda segundo o autor,
alguns autores estrangeiros (TAPSCOTT, 1997; PRENSKY, 2001; PALFREY E GASSER, 2011;
VEEN E VRAKKING, 2009; NIELSEN, 2013) referem-se a estes jovens como sendo da geração Y,
Geração Digital, geração Z ou C, entre outras denominações. Além disso, Alves (2013) evidencia
estudos como os Hawcroft e Milfont (2010) os quais destacam que no futuro espera-se que os mais
jovens apresentem um nível de consciência ambiental maior do que as gerações que os antecederam,
que o nível de consciência ambiental seja diretamente proporcional à escolaridade, diretamente
proporcional à renda e que seja maior entre as mulheres do que entre os homens.
Para que haja a mudança de estado de espectador para agente modificador de uma sociedade, o
fator modificante encontra-se na educação que deve ser voltada para uma missão que molda a vida e
transforma o mundo (HARGREAVES, 2004). O ponto mais aplicável ao ensino superior aponta para a
necessidade de reorientação da educação existente para levar em conta os princípios e práticas
norteadores da sustentabilidade (BRUTON, 2006).
É recorrente o apelo ao longo dos anos no sentido de fomentar a sustentabilidade e, em alguns
documentos, nota-se um direcionamento para que as ações sejam concentradas em nível local e
regional (BARBIERI e SILVA, 2011).
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Educação para a sustentabilidade e identificação dos participantes – no sentido de
pertencimento a um grupo – quando bem combinadas, podem proporcionar o início de uma
movimentação em prol da proposta formulada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro
de 2002, por meio da resolução 57/254, que declarou a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável - DEDS (2005 – 2014), considerando a educação como fator básico para a mudança.
Resultados empíricos (HUANG, VAN DEN BRINK e GROOT, 2011) indicam que a educação tem
influência positiva na promoção de confiança e participação em grupos voluntários, que, por sua vez,
facilitam interações coletivas e a construção de capital social.
Ao papel educativo cabe a possibilidade de “experienciar” (FREIRE, 2007), envolver-se a partir
de desafios, podendo fomentar a ação em prol da coletividade, desenvolver a capacidade crítica dos
sujeitos e principalmente a mudança de comportamento e atitude. A experiência leva ao maior
comprometimento e entendimento das propostas, repercutindo em “maiores intenções futuras de
envolvimento” (CARVALHO e FARIAS, 2011, p. 18).
Frente à relevância dessa investigação, tem-se como problema de pesquisa a seguinte questão:
os professores administradores de uma IES do Rio Grande do Sul estão preparados frente às exigências
da educação para a sustentabilidade?
O presente estudo tem como objetivo analisar como os professores administradores da IES, da
cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, avaliam a sua preparação frente às exigências da
educação para a sustentabilidade. Verificaram-se aspectos como a formação do professor sobre
educação para a sustentabilidade; como ele se sente para trabalhar em sala de aula sob o enfoque da
educação para a sustentabilidade, independente de estar trabalhando diretamente com o tema ou de
maneira transversal e como ele visualiza hoje a disseminação da temática no corpo docente.
2. SUSTENTABILIDADE
O conceito de sustentabilidade e as discussões relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável
(DS) do planeta são cada vez mais recorrentes em diferentes contextos e áreas do conhecimento. Em
virtude dos inúmeros problemas sociais e ambientais que vêm ocorrendo nas últimas décadas a fim de
garantir condições de sobrevivência para as gerações futuras, são crescentes os movimentos em prol do
DS, definido como o “desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer com a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações” (WCED, 1987, p. 09).
Ben-Eli (2006) compara o DS com o sucesso de um voo de uma aeronave. Uma vez que, para
ter sucesso é necessário que os operadores responsáveis conheçam os princípios básicos da
aerodinâmica. Da mesma maneira, para entender o processo do DS, é preciso guiar-se por um conjunto
de princípios que fundamentam a sustentabilidade como um estado permanente.
Vários autores conceituam sustentabilidade procurando encontrar uma forma sistemática para
operacionalizá-la nas organizações. A operacionalização do conceito de DS ganhou diversas
conotações e vários modelos alcançaram destaque, tanto no meio acadêmico, quanto no empresarial.
Um dos principais modelos, que procurou reduzir a sustentabilidade a um padrão mínimo de
operacionalização é o denominado Triple Bottom Line – TBL conhecido como Tripé da
Sustentabilidade, de Elkington (2012).
Elkington (2012, p. 21) define a sustentabilidade como o “principio de assegurar que nossas
ações hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as
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gerações futuras”. Ele operacionaliza o conceito em três pilares: econômico, social e ambiental, como
apresenta a Figura 01.

Figura 01 – O Triple Bottom Line
Fonte: Carter e Rogers (2007, p. 06)

Para Elkington (2012) as dimensões da sustentabilidade estão intrínsecas no conceito de
empresa sustentável, representadas no livro Cannibals with Forks, tendo seu conceito apresentado por
meio de uma metáfora de um garfo composto por três dentes. Cada dente refere-se às dimensões
econômica, social e ambiental da sustentabilidade em termos de resultados líquidos, procurando
responder à pergunta: os “canibais”, adotariam utensílios mais civilizados e ações socioambientais
menos nocivas à sociedade?
Apresenta-se com base em Elkington (2012) o objetivo de cada tripé:
Social – Trata-se do capital humano de um empreendimento, comunidade, sociedade como um
todo. Além de salários justos e estar adequado à legislação trabalhista, é preciso pensar em outros
aspectos como o bem estar dos seus funcionários.
Ambiental – Refere-se ao capital natural de um empreendimento ou sociedade. É a vertente
ambiental do tripé. Aqui assim como nos outros itens, é importante pensar no pequeno, médio e longo
prazo. A princípio, praticamente toda atividade econômica tem impacto ambiental negativo. Nesse
aspecto, a empresa ou a sociedade deve pensar nas formas de amenizar esses impactos e compensar o
que não é possível amenizar. Uma empresa que utiliza determinada matéria-prima deve planejar formas
de repor os recursos ou, se não é possível, diminuir o máximo possível o uso desse material, assim
como saber medir a pegada de carbono do seu processo produtivo.
Econômico – Nesse, são analisados os temas ligados à produção, distribuição e consumo de
bens e serviços e devem-se levar em conta os outros aspectos, que envolvem o setor em que a empresa
atua.
As três dimensões da sustentabilidade, comumente denominadas como tripé da sustentabilidade
devem estar integradas, de modo que, na esfera ambiental, os recursos sejam aproveitados de maneira
eficaz. Outrossim, salienta-se que o desafio para as organizações está no sentido de manter o equilíbrio
e direcioná-las em suas estratégias.
2.1 Educação para a Sustentabilidade
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Barbieri (2012) salienta que a Educação para a Sustentabilidade no Brasil começou a ter
destaque em 1988, como um importante instrumento de políticas públicas, estabelecido pela
constituição da República Federativa do Brasil, pela Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA e
pela Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA. A partir da Lei 6.938 da PNMA todas as
modalidades de ensino formal e informal devem incluir a Educação para a Sustentabilidade em seus
programas de forma permanente, inclusive aos programas de treinamentos e desenvolvimento de
pessoas realizadas por organizações públicas e privadas.
Termignoni (2012) salienta que a Educação para a Sustentabilidade surgiu no ano de 1970,
momento que o foco para o papel educacional começou a ter destaque. As universidades se esforçaram
para definir e ao mesmo tempo assumir seu papel no que se refere ao ensino para um futuro viável,
sendo as declarações verificadas nos encontros de âmbito internacional as suas respostas.
Tauchen (2007) discute a existência de duas correntes de pensamento quanto ao seu papel frente
ao DS. A primeira corrente enfatiza o caráter educador dessas instituições, como produtoras e
disseminadoras de conhecimento, possuindo grande responsabilidade na formação dos futuros
tomadores de decisão perante as questões relacionadas ao DS. A segunda corrente salienta as ações
ligadas à sustentabilidade praticada nos campi universitários, considerando o papel multiplicador das
IES na busca de alternativas dos problemas concretos da sociedade (TAUCHEN, 2007).
No âmbito dos eventos destacou-se a Declaração de Talloires na França, de 1950, que reuniu
mais de 400 universidades de várias regiões do mundo, e a declaração de Luneburg de 2001, que reuniu
1.000 instituições na Global Higher Education For Sustainability – GHESP, Conferência sobre o
Ensino Superior para o DS. Mais recentemente em 2009 evidencia-se a Alternative University
Appraisal – AUA, Comunidade das Universidades Asiáticas, que visa fortalecer as estratégias de
Educação para a Sustentabilidade, como um pacto global (TERMIGNONI, 2012). Para essa mesma
autora, a Educação para a Sustentabilidade adquiriu grande importância devido ao movimento pelo DS.
O final do século XX e o início do século XXI foram marcados pela criação de diferentes organizações
voltadas para esta finalidade.
Termignoni (2012) salienta que também foram criadas algumas associações entre instituições.
Como a Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental – RUPEA das Universidades
Brasileiras, a Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education - AASHE,
Associação para o Avanço da Sustentabilidade no Ensino Superior das Universidades dos Estados
Unidos e Canadá; a People & Planet Green League - Liga de Pessoas & Planeta Verde, das
universidades do Reino Unido e a Alternative University Appraisal - AUA, Avaliação Universitária
Alternativa das universidades Asiáticas. Barbieri (2012) enfatiza que até a Rio-92, as Universidades
praticamente não estavam engajadas na discussão global acerca do DS de modo que as declarações
realizadas anteriormente (Tailloires e Halifax) enfocaram principalmente o caráter educacional das
IES.
Diante desse panorama, se as instituições realmente praticarem o discurso normalmente
considerado o mais adequado, de que a sustentabilidade e a responsabilidade social são produtos da
organização, as mesmas colherão bons resultados, desde o aumento da produtividade, da lucratividade
assim como a existência de funcionários, docentes e discentes mais responsáveis sustentavelmente
(SEVERO; DELGADO e PEDROZO, 2006).
Engelman; Fracasso e Tometich (2012) salientam que as práticas e estruturas dos sistemas de
gestão ambiental em IES podem variar dependendo da sua localização geográfica, dimensão, condições
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do ambiente local, capacidade de aproveitamento de oportunidades, cooperação interinstitucional,
capacidade de concretização de parcerias com entidades muito diferentes e outros aspectos.
Zitzke (2002) destaca que a educação tem importante papel para o DS, mais especificamente
relacionada com a dimensão ambiental (.....) atuando como tradutora do conhecimento técnico e
científico para a compreensão de todos os envolvidos nas questões ambientais, (...) pode induzir ao
pensamento crítico, a buscar demonstrações ou justificativas e a não aceitar sem análise a implantação
de qualquer projeto que ofereça riscos sociais ou ambientais.
2.2 Educação para a Sustentabilidade no Ensino Superior Brasileiro
Barth e Rieckmann (2012) salientam que a Educação para a Sustentabilidade no Ensino
Superior representa um novo desafio para o sistema acadêmico uma vez que muitas Universidades tem
realizado atividades para a sua implementação, e vários estudos de caso, bem como estudos sobre as
barreiras dos processos, documentos, diretrizes, com objetivo da busca de novos desafios e novas
metodologias para a inserção da sustentabilidade nos currículos.
Nobre, Menezes e Frega (2012) argumentam com base nas resoluções da Organização das
Nações Unidas – ONU e conceitos da teoria construtivista de Jean Piaget (1896-1980) que para
caracterizar o processo de Educação para a Sustentabilidade - EpS no Ensino, de maneira transversal, é
necessário desenvolver o discente em cinco dimensões: a consciência; conhecimento; atitude,
capacidade e participação. Esses pilares são fundamentais para o desenvolvimento da EpS, já que a
educação para uma sociedade sustentável deve estar centrada nos estudantes e no desenvolvimento de
sua autonomia, juntamente com a produção de conhecimento e cultural, para a formação de discentes
com pensamento coletivo.
Shrivastava (2010) salienta que nossas práticas atuais de ensino na gestão sustentável estão
repletas de fatos científicos, ferramentas analíticas, modelos de otimização e técnicas de gestão
destacando que um dos pilares para a aprendizagem da sustentabilidade na educação é a pedagogia da
paixão com o objetivo de auxiliar os estudantes a compreenderem e resolverem problemas. Para esse
mesmo autor, a paixão para a sustentabilidade pode ser ensinada utilizando uma pedagogia holística
que integra a aprendizagem física e emocional ou espiritual com cognitivo (intelectual) de
aprendizagem tradicional sobre o manejo sustentável.
No Brasil, o Ministério da Educação – MEC, nas últimas décadas vem realizando uma série de
mudanças no sistema de ensino. Como parte integrante e articulador desse processo, está o Conselho
Nacional de Educação – CNE, que criou um conjunto de diretrizes e políticas com o propósito de
promover a melhoria contínua da qualidade da educação superior brasileira. Em 14 de abril de 2004 foi
criada pelo CNE a Lei N. 10.861 que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES. O PDI é o instrumento de planejamento que subsidia os seguintes subsistemas de
avaliação do SINAES: avaliação institucional – composta pela auto avaliação e avaliação externa;
avaliação do desempenho de estudantes (ENADE) e avaliação de cursos de graduação.
A sustentabilidade no ensino está presente na Constituição Federal Brasileira - CFB de 1988, no
texto relativo ao artigo 214, que visa articular o Sistema Nacional de Educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I erradicação
do analfabetismo; II universalização do atendimento escolar; III melhoria da qualidade do ensino; IV
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formação para o trabalho; V promoção humanística, científica e tecnológica do País; e, VI
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto
interno bruto (CFB, 1988, p. 127-128).
O CNE retoma esta questão no artigo 15 da Lei Federal 9.795 (27 de abril de 1999), que dispõe
sobre a educação ambiental, instituindo a Politica Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências, no capítulo I, artigo 01° e 03° - a educação ambiental é enfatizada como componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Ao poder Público, nos
termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, cabe a responsabilidade de: definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental; promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e o engajamento da sociedade na conservação e promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente (CNE, 1999).
Mais recentemente, com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
- CNDUS conhecida como RIO + 20, a Sustentabilidade voltou à pauta, com a participação de chefes
de estados de cento e noventa nações, na qual analisaram e propuseram mudanças sobre os recursos
naturais do Planeta. Por meio deste movimento, à educação Brasileira, foi proposta a inserção da
sustentabilidade na formação do discente. O Presidente do CNE em conformidade com o disposto na
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no parecer CNE/CP nº 14/2012,
publicado no DOU de 15 de junho de 2012, aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Ambiental (MEC, 2012, p. 01). Segundo o MEC (2012, p.02), a presente resolução estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de
ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, com os seguintes objetivos.
A Instituição deve observar e levar em conta o compromisso, o papel socioeducativo, ambiental,
artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas.
A organização e a gestão curricular são componentes integrantes dos projetos institucionais e
pedagógicos, bem como o planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as idades
e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos estudantes (MEC,
2012, p.03). Além das normativas da CFB e do CNE o Plano Nacional de Educação – PNE, para o
decênio de 2011/2020 estabelece diretrizes no projeto de Lei n°. 8.035/2010 (com vistas ao artigo 214
da CFB), inciso VI – promoção da sustentabilidade socioambiental (PNE, 2011, p. 01). Por meio destas
iniciativas o Governo Brasileiro visa ampliar e fomentar o ensino para educação com vistas para a
sustentabilidade.
Diante do exposto, a EpS tem sido amplamente discutida em documentos do CFB, CNE e
recentemente pelo MEC. O tema está em processo evolutivo e as ações tendem a fortalecer as diretrizes
e regulamentações para os próximos anos.
3. MÉTODO
A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória. A pesquisa exploratória, segundo Hair et
al (2005) é utilizada para que seja desenvolvida uma melhor compreensão do problema de pesquisa.
Visando atingir os objetivos propostos, o estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem
qualitativa, ancorado em um instrumento de pesquisa dividido em duas partes, sendo a primeira
composta por oito questões sobre perfil e enquadramento docente na instituição e a segunda por nove
questões abertas com relação ao tema “educação para a sustentabilidade”, o qual foi aplicado aos treze
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professores administradores. A pesquisa qualitativa “pode ser caracterizada como a tentativa de uma
compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados”
(RICHARDSON, et al, 1999, p. 90).
A presente pesquisa foi desenvolvida com 13 professores do Curso de Administração, que
possuem formação em Administração, atuantes em uma Instituição Privada de Ensino Superior de
Santa Maria, Rio Grande do Sul, dentre os 44 que trabalham no curso, abrangendo todas as disciplinas
da grade curricular.
O foco nos professores administradores se deve ao fato de a pesquisa ter como objetivo verificar
a percepção dos mesmos com relação às Diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e órgãos como
o Ministério da Educação, a UNESCO, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
as quais apontam na direção da inserção do tripé da sustentabilidade, considerando aspectos sociais,
econômicos e ambientais como imprescindíveis à formação superior, principalmente no que tange à
formação do futuro gestor de organizações, uma vez que as mesmas estão inseridas em uma sociedade
que precisa estar atenta aos novos desafios.
A coleta de dados foi realizada entre os dias 14 e 28 de junho de 2013, via e-mail. Os
instrumentos de pesquisa foram respondidos pelos professores e remetidos aos pesquisadores também
via e-mail. As respostas foram estudadas individualmente, sendo categorizadas em cada caso as
principais evidências e selecionadas as principais informações para compor a análise dos resultados.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Instituição participante da pesquisa possui 58 anos de atuação e foi uma das pioneiras no
ensino superior da região central do Estado. Nesta Instituição há 33 cursos de graduação, totalizando
mais 5.000 alunos; possui cursos de pós-graduação e Mestrado com mais de 300 estudantes, possui 432
professorese 216 funcionários. Os cursos são de diversas áreas do conhecimento e presença destacada
na comunidade local e regional por meio de cursos, pesquisas, serviços educacionais. O Curso de
Administração foi criado em 1998 e passou a funcionar em 1999, atualmente possui 579 estudantes.
Com relação ao tempo que os professores estão na Instituição, 06 estão há 05 anos ou mais; 04
deles estão de 02 há 05 anos; 02 estão há mais de 10 anos e 01 contratação feita recentemente. O
levantamento realizado sobre o perfil dos professores revelou que 11 deles possuem idade superior a 30
anos, 05 professores com idade de 30-35 anos e outros 05 com idade entre 36-40 anos. Outrossim cabe
salientar, que os professores da Instituição podem ser considerados jovens, sendo que apenas 01 possui
idade superior a 40 anos, porém a totalidade possui experiência em docência por alguns anos, o que
reflete na análise das demais questões trabalhadas.
No perfil dos participantes da pesquisa ficou evidenciado que todos os 13 professores são
mestres, e 04 destes estão cursando doutorado. As áreas de formação no mestrado são: em
Administração (6), em Engenharia da Produção (5), Antropologia Filosófica (1) e em Agronegócios
(1). Quando perguntados sobre o regime de trabalho, 09 professores possuem tempo integral, 03 estão
em regime parcial e 01 é horista.
Referindo-se às áreas que os docentes atuam, verifica-se que muitos deles trabalham disciplinas
como as pertencentes à área de Gestão de Pessoas, seguido pelas áreas de Marketing, Administração
Financeira e Administração Geral, conforme apresenta-se no Gráfico 01.
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Gráfico 01 - Principais áreas de trabalho dos professores entrevistados
Nota-se que a sustentabilidade é trabalhada de uma maneira ainda incipiente, em uma disciplina
não obrigatória do curso, com uma carga horária de 34 horas. Cabe salientar que o curso de
Administração da IES em questão, possui foco em empreendedorismo, e, passou por uma readequação
curricular no ano de 2011. Recomenda-se que na próxima avaliação curricular e inserção de disciplinas,
a Instituição avalie as exigências do Ministério da Educação - MEC, e faça a inserção da
sustentabilidade de maneira ampla, para que sejam contempladas as diretrizes Nacionais estabelecidas,
a fim de buscar e tornar-se mais um diferencial na formação dos futuros administradores. Salienta-se
que os docentes poderiam selecionar no instrumento, mais de uma área de atuação neste
questionamento. Com relação à distribuição da carga horária do professor na Instituição e a carga
horária em sala de aula, apresenta-se o Gráfico 02.

Gráfico 02 - Carga horária do professor na IES e Carga horária do professor em sala de aula
Verificou-se que na Instituição os docentes possuem uma carga horária de 40 horas, sendo
requerida uma carga horária média em sala de aula de 10 a 20 horas.
4.1 A sustentabilidade no contexto de atuação dos docentes
Com relação às perguntas abertas, as análises realizadas conferem um quadro geral de pouca
disseminação entre os docentes e suas práticas em sala de aula, tratando-se do ensino de
sustentabilidade. Dos 13 professores pesquisados, aqueles que mencionaram de forma mais próxima,
oito deles, afirmaram que o conceito engloba o pilar “Triple Bottom Line” (ELKINGTON, 2012),
referindo-se a questões sociais, ambientais e econômicas. De acordo com uma das respostas mais
completas dadas por um dos entrevistados temos que: “Na minha opinião a sustentabilidade é um
conjunto de comportamentos (econômico, social e ambiental) que auxiliam o compartilhamento de
informações e a sustentar os sistemas sociais. Sim, minhas disciplinas buscam envolver a temática e
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aprimorar, por exemplo, o empreendedorismo social, que também envolve o empreendedorismo
socioambiental (analisar práticas e estratégias sustentáveis dos empreendedores). Porém, onde mais
utilizo o tema para aprofundamento são nos trabalhos finais de graduação e estágios, onde posso
orientar os estudantes envolvendo a logística reversa, gestão de resíduos e práticas sustentáveis”.
Seis professores possuem um caráter de transversalidade1 em seus discursos, pois tentam de
alguma forma trabalhar a sustentabilidade em suas disciplinas, mesmo dando mais ênfase a um dos
sustentáculos do tripé (econômico, social, ambiental). Cabe salientar que dois respondentes citaram
além do “Triple Bottom Line”, questões culturais e institucionais como fatores componentes da
sustentabilidade, ou seja, abrangendo maior adequação, mais do que o conceito inicialmente difundido.
O julgamento com relação à existência de uma disciplina específica sobre sustentabilidade no
curso foi avaliada de maneira positiva por todos os respondentes. Um enfoque especial pode ser dado à
seguinte resposta: “Concordo em ter uma disciplina sobre a sustentabilidade, pois trata de uma
ciência atual que devemos aprender a trabalhar com novos costumes e valores em relação ao meio que
vivemos. Acredito que o enfoque deveria ser geral, pois é um tema amplo e devemos primeiro de tudo,
aprender e estudar o que significa sustentabilidade”.
Quanto à necessidade de apreender e estudar oque significa sustentabilidade, Barbieri (2012)
salienta que o debate que vem sendo disseminado nos meios educacionais sobre como preparar
professores que respondam mais adequadamente à diversidade de situações presentes, demonstra que
cada vez mais são exigidos conhecimentos técnicos, além do compromisso com a educação e com os
processos de mudanças sociais e ambientais. Ainda segundo o autor, trabalhar com sustentabilidade é
ter a oportunidade de refletir sobre os aspectos da relação entre as pessoas e o meio ambiente, assim
como as suas implicações para uma sociedade sustentável. Os olhares sobre as questões ambientais, de
forma interdisciplinar, sob os fatores ecológicos, políticos, sociais, econômicos, culturais, e sem dúvida
didático-pedagógicos, oferecem aos professores a oportunidade de desenvolverem atividades que
despertem as relações humanas com o meio ambiente.
Nota-se, com relação a essa participação, que as inserções sobre o tema em outras disciplinas de
maneira transversal deverão, na opinião de um docente, ser realizadas a partir do momento em que
exista a plena consciência do que significa ser sustentável. E, até mesmo o docente necessita estar
ciente do que significa isso, por este motivo a UNESCO (1997), recomenda que sejam fortalecidos
programas de formação de professores ou mesmo remodelados aqueles que já existem para que possam
responder às necessidades atuais, provendo informação atualizada.
Com relação ao questionamento, como o docente se sentiria preparado para trabalhar o tema da
sustentabilidade na sua disciplina? Se não, o que você sugere que seja feito para preparar os professores
para trabalhar este tema nas suas disciplinas? De todos os professores respondentes, cinco afirmaram
que se sentem preparados para trabalhar o tema na sua disciplina. Daqueles que não se sentem
preparados para trabalhar o tema, alguns apontamentos sugeridos foram em torno de “[...] mais cursos
e preparação de aulas específicas”; “treinamentos e seminários sobre o tema, bem como, o
desenvolvimento de projetos que se amparem nos preceitos sustentáveis, tornando-se um grande
elemento de aprendizagem”; “[...] leituras e debates, pois são temas novos que precisam ser mais bem

1

Sabemos que a transversalidade é muito mais complexa do que o percebido nas falas dos docentes pesquisados, porém, não é foco deste
estudo, neste momento, avaliar esse quesito, por este motivo, classificamos a transversalidade a partir do que os docentes pesquisados
consideraram em suas respostas.
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esclarecidos”; “[...] desenvolver workshop e oficinas”; “realização de pesquisas e utilização de
estudos de caso para discussão”.
Verifica-se que a maioria dos docentes na Instituição, está conscientizada sobre a importância
de estarem preparados para trabalhar com o tema da sustentabilidade, pois é de suma importância para
a formação dos administradores, uma vez que eles serão os futuros gestores das organizações,
tomadores de decisões, e terão influência direta na condução das empresas.
Nessa concepção, Fazenda (2009) argumenta que uma das formas é recorrer às práticas
interdisciplinares, pois elas passam a ser um imperativo em função das mudanças sociais vivenciadas
pela sociedade, tornando-se evidente que disciplinas que trabalham isoladamente não podem dar
respostas adequadas às problemáticas altamente complexas da atualidade.
Outra pergunta realizada aos docentes foi com relação a uma questão hipotética: caso ele fosse
orientado a inserir conteúdo sobre sustentabilidade em sua disciplina, como seria realizado? Cinco
respondentes apontaram que buscariam bases de dados no sentido de verificar o que está sendo
publicado e estudado sobre sustentabilidade relacionando à sua disciplina, bem como iria verificar as
tendências e as novas abordagens. Outro entrevistado salienta que, de maneira superficial, já trabalha a
temática nas suas disciplinas, pois “[...] não podemos deixar de fora de nossos conteúdos um tema que
trata da sustentação do ambiente, por isso de uma maneira ou outra devemos tratar do que está em
torno no nosso cotidiano”.
Conforme o exposto pelos docentes percebe-se que para a evolução desse conteúdo no contexto
de formação, é vital que as IES preparem profissionais que sejam capazes de fazer o uso de seus
conhecimentos, não apenas para si, mas também para auxiliar no entendimento das necessidades
sociais e ambientais. O estudante precisa passar por um processo educacional de forma holística, em
que se devem introduzir habilidades para a sustentabilidade por meio de uma pedagogia criativa, para
que o estudante aprenda a tomar decisões e realizar ações a partir de critérios, normativas, regras, para
que não prejudiquem o processo de desenvolvimento sustentável (BARBIERI, 2012).
Quando questionados sobre a existência de regulamentos e diretrizes para a inserção da
sustentabilidade como tema a ser tratado nas disciplinas, nove docentes responderam que desconhecem
e quatro possuem conhecimento dos documentos. Por tratar-se de uma Resolução do Ministério da
Educação - MEC, que foi atribuída para as IES no ano de 2012, é considerado novidade para grande
maioria dos professores, principalmente aqueles que não atuam diretamente com a temática. Há
um“gap” temporal em função da necessidade de adequação às normas e desenvolvimento em muitas
Instituições e capacitação dos próprios professores com relação aos conteúdos a serem trabalhados e de
que forma estes podem permear as suas disciplinas. Mas vale ressaltar, que a Educação para a
Sustentabilidade já está inserida como uma estratégia desde 1988 - na Constituição Federal Brasileira,
posteriormente em resoluções do Conselho Nacional de Educação, bem como no Plano Nacional de
Educação em vigor.
Em outro questionamento, foi perguntado ao docente: o que é educação para sustentabilidade
para você? Algumas respostas merecem destaque, tais como: “Em minha opinião a educação para a
sustentabilidade é empreender práticas que envolvam o desenvolvimento social, os cuidados
ambientais e os aspectos econômicos. Neste sentido, desenvolver indivíduos com o pensamento de que
o meio ambiente é um recurso finito e devemos respeitá-lo, agindo de modo sustentável. A educação
deve ser realizada na base, ou seja, desde as séries iniciais”. Em outra colocação, temos: “Significa
trabalhar desde a infância com novos valores, costumes para enxergar o mundo de outra forma. Trata
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de buscar métodos diferentes de viver a vida procurando estabelecer a sustentabilidade de tudo que
está em torno do nosso meio”. Ou ainda: “É preparar cidadãos e profissionais conscientes e voltados
aos preceitos da sustentabilidade com foco no desenvolvimento sustentável e na sobrevivência de
nosso planeta e consequentemente das futuras gerações”.
Com relação às proposições futuras e inserção da temática em disciplina específica ou mesmo
nas disciplinas tradicionais, existe, por parte dos professores, uma visão de abertura. Realizado o
questionamento: Como você avalia a formação de Administradores preocupados com as questões
sustentáveis? Verificou-se que, alguns docentes demonstram um otimismo com relação à formação do
administrador e inserção do tema da sustentabilidade e outra vertente de respondentes, compondo seis
docentes, afirmaram perceber que a maioria dos estudantes não estão preocupados com a formação,
algo entendido pelos docentes como preocupante. Algo que se manifestou na pesquisa de Da Costa et
al (2008), pois os estudantes manifestam a importância da área ambiental, embora demonstrem pouco
interesse no envolvimento futuro com a mesma.
Um dos respondentes aponta que: ”essa é uma preocupação eminente presente na formação
dos administradores, pois não há como pensar apenas na lucratividade de um negócio sem pensar nas
demais questões socioambientais, até mesmo por que o sucesso de um negócio está relacionado com a
percepção de seus Stakeholders, no qual os consumidores exercem grande poder de influência e de
demanda. Muitas vezes são os consumidores que acabam forçando tanto as empresas como os gestores
a dar uma resposta mais satisfatória para a sociedade na qual se está inserida, o que representa uma
oportunidade de negócio para se sobressair sobre os concorrentes”. Outro docente argumenta:
“Verifico que serão administradores mais completos, preocupados com as questões atuais e dispostos
a modificar o cenário econômico e o modo como às empresas atuam hoje”.
Como questionamento final, perguntou-se aos professores se eles se sentem preparados para
atuar com a temática da sustentabilidade. E, caso não se sentissem preparados, qual seria o motivo. Seis
respondentes disseram que não se sentem preparados e sete disseram que sim, que se sentem
preparados. Daqueles que não estariam à vontade para trabalhar o tema, os motivos mais apontados
foram: “falta de informação”; “dificuldade na recepção do tema pelos estudantes”; “falta de
conhecimento aprofundado”.
Daqueles que se sentem preparados, apresenta-se uma contribuição de um dos entrevistados:
“Sim, sinto-me preparada para atuar neste tema e tenho interesse em buscar mais informações sobre o
assunto, já que os estudos ainda são incipientes. Além disto, acredito que a realização de artigos sobre
o assunto, demonstrando o contexto brasileiro, possa contribuir com os estudos sobre a temática, de
modo que possamos transformar a realidade empresarial, a fim de torná-la mais preocupada e
engajada com as questões sustentáveis”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar como os professores administradores da IES avaliam a sua
preparação frente às exigências da educação para a sustentabilidade. Verificaram-se aspectos como a
formação do professor sobre educação para a sustentabilidade; como ele se sente para trabalhar em sala
de aula sob o enfoque da educação para a sustentabilidade, independente de estar trabalhando
diretamente com o tema ou de maneira transversal e como ele visualiza hoje a disseminação da
temática no corpo docente.
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Como principais resultados ao perfil dos professores, verificou-se que todos possuem Mestrado,
e alguns estão cursando Doutorado; grande maioria possui experiência em docência há mais de três
anos. Na grade curricular, a disciplina de sustentabilidade é tratada de maneira ainda incipiente, sendo
ofertada como não obrigatória. Ainda no que se refere aos docentes, grande maioria possui 40 horas
(regime integral) na IES, o que pode contribuir para o fortalecimento e criação de uma identidade com
o grupo de alunos.
Verificou-se que a totalidade dos professores são favoráveis à inserção de uma disciplina
específica de sustentabilidade no curso da IES pesquisada; seis professores se sentem preparados para
atuar com a temática da sustentabilidade; sete não se sentem preparados e salientam que a falta de
informação e dificuldades na recepção do tema pelos estudantes são as maiores dificuldades. Como
resultado da inserção da sustentabilidade de maneira transversal, verificou-se que 06 docentes têm
conhecimento do conceito da sustentabilidade, sob a ótica do “Triple Bottom Line” sendo aplicado em
suas disciplinas.
Recomenda-se para a instituição, maior interação entre os professores para o desenvolvimento
da temática, talvez através da criação de Grupos de Estudos que possam fomentar a pesquisa na área; a
inserção de uma disciplina de caráter obrigatório, 60 horas, para que nela sejam abordados conceitos
básicos, princípios da sustentabilidade, para que os estudantes tenham conhecimento do tema, para que,
quando for trabalhada a sustentabilidade de forma transversal, em outras disciplinas, os estudantes já
dominem os conceitos básicos. Da mesma forma, recomenda-se que o curso realize, de uma maneira
mais ligada à sustentabilidade, atividades de extensão, atividades práticas, para que os estudantes
possam verificar as ações de sustentabilidade, que estão sendo desenvolvidas no campo empresarial,
institucional e educacional.
Por fim, verifica-se que o estudo atinge seu objetivo principal, e chega-se a conclusão que a
maioria dos professores está na busca pelo conhecimento, e sente que necessita de informação, pois 09
professores ainda não possuem conhecimento das novas diretrizes e inserções da sustentabilidade no
ensino, mais de 50% salienta da necessidade de abordar a sustentabilidade em sua disciplina. Porém,
cabe salientar que na IES existem professores que conhecem a temática e encontram-se motivados para
a troca de experiências e compartilhamento destas com os colegas, o que constitui uma abertura para o
próximo passo que pode ser o aprofundamento da temática em sala de aula e mesmo entre os pares.
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Resumo: A questão ambiental tem sido tema de reiteradas discussões no Brasil nos últimos anos. A votação do Novo
Código Florestal Brasileiro (NCFB) dividiu as lideranças governamentais e a sociedade em bancadas “ambientalista” e
“ruralista”. O Brasil é um país que se destaca tanto pela composição de sua biodiversidade quanto por sua expertise na
produção agropecuária. Por esse motivo, é imprescindível que a legislação seja capaz de garantir o desenvolvimento
econômico sem comprometer a conservação e preservação do meio ambiente. Buscou-se assim, apresentar um panorama do
efeito das modificações do Novo Código Florestal no desenvolvimento da produção agropecuária e na conservação do meio
ambiente no Brasil, através da evolução do NCFB e seus principais pontos para a produção agropecuária, sobretudo no que
diz respeito à RL e APPs. O estudo mostra que o NCFB foi uma demanda das mudanças ambientais dos últimos anos e que
a produção agropecuária deverá se adaptar às novas regras.
Palavras-chave: Código Florestal Brasileiro; Produção Agropecuária; Conservação Ambiental

Abstract: The environmental question has been the subject of repeated discussions in Brazil in recent years. The New
Brazilian Forest Code (NCFB) divided the government leaders and society stands "ambientalista" and "ruralista." Brazil
stands out both by the composition of its biodiversity and for his expertise in agricultural production. For this reason, it is
imperative that legislation is able to ensure economic development without compromising the conservation and preservation
of the environment. So we tried to give an overview of the effect of the changes in the New Forest Code in the development
of agricultural production and environmental conservation in Brazil, through of the evolution of NCFB, and its main points
for agricultural production, particularly with respect to RL and APPs. The study shows that the NCFB was a demand of
environmental changes in recent years, and that agricultural production must adapt to the new rules.
Key-words: Brazilian Forest Code; Agricultural Production; Environment Conservation
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1. INTRODUÇÃO
A preservação e conservação do meio ambiente é uma temática que começou a ser discutida
quando se percebeu a ação agressiva do homem perante a natureza e que os recursos naturais são
limitados. A partir de então, foram criadas diversas leis com o intuito de controlar os efeitos dos atos
humanos sobre o meio ambiente, porém muitas delas não foram cumpridas. A exploração dos recursos
naturais continuou a ser feita de forma intensa, com a contribuição de novas tecnologias, o que
desencadeou uma série de problemas ambientais fazendo da questão ecológica um tema cada vez mais
importante e urgente para a sociedade.
A mudança que vem ocorrendo no que diz respeito à concepção de meio ambiente colocou em
voga o termo “desenvolvimento sustentável” definido como o desenvolvimento que "satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas
próprias necessidades", de acordo com o Relatório Brundtland (World Commission on Environment
and Development, 1987).
Recentemente, muito tem sido discutido a respeito das questões ambientais no Brasil,
principalmente a partir da percepção da necessidade da elaboração de novas leis que enquadrassem a
realidade ambiental brasileira, uma vez que o Código Florestal Brasileiro (CFB), em vigor desde 1965,
apresentava-se desatualizado em relação a essas questões.
Dessa forma, criou-se em 2012 o Novo Código Florestal Brasileiro (NCFB), como resultado de
uma demanda da sociedade por uma legislação que condiz com o atual cenário ambiental do país,
resultante das modificações naturais ocorridas ao longo dos anos. Tal preocupação se deve a alterações
dos biomas, mudanças climáticas, extinção de espécies, escassez de recursos naturais, poluição
ambiental, além de causar impactos nas políticas públicas voltadas à governança urbana e regional.
O Brasil é um dos países com maior diversidade biológica do mundo, pois abriga pelo menos
20% das espécies do planeta (SBPC / ABC, 2011). Tal realidade desperta o interesse da sociedade de
modo geral, em especial a de ambientalistas e cientistas. Esses defendem a proteção do meio ambiente,
bem como tentam controlar a ação de empresas e outros agentes na utilização de recursos ambientais e
naturais.
Outro destaque dado ao Brasil é quanto à participação do agronegócio em sua economia. A
produção agropecuária é responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro e pela geração de 37% dos
empregos gerados no país (IBGE, 2011). Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA – em 2011 o PIB do agronegócio alcançou R$ 822,9 bilhões, apresentando
crescimento de 6,12% em relação ao ano anterior (MAPA, 2012). O agronegócio também apresenta
participação significativa na Balança Comercial. Em 2011 exportou US$ 94,5 bilhões o que
corresponde a quase 40% das exportações brasileiras (MDIC, 2012).
Diante deste cenário nota-se a importância e representatividade do país em relação à
composição da biodiversidade, à produção agropecuária e à manutenção do equilíbrio social do modo
de produção agrícola no espaço rural. Neste contexto, a elaboração e posteriores reformulações do
NCFB gerou uma série de conflitos dividindo a sociedade em bancadas “ambientalista” e “ruralista”.
As principais questões de debate entre os dois grupos giram, principalmente, em torno das Áreas de
Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL). Embora haja distintas visões acerca desse tema,
é importante conhecer e compreender como esta legislação afetará o meio ambiente e o poder dos
atores que compõem a produção agropecuária brasileira.
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A elucidação dos conceitos e ideias que tiveram influência na elaboração do Código Florestal
de 1934, 1965 e 2012, principalmente no que se refere à institucionalização dos termos APPs e RL,
tornam-se importante para a compreensão dos grupos envolvidos nas atuais discussões que permeiam o
Novo Código Florestal. Então, justifica-se o estudo pela relevância e necessidade de se entender o que
determinam as leis no que diz respeito aos termos de APPs e RL e quais seus impactos tanto para o
meio ambiente quanto para o produtor rural.
O objetivo do trabalho é discutir as implicações do Novo Código Florestal Brasileiro para o
meio ambiente e para o produtor rural, sobretudo em relação às Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e a Reserva Legal (RL). Para isso, pretende-se relacionar meio ambiente e produção
agropecuária; demonstrar a evolução do Código Florestal Brasileiro e apresentar os conceitos APPs e
RL.
O presente estudo trata-se de uma revisão e sistematização bibliográfica. O trabalho está
dividido em seis tópicos, a começar por esta introdução. A seguir é realizada uma revisão bibliográfica
sobre meio ambiente e produção agropecuária no Brasil. No capítulo seguinte está apresentada a síntese
histórica do Código Florestal Brasileiro, e os conceitos APPs e RL. Posteriormente, faz-se uma breve
discussão acerca das modificações do Código Florestal e suas implicações para o meio ambiente e para
o produtor rural e, por fim, apresentam-se as considerações finais e referências bibliográficas.
2. MEIO AMBIENTE E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO BRASIL
Este tópico pretende relacionar meio ambiente e produção agropecuária, uma vez que este
segmento produtivo tem sido evidenciado nas discussões acerca das questões ambientais no Brasil. A
produção de produtos agropecuários depende diretamente da exploração de recursos naturais e
ambientais, sendo uma das atividades que mais impactam o meio ambiente, gerando custos sociais e
prejuízos ambientais. Por outro lado, esta atividade é responsável por suprir a população com alimentos
e outros bens de consumo.
Para Moreira (2003) as mudanças que aconteceram na área rural do Brasil, a partir da década de
60 estão firmemente vinculadas ao processo de industrialização e de urbanização. Então, é possível
compreender porque, na história do Brasil, existiram momentos em que o produtor rural foi incentivado
a desmatar para garantir a produção de alimentos e o crescimento do país.
Como desdobramento da modernização agrícola que ocorreu em nível mundial pela chamada
“Revolução Verde” deu-se a difusão de padrões tecnológicos de produção no Brasil. As novas técnicas
utilizadas eram baseadas em monoculturas com elevada mecanização, irrigação e emprego intensivo de
fertilizantes químicos e agrotóxicos (Ehlrs, 1994).
De acordo com o mesmo autor a partir dos anos 70 esse processo teve sua expansão alavancada
pelo “milagre econômico” que estava sendo vivenciado naquela década na economia brasileira. Neste
contexto, os agricultores foram incentivados a modernizarem a agricultura, a partir do uso extensivo de
máquinas, implementos, sementes e insumos agroquímicos. O objetivo do governo era melhorar a
competitividade internacional dos principais produtos e exportá-los.
Desconsiderando os aspectos sociológicos ligados à divisão da terra, é possível notar que a
preocupação ambiental foi negligenciada ao se adotar esse novo modelo de produção. Para Romeiro
(1996) a agricultura foi modernizada sem levar em conta o caráter ambientalmente agressivo das
práticas então adotadas. Assis (2006) corrobora ao demonstrar que no auge da concepção
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modernizadora na agricultura, tanto a pesquisa quanto a tecnologia buscavam a maximização da
produção, sem considerar as regras ecológicas.
Neste sentido autores atentam para os prejuízos que a produção agropecuária pode acarretar ao
meio ambiente quando conduzida de forma inadequada. Segundo a SBPC/ABC (2011), embora o
modelo de agricultura adotado pelo Brasil tenha apresentado avanços ao longo dos anos, o processo
histórico de ocupação territorial brasileiro resultou no aumento das pressões e impactos negativos sobre
o meio ambiente, observando-se o desperdício dos recursos naturais decorrentes do uso inadequado das
terras nas práticas de plantio.
Outra atividade preocupante quanto ao fator ambiental é a produção animal, devido à
degradação do solo utilizado para pastagem. Deve-se estar atento ao manejo animal adequado e a
reposição de nutrientes, pois a “lotação animal excessiva, sem os ajustes para uma adequada
capacidade de suporte, e a ausência de adubação de manutenção têm sido os aceleradores do processo
de degradação” (Macedo, 2009, p. 134).
Assim, sabendo-se do perigo da escassez dos recursos envolvidos na produção agropecuária,
nota-se a necessidade de uma revisão das ações tradicionalmente praticadas nas propriedades rurais, a
fim de se buscar uma adequação à nova realidade ambiental almejada pela sociedade. Conforme afirma
Moreira (2003), para que o desenvolvimento sustentável possa se concretizar exige-se uma nova
maneira de produção e de consumo, certamente condicionado por um novo pensar e agir na atividade
agropecuária.
No que diz respeito à utilização da terra, Sparovek et al (2011) a classifica no Brasil, em
agropecuária (lavoura e pastagens) e vegetação natural. A primeira classe ocupa 275 milhões de ha,
32% do território brasileiro, sendo a maior porção em uso pastagens (211 milhões de ha). Já a segunda
classe corresponde a 63% da extensão territorial do Brasil, ou seja, 537 milhões de ha. Destaca ainda
que a porcentagem de Unidades de Conservação de Proteção Integral em relação ao total de vegetação
natural é mínima, estando maior parte dessas áreas em propriedades privadas.
O estudo da SPPC/ABC afirma que:
[...] o uso adequado das terras é o primeiro passo para a preservação e
conservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade da agricultura;
deve, portanto, ser planejado de acordo com a sua aptidão, capacidade de
sustentação e produtividade econômica, de tal forma que o potencial de uso
dos recursos naturais seja otimizado, ao mesmo tempo em que sua
disponibilidade seja garantida para as gerações futuras (SBPC/ABC, 2011. p.
9).
Alguns trabalhos demonstram que o produtor rural preocupa-se com o meio ambiente, mesmo
porque sua sobrevivência depende diretamente dos recursos advindos dele. Castro et al (2011) levantou
o comportamento do produtor rural em relação às questões ambientais. De forma geral, os produtores
mostraram-se preocupados com o meio em que exercem suas atividades. Ainda que de forma empírica,
praticam ações capazes de preservar os recursos naturais. Além disso, a busca da melhoria da qualidade
de vida para as gerações futuras por parte dos agricultores ressalta a importância de um relacionamento
positivo com o meio ambiente.
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Cantelle (2012) realizou um estudo junto a jovens agricultores e estudantes de uma EFA
(Escola Família Agrícola) onde detectou que o aspecto ambiental está cada vez mais presente entre as
preocupações dos grupos, caracterizando um novo perfil de profissional e produtor rural.
É importante colocar, ainda, que a produção agropecuária possui papel estratégico na segurança
alimentar. Segundo o MAPA (2011), o Brasil é reconhecido por alguns países e órgãos por seu
potencial na produção de alimentos, que praticamente triplicou nos últimos 20 anos, fazendo do país
um dos principais produtores e exportadores agrícolas.
Conforme Assad e Almeida (2003) para produzir alimentos que atendam às necessidades da
população é preciso “fazer agricultura” e, praticá-la, impacta o ambiente. Além disso, deve-se atentar
para a participação da agricultura no desenvolvimento regional, fazendo-se necessário repensar as
formas de produção, tanto no que diz respeito à tecnologia quanto à utilização dos recursos naturais.
Vale lembrar também que como alternativa à agricultura tradicional e com a proposta de mitigar
a degradação ambiental, apresenta-se a agronomia sustentável. Para Assad e Almeida (2003) a
agricultura sustentável surge como atividade capaz de promover a mudança do padrão tecnológico
altamente impactante da agronomia atual.
Ainda conforme esses autores, para que esse modelo de produção seja visto como uma
possibilidade concreta faz-se necessário que grupos e agentes da agricultura sustentável sejam capazes
de mostrar capacidade de se produzir e viver a partir das técnicas propostas. Assis (2006, p.86)
corrobora ao afirmar que “a implementação de sistemas agrícolas sustentáveis depende de mudanças
profundas do paradigma de desenvolvimento vigente na sociedade contemporânea”.
Para que se alcance o modelo ideal de agricultura, considerando-se a preservação ambiental,
faz-se necessário compreender os principais aspectos acerca de tal temática, bem como compreender
fatos históricos relacionados ao Código Florestal brasileiro, como é a proposta do tópico subsequente.
3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO
Embora a legislação ambiental seja uma temática de grande destaque na atualidade, regras e
normas envolvendo o uso dos recursos naturais não são recentes. A primeira lei de cunho ambiental, no
Brasil, surgiu no período colonial, em 1605, estabelecida como Regimento Pau-Brasil. Segundo
Sparovek et al (2011), a Coroa Portuguesa editou normas jurídicas, voltadas à proteção das florestas,
restringindo a utilização dos recursos naturais e definindo severas sanções em caso de descumprimento
das regras de utilização do solo e das florestas existentes no país. Constava nas Ordenações Filipinas a
seguinte determinação:
[...] primeiramente hei por bem e mando, que nenhuma pessoa possa
cortar, nem mandar cortar o dita Pau‑Brasil, por si, ou seus escravos ou feitores
seus, sem expressa licença ou escrito do Provedor‑Mor […] e o que contrário
fizer, incorrerá em pena de morte e confiscação de toda a sua fazenda.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça - STJ (2010), posterior ao Regimento Pau-Brasil,
tiveram, ainda, outras leis de natureza ecológica que antecederam o estabelecimento do primeiro
Código Florestal Brasileiro. No ano de 1797, a Carta Régia determina a proteção a rios nascentes e
encostas. Em 1799 é criado o Regime de Cortes de Madeiras, estabelecendo normas para derrubada de
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árvores. A Lei de Terras e a primeira Reserva Florestal do Brasil foram criadas em 1850 e 1911,
respectivamente.
Mesmo com a existência dessas leis o comportamento dos produtores agropecuários continuava
sendo de não conservação e desmatamento desordenado das florestas, exigindo empenho dos agentes
públicos no controle uma vez que o Governo Federal não priorizava essa questão (DEAN, 1996).
Como uma evolução dessas leis e tentativa de ser mais efetivo no controle ambiental, por meio
do Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934, foi instituído o “Código Florestal Brasileiro” (CFB) o
qual impõe limites ao exercício do direito de propriedade. Neste decreto foi estabelecida, entre outros
pontos, uma classificação de florestas em protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. Essas
florestas ditas “protetoras”, em função de sua localização, tinham o papel de conservação de água, solo
e biodiversidade, semelhante ao conceito das atuais APPs, porém, o decreto não previa as distâncias
mínimas para a proteção destas áreas. Além disso, foi definida a obrigatoriedade de uma “reserva
florestal” nas propriedades rurais, permitindo a abertura das áreas rurais em, no máximo, 75% da área
de matas existentes na propriedade, mas condicionado à substituição destas matas pelo plantio de
florestas homogêneas, para usufruto posterior e melhor aproveitamento industrial.
Três décadas após a instituição do CFB, em 1964, foi promulgada a Lei 4.504 referente ao
Estatuto da Terra, atribuindo como função social da propriedade a conservação dos recursos naturais
(STJ, 2010).
No ano de 1965 há uma revogação do Decreto 23.793/34 e, por meio da Lei Nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, surge a primeira reformulação das leis que regulamentavam o CFB, passando a
vigorar uma nova versão que preconizava a expansão das políticas de proteção e conservação florestal.
Esse “Novo Código Florestal” instituído pela Lei 4.771/65 estabeleceu, entre outras alterações,
limitações no direito de propriedade no que se referiam ao uso e exploração do solo, florestas e demais
tipos de composição vegetal. A inovação, trazida como os dois pontos principais desta lei e considerada
de interesse do produtor rural foi a RL e as APPs.
Por meio da Lei 7.511 de 7 de julho de 1986 foi alterado o dispositivo da Lei 4.471/65, que
instituiu o “Novo Código Florestal”. O conceito de Reserva Florestal, posteriormente denominado
Reserva Legal, foi modificado. A permissão de 100 % de desmatamento das áreas de Reserva Florestal,
desde que as matas nativas fossem substituídas por outras espécies, inclusive exóticas, concedida em
1934, foi anulada. Com a Lei 7.511/86 foi proibido o desmatamento de áreas nativas, porém até o
início da vigência da mesma, ainda havia autorização para o proprietário repor as áreas desmatadas
com espécies exóticas e utilizá-las economicamente. Além da mudança no regime de Reserva Florestal
a Lei também alterou os limites das APPs, de 5 para 30 metros, sendo que em rios com mais de 200
metros de largura a APP passou a ser igual a largura do rio.
Em 1989, a Lei 7.803 de 18 de julho alterou a redação da Lei 4.771/65 e revogou a Lei
7.511/86. A Lei 7.803/89 determinou que a reposição das florestas devesse priorizar espécies nativas,
mas não impediu a utilização de espécies exóticas. Foi nesta Lei que se instituiu a Reserva Legal em
substituição ao conceito Reserva Florestal, exigindo sua averbação na matrícula do imóvel rural. O
termo Reserva Legal diz respeito ao percentual de área no qual não é permitido uso do solo ou qualquer
tipo de atividade que exija remoção da cobertura vegetal. Para áreas de cerrado, obriga-se 20% de
Reserva Legal. A Lei 7.803 também modificou, novamente, o tamanho das APPs nas margens dos rios
e designou novas áreas situadas no entorno de nascentes, de bordas dos tabuleiros ou chapadas e em
propriedades localizadas em altitude superior a 1.800 metros.
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Na década de 90 cria-se, no Brasil, a Lei de Política Agrícola (Lei 8.171/91) a qual dedica um
de seus capítulos à proteção ambiental, exigindo do proprietário a recomposição de parte de sua área
com reserva florestal obrigatória (STJ, 2010).
Com o intuito de melhorar a legislação ambiental brasileira foram criadas diversas medidas
provisórias. A primeira Medida Provisória, MP Nº 1.511 foi editada em 25 de julho de 1996 e ampliou
as restrições sobre desmatamento em áreas florestais, ou seja, restringiu a abertura de áreas em florestas
através da proibição da conversão dessas em áreas agrícolas na região Norte e na parte norte do CentroOeste, porém não aumentou a RL. Já a Medida Provisória 2.080-58 de 27 de dezembro de 2000, uma
reedição da primeira, determinou uma RL de 80% em áreas de floresta. É importante destacar que em
meio a essas duas medidas provisórias surgiu, em 1998, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605) que
ocasionou mudanças no CFB e, conforme o STJ (2010), essa Lei prevê medidas penais a atividades que
causem danos ao meio ambiente.
Uma terceira Medida Provisória (MP 2.166-67) foi estabelecida em 2001, reeditando a MP
2.080-58, havendo novamente a alteração dos conceitos e limites de RL e APPs. Essa nova MP define
RL como toda “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna
e flora nativas” (Brasil, 2001). O tamanho mínimo da RL passou a ser estipulado em função da
composição vegetativa presente e da localização da propriedade. Assim, foi determinado que
propriedades rurais situadas na Amazônia, Cerrado Amazônico e áreas de floresta/demais formas de
vegetação nativa/campos gerais tivessem, respectivamente, no mínimo, 80%, 35% e 20% de RL. As
APPs que anteriormente eram somente a faixa marginal dos cursos d’água cobertos por vegetação,
passaram a incluir também as faixas não cobertas por vegetação.
Em 1999 foi proposto um Projeto de Lei (PL) que tratava da necessidade de aperfeiçoar e
consolidar a legislação no que diz respeito aos limites mínimos de conservação de RL e APPs. Entre
suas proposições o PL 1.876 e seus apensos, solicita a revogação do CFB de 1965, sendo esta
solicitação aprovada pela Comissão Especial do Código Florestal da Câmara dos Deputados no dia 6 de
julho de 2010. Durante este período de requisição e aprovação, ainda foram editadas mais algumas
Medidas Provisórias.
Em 28 de maio de 2012 foi publicado no Diário Oficial da União o Novo Código Florestal
através da Lei 12.651/2012, que revoga a MP de 2001 e dispões sobre a proteção da vegetação nativa, e
da MP 571 que altera esta Lei e passa a vigorar de modo a estabelecer normas fundamentadas na
proteção e uso sustentável das florestas e outros tipos de vegetação nativa conciliados ao
desenvolvimento econômico. Posteriormente, como uma conversão da MP 571 e alteração da Lei
12.651, cria-se a Lei 12.727 de 17 de outubro de 2012 a qual tem como objetivo o desenvolvimento
sustentável e, de acordo com o Art 1º A,
[...] estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos
florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos
(BRASIL, 2012).
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No dia 18 de outubro de 2012 a presidente do Brasil sancionou a Lei 12.727, mas vetou nove
dispositivos que, segundo a Ministra do Meio Ambiente, provocaria um “desequilíbrio entre o social e
o ambiental”. Na mesma data foi instituído o Decreto 7.830 para regulamentar o Programa de
Regularização Ambiental (PRA e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a fim de preencher os espaços
deixados pelos recentes vetos. Dessa maneira, foi estabelecido o texto do Novo Código Florestal até
que outras MPs, Leis ou Decretos venham a ser instituídas.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
Após diversas modificações nos conceitos de APPs e RL realizadas por Leis e MPs conforme
colocado no tópico anterior, de acordo com o NCFB é estabelecido um novo regimento para esses
termos jurídicos ambientais.
O Termo Reserva Legal instituído pela Lei 7.803/89 está determinado na Lei 12.727 (2012), a
qual editou o novo texto do CFB, como sendo:
Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural [..] com a função
de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de
fauna silvestre e da flora nativa (Brasil, 2012).
A Lei ainda determina que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação
nativa, a título de RL, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, observados os percentuais
mínimos em relação à área do imóvel. De forma mais clara, a RL, área obrigatoriamente protegida
dentro de uma propriedade rural, deve ser preservada conforme o percentual de cada bioma. Os biomas
Amazônia, Cerrado e demais áreas exigem um percentual de recuperação de 80%, 35% e 20%,
respectivamente. Em áreas de até quatro módulos fiscais, denominadas pequenas propriedades, será
considerada RL a vegetação nativa existente em julho de 2008, não sendo permitido desmatar novas
áreas a partir do momento em que a RL não é cumprida. Em propriedades consideradas médias e
grandes, áreas acima de quatro módulos fiscais, que desmataram mais do que era permitido na época é
necessário regenerar, recompor ou recompensar a área de Reserva Legal obrigatória.
De acordo com a lei 12727 (2012) Área de Preservação Permanente trata-se de:
[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Brasil, 2012).
Assim, são consideradas APPs áreas que possuem solo e diversidade frágeis, sendo necessária a
proteção desses recursos naturais. Para fins de legislação são APPs:

Faixas marginais de cursos d’água, desde a borda da calha do leito regular;
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Áreas no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, independente da
localização topográfica, em uma raio mínimo de 50 metros;

Áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de
100 metros em zonas rurais e 30 metros em zonas urbanas;

Áreas no entorno de reservatórios d’águas artificiais, fruto de barreiras ou
represas de cursos d’águas naturais;

Encostas e parte destas, com declividades acima de 45º

Restingas, fixando dunas ou estabilizando mangues;

Manguezais em toda sua extensão;

Bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo;

Topos de morro, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e
inclinação média maior que 25º;

Áreas em altitudes a 1800 metros, independente da vegetação;

Veredas, com largura mínima de 50 metros da faixa marginal em projeção
horizontal.
Pela lei é permitida a utilização das APPs apenas para a continuidade das atividades
consolidadas (agrossilvipastoris), atividades de sobrevivência (infraestrutura associada à moradia e ao
trabalho), ecoturismo e turismo rural em áreas rurais até 22 de julho de 2008.
Em se tratando de atividades consolidadas e de sobrevivência é autorizada apenas o cultivo de
culturas perenes, lenhosas e de ciclos longos, exceto em margens de rios ou cursos d’água natural. Vale
ressaltar que para a continuidade no uso dessas APPs, torna-se imperativo o cumprimento do Programa
de Regulamentação Ambiental (PRA).
As disposições sobre os limites que devem ser respeitados nas APPs e as áreas que deverão ser
recompostas encontram-se na Lei 12.727 (2012) sancionada pela presidente do Brasil, com os
respectivos vetos dos dispositivos do NCFB.
4. AS
MODIFICAÇÕES
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL,
DESENVOLVIMENTO
DA
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
E
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL

O
NA

Como visto nos tópicos anteriores é possível perceber a frequente preocupação com o
desenvolvimento atrelado à conservação do meio ambiente. Tal afirmação é possível ao observar o
surgimento de uma nova estrutura legal mais preservacionista. Neste contexto, serão discutidas neste
capítulo quais as principais implicações da aprovação do NCFB para o meio ambiente e para a
produção agropecuária.
De acordo com o NFCB, para se adequar às leis ambientais o produtor deverá cumprir o PRA Programa de Regularização Ambiental, que prevê o tratamento de resíduos e a manutenção e qualidade
de água e solo e obter o CAR – Cadastro Ambiental Rural, um formulário com dados da propriedade,
que será ligado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA).
O CFB aplica-se aos estabelecimentos privados e determina que todas as propriedades ou
posses agropecuárias devam manter APPs e RL. É importante esclarecer que a RL não faz parte da
APP, logo é obrigatório manter a vegetação nativa nas propriedades visando a preservação florestal.
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O prazo estabelecido para começar o processo de regularização das propriedades será de até
cinco anos, contados a partir de 28 de maio de 2012. Nos casos em que a recomposição da área for
necessária, esta deverá ser iniciada nos próximos dois anos, a partir da publicação da lei, em 28 de
maio de 2012, sendo que a recomposição de Reserva Legal deve ser de no mínimo, 1/10 da área a cada
dois anos.
Assim, os produtores deverão respeitar a RL, conforme a porcentagem do bioma no qual a sua
propriedade estiver inserida. É importante enfatizar que em áreas de até 4 módulos fiscais, será
considerada RL a vegetação nativa existente em julho de 2008. Caso a propriedade ultrapasse os 4
módulos e tenha desmatado mais do que era permitido na época, é necessário regenerar, recompor ou
recompensar a RL.
Quanto às APPs os novos limites a serem respeitados conforme o NCFB, que mais afetarão os
produtores são:
- nas áreas de margens de rios: de 0 a 1 módulo fiscal, recuperação de 5 metros (limite da
propriedade de 10%); de 1 a 2 módulos, recuperação de 8 metros (limite de 10%); de 2 a 4 módulos,
recuperação de 15 metros (limite de 20%); de 4 a 10 módulos, recuperação de 20 metros; acima de 10
módulos, recuperação de metade da largura do rio (mínimo 30m e máximo 100m).
- áreas em margens de veredas: até 4 módulos, recuperação de 30 metros; acima de 4 módulos,
recuperação de 50 metros.
- áreas em margens de várzeas: propriedades de 0 a 1 módulo, de 1 a 2 módulos, e 2 a 4
módulos e acima de 4 módulos, a recuperação será de 5 m, 8 m, 15m e 30 m, respectivamente.
As culturas de ciclo curto estão proibidas em APPs e deverão ser substituídas por uma das
culturas autorizadas, mesmo em propriedades familiares de subsistência.
Quanto a áreas não exploradas em propriedades rurais já existentes, é possível desmatar até o
limite previsto na RL e desde que sejam respeitadas as normas para APP. As áreas não exploradas no
bioma amazônico, no entorno de lagos naturais em zonas rurais e em faixas marginas de qualquer curso
d’água natural também possuem limites específicos a serem respeitados.
No texto do NCFB fala-se em custeio das recomposições, porém, ainda não foi criado nenhum
programa para este fim. Assim, por enquanto, o produtor é responsável pelo custeio de todas as
atividades de adequação ao Código Florestal.
Quanto às multas, as recebidas até julho de 2008 estão suspensas até o período de adequação ao
novo código, quando as propriedades deverão ser regularizadas. As multas recebidas após 2008 estão
valendo e devem ser negociadas ou contestadas normalmente.
Embora este artigo venha discutindo sobre o meio rural, vale lembrar que toda e qualquer
decisão de produção no campo afetará a população urbana, que depende do primeiro para o suprimento
de alimentos. Assim sendo, se culturas que antes eram produzidas em áreas de APP forem substituídas
por outras permitidas, poderá ocorrer alterações da oferta de alimentos.
Segundo o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social da FAO (2008) no futuro, a
demanda por alimentos exercerá uma pressão crescente sobre recursos agrícolas já escassos. Dessa
forma, a agricultura terá que competir por terra e água com o crescimento de habitats urbanos. Por esse
motivo, precisará aprender a conservar habitats naturais e a mitigar as alterações climáticas, exigindo
que a produção rural utilize novas tecnologias a fim de produzir alimentos com menos recursos.
Sparovek (2011) afirma que o Código Florestal é um instrumento legal fundamental para a
preservação e a restauração da vegetação natural, por regular sua proteção em terras privadas. Sua
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manutenção justifica-se por ser um instrumento essencial ao equilíbrio entre os interesses privado da
produção agropecuária e coletivo da preservação ambiental e seu aperfeiçoamento.
Porém, vale ressaltar que constantes alterações nas exigências legais, falta clareza na definição
dos mecanismos da lei, ausência de fiscalização bem como a rejeição das restrições por parte dos
produtores, provoca muitas e significativas irregularidades e não conformidades com a legislação,
como acontece com os termos de RL e APPs.
Conforme o NCFB os imóveis rurais com áreas menores que 4 módulos fiscais que tiverem área
de vegetação nativa inferior ao exigido legalmente deve permanecê-la, enquanto que, quando há falta
desta, não é necessário fazer restauração nem compensação. Esse pressuposto desobriga pequenas
propriedades a cerca da exigência da RL. De acordo com Sparovec et al (2011) essa determinação
provocará uma redução da RL exigida de 236 para 206 milhões de ha.
O NCFB defende que essa vegetação natural estaria protegida, uma vez que proíbe a ocorrência
de supressão da mesma, porém, na prática, os problemas para garantir essa determinação, existem e são
complexos. Isso porque a aplicação dos mecanismos definidos na nova Lei está condicionada à vistoria
de propriedades que possuem menos que 4 módulos fiscais, 90% do total, e à delimitação geográfica
das áreas de vegetação natural fora das APPs dessas propriedades. Assim, pode-se inferir que a
vegetação natural no Brasil, aproximadamente 90 milhões de ha, está à mercê desta incerteza
temporária e depende da agilidade efetiva dos órgãos ambientais.
Salienta-se, então, que pouco adianta ter um Código bem elaborado se não houver esforços para
que a proposta seja realizada na prática. Conforme destaca o Banco Mundial no Relatório sobre o
Desenvolvimento Mundial de 2008, obviamente a regulação pode ser uma resposta para resolver os
efeitos ambientais externos, como livrar-se do uso de pesticidas, dos resíduos animais e da remoção de
florestas para o cultivo. Entretanto, o mesmo Relatório atenta para a dificuldade em impor
regulamentos ambientais em países em desenvolvimento que normalmente tem fracas instituições
públicas e fraca capacidade de monitoramento.
Neumann e Loch (2002) observam que somente a implantação e execução de políticas que
permitam maior eficiência ambiental nas atividades econômicas serão capazes de garantir,
concomitantemente, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Sparovek et al (2011)
corrobora afirmando que o possível e plausível equilíbrio e respeito à natureza e o desenvolvimento
agrícola está atrelado à compreensão da importância de uma legislação ambiental que atue sobre a
conservação de áreas ainda preservadas e a relevância de se conhecer as necessidades e os caminhos
para se chegar à construção de uma Lei que condiga com a realidade.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível perceber, ao longo da história, que a produção agropecuária e preservação ambiental
se “esbarraram” em alguns pontos, principalmente no que diz respeito à legislação ambiental. Dessa
forma o presente trabalho buscou apresentar um panorama das modificações do Novo Código Florestal
no desenvolvimento da produção agropecuária e na conservação do meio ambiente no Brasil.
Por meio da revisão bibliográfica foi possível perceber que o CFB passou por um processo
evolutivo com diversas edições, ora ressaltando questões ambientais, ora abrindo espaço ao produtor.
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Essas modificações são o ponto chave das discussões acerca do tema, pois ambos os lados almejam a
solução de “seus” problemas, logo se comportam de modo a atender seus próprios interesses.
O trabalho também relacionou meio ambiente e produção agropecuária, procurando
compreender as razões da discordância entre os dois segmentos. Provavelmente o grande motivo é que
a produção agropecuária depende diretamente da exploração de recursos naturais e ambientais, sendo
uma das atividades que mais impactam o meio ambiente. Entretanto, não se pode deixar de reconhecer
que esta atividade é responsável por suprir a população com alimentos e outros bens de consumo.
Apesar dessa dependência da produção agropecuária em relação ao meio ambiente, vale
ressaltar que é possível aperfeiçoar a utilização dos recursos naturais e ao mesmo tempo atender ao
desenvolvimento do setor. Para isso já existem sistemas eficientes que utilizam toda a extensão da
propriedade, já explorada, como é o caso da atividade agrossilvipastoril.
Diante de todos os aspectos expostos envolvidos nesta temática, deve-se levar em conta que
apesar dos pontos de divergência, as partes defensoras do meio ambiente e as que visam os interesses
dos produtores rurais precisam buscar um diálogo que permita, na prática, o tão almejado
desenvolvimento sustentável.
Vale observar que este trabalho lidou com um tema relativamente recente (NCFB). Embora
tenha tido como base uma contextualização histórica, apresenta como limitação a deficiência de
informações e publicações recentes. Sendo assim, contempla-se a importância de novos estudos nesse
campo do conhecimento e, principalmente, estudos empíricos com aplicações em propriedades rurais.
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Resumo: Com base na Teoria Institucional, especificamente sob os preceitos da legitimidade e do isomorfismo, consideram
que as organizações na busca de legitimar suas ações exercem práticas isomórficas. O estudo tem por objetivo geral
verificar a existência de isomorfismo coercitivo nas práticas de disclosure sustentável nas empresas pertencentes ao setor de
energia elétrica nos relatórios da Global Reporting Initiative (GRI). Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem
documental e de natureza qualitativa e quantitativa, que reúne uma amostra de 22 empresas listadas na BM&FBovespa. Os
relatórios de sustentabilidade foram coletados na base de dados GRI Reporting List referente ao período entre 2008 e 2011,
totalizando 55 relatórios. Fez-se uso da análise de variância com a finalidade de comparar se as médias entre os aspectos das
dimensões propostas pelas diretrizes da GRI apresentaram características isomórficas. Os resultados demonstram que as
empresas do setor de energia elétrica apresentam práticas isomórficas coercitivas de sustentabilidade em todo o período
analisado. Desse modo, conclui-se que o setor está em consonância com as diretrizes estabelecidas pelos relatórios da GRI à
medida que é percebido alto nível de disclosure e a existência de isomorfismo entre esses níveis para cada dimensão
analisada (econômica, social e ambiental).
Palavras-chave: Teoria Institucional; Sustentabilidade Corporativa; Energia Elétrica.
Abstract: Based on institutional theory, specifically under the precepts of legitimacy and isomorphism which consider
organizations in search of legitimize their actions exert isomorphic practices, the study's general objective is to verify the
existence of coercive isomorphism in disclosure practices in sustainable companies belonging to the electricity sector in the
reports of the Global Reporting Initiative (GRI). This is a descriptive research, with documentary approach qualitative and
quantitative, comprising a sample of 22 companies listed on the BM&FBovespa. Sustainability´s reports were collected in
the database GRI Reporting List for the period between 2008 and 2011, totaling 55 reports. Made use of analysis of
variance in order to compare the mean values between the aspects of the dimensions proposed by the GRI guidelines
presented characteristics isomorphic. The results show that companies in the electricity sector have isomorphic coercive
practices of sustainability throughout the period analyzed. Thus, it is concluded that the sector is in line with the guidelines
established by the GRI reporting as it is perceived high level of disclosure and the existence of isomorphism between these
levels for each dimension analyzed (economic, social and environmental).
Key-words: Institutional Theory; Corporate Sustainability; Electric Energy.
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1 INTRODUÇÃO
Para Hackston e Milne (1996), as organizações não devem visualizar somente a maximização
dos lucros, haja vista que as atividades desenvolvidas por elas, além de impactos econômicos, causam
impactos na sociedade e no meio ambiente; demandando destas entidades ações que minimizem os
problemas por elas causados. Nesse sentido, as organizações empresariais buscam, cada vez mais,
atender aos conceitos de triple bottom line (Elkington, 1997), o que inclui a atuação responsável com o
meio ambiente e a sociedade, além de suas obrigações financeiras de maximização dos lucros.
A divulgação, ou disclosure, da sustentabilidade corporativa tem sido intensamente estudada,
buscando investigar o conjunto de práticas adotadas pelas organizações e as consequências geradas por
essa divulgação (BATRES; MILLER; PISANI, 2010; NIKOLAEVA; BICHO, 2011). Nesse sentido,
Castro, Siqueira e Macedo (2009) afirmam que as práticas de sustentabilidade são apresentadas em
diferentes formatos, estes, por sua vez, são instituídos por meio de tentativas de normatização do
processo de divulgação e através de iniciativas de instituições não governamentais ou iniciativas de
âmbito acadêmico.
Nessa perspectiva, surgem às estruturas dos relatórios da Global Reporting Initiative (GRI) com
o intuito de implementar a padronização dos relatórios de sustentabilidade e fornecer um modelo aceito
para a elaboração de relatórios sobre o desempenho econômico, ambiental e social de uma organização
(MORISUE; RIBEIRO; PENTEADO, 2012).
Em virtude das pressões exercidas pelos diversos stakeholders, as empresas buscam maior
transparência nas divulgações de suas informações econômicas, ambientais e sociais através dos
relatórios de sustentabilidade (ADAMS; ZUTSHI, 2006; BERTELS; PELOZA, 2008). Cresce, então, a
necessidade das empresas divulgarem com confiabilidade suas medidas socioambientais, o que leva ao
acréscimo de publicações desses relatórios (MORISUE; RIBEIRO; PENTEADO, 2012). Além da
busca por maior transparência, as organizações almejam, também, através do disclosure de práticas
sustentáveis, legitimar suas ações diante do ambiente em que atua (PATTEN, 1992; MACHADO
FILHO; ZYLBERSZTAJN, 2004; HOPWOOD, 2009; DOWLING; TILLING; TILT, 2010).
Sob a perspectiva da Teoria Institucional, as organizações incorporam regras e procedimentos
na busca de legitimar suas ações frente ao seu ambiente (MEYER; ROWAN, 1991), essa busca de
legitimidade leva, consequentemente, a adoção de práticas isomórficas (FONTES FILHO, 2004).
Nesse panorama, as organizações, que se constituem em um dado campo, estão expostas a um mesmo
conjunto de forças e tendem a exercer influências uma sobre as outras, gerando uma dinâmica que
resulta em convergência ou homogeneidade.
DiMaggio e Powell (1983) afirmam que o processo de institucionalização, constituído na
adoção de modelos baseados em normas e em estruturas, acarretam para as organizações a modificação
de valores e práticas culturais, processo esse denominado isomorfismo estrutural, que consiste em uma
tendência entre as organizações em possuir estruturas, modelos, normas e tecnologias similares.
Segundo DiMaggio e Powell (1983), o isomorfismo institucional pode ocorrer através de três
mecanismos: (i) isomorfismo coercivo; (ii) isomorfismo mimético; e (iii) isomorfismo normativo.
O advento do marco regulatório, integrante do modelo de reforma institucional do setor de
energia elétrica, provocou mudanças significativas na gestão das empresas pertencentes a este setor e,
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por conseguinte, a necessidade de gerir e incorporar novos conhecimentos. Nesse sentido, este setor
passou a lidar com as novas obrigações regulatórias e setoriais, com o desafio da concorrência e dos
riscos de mercado, além da necessidade de prover o desempenho econômico do país (GALHANO,
2009). Nessa perspectiva, as orientações, resoluções, despachos e portarias emitidos pela ANEEL têm
um poder de influência elevado sobre o nível de divulgação das empresas do setor de energia elétrica.
Essas demandas têm exigido desse setor ações que mitiguem os impactos na sociedade e no meio
ambiente (BRAGA et al., 2011).
Nesse contexto, o presente estudo pretende responder ao seguinte questionamento: quais
práticas de disclosure de sustentabilidade apresentam características isomórficas no setor de energia
elétrica? Diante do problema proposto, o estudo tem como objetivo geral verificar a existência de
isomorfismo coercitivo no disclosure das práticas de sustentabilidade nos relatórios da GRI.
Adicionalmente, tem-se o objetivo de verificar quais práticas de disclosure para cada dimensão
apresentam isomorfismo coercitivo.
Levando-se em consideração que o disclosure de práticas de sustentabilidade proporciona para
as organizações legitimidade (PATTEN, 1992; HOPWOOD, 2009; DOWLING; TILLING; TILT,
2010) e que, segundo a Teoria Institucional, essa busca de legitimidade leva a adoção de práticas
isomórficas (FONTES FILHO, 2004), a hipótese deste estudo é que o disclosure de práticas de
sustentabilidade nas empresas do setor de energia elétrica apresenta isomorfismo coercitivo.
Ressalte-se que, geralmente, os estudos relacionados ao tema disclosure de sustentabilidade são
apresentados na literatura acadêmica sob distintos enfoques, como, por exemplo, construção de
indicadores (DELAI; TAKAHASHI, 2008), aplicação do conceito de triple bottom line (VELLANI;
RIBEIRO, 2009) e a sustentabilidade relacionadas com as características da governança corporativa
(MICHELON; PARBONETTI, 2012). Investigar o disclosure com embasamento na Teoria
Institucional, especificamente sob os preceitos da legitimidade e do isomorfismo, torna-se relevante,
pois possibilita compreender quais práticas de disclosure de sustentabilidade apresentam características
semelhantes evidenciadas pelas empresas do setor de energia elétrica, tendo em vista que este setor é
caracterizado como sensível à relação com os aspectos econômicos, sociais e ambientais (LINS;
OUCHI, 2007).
Realizado por meio de pesquisa descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa, o estudo reúne
uma amostra de 22 empresas com a publicação de 55 relatórios de empresas brasileiras do setor de
energia elétrica listadas na BM&FBovespa no período entre 2008 e 2011. A coleta de dados,
caracterizada como documental, foi realizada no website do Global Reporting Initiative. Foi utilizada a
técnica estatística Análise de Variância (ANOVA) para verificar a existência de processo isomórfico
coercitivo das práticas de disclosure sustentável.
Este trabalho está organizado em quatro secções além desta introdução. A seção 2 apresenta
uma revisão da literatura, nos quais são abordadas a teoria institucional e a sustentabilidade
corporativa. A estratégia de pesquisa e os resultados encontrados são apresentados na seção 3 e 4,
respectivamente. Por fim, conclusões do trabalho são apresentadas na seção 5.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Teoria Institucional: Legitimidade e Isomorfismo
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As primeiras formulações acerca da Teoria Institucional ocorrem no final do século XX com os
trabalhos dos sociólogos Thorstein, Veblen, Emile Durkheim e Marx Weber. No campo das
organizações, se desenvolve a partir dos trabalhos de Selznik na década de 1950 e com o movimento
neo-institucional nas obras de Meyer e Rowan (1977) e DiMaggio e Powell (1983).
Scott (1987) aponta diversas “faces” da Teoria Institucional, apesar destas convergirem em
diversos aspectos. A primeira dessas faces estaria baseada no estudo de Selznick (1996) para o qual as
estruturas organizacionais são moldadas às características, ao comprometimento dos participantes e às
influências do ambiente externo. Desse modo, institucionalizar significa instituir valor e não, somente,
atender aos requisitos técnicos das tarefas. Instituir valores, na visão de Selznick (1996), é questão
central, à medida que promove a estabilidade e a persistência da estrutura ao longo do tempo.
A segunda face se apoia em Berger e Luckmann (2003), autores que concebiam a ordem social
como fundada numa realidade compartilhada, fruto de uma construção humana criada pela interação
social. Consideram que o fenômeno da institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação
recíproca de ações habituais, isto é, as ações se repetem e lhes são atribuídas significado semelhantes.
A terceira face considera a existência de sistemas de crenças compartilhadas provenientes de
distintas fontes – opinião pública, sistemas educacionais, ideologias, profissionais – que agem como
prescrições racionalizadas e associadas a diferentes propósitos sociais. Como conseqüência dessa
perspectiva, o conjunto de crenças socialmente compartilhadas não é considerado como
internacionalizado passivamente pelas organizações, mas tido com referência para aumentar a
legitimidade dos processos organizacionais, seu acesso a recursos e a capacidade de sobrevivência
(FONTES FILHO, 2004).
A quarta face, proposta por Scott (1987), trata das distintas esferas sociais como sistemas
cognitivos e normativos especializados e diferenciados, ou lógicas institucionais. Essas instituições
funcionam a partir de sistemas de crenças sociais e práticas organizadas que ocorrem em diversos
espaços como religião, trabalho, família ou política. Eventualmente, podem ter surgido como resposta a
problemas específicos e que passam a ser replicadas independente de novas e melhores práticas ao
problema anterior.
Nessa linha, a institucionalização é percebida como um conjunto de ações habituais, no qual é
atribuído ao longo do tempo e de maneira compartilhada, a um determinado ator ou atores, que passam
a desempenhar papéis no contexto social (BERGER; LUCKMAN, 2003).Zucker
(1991)
entende
institucionalização como um processo, em que os atores individuais transmitem o que é socialmente
definido como real, e, ao mesmo tempo, como uma variável, de quanto uma ação pode ser considerada
como certa em uma determinada realidade social.
Um fator intrínseco à institucionalização é a legitimidade, que constitui a percepção
generalizada ou suposição de que tais ações de uma entidade são desejadas, próprias ou apropriadas
dentro de algum sistema de normas, valores, crenças e definições socialmente construídas
(SUCHMAN, 1995). Para o autor, a legitimidade teria posição central na transformação intelectual
proporcionada pela teoria institucional, proporcionando um alicerce para um arcabouço de formulações
teóricas acerca das forças normativas e cognitivas que constroem, limitam e fortalecem atores
organizacionais. Nesse sentido, sob a perspectiva da Teoria Institucional, organizações tenderiam a
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incorporar novas práticas e procedimentos que fossem definidos como tarefas e atividades
organizacionais racionalizadas (MEYER; ROWAN, 1977).
Em busca de legitimidade e de aceitação social, as organizações buscam tornar suas ações,
estruturas e práticas mais próximas. Essa busca de conformidade seria mais eficiente no sentido de
garantir a sua sobrevivência através da melhoria do relacionamento e reconhecimento junto à sociedade
do que o desempenho propriamente dito, razão pela qual é utilizada em momentos de turbulência e
risco (MEYER; ROWAN, 1991; MACHADO DA SILVA; FONSECA 1993).
Essa perspectiva leva a práticas isomórficas, pela qual as organizações são estimuladas a se
tornarem semelhantes em estruturas, processos e crenças a outras organizações que compartilham
contextos ambientais similares definidos como ambientes institucionais (FONTES FILHO, 2004).
Meyer e Rowan (1977) propõem que essa estrutura racionalizada pode surgir a partir de dois contextos.
O primeiro, representado pelas estruturas de controle e coordenação de atividades, permitindo que as
organizações possam obter eficiência superior e, consequentemente, uma vantagem competitiva em
relação aos seus concorrentes. O segundo surge a partir de relações sociais e representa um ambiente
institucionalizado. Os autores enfatizam que não se trata de uma estrutura pura ou extrema, mas que
varia de acordo com a pressão exercida nos controles de resultados das organizações, onde o sucesso
depende mais da confiança e estabilidade adquirida pelo isomorfismo e pelas regras e padrões
institucionalizados.
Ademais, DiMaggio e Powell (1983) identificaram três mecanismos através dos quais
mudanças institucionais isomórficas ocorreriam: coercitivos, miméticos e normativos. O isomorfismo
coercitivo surgiria das pressões formais e informais exercidas sobre organizações das quais elas sejam
dependentes ou por expectativas do ambiente em que esteja inserida. Esse mecanismo tem por base,
normas, leis e sanções criadas a fim de evitar conflitos e solucionar diferenças (MACHADO-DASILVA et al., 2003).
O isomorfismo mimético seria resultante de padrões de respostas a incertezas. Para Dimaggio e
Powell (1983) esse processo surge da complexidade das relações entre as organizações e seus
ambientes à medida que surgem as incertezas quanto a tecnologias utilizadas, aos objetivos ambíguos e
aos simbolismos do ambiente. Nessa perspectiva, a imitação é uma alternativa a ser considerada, por ter
como referência práticas consideradas legítimas e de sucesso, devido aos resultados satisfatórios
obtidos pelas primeiras organizações que adotaram tais práticas.
Já o processo relacionado ao isomorfismo normativo tem por base a profissionalização.
Segundo Dimaggio e Powell (1983) esta seria um esforço coletivo de membros de uma determinada
ocupação para definir condições e métodos de trabalhos com o objetivo de controlar e padronizar
procedimentos e estabelecer uma base cognitiva e de legítima para sua autonomia ocupacional.
Profissões estariam sujeitas às mesmas pressões coercitivas e miméticas como as organizações. No
entanto, enquanto vários tipos de profissionais dentro de uma organização se diferenciam uns dos
outros, eles demonstram ser muito similares às suas contrapartes em outras organizações.
Adicionalmente, em muitos casos, o poder profissional é tanto designado pelo estado como é criado por
atividades profissionais (DIMAGGIO; POWELL, 1983).
Os três processos não são mutuamente excludentes e sua incidência e importância
variam à medida que o peso de cada um dos três mecanismos pode ser diferente de uma sociedade para
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outra ou de um segmento de atividade para outro (MACHADO-DA-SILVA et al., 2003).. Este trabalho
busca captar a magnitude com que o isomorfismo coercitivo se mostra presente no ambiente estudado e
verificar a sua influência e uniformidade nos relatórios da GRI.
Tendo em vista a prática de divulgação de informações relacionadas a sustentabilidade
corporativa proporcionam para as empresas legitimidade diante dos stakeholders, e que, a partir dessa
busca as empresas tenderiam a exercer práticas isomórficas
A Teoria Institucional está, portanto, fundamentada na forma como regras e procedimentos são
incorporados pelas organizações, segundo a premissa de esta incorporação ocorre em função da
legitimidade frente ao ambiente externo e interno através do processo de isomorfismo (FONTES
FILHO, 2004). Tem-se percebido que o aumento da divulgação de ações de sustentabilidade está
relacionado a questões de ameaças de legitimidade (DEEGAN; RANKING, 1996; TILLING; TILT,
2010), pressões da opinião pública (PATTEN, 2002), adoção de práticas institucionalizadas
(DIMAGGIO; POWELL, 1983; BANSAL; ROTH, 2000) ou por ameaças à imagem da organização
(DEEGAN; RANKIN, 1996; ADAMS, 2002).
2.2 Disclosure de Sustentabilidade Corporativa
O conceito de desenvolvimento sustentável, frequentemente referenciado na literatura, (DELAI;
TAKAHASHI, 2008; ARAS; CROWTHER, 2008; BOMFIM; MONTE; TEIXEIRA, 2013) consiste na
busca em atender as necessidades exigidas pelo presente sem comprometer a possibilidade das
gerações futuras atenderem suas próprias necessidades (BRUNDTLAND et al., 1991). Ao transpor
esse conceito para o nível organizacional, a sustentabilidade empresarial pode ser definida como o
atendimento das necessidades dos stakeholders diretos e indiretos à empresa, ao mesmo tempo em que
gera melhoria ao ambiente e promove a sobrevivência das gerações presentes e futuras (DYLLICK;
HOCKERTS, 2002; SAVITZ; WEBER, 2007; MUNK; SOUZA, 2009).
As empresas divulgam informações sustentáveis a partir de pressões de dois grupos com
distintas perspectivas. O primeiro grupo, dos stakeholders externos, demanda informações sobre a
ampliação do retorno sobre seus investimentos, melhoria da imagem da empresa, adequação à
utilização dos recursos naturais, dentre outras (PORTER, 1990); enquanto que o segundo, stakeholders
internos, ensejam informações sobre a valorização dos recursos humanos, distribuição da riqueza
gerada, utilização de recursos naturais e o impacto ambiental gerado pelas atividades econômicas
(CONCEIÇÃO; DOURADO; SILVA, 2012).
Nesse sentido, percebe-se que as empresas empenham-se na realização de ações sustentáveis,
utilizando-se dos relatórios de sustentabilidade para realizar sua divulgação, proporcionam à garantia e
o fortalecimento de sua imagem institucional, assim como a redução de pressões sociais representadas
pelos consumidores, credores e agentes regulamentadores (PATTEN, 1992; DEEGAN; RANKIN,
1996; FARIAS, 2008).
As organizações, inseridas nesse novo contexto, passam a ser avaliadas, além dos indicadores
de desempenho tradicionais, pela forma como interagem com o ambiente e com as demandas da
sociedade (MCWILLIAMS, SIEGEL; WRIGHT, 2006; AGUILERA et al., 2007). Assim, os aspectos
sociais e ambientais passariam a ter efeito nas decisões estratégicas da organização (PRAHALAD;
HAMEL, 1994; GARAY, 2001; COCHRAN, 2007) buscando, as empresas, uma forma de legitimar
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suas ações diante desses stakeholders (MACHADO FILHO; ZYLBERSZTAJN, 2004; TILLING;
TILT, 2010).
Para que a sustentabilidade possa ser incorporada no ambiente organizacional deve-se,
inicialmente, mensurá-la, através da utilização de um conjunto de índices ou indicadores (DELAI;
TAKAHASHI, 2008). Por outro lado, Aras e Crowther (2009) argumentam que a mensuração e
evidenciação dos indicadores são imprescindíveis para a avaliação e monitoramente das ações
sustentáveis da empresa pela sociedade.
Por outro lado, Trotman e Bradley (1981), um dos primeiros a investigarem práticas de
diclosure de sustentabilidade, relacionaram tais práticas ao tamanho da empresa, ao risco sistemático e
ao processo de tomada de decisão em longo prazo.
Michelon e Parbonetti (2012), por sua vez, investigaram a evidenciação de práticas sustentáveis
com a composição do conselho de administração, a liderança e a estrutura em empresas dos Estados
Unidos e da Europa. Os resultados constataram que a comunidade exerce influência sobre a divulgação
dos relatórios de sustentabilidade empresarial. Além disso, tamanho da empresa, a participação no
índice Dow Jones de Sustentabilidade e a presença de órgão ou comitê de sustentabilidade apresentam
efeito positivo sobre a evidenciação dos relatórios.
Diversas abordagens teóricas têm sido utilizadas para explicar a evidenciação de práticas
sustentáveis voluntárias pelas organizações, dentre elas: a Teoria da Divulgação Voluntária, Teoria
Institucional, Teoria dos Stakeholders, Teoria da Legitimidade, Teoria Cultural e Teoria do Custo
Político (BAUER; NAIME, 2012). Compreender os fenômenos relacionados às questões de
sustentabilidade através da Teoria Institucional tem se desenvolvido em tempos atuais (AGUILERA et
al., 2007; CAMPBELL, 2007; MATTEN; MOON, 2008; OTHMAN; DARUS; ARSHAD, 2011;
BRAMMER; JACKSON; MATTEN, 2012; SAMPAIO et al., 2012).
Nessa direção, diversas organizações têm realizado iniciativas para a mensuração da
sustentabilidade, dentre as quais, destacam-se: os Indicadores de Desempenho da Organização das
Nações Unidas, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade Global
Reporting Initiative (GRI), Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e o Balanço
Social IBASE.
Com o objetivo de orientar as organizações para compreensão e divulgação de suas ações
sustentáveis, surge a iniciativa não governamental do Global Reporting Initiative (GRI) como modelo
de elaboração de relatórios de sustentabilidade fundado em 1997 pela Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) e pelo United Nations Environment Programme, com a finalidade de
melhorar a qualidade e utilidade dos relatórios de sustentabilidade, além de implementar suas
padronizações (DELAI; TAKAHASHI, 2008), através do envolvimento das dimensões econômica,
ambiental e social, denominado Triple Botton Line (CASTRO; SIQUEIRA; MACEDO, 2009;
VELLANI; RIBEIRO, 2009).
O relatório de sustentabilidade denominado Global Reporting Initiative (GRI) é considerado um
modelo voluntário utilizado mundialmente aplicável a todos os tipos de organização, através da
proposição de diretrizes específicas para os relatórios de sustentabilidade (NIKOLAEVA; BICHO,
2011).
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A evidenciação voluntária de informações sustentáveis pelas empresas representa uma forma de
legitimar suas ações diante da sociedade, uma vez que retrata a preocupação da organização com os
grupos sociais (PATTEN, 1992; HOPWOOD, 2009). Para O´Donovan (2002) mudanças poderão
ocorrer no grau de legitimidade, logo que mudanças no ambiente social em que a empresa está inserida.
Essas mudanças decorrem de pressões de grupos de interesses, mudança cultural da sociedade, pressões
regulatórias e crises empresariais.
Entende-se, portanto, que as organizações, segundo a Teoria Institucional, buscam legitimidade
e aprovação social de suas ações, estruturas e práticas próximas dos padrões geralmente aceitos
(SCOTT, 1991). Nessa perspectiva, as organizações adotam práticas de sustentabilidade isomórficas, à
medida que, em um mesmo contexto, buscam legitimar suas ações através da divulgação de
informações sociais e ambientais e que adotam determinados mecanismos, em que estas tendem a ser
imitadas por outras (DIMAGGIO; POWELL, 1983; FONTES FILHO, 2004).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de natureza descritiva, pois busca identificar as práticas isomórficas de disclosure
nos relatórios de sustentabilidade da GRI das empresas do setor de energia elétrica. Nos procedimentos
de coleta e tratamento dos dados adotaram-se métodos qualitativos, enquanto que para a análise dos
dados foram utilizados procedimentos quantitativos. A coleta de dados secundários, caracterizada como
documental, foi realizada na base de dados no website da GRI, denominada GRI Reporting List. Neste,
foram coletados os relatórios de sustentabilidade das empresas do setor de energia elétrica listadas na
BM&FBovespa no período compreendido entre 2009 e 2012, cujos exercícios referem-se ao período de
2008 a 2011.
O universo da pesquisa compreende todas as empresas brasileiras de capital aberto que
publicaram os relatórios de sustentabilidade, modelo GRI, no período entre 2009 e 2012, totalizando
154 relatórios de sustentabilidade. Desse total, trabalhou-se, somente, com as empresas classificadas no
setor de energia elétrica, assim, a amostra totaliza 22 empresas que divulgaram 55 relatórios de
sustentabilidade segundo as diretrizes GRI-G3, assim distribuídos: 13 em 2009, 17 em 2010, 16 em
2011 e 9 em 2012. A amostra do estudo representa 35,7% da população.
Para a identificação das práticas isomórficas de disclosure procedeu-se à pesquisa documental,
por meio de análise de conteúdo que, segundo Bardin (2004) segue três fases: (1) pré-análise; (2)
exploração do material, nesse caso, dos relatórios de sustentabilidade conforme modelo GRI; e (3)
tratamento, inferência e interpretação dos dados. Os dados foram coletados entre os meses de junho a
julho de 2013.
O setor de energia elétrica foi escolhido, dentre os demais à medida que (i) as empresas dos
setores de energia elétrica são sensíveis (ROVER et al., 2009) e estas, em decorrência disto, são mais
suscetíveis à regulamentação (BRAGA et al., 2011); (ii) o setor de energia elétrica é considerado,
preponderantemente, relevante para o desenvolvimento do país (BRAGA et al., 2011); e (iii) a
relevância dos impactos sociais e ambientais causados à sociedade a ao meio ambiente por esse setor
(LINS; OUCHI, 2007).
Foi construído checklist baseado nos indicadores dos relatórios do GRI a fim de atribuir
pontuação a cada indicador evidenciado da GRI (79 indicadores). Para tanto, foi atribuído valor 0 para
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o indicador não evidenciado , valor 1 para evidenciação parcial do indicador e valor 2 para
evidenciação total de cada indicador. A pontuação foi estabelecida através da razão entre a pontuação
obtida pela empresa e a pontuação total possível. Desse modo, o nível de disclosure foi calculado para
os aspectos através da média aritmética dos indicadores.
De modo a identificar o processo de isomorfismo coercitivo, constante ou não, na GRI, quanto
ao conteúdo das informações, o relatório foi adaptado e segmentado nas dimensões, subdimensões e
aspectos, apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Aspectos Econômicos, Ambientais e Sociais
Dimensão

Econômica

Ambiental

Subdimensão

Não Possui

Não Possui

Práticas Trabalhistas
e Trabalho Docente

Aspectos

Nº
Pontuação
Indicadores Máxima

Desempenho Econômico

4

8

Presença no Mercado

3

6

Impactos Econômicos Indiretos

2

4

Materiais

2

4

Energia

5

10

Água

3

6

Biodiversidade

5

10

Emissões, Efluentes e Resíduos

10

20

Produtos e Serviços

2

4

Conformidade

1

2

Transporte

1

2

Geral

1

2

Emprego

3

6

Relações entre os Trabalhados e a Governança

2

4

Segurança e Saúde no Trabalho

4

8

Treinamento e Educação

3

6

Diversidade e Igualdade de oportunidades

2

4

Práticas de Investimento e de Processos de Compra

3

6

Não Discriminação

1

2

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

1

2

Trabalho Infantil

1

2

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

1

2

Práticas de Segurança

1

2

Direitos Indígenas

1

2

Social

Direitos Humanos
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Sociedade

Responsabilidade
Pelo Produto

Comunidade

1

2

Corrupção

3

6

Políticas Públicas

2

4

Concorrência Desleal

1

2

Conformidade

1

2

Saúde e Segurança do Cliente

2

4

Rotulagem de Produtos e Serviços

3

6

Comunicações de Marketing

2

4

Privacidade do Cliente

1

2

Conformidade

1

2

34

79

158

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Nos relatórios de sustentabilidade, destaca-se a dimensão social, uma vez que esta se subdivide
em quatro subdimensões. Portanto, verificou-se, adicionalmente, o nível de disclosure para cada
subdimensão, de modo a identificar se apresentam práticas isomórficas.
Para verificar a existência de processo isomórfico das práticas de disclosure de sustentabilidade
foi utilizada a técnica estatística Análise de Variância (ANOVA) que, segundo Triola (2005) é tida com
um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, com base na análise de
variâncias amostrais. O processo isomórfico é considerando quando o resultado da análise de variância
não apresentar diferença estatisticamente significativa, adotando um nível de significância de 5%.
Anteriormente à realização desse teste, procedeu-se ao teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se
a amostra do estudo pode ser considerada proveniente da população; constatada a normalidade dos
dados, procedeu-se à análise de variância.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva do disclosure de sustentabilidade para cada
dimensão da GRI. A Tabela 1 evidencia a evolução anual do nível de disclosure de sustentabilidade
para cada dimensão da GRI.
Tabela 1 – Estatística Descritiva das Dimensões da Sustentabilidade
Período

N° de Relatórios de
Sustentabilidade

2008

2009
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17

Estatística

Econômica

Ambiental

Social

Média

0,8675

0,7872

0,8186

Coeficiente de Variação

0,2051

0,2585

0,2932

Mínimo

0,5556

0,4667

0,3309

Máximo

1,0000

1,0000

1,0000

Média

0,7222

0,6333

0,7324
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2010

16

2011

Coeficiente de Variação

0,3275

0,3665

0,2424

Mínimo

0,3889

0,3333

0,4313

Máximo

1,0000

1,0000

1,0000

Média

0,8021

0,7260

0,7772

Coeficiente de Variação

0,2566

0,3977

0,3146

Mínimo

0,4444

0,2000

0,2731

Máximo

1,0000

1,0000

1,0000

Média

0,7284

0,6130

0,6989

Coeficiente de Variação

0,2654

0,3507

0,3425

Mínimo

0,4444

0,3000

0,4182

Máximo

1,0000

1,0000

1,0000

9

Fonte: Elaborado pelos Autores (2013).

Infere-se que, de modo geral, as empresas possuem alto nível de disclosure para todas as
dimensões haja vista médias alcançadas de 78,0% para a dimensão econômica, 69,0% para a dimensão
ambiental e 75,7% para a dimensão social. Verificou-se, também, através do coeficiente de variação,
que os aspectos de menor variação referem-se à dimensão social, seguidos dos aspectos da dimensão
ambiental e da dimensão econômica. Uma maior homogeneidade foi percebida entre os aspectos
sociais, de modo que isso possa representar um conjunto de ações habituais, atribuída ao longo do
tempo, e de maneira compartilhada, a um determinado ator ou atores que passam a desempenhar papéis
no contexto social (BERGER; LUCKMAN, 2003). Ademais, esse resultado aponta para um maior
nível de normatização e maior capacidade de percepção e comparação pelos stakeholders no que se
referem às responsabilidades sociais (SAMPAIO et al., 2012).
Na Tabela 2, são apresentadas as estatísticas descritivas para a subdimensão social, à medida
que esta apresenta maior homogeneidade de disclosure em relação às demais, conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 2 – Estatística Descritiva da Subdimensão Social
Dimensão

Subdimensão

Estatística

2008

2009

2010

2011

0,8764

0,8571

0,8549

0,8294

0,1398

0,1215

0,1709

0,2140

0,6429

0,5714

0,5714

0,4643

Máx

1,0000

1,0000

1,0000

0,7143

Média

0,7863

0,6405

0,7708

0,7469

Coeficiente de Variação

0,3131

0,3550

0,2953

0,2753

Mín

0,3333

0,3333

0,3333

0,4444

Máx

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Média
Práticas Trabalhistas e Coeficiente de Variação
Trabalho Decente
Mín
Social

Direitos Humanos
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Média

0,7885

0,7316

0,7539

0,6389

Coeficiente de Variação

0,3740

0,3107

0,3713

0,5101

Mín

0,1250

0,3125

0,2799

0,3259

Máx

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Média

0,5726

0,5294

0,5694

0,5309

0,5814

0,4033

0,6603

0,5992

0,0000

0,0000

0,0000

0,2222

1,0000

0,8889

1,0000

1,0000

Sociedade

Responsabilidade pelo Coeficiente de Variação
Produto
Mín
Máx
Fonte: Elaborado pelos Autores (2013).

Observa-se maior média de disclosure dos aspectos, cerca de 80,0%, da subdimensão Práticas
Trabalhistas e Trabalho Decente. Além disso, esta subdimensão apresenta menor Coeficiente de
Variação em relação às demais subdimensões. Pode-se deduzir, através destes resultados, preocupação
das empresas em possuir e apresentar maior legitimidade perante seus funcionários. Tal constatação,
foi observada, também, por Sampaio et al. (2012), que analisaram os indicadores sociais internos que
tratavam de questões relacionadas às perspectivas de trabalho.
Concluída a análise descritiva, apresenta-se, na Tabela 3, a análise de variância que examina a
existência de processo isomórfico dos aspectos que, por sua vez, reflete o isomorfismo de cada
dimensão.
Tabela 3 – Análise de Variância do Dislosure por Dimensão
2008

2009

2010

2011

Grupos de Dimensões
F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

Econômico

1,3717

0,2666

3,1667

0,0511

1,6734

0,1991

1,5659 0,2295

Ambiental

0,4540

0,8856

2,9191

0,0048

1,4630

0,1764

1,3564 0,2305

Social

3,1755

0,0324

8,2136

0,0001

3,0219

0,0365

2,1379 0,1148

Fonte: Elaborado pelos Autores (2013).

Os resultados da análise de variância permitem inferir a existência de processo isomórfico para
a dimensão econômica em todo o período analisado, à medida que o grau de significância é superior a
0,05, ou seja, permitem deduzir que a diferença entre as médias não é significativa. Para a dimensão
ambiental, nota-se a inexistência de isomorfismo somente no ano de 2009, na qual foi observado grau
de significância inferior a 0,05. Para a dimensão social, percebeu-se a existência de processo
isomórfico somente no ano de 2011. Percebe-se, ainda a existência de isomorfismo para as três
dimensões, somente, no ano de 2011.
Sob a ótica da Teoria Institucional, as organizações tendem a incorporar novas práticas e
procedimentos definidos como atividades legítimas que tornariam as organizações de determinado
grupo mais semelhantes e elaboradas ao longo do tempo (MEYER; ROWAN, 1977). Essa busca leva a
práticas isomórficas pelas quais as organizações são estimuladas a se tornarem semelhantes no seu
contexto social (FONTES FILHO, 2004). Nessa direção percebe-se, para a dimensão Social, há
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existência de processo de institucionalização do disclosure de sustentabilidade tendo em vista a
percepção do isomorfismo somente no ano de 2011.
Além disso, nota-se que as práticas isomórficas de disclosure em relação à dimensão ambiental,
observadas em 2008, 2010 e 2011, podem estar relacionadas à busca pela legitimidade social, esta pode
ser realizada por meio de condutas socialmente aceitas (DOWLING; PFEFFER, 1975), dentre elas o
investimento em meio ambiente, de modo a mitigar o efeito potencial poluidor das atividades das
organizações (MACHADO; MACHADO; MURCIA, 2011).
Na Tabela 4, buscou-se demonstrar a existência de diferenças nas práticas de disclosure entre as
dimensões econômica, ambiental e social.
Tabela 4 – Análise de Variância do Disclosure de Sustentabilidade
2008

2009

2010

2011

Sustentabilidade
GRI

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

F

Sig.

1,0039

0,3765

2,1391

0,1289

0,6755

0,5140

0,9915

0,3857

Fonte: Elaborado pelos Autores (2013).

Dessa vez, verificou-se a existência de processo isomórfico no disclosure de sustentabilidade de
tais dimensões, representadas pelas diretrizes da GRI. Constatou-se que o grau de significância em todo
o período é superior a 0,05, permitindo a conclusão de que tais práticas são isomórficas. Nesse sentido,
Sridhar e Jones (2013) afirmam que os relatórios de sustentabilidade, uma vez alinhados ao conceito de
Triple Bottom Line, apresentam-se institucionalizados nas organizações. Desse modo, as empresas do
setor de energia elétrica apresentam práticas isomórficas coercitivas no disclosure de sustentabilidade
de modo a atender as diretrizes do GRI; estas, por sua vez, alinhadas ao conceito do Triple Bottom
Line.
Esses resultados podem estar relacionados à busca de legitimidade das organizações através das
práticas de disclosure de sustentabilidade, tendo em vista que as empresas do setor de energia elétrica,
consideradas como setor sensível (BRAGA et al., 2011), exercem essas ações através das práticas de
isomorfismo coercitivo (AMRAN; HANIFFA, 2011; OTHMAN; DARUS; ARSHAD, 2011),
buscando, também, melhorar sua reputação no mercado em que atua (MUTHURI; GILBERT, 2011).
5 CONCLUSÕES
Baseado na Teoria Institucional, especificamente nos preceitos da legitimidade e do
isomorfismo, o presente trabalho examinou a existência de práticas isomórficas nos relatórios de
sustentabilidade do Global Reporting Iniciative (GRI) das empresas do setor de energia elétrica listadas
na BM&FBovespa. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo com abordagem predominantemente
quantitativa dos dados.
Dessa forma, a análise de dados possibilitou compreender algumas considerações acerca das
práticas isomórficas de disclosure de sustentabilidade. Através de análise descritiva, constatou-se alto
nível de divulgação para as dimensões econômica, social e ambiental. Uma maior homogeneidade foi
verificada para os aspectos sociais, de modo que isso possa representar maior nível de normatização e
maior capacidade de percepção e comparação pelos stakeholders no que se referem aos aspectos dessa
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dimensão. Quando examinada a subdimensão social, a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
apresentam maior nível de divulgação. Estes resultados revelam a preocupação das empresas em
possuir e apresentar maior legitimidade perante seus funcionários.
A análise de variância permitiu verificar a existência de processo isomórfico das práticas de
disclosure de sustentabilidade. Constatou-se a existência de isomorfismo coercitivo para a dimensão
econômica em todo o período analisado, ou seja, os aspectos divulgados nessa dimensão não
apresentam diferenças significativas. Para a dimensão social, foi percebida a existência de processo
isomórfico coercitivo somente no ano de 2011, enquanto a dimensão ambiental apresentou
isomorfismo coercitivo nos anos de 2008, 2010 e 2011. Em um segundo momento, verificou-se a
existência de processo isomórfico do disclosure de sustentabilidade entre as três dimensões,
representadas pelas diretrizes da GRI. Observa-se, que o grau de significância em todo o período foi
superior a 0,05, inferindo-se que os níveis de divulgação entre as dimensões apresentam-se como
práticas isomórficas coercitivas. Este resultado permite aceitar a hipótese lastreada em verificar a
existência de processo isomórfico coercitivo entre as dimensões de sustentabilidade da GRI nas
empresas do setor de energia elétrica.
O presente estudo apresenta limitação quanto ao seu próprio escopo, à medida que se utiliza os
relatórios de sustentabilidade proposto pela GRI. Além disso, o setor de energia elétrica foi o único
setor investigado dentre os 10 setores regulados presentes na listagem da BM&FBovespa. Desse modo,
sugere-se para pesquisas posteriores trabalhar com todas as empresas dos setores regulados, assim
como a ampliação do lapso temporal do estudo. Além desses, sugere-se também, investigar,
qualitativamente, quais são as práticas específicas adotadas pelas empresas presentes nesses setores
regulados.
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Resumo: A mudança no cenário atual, devido ao crescimento da preocupação com as questões ambientais, vem ressaltando
a importância de buscar novos destinos para os resíduos que produzimos, assim como buscar a diminuição da produção
desses resíduos. Essa maior conscientização das pessoas e a participação delas em ações ambientais são fundamentais para
que o problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos seja resolvido. A cada ano a população consome milhões de
produtos e gera milhões de toneladas de resíduos que ficam sem destino correto, porque a população não auxiliou nesse
processo fazendo a separação correta desse material, seja por falta de interesse ou conhecimento sobre o assunto. Para que
esse lixo seja reciclado e a coleta seletiva faça o recolhimento desse lixo, o morador deve fazer a sua parte separando o lixo
na sua residência. Este estudo teve como objetivo identificar os fatores predominantes do Modelo BDI (BRATMAN, 1999)
no comportamento de separação adequada do lixo residencial entre os moradores de Porto Alegre. Para isso, foram
realizados 546 questionários online, distribuídos através de redes sociais e contatos dos pesquisadores. Os resultados das
análises fatoriais realizadas apontam para a predominância da crença na explicação do comportamento individual próseparação do lixo.
Palavras-chave: coleta seletiva, lixo, Modelo BDI.

Abstract: The change in the current scenario due to the increasing concern about environmental issues, has underlined the
need for new destinies for the waste we produce, as well as seeking the reduced production of these wastes. This greater
awareness of people and their participation in environmental actions are fundamental to solve the problem of disposal of
solid waste. Every year the population consumes millions of products and generates millions of tons of waste that are not
correctly destinated, because people didn´t make the correct separation of this material, motivated by a lack of interest or
knowledge on the subject. To make effective the selective collect and waste recycle, the resident must do their part by
separating garbage at his residence. This study aimed to identify the predominant factors of the BDI Model (BRATMAN,
1999) in the behavior of adequate separation of household waste from residents of Porto Alegre. We conducted 546 online
questionnaires, distributed through social networks and contacts of the researchers. The results of the factor analyzes
performed point to the predominance of the belief in the explanation of individual behavior about separating waste.
Key-words: selective collect, garbage, BDI Model.
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1 INTRODUÇÃO
O aquecimento da economia, o poder de compra fortalecido e o “ter para ser” resumem um
contexto bastante conhecido da sociedade contemporânea: o consumo pelo consumo. Compramos
produtos que se tornam obsoletos cada dia mais rápido, sendo grande parte do que compramos
envolvido por embalagens com uma variedade de plásticos, papelões e outros materiais. Surge então a
dúvida: O que fazer com tantos resíduos?
No Brasil, uma das alternativas para o destino dos resíduos sólidos urbanos, o que auxilia na
prevenção de danos à saúde humana ou diminuição dos impactos ambientais é a Lei n.º 12.305/10, que
prevê o retorno desses, após o uso, ao destino correto. Algumas organizações ficam obrigadas, por essa
lei a dar esse retorno aos produtos e embalagens descartados pelos consumidores, são exemplos de
empresas as comercializadoras de agrotóxicos cujas embalagens são obrigadas a retornar por essa
logística reversa, assim como pilhas e baterias. Para que essa logística funcione, no entanto, é
necessário que o consumidor seja consciente do seu papel e participe com a atitude de colocar esses
bens nos pontos de descarte correto, por exemplo, não colocar pilhas no lixo domiciliar, mas nos
pontos de coleta corretos. A participação do consumidor no processo de separação de RSU é
fundamental em todas as etapas, pois as organizações sozinhas não conseguem realizar o processo
reverso sem esse auxílio.
Em 2010, conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE), o Brasil gerou 61 milhões de toneladas de RSU, sendo que apenas
57,6% desse lixo tiveram destinação correta seguindo para aterros ou reciclagem. Segundo dados do
Governo Federal, o Brasil produz 161.084 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, sendo
apenas 12% desse montante destinado à reciclagem. Esses dados mostram que ano a ano o aumento da
produção de RSU vem crescendo, mas que a destinação correta continua sendo um problema e que as
soluções não estão crescendo na mesma proporção.
Segundo Santos (2004), o município de Porto Alegre (RS) o programa de coleta seletiva foi
implantado em 1990, cuja responsabilidade pela administração é da prefeitura através do Departamento
Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e contempla 100% dos bairros da cidade. Conforme Heller
(2009), a coleta seletiva formal recolhia 60 toneladas de lixo reciclável por dia em 2009 e recolhia o
lixo nas residências duas vezes por semana em todos os bairros de Porto Alegre. Segundo dados do
DMLU, em 2010 foram recolhidos pela coleta seletiva 80 toneladas de lixo reciclável por dia em Porto
Alegre, destinados às Unidades de Triagem para separação do que realmente poderia ser reciclado e o
que teria destino final o aterro juntamente com os resíduos domiciliares comuns e, em 2011 aumentou
para 100 toneladas por dia. Dados do DMLU relatam, também, que 25% dos RSU recolhidos pela
coleta seletiva são rejeitados para reciclagem, isso mostra que das toneladas diárias recolhidas, nem
tudo foi reaproveitado, muitos resíduos tiveram destino final o aterro sanitário, poluindo o ambiente.
Esses dados confirmam um aumento significativo na quantidade de lixo reciclável recolhido pela coleta
seletiva formal, no entanto o rejeito da reciclagem ainda é alarmante.
O papel da população porto-alegrense na separação do lixo domiciliar se torna importante ponto
de estudo à medida que existe um problema na separação do lixo evidente nos aterros e nas Unidades
de Triagem, que inicia nas residências. Além disso, existe a necessidade de conhecer melhor o perfil da
população para perceber os fatores motivacionais para que essa separação seja realizada ou não por ela,
para que o processo de reciclagem e reaproveitamento de RSU, assim como da logística reversa possam
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ocorrer com maior eficiência. Considerando aspectos levantados na pesquisa realizada por Heller
(2009), que buscou compreender, de forma exploratória, como o Modelo BDI (Beliefes, Desires,
Intensions) proposto por Bratman (1999) se aplicava junto a moradores de Porto Alegre, este estudo
teve como objetivo identificar os fatores predominantes do Modelo BDI (BRATMAN, 1999) no
comportamento de separação adequada do lixo residencial entre os moradores de Porto Alegre.
2 BASE TEÓRICA
Para tratar do comportamento do consumidor nas ações de separação de lixo pelos portoalegrenses em suas residências torna-se necessário a apresentação de alguns conceitos chave como
comportamento do consumidor, bem como os fatores que podem influenciar esse comportamento, além
de concretizar o conceito de coleta seletiva e do modelo BDI.
2.1 Coleta Seletiva e Separação do Lixo
Devido aos inúmeros problemas que o lixo pode causar tanto à saúde humana, quando ao meio
ambiente, surge à coleta seletiva como alternativa de descarte mais adequado para os resíduos que
diariamente são gerados em todas as residências. “A coleta seletiva é o processo que faz parte de uma
cadeia de reciclagem, que de forma resumida pode ser considerado como; a parte entre a separação dos
materiais que podem ser recicláveis, como papel, vidro, plástico, e o processo industrial da reciclagem
(DIUANA, 2011, p. 64).”
Em 2010, segundo a pesquisa Ciclosoft 2010 do Instituto CEMPRE, 72% dos municípios
brasileiros realizavam a coleta seletiva, no entanto ela não abrangia todos os bairros desses municípios,
o que pode significar um fator importante na desmotivação da separação dos RSU para esses
moradores, caso eles tenham que fazer longos deslocamentos para descartar o lixo corretamente.
Para que a reciclagem possa ser realizada de forma ótima e obtenha resultados satisfatórios, é
necessária a contribuição e a participação de toda a cadeia, do produtor até o consumidor final. Não
basta os caminhões realizarem a busca dos RSU se as outras partes não realizarem a separação
adequada de seus resíduos, as organizações podem contribuir a partir da logística reversa e da
disponibilização de pontos de coleta de materiais, bem como sinalizando o tipo de material contido em
cada embalagem e produto. O consumidor, ao término de seu consumo e esgotamento do produto, pode
aprender a descartá-lo de forma adequada, ou nos pontos de coleta ou na residência, conforme indicado
na Lei 12.305 dos resíduos sólidos. Para que a separação correta seja efetuada, além de ter o
conhecimento, o morador precisa estar disposto e se habituar a essa realidade.
Coleta seletiva é muito mais que pôr lixeiras coloridas e separar o lixo, apesar de não haver uma
fórmula universal para a implementação da coleta, é consenso que a coleta seletiva deve ser
planejada através de um tripé base: Educação Ambiental, logística e destinação. O ideal é que o
tripé seja pensado da destinação para a informação e conscientização dos moradores. Isto
porque de nada adianta separar e armazenar lixo sem ter ninguém para coletá-lo e destiná-lo
corretamente (DIUANA, 2011, p. 65).
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A coleta seletiva, em Porto Alegre, oferece a coleta de resíduos duas vezes por semana em cada
bairro. Os caminhões seguem com esse material para as Unidades de Triagem, onde a separação é
realizada de acordo com o tipo de material encontrado (BRINGHENTI, 2004, p. 76). É nessa etapa que
o rejeito – material que não será reciclado – é encontrado. É nessa etapa que ficam evidentes os erros
de separação cometidos pelos moradores, pois o lixo que foi entregue à coleta seletiva e não era
reciclável, irá para as UT também.
2.2 Comportamento do Consumidor
O estudo do comportamento do consumidor no contexto do descarte de lixo, parte da
necessidade de entender os motivos que levam um consumidor a optar pela separação desses RSU em
sua residência, para isso, torna-se necessária a abordagem de alguns conceitos. Mittal, Newman e Sheth
(2001, p. 29) definem comportamento do cliente como “[...] as atividades físicas e mentais realizadas
pelos clientes de bens de consumo e industriais que resultam em ações, como comprar e utilizar
produtos e serviços, bem como pagar por eles”.
Segundo Churchill e Peter (2008, p. 146), comportamento do consumidor pode ser considerado
“pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influências sobre eles que determinam
mudanças.” As influências externas e as características individuais que somadas dão origem a esse
comportamento do homem, podem ser consideradas na análise do seu comportamento.
Esses conceitos do Marketing abordam as influências sofridas pelos fatores de contexto pessoal
e as características pessoais como na questão da decisão de compra, para essa pesquisa, são abordados
em um contexto de separação de lixo domiciliar, então seriam os fatores na tomada de decisão de fazer
ou não a separação do lixo. O comportamento do morador para o descarte pode se analisados pela ótica
tradicional, a partir do momento que, ao fazer a compra do bem que será descartado, ele passou pelo
processo de decisão e pelas influências que ele sofrerá para fazer esse descarte. E o descarte é uma das
etapas do processo de compra.
2.3 Modelo BDI (Crenças, Desejos e Intenções)
O modelo BDI (Beliefs, Desires and Intentions) foi criado por Michael Bratman em 1987, como
modelo filosófico que explica o raciocínio humano prático (Heller, 2009). Esse modelo foi utilizado no
estudo da separação do lixo domiciliar a fim de perceber como funciona o raciocínio do consumidor em
relação a esse assunto, se ele se sente inclinado a participar dessa separação, se ele vê valor nessas
ações e se ele espera que esse interesse se concretize em ações (BRATMAN, 1999).
Segundo Bratman (1999) o desejo é como o consumidor quer que o mundo aconteça às vezes os
desejos são irrealizáveis e podem competir com outros desejos que a pessoa tenha. É o que o ser
humano pensa em realizar, sem compromisso de que isso se transforme em alguma ação.
Quando definido o desejo que tem potencial para se tornar ação, Bratman (1999) afirma que
esse desejo se torna intenção. A intenção é algo mais concreto, segundo esse modelo, é algo que está
decido a acontecer. A intenção é o guia do raciocínio lógico, ela limita algumas decisões futuras, a
partir do que já foi decidido e persiste no tempo. A intenção é o que irá direcionar o pensamento às
ações relacionadas a alcançar esses objetivos.
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A crença, no entanto, é como o consumidor acredita que o mundo funciona, pode ser
considerado um estado informativo de como o ambiente está funcionando, ou como ele percebe isso
(BRATMAN, 1999).
A Imagem 1 representa a dinâmica entre os três componentes do modelo, elaborado por Weiss
(1999) ao propor os componentes de uma arquitetura BDI.

Imagem 1 – Arquitetura Modelo BDI segundo Weiss (1999).

Fonte: Weiss (1999 apud PUC-Rio, 2013)
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Segundo Heller (2009), as crenças são informações que o agente tem sobre o ambiente e sobre
si mesmo, o desejo é relacionado à motivação em participar de algo ou ação e intenção é considerado o
foco do agente, aquilo que ele deseja alcançar. Para a autora, a utilização do modelo, apresentado na
Imagem 1, possibilita a criação de grupos de atores com características semelhantes, a partir da análise
de suas crenças, desejos e intenções.

3 MÉTODO DE PESQUISA
A presente pesquisa pode ser caracterizada como exploratória e utilizou-se de dados secundários
e primários para a sua realização. Inicialmente usou-se como base um estudo sobre a caracterização de
atores domésticos no processo de coleta seletiva de lixo elaborado por Heller (2009). Este estudo
abordou os moradores de Porto Alegre e as informações disponíveis a respeito desses moradores foram
utilizadas para possibilitar a identificação e operacionalização das variáveis necessárias para dar
suporte à elaboração do questionário que foi utilizado na coleta de dados primários de forma
quantitativa.
A etapa quantitativa teve como objetivo levantar as informações necessárias, a respeito dos
porto-alegrenses, para que fosse possível associar o seu comportamento para separação do lixo
residencial às variáveis identificadas pelo estudo de Heller (2009). Foi realizado um pré-teste do
questionário com cinco respondentes, no dia quatro de outubro de 2012, com o objetivo de identificar
possíveis falhas no questionário e possibilitar a correção antes de submetê-lo à amostra da pesquisa.
Após o pré-teste, o questionário foi ajustado e disponibilizado para respostas online por meio do
Google Docs.
A pesquisa define como população-alvo os moradores de Porto Alegre com idade a partir dos
16 anos, sem considerar outras características. A amostra foi constituída de forma não probabilística
por conveniência, apesar do elevado número de questionário coletados visto que a aplicação foi online
com chamada pelas redes sociais, o que não garante o cumprimento dos requisitos de aleatoriedade e
chance universal de participação para considerá-la probabilística. A equipe de pesquisa enviou para
seus contatos de e-mail e disponibilizou em algumas redes sociais (Facebook e Orkut) o link do
questionário para que os moradores de Porto Alegre pudessem responder. Além disso, foi solicitado aos
respondentes que compartilhassem e enviassem aos seus contatos o link a fim de espalhar com maior
agilidade e conseguir o número necessário à amostra. Essa pesquisa contou com 546 questionários
válidos e respondidos no período de 8 a 21 de outubro de 2012.
O questionário aplicado foi desenvolvido a partir das variáveis consideradas relevantes para
motivação do comportamento desses moradores em relação à separação domiciliar dos resíduos e,
levando em consideração os objetivos específicos também propostos por esse estudo. O instrumento de
coleta de dados contou com 46 questões estruturadas com base no modelo BDI (BRATMAN, 1999) e
organizadas em três grupos: 23 questões mensuravam a crença do respondente, as 17 questões tratavam
dos seus desejos e seis questões que tratavam da intenção dos respondentes. Para essas questões foi
utilizada uma escala de concordância do tipo Likert de cinco pontos. Além dessas questões, o
instrumento de coleta contou com cinco questões fechadas para descrição do perfil da amostra. Foram
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solicitadas informações como: sexo (gênero), idade (faixa etária), escolaridade, renda familiar mensal e
quantas pessoas residiam na casa do respondente.
Os dados obtidos estão apresentados em dois momentos. Inicialmente apresenta-se o perfil da
amostra e, na sequência, apresentam-se os resultados obtidos a partir das duas análises fatoriais
exploratórias realizadas com o objetivo de identificar a influência das crenças, desejos e intenções no
comportamento de separação domiciliar dos resíduos.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Ilustração 1 apresenta a descrição da amostra dos respondentes. É possível observar que 58%
são do gênero feminino, 46% estão na faixa etária dos 16 aos 24 anos e 61% possuem ensino superior
incompleto. A renda mensal familiar variou entre 2 a 15 salários mínimos com uma incidência um
pouco mais elevada (28% dos respondentes) entre 6 e 10 salários mínimos. Além disso, 32%
responderam que moram com apenas mais uma pessoa na residência.

Ilustração 1: Perfil dos respondentes
Faixa Etária

46%

Gênero
58%
42%

20%

17%
9%
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16 a 24
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25 a 29
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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4.1 Resultados da Análise Fatorial Exploratória
Os resultados obtidos pela aplicação da Análise Fatorial Exploratória (Hair et al., 2005) indica,
de uma forma geral, que há uma grande complexidade no comportamento do cidadão em relação ao
lixo. Uma primeira tentativa de redução em fatores realizada pelo método dos componentes principais,
extração considerando a matriz de correlações, tendo sido estabelecido como corte eigenvalue maiores
do que a unidade e tendo sido, ainda adotada a rotação Varimax com normalização Kaiser (SPSS
v17.0), encontrou os seguintes resultados, apresentados na Tabela 1, abaixo, sendo que o procedimento
de rotação convergiu em 12 iterações.
Para essa análise os testes de medidas da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (0,877) e o teste de
esfericidade de Barlett (χ² ≈ 9121,520; 1035 graus de liberde; p<0,0001), indicando adequação dos
dados ao procedimento.
Identificou-se que 13 fatores atenderam a condição de eigenvalue maior do que um. O valor
acumulado da variância destes 13 fatores é de 61,74% no resultado rotado. Em outras palavras, após a
rotação, os resultados indicam que as 23 variáveis restantes explicam menos da metade da variância
observada no comportamento em relação à separação de lixo.
Os resultados indicaram ainda uma predominância das variáveis relacionadas com as crenças
dos respondentes, em detrimento da participação das variáveis indicativas de desejos ou de intenções
em relação à separação do lixo. Essa predominância está expressa pelo fato de que as variáveis com
maior carga fatorial sobre os fatores encontrados pertencem à categoria de variáveis relacionadas com
as crenças. Em outras palavras, os dados encontrados são mais coerentes no que diz respeito às crenças
do que em relação a desejos ou intenções.
A interpretação dos fatores encontrados, com base no conteúdo de face das variáveis, trouxe os
seguintes aspectos como relacionados com o comportamento do cidadão. O aspecto mais relevante
(13,207% de variância explicada) foi caracterizado como o comportamento individual próseparação, incluindo variáveis como “Separo o lixo para preservar o meio ambiente” (carga fatorial =
0,859) e “Separo o lixo para auxiliar a reciclagem (carga fatorial = 0,830)”, tendo em comum o ato da
separação do lixo por parte do respondente, independentemente das razões ou benefícios apontados. O
segundo aspecto relevante (6,623% da variância explicada) foi caracterizado como o valor moral e
social da separação, ou seja uma crença do respondente em que o valor e a importância que ele dá
para a separação do lixo seja compartilhada por toda a sociedade. Esse fator inclui variáveis como
“Separar o lixo é obrigação de todos” (carga fatorial = 0,803), e “A separação do lixo é muito
importante” (carga fatorial = 0,735). O terceiro fator, com variância explicada de 5,194% sobre o total,
foi interpretado como a intenção de comportamento do respondente, com variáveis como “Busco
reduzir a quantidade de lixo que produzo” (carga fatorial = 0,803), “A separação de lixo é muito
importante” (carga fatorial = 0,735). A partir desse terceiro fator, ainda que os fatores apresentem
variâncias explicadas interessantes (5,169%; 4,513%;4,364), ocorreu uma pulverização das relações
entre variáveis e fatores. As variáveis com cargas relevantes, também apresentaram fatores relevantes
em outros fatores, descaracterizando o caráter unívoco desejável na construção fatorial. Associado a
esse aspecto, reduziram também, o número de variáveis associados a cada fator, resultando em fatores
mal representados pelas variáveis do estudo.
XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Esse resultado foi intrigante, uma vez que, de acordo com a teoria apresentadas, era esperado
que houvesse três fatores consistentes com a proposta teórica. Encontrar um número superior ao
esperado de fatores em análises fatoriais exploratórias não chega a ser uma raridade, uma vez que
fatores espúrios relacionados com problemas relacionados à validade convergente ou divergente das
escalas podem resultar em fatores adicionais. Para avaliar essa possibilidade, foi avaliado um novo
modelo fatorial, em tudo semelhante ao anterior, alterando-se apenas o critério de formação de fatores.
Desta vez foi exigido ao sistema que o modelo apresentasse apenas três fatores, esperando-se, mais
uma vez que emergissem da análise três fatores respectivamente vinculados às crenças, aos desejos e às
intenções dos respondentes.
Os novos resultados, como os mesmos resultados indicando adequação do modelo, mostraram a
viabilidade da representação do fenômeno com base nesse desenho fatorial. Dos três fatores obtidos, o
primeiro reproduziu o fator comportamento individual pró-separação, mantendo as variáveis mais
relevantes, os respectivos valores de cargas, e ampliando a variância explicada para 6,965%. O segundo
aspecto relevante (5,198% da variância explicada) reforçou o valor moral e social da separação,
passando a incluir a variável “gostaria que os cidadãos fossem mais engajados na separação do lixo”
com carga fatorial = 0,688) e mantendo as anteriormente identificadas. O terceiro fator, com variância
explicada de apenas 2,710% sobre o total, foi interpretado como estando relacionado com as
informações recebidas sobre a seleção de lixo, incluindo as variáveis “Estou satisfeito com as
informações disponibilizadas pela Prefeitura para separação de lixo” (carga fatorial = 0,653), “Falta
divulgação sobre a coleta seletiva” (carga fatorial = - 0,584) e “Gostaria de mais informações sobre
como separar o lixo” (carga fatorial = - 0,512), salientando-se os sinais negativos dos fatores indicam
sentidos inversos na relação da variável com o fator.
O principal problema encontrado nesse modelo, no entanto, diz respeito à pequena variância
explicada pelos fatores, e, por consequência à pequena variância total explicada pelo modelo (variância
total explicada = 32,324% da variância total). O pequeno valor encontrado para esses fatores foi
interpretado como consequência de uma definição muito ampla do fenômeno estudado. Ao incluir
crenças, desejos e intenções dos cidadãos, o modelo incluía variáveis com pequeno poder de
explicação, e essas variáveis estavam especialmente relacionadas com os aspectos de crenças e
intenções dos respondentes. Tendo em vista uma redução do escopo de explicação buscada, decidiu-se
montar um terceiro modelo, desta vez levando em conta apenas as variáveis relacionadas com crenças
dos respondentes. Neste modelo, incluindo as 23 variáveis especificamente relacionadas com crenças
dos respondentes, os indicadores de adequação de dados foram igualmente satisfatórios (Medida de
amostra de Keiser-Meyer-Olkin = 0,813; Teste de esfericidade de Bartlett com χ² ≈ 9121,520; 1035
graus de liberde; p<0,0001). As rotações convergiram em 5 iterações.
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Tabela 1 – Resultados da segunda Análise Fatorial Exploratória

Variáveis

Componentes
1

2

Separo o lixo para preservar o meio ambiente.

0,866 0,211

Separo o lixo para auxiliar a reciclagem.

0,841 0,243

Separo o lixo para não poluir o meio ambiente.

0,836 0,241

Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável.

0,817 0,202

Existe coleta seletiva na minha rua.

0,406

Separar o lixo é obrigação de todos.

0,186 0,776

Separar o lixo é um ato de responsabilidade social.

0,117 0,725

Separar o lixo é um dever.

0,156 0,723

-0,406

Separar o lixo é respeito à humanidade.

0,685

A separação do lixo é muito importante.

0,621

Separar o lixo é uma satisfação.

0,367 0,537

Separar o lixo é um prazer.

0,271 0,500

O povo é responsável pelo destino do lixo.
Existe muito lixo sujando as ruas e entupindo bueiros.

3

0,301
0,249 0,233
0,126

Aprendi a separar o lixo através de palestras.

0,168 -0,108

O poder público é responsável pelo destino do lixo.

0,150

Aprendi a separar o lixo através de panfletos, revistas e TV.

0,130 0,148 -0,100

Estou satisfeito com as informações disponibilizadas pela prefeitura para a
separação do lixo.

0,116 -0,658

Gostaria de mais informações sobre como separar o lixo.

0,162 0,160 0,551

A falta de informação me deixa desmotivado para separar o lixo.

0,526
0,237 0,150

Separo o lixo apesar do meu pouco conhecimento.

0,141

0,485

O lixo é destinado de forma adequada na minha cidade.

0,293

-0,449

Realizo a separação do lixo em minha residência, mas não sei o seu
0,159
destino.

0,443

Fonte: Coleta de dados
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Os resultados desse terceiro modelo, apresentados na Tabela 1, acima, insistem em apresentar
como primeiro fator o comportamento individual pró-separação, com as variáveis “Separo o lixo
para preservar o meio ambiente” (carga fatorial = 0,866), “Separo o lixo para auxiliar a reciclagem”
(carga fatorial = 0,841), “Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável” (carga fatorial =
0,836) e Separo o lixo para não desperdiçar material reciclável” (carga fatorial = 0,817); ampliando a
variância explicada para 15,390%. O segundo aspecto relevante, com importância equivalente ao
primeiro na explicação das respostas (15,367% da variância explicada) reforçou o valor moral e social
da separação, incluindo as variáveis “Separar o lixo é obrigação de todos” (carga fatorial = 0,776),
“Separar o lixo é um ato de responsabilidade social” (carga fatorial = 0,725), “Separar o lixo é um
dever” (carga fatorial = 0,723), “Separar o lixo é respeito à humanidade” (carga fatorial = 0,685) e “A
separação do lixo é muito importante” (carga fatorial = 0,621). O terceiro fator, com variância
explicada ampliada para 8,285% sobre o total, foi novamente interpretado como estando relacionado
com as informações recebidas sobre a seleção de lixo, incluindo as variáveis “Estou satisfeito com as
informações disponibilizadas pela Prefeitura para separação de lixo” (carga fatorial = - 0,658),
“Gostaria de mais informações sobre como separar o lixo” (carga fatorial = 0,551), “Separo o lixo
apesar do meu pouco conhecimento” (carga fatorial = 0,485) e “O lixo é destinado de forma adequado
na minha cidade” (carga fatorial = - 0,449) e “Realizo a separação do lixo na minha residência, mas
não sei o seu destino” (carga fatorial = 0,443), salientando-se ainda que os sinais negativos dos fatores
indiquem sentidos inversos na relação da variável com o fator.
A variância explicada em conjunto pelos três fatores tem o valor relativo de 39,042% do total
da variância contida nas 23 variáveis. Esse resultado alerta para a complexidade do problema, ainda
que estejamos agora apenas focados nas crenças relacionadas à separação do lixo. Por outro lado a
estabilidade dos modelos no sentido de apontar consistentemente para os mesmos fatores, a despeito de
pequenas variações na sua composição, encoraja a pesquisa no sentido de estabelecer esses três
conceitos como fundamentais na avaliação das crenças relacionadas à seleção de lixo. A natureza dos
conceitos sugere a existência (a ser comprovada em estudos futuros) de uma relação causal entre os
fatores encontrados. Seriam as informações sobre o processo de separação de lixo causadoras e o valor
moral e social da separação do lixo antecedentes do comportamento individual pró-separação? Antes
de investigar modelos com essa complexidade, serão necessários estudos que aperfeiçoem o sistema de
medidas que se esboça nesse trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de, inicialmente, o propósito deste estudo ter sido a observação do comportamento do
Modelo BDI (BRATMAN, 1999) aplicado à pratica de separação do lixo residencial, identificou-se, a
partir das análises fatoriais exploratórias realizadas, a predominância das crenças em detrimento aos
desejos e intenções na explicação do comportamento individual pró-separação do lixo. Esse resultado
concorda com constatações de estudos já realizados que indicavam que a atual geração apresenta uma
consciência socioambiental em estágios iniciais, com conhecimento suficiente quanto às práticas de
preservação do meio ambiente, mas ainda sem uma atuação consistente dessa forma (NASCIMENTO
et al, 2012).
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Os resultados obtidos contribuem com o campo teórico ao indicarem algumas hipóteses a serem
confirmadas em estudos futuros no que se refere aos determinantes e antecedentes do comportamento
de separação do lixo residencial.
Como limitação desta pesquisa, destaca-se a forma de coleta dos dados que contou
principalmente com as redes de contato da equipe e que pode ter proporcionado um perfil de
respondentes que não reflete o perfil da população de Porto Alegre, apresentando maior concentração
no grau de instrução ensino superior incompleto, na faixa etária de 16 a 24 anos e com renda familiar
mensal de seis a dez salários mínimos.
Sugere-se ainda, para trabalhos futuros, o desenvolvimento mais rigoroso de uma escala de
medidas de crenças em relação à separação de lixo, que pode se basear nos conceitos levantados acima,
abrindo caminho para um entendimento mais preciso dos fatores relacionados com essa atividade tão
relevante para a preservação do meio ambiente.
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Resumo: Os problemas socioambientais vêm demandando por meio da gestão e dos futuros administradores posturas que
possibilite a sustentabilidade do meio ambiente nas suas atividades decisórias. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi
identificar como as variáveis socioambientais estão inseridas na matriz curricular dos cursos de Administração das IES do
Estado da Paraíba. Para tanto, inicialmente fez-se levantamento na página web do Ministério de Educação das IES
credenciadas que ofertam o curso de Administração que consta um total de 32 instituições. Posteriormente, fez-se uma
pesquisa em todos os sites das IES, públicas e privadas a fim de analisar a matriz curricular do curso em cada instituição.
Nesta análise se procurou identificar se as grades curriculares contemplam as questões socioambientais, os períodos que
estas disciplinas estão sendo ofertadas, e se elas tinham a característica de serem optativa ou obrigatória. A pesquisa chega à
conclusão de que 77% dos cursos de Administração do Estado da Paraíba apresentam em sua matriz curricular temas que
discutam as variáveis socioambientais, porém 23% ainda não apresentam essa discursão, o que precisa ser analisado, mesmo
sendo um baixo percentual, pois os administradores contribuem nas tomadas de decisão e poderão minimizar esses impactos
das suas atividades econômicas.
Palavras-chave: Variáveis Socioambientais; Matriz Curricular; Cursos de Administração.
Abstract: The environmental problems are demanding through the management and future management positions that
enable the sustainability of the environment in their decision-making activities. In this context, the aim of the research was
to identify how environmental variables are inserted in the curriculum of the courses of Directors of IES of Paraíba.
Therefore, initially made up survey on the website of Ministry of Education accredited HEIs that offer the course of
Directors contained a total of 32 institutions. Later, he became a research on all sites of IES, public and private in order to
analyze the curriculum of the course at each institution. In this analysis we tried to identify whether the curricula include the
environmental issues, the periods that these disciplines are being offered, and if they had the characteristic of being optional
or mandatory. The research concludes that 77% of the courses of Directors of the State of Paraíba present in their curricular
topics to discuss the social and environmental variables, but 23% still do not have this discursão, which needs to be
analyzed, even though a low percentage, because administrators contribute in decision making and may minimize these
impacts of economic activities.
Key-words: Social and Environmental variables; NCM; Administration courses.
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1. INTRODUÇÃO
As catástrofes naturais e o esgotamento dos recursos é algo que já se encontra presente no
cotidiano de toda a população. Quase sempre a sociedade se depara com notícias da mídia enfocando
alguma tragédia ambiental e muito desses impactos poderiam ser minimizados através de atitudes
sustentáveis e conscientes para preservação socioambiental. Desde os primórdios o ser humano vem
alterando o meio em que vive de forma desordenada e com a Revolução industrial estas alterações se
tornaram mais evidentes, causando graves efeitos ambientais como a destruição da camada de ozônio, o
efeito estufa e consequente o aquecimento global, escassez de água e outros problemas (DIAS, 2004).
Os problemas socioambientais vêm demandando uma investigação por meios da gestão para
que se possibilite a sustentabilidade do meio ambiente e a garantia de qualidade de vida. É dessa forma
que se percebe a realidade da função do administrador, pois é através da gestão que se pode refletir
sobre a atuação desse profissional na minimização dos impactos das atividades econômicas provocadas
pelas organizações. A partir do momento em que as questões socioambientais passaram a ser
preocupação cada vez maior nas organizações, o meio ambiente deixou de ser um “tema da moda” para
ingressar na Ciência Administrativa, enquanto importante área de conhecimento (SHIGUNOV NETO,
CAMPOS e SHIGUNOV, 2007).
As organizações que serão o futuro campo de atuação desses administradores devem observar
os princípios da sustentabilidade, a fim de garantir competitividade e ganhar mais espaço contribuindo
para uma nova imagem da empresa frente à sociedade. Criando meios alternativos de desenvolvimento,
buscando e garantindo qualidade de vida através de ações com responsabilidade socioambiental. Pensar
questões relacionadas à como minimizar os impactos ambientais, reduzir a poluição e pensar
alternativas de desenvolvimento sustentável, por exemplo, exigem modificações administrativas e
estruturais.
Dessa forma, a preocupação com o meio ambiente passa a ser valor agregado na tomada de
decisão, e ainda percebe-se que essa questão está se tornando algo estratégico. As organizações deverão
de maneira acentuada, incorporar a variável ambiental na prospecção de seus cenários e na tomada de
decisão, além de manter uma postura responsável, de respeito à questão ambiental. (DONAIRE, 1999,
p. 50). Ou seja, observa-se que formar administradores com essa visão é algo significante frente à
concorrência global e acima de tudo como sendo um relevante agente transformador de posturas
através da gestão. Assim, seria interessante que na formação do aluno de Administração exista
conteúdos relacionados às variáveis socioambientais, uma vez que são questões relevantes no que diz
respeito a sua atuação no mercado.
É nesse contexto que observamos o papel importante das Instituições de Ensino superior (IES)
como agente fundamental para a formação crítica desse estudante e em prol das discussões sobre
desenvolvimento sustentável nesse tipo de formação. Inserção essa que foi possível através da
Conferência dos Reitores da Europa. No ano de 1994, instituiu-se a chamada Carta Copernicus, que
definiu dez princípios relacionados ao desenvolvimento sustentável a serem adotados pelas
universidades (SILVA e CORRÊA, 2012). Desse modo, a inquietação da pesquisa se pauta no seguinte
problema: Como as variáveis socioambientais estão inseridas na matriz curricular dos cursos de
Administração das Instituições de ensino superior do Estado da Paraíba? Acredita-se que uma
formação voltada para essa visão desenvolverá fundamentos significativos minimamente sustentáveis.
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Nesse sentido, percebe-se que a universidade é um espaço que assume uma responsabilidade
significativa na elaboração das novas gerações para um futuro viável, o que a faz desempenhar um
papel de destaque nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à gestão e à educação
ambiental, no caso, no curso de Administração (STEPHENS et al., 2008; FERRER-BALAS et al.,
2009; LUKMAN et al., 2009; KRAEMER, 2010). Diante desse contexto, o objetivo do estudo foi
identificar como as variáveis socioambientais estão inseridas na matriz curricular dos cursos de
Administração das Instituições de ensino superior do Estado da Paraíba, para assim, compreendermos a
atual formação do profissional de Administração no estado em estudo, tendo em vista a emergência dos
problemas ambientais e uma mudança estrutural da matriz curricular criando possibilidades da inserção
de temas transversais com conteúdos que abordem os problemas socioambientais.
Como forma de melhor compreensão da pesquisa, este estudo está dividido em cinco partes,
primeiro esta introdutória, depois é apresentada uma discussão teórica que envolve a Responsabilidade
Socioambiental, Educação Ambiental nas Instituições de Ensino Superior (IES) e uma discursão em
torno da relevância da formação socioambiental para o administrador. Posteriormente, são apresentados
os procedimentos metodológicos que nortearam a pesquisa. Em seguida são apresentados os resultados
que foram encontrados com as devidas análises, sendo possível a realização, por fim, das considerações
finais da pesquisa.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Com os grandes avanços tecnológicos, as formas de consumo e como as organizações vêm
atuando, são notórios os impactos positivos e negativos gerados por tais atividades em todo o mundo.
Antigamente existiam recursos naturais em abundância e não havia preocupação em poupar os
mesmos, hoje com o esgotamento desses recursos, é necessário repensar e mudar tais formas de
produção e consumo.
Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em
Estocolmo, pela primeira vez, a comunidade internacional discutiu sobre meio ambiente e as
necessidades de desenvolvimento. (BUSH e RIBEIRO, 2009). Após essa conferência os países criaram
legislações de proteção ambiental, para que as atividades, principalmente empresariais e
governamentais, mudassem suas formas de execução e com isso diminuísse a agressão ao ambiente. É
nesse contexto que surge a Responsabilidade Socioambiental entendida como
O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos
e atitudes que a afetem positivamente, [...] agindo proativamente e coerentemente no que tange
a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com ela. A organização [...]
assume obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não diretamente
vinculadas a suas atividades, mas que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável
dos povos. (ASHLEY, 2002, p. 98).

Assim, a responsabilidade socioambiental, não diz respeito apenas a atender a legislação e a
questões sociais, diz respeito a atender além destas, as questões ambientais. As organizações que estão
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atuando de forma ambientalmente correta estão agregando valor e conseguindo vantagem competitiva
no mercado. O grande desafio dos gestores é saber ajustar as questões econômicas de interesse das
organizações, com as preocupações ambientais, e se possível, buscar eficiência na implantação de um
Sistema de Gestão Socioambiental. (SALGADO e CANTARINO, 2006).
Dessa forma, as Instituições de Ensino Superior (IES) quanto organização, devem pensar como
estão formando alunos para ingressar no mercado, fazendo com que os mesmos atuem de forma
sustentável, conforme Cuzzuol, Ferreira e Manéia (2012), o desafio das IES é “formar profissionais
preparados para o novo mercado de trabalho com visão focada nas questões ambientais, com
consciência do seu papel para a sociedade”.
Nos cursos de Administração a questão de Responsabilidade Social se torna relevante, pois é
necessário que os gestores tenham consciência e a partir da educação ambiental ensinada dentro da
academia, possam modificar a forma de agir dentro das empresas e aprendam como criar estratégias
sociais e ambientalmente responsáveis, de maneira a contribuir com o crescimento da educação para a
sustentabilidade. (MARUJO et al, 2008).
Portanto, as praticas adotadas pelas IES e as disciplinas ofertadas nos cursos, especificamente
de Administração, se tornam estratégias de modificar o pensamento da sociedade e a forma de atuação
das empresas utilizando esses profissionais como interlocutores na transmissão do que foi
compreendido a cerca da Resonsabilidade Socioambiental nas IES, como forma de melhorar as
condições ambientais.
2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
O conceito sobre o desenvolvimento sustentável abordado pela Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD, 1992), afirma que o desenvolvimento sustentável satisfaz às
necessidades do presente, sem comprometer as possíveis necessidades das gerações futuras. O
desenvolvimento sustentável surge como um “ponta pé inicial” em busca de conscientizar as novas
gerações, para uma melhoria de vida com o todo em busca do desenvolvimento.
Segundo Layrargues (2002), a educação ambiental é um processo educativo eminentemente
político, que busca pelo desenvolvimento da sociedade, nos educando com uma consciência mais
critica acerca das instituições, atores e fatores sociais responsáveis pelos riscos e conflitos
socioambientais mudança de comportamento na forma no meio em que vive. Silva, Souza e Lacerda
(2012) afirmam que, a educação ambiental surge como uma ferramenta para o desenvolvimento
sustentável, com intuito de alcançar o caráter crítico da sociedade, sendo inserida como uma educação
interdisciplinar de saberes e atitudes, envolvendo a participação do individuo na conscientização de
novas formas para lutar por um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente.
As expectativas para que a educação ambiental seja inserida no ensino fundamental, médio e
superior estão sendo expostas e avaliadas, deixando de ser uma preocupação restrita dos estudiosos
sobre desenvolvimento sustentável, e se tornando uma preocupação para o individuou-cidadão como
um todo. Em 1999 foi aprovada no Brasil a Lei nº 9.795/99, sobre a Educação Ambiental:
“Componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, em todos os níveis
e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. Nesse caso, percebe-se a
emergência do tema, tendo em vista os atuais impactos ambientais.
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No decorrer do ano de 2012 foi discutido na Rio+20 que ocorreu no Rio de Janeiro, que as
gerações mais jovens são os guardiões do futuro, surgindo a necessidade de melhorar a qualidade e o
acesso à educação depois do nível primário. Foi decidido o melhoramento dos sistemas de educação
com intuito de que as pessoas possam alcançar o desenvolvimento sustentável através da formação de
professores mais capacitados com a criação de um currículo que se relaciona com a sustentabilidade, o
desenvolvimento de programas de treinamento para preparar os estudantes a seguirem carreiras em
campos relacionados à sustentabilidade e fazer uso mais eficaz da tecnologia de informação e ainda a
comunicação para aperfeiçoar os resultados de aprendizagem. Apesar de tudo o que foi abordado na
Rio+20 o tema não consegue atingir de fato seus verdadeiros objetivos. Mas se tem a consciência que a
educação é um processo contínuo e duradouro, que influencia diretamente no comportamento do
individuo. Apesar de ser um compromisso previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, muitas
instituições ainda não encontraram o caminho para trabalhar essa temática em sala de aula. Dessa
forma, o autor mostra a necessidade de
[...] despertar o interesse dos estudantes universitários pela temática ambiental a partir da sua
realidade, empregando conceitos e teorias ao seu universo cognitivo, numa tentativa de
formação de adultos ambientalmente responsáveis, [...] devendo a educação ambiental tomar
formas de Andragogia, segundo a qual a experiência dos alunos deve ser levada em
consideração tanto quanto o conhecimento do professor, em que a aprendizagem se dá a partir
de troca de saberes entre educador e educando. (NUNES, 2008, p. 4-5).

A sociedade atual se vê forçada a pensar sobre a sua existência e os impactos que causa ao
ambiente e, sobretudo, suas consequências se faz necessário discutir a educação sustentável a partir da
educação para o consumo consciente, esse seria o primeiro passo a sustentabilidade da sociedade como
um todo. São nas IES que estão os futuros formadores de opiniões e os tomadores de decisões do
mercado produtivo. Por isso, é sua função demonstrar a importância da educação ambiental e, a partir
dela, motivar e acentuar uma forma de ver o mundo que deixe claro a interrelação e a interdependência
entre os diversos elementos sociais na constituição e manutenção da sustentabilidade e da gestão
ambiental, pois dessa forma, o conceito chegará de forma eficaz a partir da educação superior.
É nesse contexto que se observa o cenário mais apropriado para a constituição do diálogo e para
o aumento do fluxo de informações entre órgãos públicos, comunidades acadêmicas e empresários, ou
seja, o cenário das IES, pois dessa forma, tenta-se ter um cidadão mais consciente, mais responsável e
mais comprometido com a questão socioambiental decorrente de suas ações, como nos relata o autor:

[...] o Ensino Superior tem um profundo e crucial, mas inúmeras vezes esquecido, papel na
construção da visão de um futuro sustentável como realidade [...] São em Instituições de Ensino
Superior que a maioria dos profissionais que desenvolvem, dirigem, gerenciam, ensinam,
trabalham e influenciam as organizações da sociedade, deveriam ter iniciado seu processo de
conscientização ecológica. (CORRÊA, 2003, p. 2-3).

Assim, percebe-se que as IES exercem sobre a sociedade um papel fundamental que pode
contribuir para a formação de uma sociedade justa e, consequentemente, sustentável. Elas são
responsáveis pela formação dos futuros profissionais e tomadores de decisão, desta maneira, a
incorporação de valores, o aprofundamento dos conceitos e as práticas ambientais, tanto nas disciplinas
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

ministradas quanto na administração de suas estruturas físicas, se torna um fator básico para a
promoção do desenvolvimento sustentável a partir do conhecimento prévio dessas questões. Portanto, a
geração e a propagação de informações aos discentes serão fortalecidas pela técnica ambientalmente
responsável dentro da própria comunidade acadêmica, através do acesso de padrões de produção e
consumo internos que tornem a educação sua marca e seu diferencial.
2.3 A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA O ADMINISTRADOR
A dinâmica da sociedade se transforma ao longo dos anos, as preocupações se modificam e toda
a vivência histórica altera o pensamento e as demandas da sociedade. Desta forma a maneira como se
era pensada a relação entre a sociedade, empresas e o meio ambiente é preciso ser revista. A ação
humana de exploração de recursos naturais e os impactos ocasionados pela proliferação desenfreada do
consumo alteraram significativamente o estado de equilíbrio ambiental, emergenciando assim a
necessidade de uma reflexão seguida de ação concreta para reverter esse quadro.
As organizações contribuíram para esse processo de agravamento nas dimensões social e
ambiental, e por isso “É de extrema importância, que as organizações criem e desenvolvam um
pensamento sustentável voltado para a criação de ações sustentáveis e que ocorra sua propagação na
sociedade” (NORO et al, 2012, p. 1). Sem sombra de dúvidas é evidente as contribuições dos
administradores também, para o agravamento desse quadro, uma vez que estes tradicionalmente são
educados em sua formação apenas para gerarem lucros para as organizações da qual fazem parte, e
muita das vezes negligenciando as dimensões sociais e ambientais que estão diretamente relacionadas.
A mudança de postura desses profissionais é extremamente necessária diante dos fatos expostos, pois
segundo as autoras
Ao ocupar cargos estratégicos nas empresas, os administradores influenciam diretamente na
criação e implementação de diferentes modelos de gestão. Portanto, para que haja mudança nas
práticas organizacionais, é preciso haver mudança cultural primeiramente destes, como pessoas.
(PAULO e FEROLLA, 2010, p. 3).

Percebe-se na fala das autoras a necessidade de mudança, entende-se que seja uma mudança
recíproca partindo inicialmente do comportamento pessoal dos Administradores, para que assim esses
possam colaborar no processo de mudança de cultural organizacional, baseado em respeito social e
ambiental. Compreende-se que o processo de modificação da cultura de um indivíduo é difícil, e uma
das únicas alternativas de se conduzir essa mudança é através da educação formal. Por meio da
educação é possível a formação de cidadãos com capacidade para enfrentar as mudanças que vêm
ocorrendo em todos os níveis da sociedade. (BARROSO, ARRUDA e SOUSA, 2012, p. 5). É
destacado na fala das autoras a seguir a contribuição dada pelas Escolas de Administração nesse
processo de construção da consciência nos Administradores
As escolas de administração são um dos principais pontos de partida para a construção dessa
realidade, pois é nelas que ocorre a formação do conhecimento socioambiental dos
administradores, assim como a constituição de valores e sensibilização dos indivíduos, futuros
dirigentes e executivos. (PAULO e FEROLLA, op.cit).

XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A responsabilidade das escolas de Administração e das IES que oferecem o curso de
Administração é fundamental no processo de construção de organizações socioambientalmente
responsáveis. As escolas de Administração têm a responsabilidade de não limitar a visão de seus alunos
ao utilitarismo puro e simples, que no curto prazo pode trazer benefícios a eles e às empresas onde
trabalham, mas em longo prazo não dá sustentabilidade a negócio algum. (PAULO e FEROLLA, 2010,
p. 5). Evidenciam-se nesse trecho os benefícios provocados pela Educação Ambiental no curso de
Administração, uma vez que as organizações sofrem as adequações ocasionadas pelos gestores
conscientes, e deste modo a sociedade e o meio ambiente também sofrem com as mudanças provocadas
pela nova postura dos Administradores.
As questões de Educação Ambiental nos currículos de Administração devem ser capazes de
estimular o desenvolvimento crítico, compreensivo e analítico, para que os Administradores formados,
nessa perspectiva, possam interpretar cenários através de leituras que relacionem suas ações e os
impactos que essas ações provocam, de maneira que o agir e o seu resultado seja relacionado de forma
simultânea, havendo assim uma maior possibilidade de se repensar as formas que as atividades, que
interferem negativamente no meu meio socioambiental, são realizadas. Tal sentimento é expresso de
acordo com o pensamento do autor:
É através de uma educação socioambiental forte e reflexiva que profissionais os poderão
contribuir da melhor maneira possível para que as organizações trabalhem voltadas ao
desenvolvimento sustentável independente da área de atuação em que está inserida. (NORO et
al, 2012, p. 1).

Diante do que já foi exposto, percebe-se a modificação das contribuições dadas pelos gestores
para as organizações, e isto deve ocorrer de modo que o indivíduo ao assumir o papel de gestor, “deve
agir e desenvolver tarefas que relacionem o perfil socioambiental das empresas na atualidade”. (NORO
et al, 2012, p. 5). Esse novo cenário exige diferente postura dos gestores, pois esses devem alterar as
formas de interferências da produção e do consumo, provocados pelas empresas, na dimensão
ambiental. Nesse sentido Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009, p. 194) Apud Noro et al (2012, p. 5-6)
evidenciam o perfil do gestor frente as novas exigências do mercado e da sociedade em relação aos
Conhecimento, habilidades, atitudes e valores dos gestores socioambientalmente responsáveis.

Quadro 01: Perfil do líder em sustentabilidade.

CONHECIMENTO
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1. Compreender a
complexidade do tema, sua
transversalidade e suas
conexões em toda a cadeia
produtiva.
2. Entender que
sustentabilidade é
inovação.

1. Identificar oportunidade e
criar soluções novas.

1. Coragem para romper
barreiras à mudança.

1. Elevado senso de
justiça.

2. Visão ampla e de
longo prazo do
propósito da
empresa.

2. Crença firme;
coerência nas
atitudes.

2. Apego á
liberdade.

3. Saber dialogar,
envolver
colaboradores e
identificar as
sinergias.

3. Cultura geral e
ampla visão de
mundo.
4. Compreender o
conceito de
interdependência.

4. Saber escutar.

3. Prazer em
educar e servir.

3. Senso de
humanidade.
4. Solidariedade.

4. Respeitar a
diversidade.
5. Inserir o tema na cultura
da empresa.

5. Tolerância.
6. Transparência.
7. Ética.

5. Saber comunicar
estratégias.

5. Considerar os
dilemas atuais nas
estratégias de
negócio.

6. Perseverar.
8. Fé no futuro.
7. Paixão pelo que faz.

6. Interagir com
stakeholders.
7. Planejar de modo sistêmico.

6. Entender o triple
botton line.
7. Saber como mudar
modelos de
gestão.
8. Dominar as
variáveis do
sistema.

8. Pró-atividade.
9. Visão
coletivista.

8. Analisar riscos e
oportunidades
sob vários
ângulos.

10. Acreditar nas
pessoas.

9. Construir redes
de relacionamento.

11. Criar pontes
com os setores
públicos e da
sociedade civil.

Fonte: Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009, p. 194) Apud Noro et al (2012, p. 5-6)

Pode-se visualizar no quadro citado as novas exigências aos Líderes frente as pressões
socioambientais, os novos profissionais da Administração devem está aptos a atuarem nesse sentido,
para que assim possam proporcionar resultados positivos tanto para as empresas quanto para os
aspectos sociais e ambientais.
3. MÉTODO DE PESQUISA
Quanto à natureza este estudo é classificado como pesquisa exploratório-descritiva, pois as
pesquisas desse tipo são aquelas que têm por objetivo explicitar, descrever e proporcionar maior
entendimento de um determinado problema. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador procura um maior
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conhecimento sobre o tema em estudo (GIL, 2005). Quanto aos procedimentos a pesquisa pode ser
considerada como bibliográfica, uma vez que se utilizou da literatura existente através de consultas a
livros, periódicos eletrônicos científicos e anais de congressos, a fim de compilar as principais ideias
dos conceitos e fundamentar cientificamente a pesquisa. Também é considerada pesquisa documental,
pois a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico,
tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais [...]. (FONSECA, 2002,
apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 37). Os dados utilizados para execução da pesquisa são
secundários.
Como forma de buscar atender ao objetivo da pesquisa que foi identificar como as variáveis
socioambientais estão inseridas na matriz curricular dos cursos de Administração das Instituições de
Ensino Superior do Estado da Paraíba, a pesquisa foi elaborada pautada em dois blocos
complementares. No primeiro bloco buscou-se fazer a caracterização de todas as IES cadastradas. No
segundo bloco procurou-se abordar a matriz curricular dos cursos em cada instituição atendendo ao
objetivo da pesquisa.
Para identificar qual o número total de universidades, fez-se levantamento na página web do
Ministério de Educação (MEC/2013) através do sistema e-MEC onde consta a lista das IES
credenciadas a ofertarem o curso de graduação de Bacharelado em Administração, foi extraída do
sistema uma lista constando um total de 32 IES credenciadas em todo o estado da Paraíba, porém vale
ressaltar que foram analisadas 31 IES, pois apenas 01 instituição não disponibilizou a matriz curricular
em seu site na web e em nenhum outro meio de acesso.
Para analisar a matriz curricular do curso em cada instituição, fez-se uma pesquisa em todos os
sites das Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas do estado da Paraíba que estavam
dispostas na lista de instituições credenciadas a oferecerem o curso de bacharelado em Administração.
Nesta análise das matrizes curriculares se procurou identificar se as grades curriculares contemplam de
alguma forma as questões socioambientais, além de quais os períodos que estas disciplinas estão sendo
ofertadas, e se elas tinham a característica de serem optativa ou obrigatória.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS IES CREDENCIADAS
As primeiras observações foram feitas sobre a caracterização das IES credenciadas. Com a
coleta de dados, no gráfico 01 observou-se que 88% das IES credenciadas são do setor privado e
apenas 12% são públicas. Isso de fato é uma realidade brasileira e na Paraíba não poderia ser diferente.
Um dado relevante a ser trazido para discussão é o forte crescimento do setor privado no Brasil,
especialmente nos últimos anos. Os registros do Censo da Educação Superior - INEP apontam para um
grande incremento de instituições juridicamente classificadas como particulares. Tomando-se como
referência o período entre 1999 e 2001, enquanto houve uma redução de 20% no total de instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, as instituições particulares cresceram em 72%. Essa
informação justifica o resultado da pesquisa em nível de Paraíba.
O gráfico 02 apresenta a modalidade do curso na IES, ou seja, se a instituição oferta o curso
presencial ou à distância. Os dados apresentados mostram que 58% das IES ofertam cursos presenciais
e 42 % ofertam cursos de educação a distância. Essa discussão também é considerada em nível
XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

brasileiro e observa-se, nesse caso, o aumento das instituições com EAD (Educação à Distância).
Apesar da pesquisa revelar que os cursos presenciais ainda são a maioria, percebe-se que a educação á
distancia têm ganhado espaço na sociedade. De acordo com o MEC – Ministério da Educação o
número de matriculados em cursos superiores à distância cresceu 106% somente entre os anos de 2007
e 2008 e na atualidade, cada vez mais alunos de graduação se conectam a sala de aula, mostrando uma
ascensão e aceitação por este novo método de ensino - aprendizagem.
Gráfico 01: Tipos de IES.

Gráfico 02: Modalidade do curso de Administração.

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

Ainda sobre a caracterização das IES no Estado da Paraíba, o gráfico 03 apresenta a quantidade
de cursos de Administração por IES. Assim, os resultados apontam que 88% das IES apresentam
apenas 1 curso de Administração, 9% apresentam 2 cursos de Administração e apenas 3% apresentam 3
cursos. Percebe-se que no Estado da Paraíba a maioria das instituições apresentam apenas 1 curso de
graduação em Administração, isso quer dizer que mesmo uma IES apresentado mais de um polo, ela
tem o reconhecimento pelo MEC de apenas um curso, ou seja, ela utiliza a mesma matriz curricular
para seus diferentes polos de ensino. A mesma situação encontra-se os cursos de educação à distância,
esses tem uma matriz reconhecida pelo MEC, e através do e-MEC foi verificado que essa modalidade
de ensino muitas das vezes apresenta o curso em rede, ou seja, em vários municípios.
Gráfico 03: Cursos de Administração por IES.

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

Dessa forma, com essas informações coletadas e apresentadas neste bloco 01, foi possível
traçar um perfil com base no tipo da IES, na modalidade do curso que elas apresentam e o percentual
de cursos em cada IES credenciadas como foi observado nas representações gráficas.
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4.2. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIOAMBIENTAIS INSERIDAS NA MATRIZ
CURRICULAR DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO
As posteriores observações estão pautadas nas análises propriamente ditas das variáveis
socioambientais inseridas na matriz curricular dos cursos de administração das IES do Estado da
Paraíba. O gráfico 04 aponta a porcentagem dos cursos que apresentam disciplinas com variáveis
socioambientais, e a partir dele, foi possível observar que 77% dos cursos apresentam disciplinas que
discutam as variáveis e 23% não apresentam essa discursão em sua matriz curricular. O resultado
apresentado nesse gráfico é positivo, porém ainda é preciso considerar que ainda existe uma
porcentagem que não apresenta nenhum componente que discuta esse tema. Jacobi, Raufflet e Arruda
(2011) apontam para um ponto crítico que é a educação dos indivíduos além de seus papéis
profissionais e gerenciais, tendo em vista que os desafios estão lançados para a humanidade e outros
novos surgirão, o que representa para o ensino em Administração uma grande responsabilidade e
desafio no que diz respeito a sustentabilidade.
Percebe-se, nesse caso, a relevância da formação socioambiental para o administrador na sua
tomada de decisão e consequentemente o impacto da mesma. Dessa forma, as escolas de Administração
têm a responsabilidade de não limitar a visão de seus alunos ao utilitarismo puro e simples, que no
curto prazo pode trazer benefícios a eles e às empresas onde trabalham, mas em longo prazo não da
sustentabilidade a negócio algum (PAULO e FEROLLA, 2010, p. 5).
Gráfico 04: Porcentagem dos Cursos que apresentam disciplinas com variáveis socioambientais.

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

No gráfico 05, foi possível identificar a porcentagem de disciplinas ofertadas por curso. Os
resultados apontam que 70% dos cursos ofertam apenas 01 disciplina com as variáveis socioambientais,
22 % ofertam 02 disciplinas e apenas 8% ofertam 03 disciplinas que discutam o tema em sala de aula.
Esse resultando também precisa ser analisado, pois a maioria dos cursos apresenta apenas 01 disciplina
para discutir muitas informações e conceitos que diz respeito a esse tema.
Silva e Chauvel (2010) realizaram um estudo com o objetivo de identificar a percepção dos
alunos de administração em relação ao ensino da responsabilidade socioambiental corporativa, e
constataram a relevância de se dar um enfoque mais dinâmico, que demonstre o modo que ela pode ser
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colocada em prática, bem como a forma de planejar e construir programas de responsabilidade social a
partir das disciplinas. Também sugeriram uma abordagem mais próxima da realidade, proporcionando,
por exemplo, palestras de dirigentes e visitas a organizações. Isso só será possível se existir um
aumento da oferta dessas disciplinas que são, nesse caso, de caráter emergente. O gráfico 05 representa
essa relação entre disciplinas e cursos.
Gráfico 05: Disciplinas por curso.

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

O gráfico 06 evidencia o período que apresenta a disciplina, ou seja, esse gráfico apresenta em
qual momento do curso é ofertado essa disciplina. O gráfico aponta que 37% dos cursos teve o período
não informado nas matrizes curriculares, pois elas não estavam organizadas em fluxograma ou
distribuídas em períodos e sim em módulos como no caso os de ensino a distância. Por isso não foi
possível estabelecer o período delas. No entanto, 23% apresenta a disciplina no 6° período, 14%
apresentam no 8° período, 11% apresentam no 5° período, 6% no 4° período, 3% no 7° período, 3% no
3° período e os 3% restantes apresentam no 2° período.
Após a análise dos resultados foi constatado que as disciplinas estão distribuídas em quase
todos os períodos do curso e uma boa parte apenas começam a discutir temas com variáveis ambientais
nos períodos finais do curso. Este fato precisa ser considerado, pois dessa forma só vai existir esse tipo
de pensamento no final do curso e isso pode inviabilizar o aprofundamento na área e ainda pode
dificultar a capacidade do aluno fazer a relação com outras disciplinas do curso, ou seja, a questão da
transversalidade. Essa dificuldade de tratamento transversal, na visão de Barbieri e Silva (2011), pode
ser explicada em razão da estruturação dos cursos baseada em disciplinas, bem como, pela falta de
conhecimento por parte dos docentes sobre o tema. E ainda essas disciplinas servem para minimamente
refletir sobre o fato de que elas possibilitam a capacidade de se poder intervir de forma prática,
justificando assim, a relevância para a formação do administrador.
Gráfico 06:
apresenta a
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Fonte: Pesquisa Direta (2013)

O gráfico 07 demonstra a questão da exigência das disciplinas durante o curso. Foi percebido
através dos resultados que 77% das disciplinas são de caráter obrigatório e 23% são de caráter optativo.
Esse resultado pode ser considerado, entretanto, cabe ressaltar que no caso das instituições que
oferecem a disciplina na forma optativa o aluno pode escolher não cursá-las. Dessa forma, Valadão
Júnior, Gabriel e Moriguchi (2005) apontam uma reflexão ao dizerem que “as mudanças sociais
exigem um novo perfil de trabalhador e que além da mudança da rota da transmissão do saber para a
sua socialização, é preciso também que a formação do indivíduo seja pautada em um ensino de
qualidade e, ainda, contemple a inserção do todo social através da educação ambiental”.
Gráfico 07: Exigência das disciplinas.

Fonte: Pesquisa Direta (2013)

Durante a pesquisa ainda observou-se as nomenclaturas das disciplinas que envolvem as
variáveis socioambientais. No quadro 02 são apresentadas as várias nomenclaturas utilizadas nas IES
do Estado da Paraíba. Como o tema envolve diversos assuntos, várias dessas nomenclaturas discutem
as variáveis socioambientais.

Quadro 02: Nomenclatura das disciplinas do curso de Administração das IES do Estado da Paraíba.
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NOMENCLATURAS
ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DIREITO AMBIENTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
ÉTICA, RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL
GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
RESPONSABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE
RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE E GESTÃO
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Dessa forma, de acordo com essas informações coletadas e apresentadas neste bloco 02, foi
percebido como as variáveis socioambientais estão inseridas na matriz curricular dos cursos de
Administração das Instituições de Ensino Superior do Estado da Paraíba, para assim, compreendermos
a atual formação do profissional de Administração no Estado em estudo. Nesta análise, foi possível
perceber a porcentagem dos cursos de Administração que apresentam disciplinas com variáveis
socioambientais, a porcentagem de disciplinas ofertadas por curso, o período que apresenta a disciplina,
a questão da exigência das disciplinas durante o curso e as várias nomenclaturas das disciplinas que
encontramos nessa pesquisa.
5. CONCLUSÃO
Com a pesquisa procurou-se identificar como as variáveis socioambientais estão inseridas na
matriz curricular dos cursos de Administração das Instituições de ensino superior do Estado da Paraíba,
para assim, compreendermos a atual formação do profissional de Administração no estado em estudo,
tendo em vista a emergência dos problemas na atualidade. De maneira geral, constatou-se que 77% dos
cursos de Administração do Estado da Paraíba apresentam em sua matriz curricular temas que discutam
as variáveis socioambientais, isso se justifica pelo fato das questões socioambientais serem temas
frequentes na literatura mundial, porém, a pesquisa revelou que ainda 23% dos cursos não apresentam
essas disciplinas, o que precisa ser analisado, uma vez que, esse tipo de formação é exigido ao
administrador sustentável para princípios de reflexão na comunidade acadêmica.
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No que diz respeito ao período que a disciplina é ofertada, percebe-se que os temas relacionados
às variáveis socioambientais são inseridos a maior parte depois do 5° período, ou seja, é inserido
quando o aluno já tem cursado mais de 50% do curso para cursos de 4 anos ou 8 períodos. Isso também
é uma problemática no que diz respeito ao aluno fazer uma relação das questões socioambientais com
as demais disciplinas do curso. É possível perceber a necessidade de educar e conscientizar as pessoas
em relação às questões ambientais logo no início do curso, diante do que vem ocorrendo no mundo e
dos grandes impactos gerados, é necessário mudar a forma de utilizar o meio ambiente, para que as
gerações futuras não venham a ter grandes danos e o aluno ter uma consciência critica a cerca de sua
atuação no mercado.
O paradigma cartesiano da administração se pauta na divisão do trabalho e na eficiência de todo
o processo de forma mecanicista e toda essa formação trás um impacto para a sociedade e que precisa
ser analisado, tendo em vista que, a abordagem holística propõe uma visão não fragmentada da
realidade e sim uma visão do todo, envolvendo todos os aspectos, inclusive a questão socioambiental,
incorporando conceitos da sustentabilidade na gestão de toda a cadeia. Dessa forma, as IES poderão
repensar seu modo de atuação para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que elas assumem um
papel significante para um projeto que minimize os impactos negativos socioambientais, tendo em vista
que os administradores serão os responsáveis pelos impactos das atividades econômicas nas empresas.
Propõe-se não apenas a inserção de uma disciplina que discuta o tema, mas sim uma mudança de
método aplicando temas transversais em toda graduação, pois isso não será a solução de todos os
problemas, porém poderá trazer reflexões para o desenvolvimento da sociedade nas três esferas: social,
econômico e ambiental. Essa reflexão cabe a todas as áreas, entretanto, os administradores contribuem
nas tomadas de decisão e poderão minimizar esses impactos das suas atividades econômicas.
A pesquisa não para por aqui, recomendam-se novos estudos para identificar se as universidades
trabalham com temas transversais em sua dinâmica de aula e ainda, procurar perceber como é tratada a
questão prática/práxis da responsabilidade socioambiental nas iniciativas de projetos de pesquisas ou
extensão relacionados à área. Também se torna necessário fazer uma ampliação desta pesquisa em
nível de Nordeste ou até mesmo nas IES do Brasil para se conhecer as fragilidades das grades
curriculares e propor mudanças nas mesmas. É significante a relevância de atividades pedagógicas
ajustadas na conscientização, aquisição de saberes, mudança de postura e práticas sociais, capacidade
de avaliação e envolvimento dos alunos para uma sociedade sustentável através de educação ambiental.
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Resumo: As novas práticas do fazer turismo na contemporaneidade têm por desafio-chave entender a inter-relação homem
e natureza no eixo biofílico, promovendo inclusão sócio-produtiva, apesar de que no Brasil o turismo possui vertente
macrocefálica de seu desenvolvimento sócio-econômico. O escopo do presente estudo é a partir de diagnose de
potencialidades conservacionistas e turísticas, propor ideações de práticas de turismo sustentável na localidade Cachoeira
dos Alves, situada no município de Canindé, no sertão do Ceará, especificamente no ecossistema intitulado localmente de
Serra Redonda. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho seguiu os princípios de cunho bibliográfico,
documental e exploratório e foi balizada por fundamentos teóricos sobre a relação entre turismo e sustentabilidade
ambiental e pela Lei que erigiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985/2000. A análise
qualitativa apontou para a possibilidade de tornar a Serra Redonda um espaço de preservação da natureza e visitação
turística que contemple o segmento Ecoturismo, delineando-se a proposta de intervenção, apresentando evidências das
condições atuais do atrativo natural de se tornar um destino turístico alternativo ao turismo religioso já consolidado na
região.
Palavras-chave: Unidades de Conservação. Ecoturismo. Comunidade Tradicional. Serra Redonda.
Abstract: The new practices have sightseeing in contemporary key challenge for understanding the inter-relationship
between man and nature in the shaft biofílic, promoting socio-productive inclusion, although tourism in Brazil has shed
concentrated of their social and economic development.The scope of the present study is from diagnosis of potential
conservationists and tourist propose ideations of sustainable tourism practices in the town of Cachoeira Alves, located in
Canindé in the semi-arid of Ceará, specifically the ecosystem locally called Round Saw.A methodology for the development
of the work followed the principles of bibliographical, documentary and exploratory and was limited by the theoretical
foundations of the relationship between tourism and environmental sustainability and Law who erected the National System
of Conservation Units (SNUG), Law No. 9.985/2000 . Qualitative analysis pointed to the possibility of making Round Saw
space nature preserve and tourist attraction that includes the segment Ecotourism, delineating the proposed intervention,
presenting evidence of the current conditions of the natural attraction of becoming a tourist destination alternate religious
tourism already established in the region.
Key-words: Conservation Units. Ecotourism. Traditional Community.
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1. Introdução
A inter-relação entre homem e natureza no eixo biofílico de uma existência planetária que
harmonize a interação entre seres vivos em ecossistemas naturais é o desafio-chave das novas práticas
do fazer turismo na contemporaneidade. Outro aspecto a ser considerado, é a hegemonia de um modelo
macrocefálico de desenvolvimento da economia do turismo que privilegia as capitais e regiões
metropolitanas em nosso país em detrimento de municípios com potencialidades, mas que apresentam
baixo nível de IDH – índice de desenvolvimento humano. O desafio do governo é apoiar iniciativas que
promovam inclusão sócio-produtiva e a sustentabilidade ambiental no interior do Brasil.
A presente pesquisa contemplou numa perspectiva abdutiva, o processo de investigação
propositivo, a qual identificou potencialidades turísticas e conservacionistas de um atrativo natural
nominado Serra Redonda, localizado no município de Canindé no Sertão do Estado do Ceará, cidade
nacionalmente conhecida pela prática do Turismo Religioso. A análise de arcabouço legal e da dialogia
entre autores especializados no âmbito do Turismo Sustentável, propiciaram a emergência de uma
agenda científica e sócio-política de preservação e usufruto sustentável, na perspectiva do segmento
Ecoturismo, de um ecossistema, que necessita ser enquadrado como área de conservação ambiental
para continuar a preservar para as gerações atuais e futuras, tanto das comunidades humanas, quanto
das populações animais e vegetais, ali abrigados, contribuindo para a inclusão sócio-produtiva da
comunidade autóctone que sobrevive através dos programas de transferência de renda do Governo,
numa região na qual há a maior concentração de assentamentos rurais do Nordeste.
O processo de identificação do escopo de estudo, bem como, do objeto de investigação da
presente pesquisa se deu a partir do contato de um dos pesquisadores com o Presidente da Associação
de Preservação da Natureza e da Cultura de Canindé (APRENAC) “Seu Joãozinho Caruca”, o que
causou a inquietação compartilhada por ambos de tornar pública a causa prospectada, ou seja, levar ao
conhecimento da comunidade canindeense a importância de ser criada uma Unidade de Conservação
para a região denominada Serra Redonda, onde seja preservada a configuração de fauna, flora,
nascentes de água, solo e dos demais elementos bióticos e abióticos que compõem aquele ecossistema.
É manifesta a importância do projeto em preservar também a cultura da comunidade
tradicional do entorno que contempla trinta e duas famílias carentes de uma série de insumos. A partir
dessa motivação conservacionista, o desafio político é envolvê-las no processo de criação do novo
destino turístico, o qual será a Área de Relevante Valor Ecológico da Serra Redonda (ARIE) ou outra
área de proteção similar, a depender dos norteamentos a serem delineados a partir de estudos mais
acurados.
Com o tema definido, esta pesquisa instiga algumas problematizações como: Qual a
importância de transformar a Serra Redonda em espaço de preservação voltado ao turismo promovendo
inclusão sócio-produtiva? Quais os caminhos legais que são oferecidos para a criação de uma área de
preservação? O que os moradores da localidade Cachoeira dos Alves sabem sobre educação e
consciência ambiental? Que benefícios a criação dessa Unidade de Conservação trará à comunidade do
entorno da Serra Redonda e para o município de Canindé numa proposta de combate à macrocefalia
econômica do desenvolvimento do turismo no Brasil?
A pesquisa traz como objetivo geral deste trabalho a verificação das possibilidades de
tornar a Serra Redonda, situada no Sertão pobre do Ceará, um espaço de preservação da natureza e de
visitação turística com o cunho de Ecoturismo, delineando proposta de intervenção, analisando as
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condições atuais do atrativo natural de se tornar um destino turístico, identificando possíveis impactos à
rotina da comunidade autóctone, após a intervenção do Estado e do Trade Turístico.
O presente artigo científico, na instância conceitual, desenvolveu uma análise crítica e
reflexiva sobre os aspectos geológicos, recursos hídricos, biodiversidade, bem-estar social cuja área
rural é do município de Canindé-CE, onde se situa a Serra Redonda. O balizamento teórico do presente
trabalho de pesquisa deu-se sob égide da revisão de literatura sobre conceitos de espaços preservados
com aproveitamento para o turismo, turismo sustentável, processos de conservação de áreas naturais e
marco legal e ecoturismo. Para iniciar a exposição do estudo se fez necessário conhecer e evidenciar
aspectos do ambiente socioeconômico e geográfico do município de Canindé. Há aportes do campo
empírico, através de estruturação de estudo de caso, contemplando aspectos propositivos de
transformação do atrativo natural Serra Redonda em destino turístico de forma sustentável. A
conclusiva do trabalho de investigação contemplou aspectos relacionados ao desafio político de se
praticar o turismo sustentável no município de Canindé, bem como, o de disseminar a Cultura da
Sustentabilidade Ambiental, potencializando o desenvolvimento socioeconômico da região,
diversificando atrativos na vertente natural e ecossistêmica.
2. Sustentabilidade Ambiental no Turismo: Conceitos e Aspectos do Ecoturismo
Sustentabilidade tem haver com continuidade, durabilidade, algo que se sustenta por muito
tempo. A partir de 1960, a comunidade internacional começou a se preocupar em dar limites ao
desenvolvimento econômico com relação à degradação dos recursos naturais e ao consumo excessivo,
comportamento típico da sociedade à época, como da contemporânea. O Crescimento econômico em si
não é garantia de qualidade de vida. É consenso que a industrialização tem provocado danos ambientais
e esgotamento de recursos não renováveis. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007, grifo
nosso).
A necessidade do desenvolvimento sustentável também deve abarcar as populações
humanas. A desigualdade social é agente de desequilíbrio ecológico, tanto a pobreza extrema como o
acumulo de riquezas aceleram a destruição da biosfera. Para combater esse problema é premente a
distribuição de renda no âmbito de todo o planeta. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007).
Uma definição acatada pelas Nações Unidas para desenvolvimento sustentável foi gerada pelo relatório
Brundtland1, em 1984:
Desenvolvimento sustentável é a atividade que harmoniza o imperativo do crescimento
econômico com a promoção de equidade social e a preservação do patrimônio natural,
garantindo assim que as necessidades das atuais gerações sejam atendidas sem comprometer o
atendimento das necessidades das gerações futuras. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO,
2007, p. 18).

A Organização Mundial do Turismo (OMT) conceitua a sustentabilidade na “indústria” do
turismo como sendo uma prática:

1

Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” em inglês Our Common Future foi apresentado em 1987 pela
Organização das Nações Unidas (ONU) com a proposta do desenvolvimento sustentável para planeta, no qual seja
contemplados simultaneamente o social e o ambiental. A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a
Comissão responsável pelo relatório, daí a referência do relatório a seu nome.
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

[...] ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como ética e
socialmente equitativo para as comunidades locais. Exige integração ao meio ambiente natural,
cultural e humano, respeitado a frágil balança que caracteriza muitas destinações turísticas, em
particular pequenas ilhas e áreas ambientalmente sensíveis. (FRAGA, 2003, p. 3).

No conceito da OMT, o turismo é fomentador de inclusão socioeconômica, interpreta o
meio ambiente como área de socialização, tudo em concordância com a manutenção da integridade
ambiental, muitas vezes frágil. O desenvolvimento de um atrativo turístico para ser considerado
sustentável deve preservar o modo de vida atual para as próximas gerações. Pode ser analisado em
quatro áreas:
Comunidade objeto: Significa definir para quem se destina o desenvolvimento sustentado.
Horizonte de tempo: Significa determinar os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos
e estabelecer uma agenda.
Dimensões: A sustentabilidade no turismo refere-se ao meio ambiente, à identidade cultural e a
qualidade de vida das comunidades receptoras representadas pela prosperidade econômica e
pela sensação de bem-estar.
Reponsabilidades: Definição dos agentes principais e compartilhamento das responsabilidades
(IGNARRA, 2011, p. 168).

Quando se trata de ecoturismo um item primordial é avaliar a capacidade carga. Os serviços
turísticos podem ser ampliados, mas os recursos naturais não. Há muita discussão com relação à
aferição da capacidade de carga de um recurso turístico, a qual pode ser mensurada levando em
consideração “o número máximo de visitantes por período de tempo em que uma determinada área
pode suportar, sem que ocorram alterações nos meios natural e cultural” (IGNARRA, 2011, p. 169).
A avaliação de Impacto Ambiental começa com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que
gera um diagnóstico ambiental, que tem o intuito de identificar, prevenir, medir e interpretar os
impactos ambientais. Após o EIA vem o Rima (Relatório de Impacto Ambiental) O Rima avalia o
projeto turístico o qual está envolvido o ecossistema até o exame metódico dos impactos ambientais
sofridos durante a implementação do empreendimento. (TAVARES JR., 1997 apud DIAS, 2008).A
capacidade de Carga pode ser mensurada por indicadores construídos com base nos fatores físicos,
psicológicos, sociais e econômicos, os quais estão imersos o atrativo turístico. Esses indicadores
dependerão de permanente monitoramento dos fluxos turísticos, tomando com base as seguintes
características:
Adaptabilidade às características de cada área de conservação e de cada tipo de público.
Confiabilidade nos resultados obtidos.
Aplicabilidade imediata.
Processo sistêmico.
Coleta contínua de informações, com possibilidades de processos cumulativos de dados.
Informações focadas nas questões do manejo dos atrativos. (IGNARRA, 2011, p. 172, grifo
nosso).

O Ecoturismo exige sério compromisso com a natureza que por sua vez se traduz em
responsabilidade social. A Ecoturism Society oferece uma definição elaborada para o seguimento:
“Ecoturismo é a viagem responsável a áreas naturais, visando preservar o meio ambiente e promover o
bem-estar da população local”. (LINDBERG; HAWKINS, 2005, p. 17).
Para os autores Lindberg e Hawkins (2005, p. 18):
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Ecoturismo é provocar e satisfazer o desejo que temos de estar em contato com a natureza, é
explorar o potencial turístico visando à conservação e desenvolvimento; é evitar o impacto
negativo sobre a ecologia, a cultura e a estética.

Portanto, esse tipo de turismo é ideal para ser realizado em áreas de conservação.
Quanto à EMBRATUR (1994, p. 16) o Ecoturismo é entendido da seguinte forma:
Segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e
cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por
meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

Natureza e humanidade são o mote central do ecoturismo, ou melhor, promover o equilíbrio
dos seres humanos entre si e com a natureza, a fim de evitar o esgotamento dos recursos naturais e
culturais, como ainda socializá-los equitativamente com as comunidades residentes nos locais onde se
realização as práticas turísticas. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). Para legitimar
práticas turísticas em áreas de preservação é preciso que “se compreende o Ecoturismo, como uma
atividade que se materializa pela interação e experienciação do ambiente de forma sustentável.”
(BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008, p. 15). No ecoturismo a infraestrutura deve ser mínima
a fim de evitar descaracterização e degradação do meio ambiente. Estando esse tipo de turismo se
desenvolvendo em Unidades de Conservação (UCs), o cuidado deve ser maior no sentido de não se
fazer equipamentos gigantescos e de minorar o número de turistas, pois se tratam de estruturas
ambientais especialmente frágeis (CRUZ, 2003).
O turismo de massa jamais seria compatível com a sustentabilidade de uma Unidade de
Conservação. O ecoturismo se desenvolve nos ecossistemas naturais, enquanto do turismo de massa
deve se restringir aos centros urbanos, desde que devidamente planejados para receber a demanda
(CRUZ, 2003). Para que uma Unidade de Conservação (UC) receba ecoturistas é indispensável à
elaboração do plano de manejo pelo Conselho Gestores da UC. Esse plano preestabelece os objetivos
gerais da UC, o zoneamento da área, normas de uso, monitoramento e avaliação. Todos os atores do
turismo devem estar envolvidos na elaboração do plano de manejo, a comunidade originária,
operadoras de turismo, Organizações Não-Governamentais(ONGs), poder Públicos e cientistas de
várias áreas (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). O Conselho Gestor da UC deve elaborar
um Plano Estratégico para ser aplicado em alguns anos. Esse plano deve definir a missão, visão,
valores, principais objetivos do grupo para com a Unidade de Conservação e encaminhar a elaboração
do plano de manejo da região-alvo (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2007).
3. Unidades de Conservação e Marco Legal
Unidades de Conservações (UCs) são áreas que apresentam características peculiares e
concentram diversidade de populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas
jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010). A
primeira conquista com relação a um habitat oficialmente protegido no Brasil ocorreu em 1934, com a
criação da Floresta Nacional de Lorena em São Paulo. Em 1937 foi criado o primeiro parque, o Parque
de Itatiaia, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (REVISTA SISTEMA NACIONAL...,
2011).
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225 assegura um “meio ambiente
ecologicamente equilibrado”, cuja preservação ambiental é de responsabilidade do poder público. A
partir dessa base constitucional surgiu a implantação e gestão do Sistema de Unidades de Conservação,
intitulado de SNUC. A Lei nº 9.985, que criou SNUC foi sancionada em 18 de julho de 2000 e é
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reconhecidamente um avanço na construção de uma rede de áreas de conservação no país
(BENSUSAN, 2006).
Segundo o art. 22 da Lei do SNUC “as Unidades de Conservação são criadas por ato do
Poder Publico” sendo necessário um projeto de lei precedido de estudos técnicos que definam a
categoria a ser criada. Existem determinadas categorias que exigem consulta pública, a ser realizada em
local, dia e hora predeterminada. Nessa reunião da população opinará sobre criação da Unidade de
Conservação (UC) (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010).
É válido ressaltar que há exemplos de Unidade de Conservação que foram criadas baseadas
em estudos preexistentes, os quais foram realizados por Organizações Não-Governamentais (ONGs)
ambientalistas e institutos de pesquisa (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010). O SNUC divide as Unidades
de Conservação em dois grupos: as de Proteção Integral, em que é permitido o uso indireto dos
recursos naturais (o turista pode contemplar a natureza, fazer piquenique, tomar banho, fazer mergulho,
trilha, ter aulas de educação ambiental, rapel...); e de Uso Sustentável, cujos recursos naturais podem
ser coletados e usados comercialmente ou não.
O grupo das Unidades de Proteção Integral é categorizado da seguinte forma pelo art. 8º do
SNUC: I - Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural;
V - Refúgio da Vida Silvestre. No grupo das Unidades de Uso Sustentável estão as categorias
enumeradas pelo art. 14 da Lei do SNUC: I- Área de Proteção Ambiental; II - Área de Relevante
Interesse Ecológico; III - Floresta Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI Reserva de Desenvolvimento Sustentável e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.As Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) e Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) são idênticas em suas
formas de existir, mantêm o propósito de resguardar características naturais extraordinárias,
biodiversidade e o bem-estar das populações humanas. O que difere a ARIE da APA é quanto à
ocupação humana, sempre menor ou inexistente e geralmente ARIEs têm áreas de menor extensão.
Outra semelhança, a lei prevê, levando-se em consideração os limites constitucionais, que tanto na
APA quanto na ARIE podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma
propriedade privada localizada dentro da Unidade de Conservação (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010).
A qualquer momento, uma UC pode mudar de categoria, como prevê o § 5º do art. 22 da
Lei do SNUC:
§5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou
parcialmente em unidade do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta
estabelecidos no § 2º deste artigo (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013).

Observa-se que a área de Uso Sustentável só poderá ser transformada em área de Proteção
Permanente por ato da esfera do poder executivo que a elegeu incialmente, um exemplo hipotético: O
prefeito de Canindé que criou a ARIE da Serra Redonda é o mesmo que a transformará em Parque
Natural Municipal da Serra Redonda. Da mesma forma, uma nova lei, de mesmo nível hierárquico,
poderá ampliar os limites de preservação de uma Unidade de Conservação, desde que respeitados
procedimentos de consulta que identifiquem a localização, a dimensão e os limites adequados para a
unidade - § 6º do art. 22 da Lei do SNUC (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013). As unidades de conservação
devem possuir zonas de amortecimento e, quando convierem, corredores ecológicos. As Zonas de
Amortecimento são definidas na lei que criou UC, caso não estejam definidas nessa lei, estarão no
Plano de Manejo. Os limites das zonas de amortecimento variam de 500 metros a 10 quilômetros
(OLIVEIRA; BARBOSA, 2010).
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O SNUC descreve as Zonas de Amortecimento como importantes para minimizar os
impactos negativos sobre as unidades e garantir a continuidade dos processos biológicos relevantes
para manutenção da biodiversidade. Quanto aos corredores ecológicos, auxiliam na troca de genes
entre áreas protegidas e facilitam a sobrevivência de espécies que precisam de áreas maiores do que
aquelas definidas para Unidade de Conservação. Todas as informações necessárias para Criação de
Unidade de Conservação estão acessíveis na Lei 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidade
de Conservação. Também podem ser consultadas publicações, manuais editados pelo Governo Federal
que auxiliam na intepretação da citada Lei (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013).
O Centro Nordestino de Informações sobre Plantas da Associação Planta do Nordeste
(CNIPPNE) construiu um banco de dados representativos de conservação no Bioma Caatinga nos
Estado da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. As
informações do CNIPPNE dão conta que das 384 Unidades de Conservação existentes nos estados
citados, apenas 146 unidades têm efetiva proteção, e dessas somente 123 estão no semiárido. Levando
em consideração a área correspondente a Caatinga é de aproximadamente 85 milhões de hectares, esse
bioma conta com apenas 5,7 milhões de hectares protegidos.
O Ceará é o primeiro em número de UCs, em seguida vem Bahia, Paraíba e Piauí. Os
Gráficos 1 e 2 seguintes ilustram essa afirmativa:
Gráfico 1 - Número Total de UCs no Bioma Caatinga - Área (ha) de UCs no Bioma Caatinga
por Estado

Fonte: Centro Nordestino... (2013).
Gráfico 2 - Número Total de UCs no Bioma Caatinga - Área (ha) de UCs no Bioma Caatinga por
Estado
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Fonte: Centro Nordestino... (2013).
Tabela 1 - Número Total de UCs no Bioma Caatinga - Área (ha) de UCs no Bioma
Caatinga por Estado
Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Proteção integral

972.261,60

68.168,29

40.692,51

604,53

1.081.726,93

Uso Sustentável

2.824.629,25

1.794.118,11

4.820,00

58.543,81

4.682.111,17

Total

3.796.890,85

1.862.286,40

45.512,51

59.148,34

5.763.838,10

Fonte: Centro Nordestino... (2013).

A Área de Preservação Ambiental (APA) da Serra de Baturité foi a primeira UC criada no
Ceará. O Decreto nº 20.956 de 18 de setembro de 1990, alterado pelo Decreto nº 27.290, de 15/12/2003
reconheceu uma área de 32.690 hectares (trinta e dois mil, seiscentos e noventa hectares), na qual estão
situados os municípios Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti e
Redenção, como uma Unidade de Conservação de Uso Direto (SEMACE, 2013). A Serra de Baturité se
consolidou como um dos mais atraentes destinos turísticos do Estado. Oferece rede hoteleira para todos
os gostos e poderes aquisitivos. Os municípios de Guaramiranga e Pacoti têm calendário de eventos
turísticos formatados, com destaque para O Festival de Teatro e Jazz de Guaramiranga e a Feira de
Negócios e Turismo do Maciço de Baturité (FENETUR) em Pacoti. O Ecoturismo e Turismo de
Aventura têm suas representações pelas Caminhadas, Rapel e Vôo livre (SEMACE, 2013).
Outra Unidade de Conservação bem sucedida está localizada entre as cidades de Crateús no
Ceará e Buriti dos Montes no Piauí, é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra das Almas. A
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconheceu
Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) como Posto Avançado da Reserva da Biosfera por conter
uma porção expressiva da Caatinga, são 6.146 hectares de área protegida. O Ministério do Meio
Ambiente a classificou como de alta importância para a conservação. Esta UC é gerida pela Associação
Caatinga desde 28 de outubro de 1998. A inauguração formal da Unidade de Conservação ocorreu em
21 de setembro de 2000 (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2007).
Ao longo dos anos a Reserva Natural tem demonstrado grandes avanços nas áreas de
pesquisa científica, ecoturismo, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, envolvendo para
tanto a comunidade do entorno, a qual se favorece economicamente e em qualidade de vida. Para evitar
a caça e queimadas nessa UC foram implantadas unidades agrossilvopastoris em duas comunidades e o
projeto Apague essa Ideia (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2007). A RNSA possui estrutura para
visitação que se traduz ao todo em dois centros de visitantes, com alojamento para 20 pessoas,
cozinhas, refeitórios, área de descanso e para exercício ao ar livre, energia solar e convencional,
telefone, internet, auditório com capacidade para 30 pessoas, um laboratório, viveiro para produção de
mudas, meliponário2, cinco trilhas, mirante, etc.Dentre os muitos desafios da RNSA, o compromisso

2

“Meliponário é o nome do local onde ficam as colmeias”. (PROVÁRZEA/IBAMA, 2005, p, 16).
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com a conservação da biodiversidade a longo prazo esbarra na dificuldade de aumentar a conectividade
com outros ambientes naturais menos alterados, a fim de garantir a biodiversidade e fluxo de genes.
4. Percurso Metodológico
A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa seguiu dois princípios
norteadores, sendo o primeiro de cunho bibliográfico e documental, e as leis correlatas, principalmente
as que erigiram o SNUC (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013), nas quais a pesquisa foi fundamentada,
discutida e analisada. A segunda vertente foi desenvolvida em forma de uma pesquisa de campo, cuja
coleta de dados foi de extrema importância para a análise e desenvolvimento desse trabalho, figurando
como sujeitos da pesquisa os moradores situados na área e/ou no entorno do perímetro a ser
preservado.Alguns dos moradores, sujeitos da pesquisa, são dependentes diretos dos recursos advindos
da Serra Redonda. Ela tem parte de sua extensão no distrito de Cachoeira dos Alves, área definida para
esse estudo. Os critérios relevantes para a escolha dos entrevistados foi o tempo de residência na
localidade e sua ligação com a Serra Redonda.
Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram a análise
documental bem como questionário estruturado aberto e entrevistas semi-estruturadas, através dos
quais os habitantes da localidade puderam responder as perguntas de acordo com a sua vivência e
conhecimento.
Usou-se, como critério de escolha, que os moradores tivessem fixado moradia na área há no
mínimo de 20 anos, dessa maneira eles teriam condições de falarem sobre a importância da preservação
do atrativo natural. Optou-se pelo desenvolvimento de uma análise qualitativa dos dados, com aportes
de processo crítico e reflexivo na interpretação dos repertórios coletados. A metodologia caracterizouse também como observação participante, sob modo de investigação do estudo de caso, em que a
vivência e convivência do pesquisador com os atores sociais envolvidos no estudo contribuíram na
descrição e reflexão dos saberes e processos estudados. Segundo Yin (2001), para uma pesquisa que
utiliza como modo de investigação o estudo de caso, cinco componentes são importantes: as questões
de estudo; as proposições de estudo; a(s) unidade(s) de análise; a lógica que une os dados às
proposições; e os critérios de interpretação das descobertas. A presente pesquisa teve caráter
exploratório e foi conduzida segundo uma lógica abdutiva, isto é, conexão interativa entre campo
empírico e teoria. Conforme sugerido em Charreire e Durieux (2003), isto significa que ao longo de
toda a pesquisa procurar-se-á realizar idas e vindas entre a teoria e o campo empírico, visando
constantemente se apropriar da complementaridade dos mesmos. O percurso teórico perdurou durante
toda a pesquisa, justamente pelo caráter abdutivo da mesma, significando que constantemente voltouse ao referencial teórico para acrescentar novos elementos que emergiram através das informações
advindas do campo empírico.
5. Estudo de caso: transformação do atrativo natural Serra Redonda em área de conservação e
destino turístico
Canindé é um dos 184 municípios do Ceará e está localizado na porção Centro-Norte do
Estado. Distante 114 km, em linha reta, da Capital. O município se ergueu em um espaço
predominantemente do bioma Caatinga e Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial. (IPECE, 2012).
Ocupa uma área territorial de 3.218,42 km² e tem população de 74.486 habitantes (IBGE/CENSO,
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2013a). As vias de acesso são BR-020; CE-257; CE-065; CE-456 e CE-341 (BRASIL. MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010).
O município de Canindé está inserido no bioma Caatinga. Esse bioma é único, mesmo
estando no semiárido é rico em variedade paisagística, biológica e endemismo. Apesar de tamanha
importância, a Caatinga tem sofrido o flagelo da degradação. Desmatamento e queimadas são práticas
frequentemente usadas no preparo do solo para agropecuária. A alteração dos ecossistemas como a
destruição da cobertura vegetal nativa resvala nas populações silvestres, na qualidade da água e no
equilíbrio do clima e do solo. (BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO...,
2010). Para Ab’Sáber (2003) a semiaridez da Caatinga se deve em parte ao fato da massa de ar
equatorial continental (EC) ser responsável pelas chuvas nas depressões interplanálticas nordestinas.
Segundo ele, as condições meteorológicas do Atlântico centro-ocidental favorecem as células de alta
pressão atmosférica a penetrar nos sertões, durante o inverno austral. Quando a massa de ar tropical
atlântica, juntamente a atuação dos ventos alísios não encontram condições favoráveis para chegar de
leste para oeste, somente a Zona da Mata é beneficiada no inverno (verão chuvoso).
A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, mas histórica e culturalmente vem
sendo desprezado. Possui uma rica biodiversidade, que, segundo Maia (2012, p. 20/22), operam
incontáveis interações, as quais permitem aos seres vivos viverem mesmo em condições desfavoráveis.
Ainda se sabe pouco sobre essas interações, todavia a citada autora conclui que ao se interromper os
ciclos naturais a estabilidade do sistema degenera gradualmente.
A cidade de Canindé é conhecida mundialmente por abrigar a segunda maior peregrinação
no mundo, realizada em devoção a São Francisco de Assis, aqui chamado ainda de São Francisco das
Chagas (de Canindé). O município só perde em romaria franciscana para cidade de Assis na Itália, local
atribuído o nascimento do santo. A visitação gera divisas, não só para Canindé, como para aos demais
municípios do Ceará e até outros Estados do país (SILVA, 2007).
A origem do topônimo Canindé, segundo dados coletados junto à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município no ano de 2012, tem relação com o rio
homônimo que corta a cidade, onde havia em grande abundancia araras negras que habitavam as matas
ciliares, essas eram da espécie denominada popularmente Canindé, nome científico Ara ararauna.
Para saber o grau de desenvolvimento de uma região, no caso Canindé, a renda per capta ou
rendimento per capita é de grande valia. (MANKIW, 2001 apud BRASIL. MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010). O município de Canindé é o que detém a maior renda
per capita no Território dos Sertões de Canindé3, a saber, R$ 3.210,00 (BRASIL. MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010). O Território dos Sertões de Canindé é composto pelos
municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Madalena, Paramoti, e Itatira.
Aproximadamente dois milhões de pessoas transitam somente pela área urbana do
município durante os festejos alusivos ao santo padroeiro e nos meses subsequentes ao novenário. O
evento acontece normalmente no período trinta setembro a quatro de outubro, dia de São Francisco
(GOMES, 2013). Conforme informação do Ministério do Desenvolvimento Agrário Território da
Cidadania “a base da economia que movimenta o comércio nos Territórios dos Sertões de Canindé vem
do turismo religioso, especificamente para o município de Canindé e principalmente nos meses de
3

Território de Sertões de Canindé faz parte do Programa do Governo Federal Território da Cidadania. O Programa objetiva
promover cidadania e desenvolvendo econômico sustentáveis para os municípios através de Políticas Públicas integradas
entre população, Governo Federal, estados e municípios.
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setembro e outubro” (BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010, p.
214). Isto se reflete no setor de Serviços, que corresponde a 77,59% do Produto Interno Bruto (PIB)
dessa urbe. (IPECE, 2012). Os maiores saldos das atividades econômicas no Território Sertões de
Canindé se traduzem pela hotelaria e alimentação, as quais têm ligação direta com a atividade turística
na região. Também graças ao turismo houve uma ampliação de postos de trabalho formal (PINHEIRO,
2011).
A economia no meio rural se baseia na agricultura familiar e artesanato. Uma feira
itinerante, a qual visa fomentar o comércio da produção campesina, instala-se de forma improvisada
nas sedes dos municípios do Território dos Sertões de Canindé (BRASIL. MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010). Na cidade de Canindé a feira acontece às quartas-feiras,
na chamada Praça Azul. Nela são oferecidos artigos in natura como frutas, legumes e grãos,
artesanatos, também merendas e cafés, todos produzidos por famílias rurais dos seis municípios
(BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO..., 2010). A feira se tornou uma
alternativa que aquece o intercâmbio financeiro entre sede e zona rural.
5.1 O Atrativo Natural Serra Redonda
A Serra Redonda é um ecossistema com características de “ilha de umidade”, localizada no
perímetro rural da cidade de Canindé-CE, a cerca de 30 km da sede do município, compreende as
localidades denominadas Barra do Curu, Cachoeira dos Alves, Corrente, Oiticica, Piedade e Vazante
do Curu. Apresenta-se como um atrativo turístico em potencial e é de extrema importância para a
continuidade do Bioma Caatinga. É comparada a um oásis no deserto. Constitui em sua paisagem, a
distância, um mosaico de tons de verde, cinza e amarelo, isso durante a estiagem, mas é de profusão
verde durante as chuvas. A Serra possui zonas com vocação para proteção permanente, onde estão os
“olhos d’agua”, outras seriam de manejo sustentável, no entanto, ainda não existem estudos técnicocientíficos para a região, que investiguem sua multidisciplinaridade, ou seja, pesquisas envolvendo as
áreas de biologia, zoologia, geografia, sociologia, etc (IGNARRA, 2011, grifo nosso). Ao se tornando
uma área de reserva é imperativo a elaboração do Plano de Manejo, exigência contida no Art. 27, §1º
da Lei nº 9.985/2000 (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013).
As informações dos camponeses residentes indicam que algumas espécies animais
endêmicas já foram extintas em razão de ações antrópicas antigas (SERRA REDONDA, 2012). No
cume da serra, a temperatura amena, por estar em um dos pontos mais altos do município, com
aproximadamente 968 metros de altitude, segundo a última medição (SERRA REDONDA, 2012).
O turismo desponta como uma forma de manter o atrativo natural preservado e desenvolver
econômica e socialmente a região (IGNARRA, 2011). Essa futura Unidade de Conservação é ainda
desconhecida da maioria dos canindeenses, como também dos turistas, peregrinos e romeiros que
visitam o município. O local apresenta condições para contemplação paisagística, presença cênica
quase intocada, com exuberância de fauna, flora, recursos hídricos e formações rochosas. O microclima
da região favorece o aparecimento de espécies raras da flora da Caatinga tornando o ambiente
agradável. Esses fatores favorecem a visitação turística controlada e em pequena escala, característica
do ecoturismo, que visa a minimização dos efeitos negativos da presença humana em ecossistemas
frágeis como esse (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008, grifo nosso).
Em linhas gerais, a Serra Redonda se enquadra na categoria de Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE), pois se tratar de uma área, possivelmente, com menos de 5.000 há (cinco mil
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hectares) segundo o Presidente da APRENAC, tem pouca ocupação humana, apresenta características
naturais excepcionais que representam o lar de exemplares raros da biota regional, fragilidade natural
que requer cuidados especiais por parte do Poder Público, entre outros (BRASIL. LEI Nº 9.985, 2013,
grifo nosso).
Existe ainda, a perspectiva de geração de emprego e renda para o município de Canindé,
com a abertura da Serra Redonda para visitação turística. Outra vantagem está no incentivo financeiro
para os municípios que fazem parte do SNUC, através do Repasse do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) Ecológico. “A receita real de ICMS Ecológico repassada
aos municípios pela simples existência de unidade de conservação em seus territórios foi de R$ 402, 7
milhões em 2009”. (REVISTA SISTEMA NACIONAL..., 2011, p. 13). Além dos benefícios
ecológicos gerados pela criação dessa UC, o município de Canindé também receberá mais recursos do
Estado para investir em Desenvolvimento Sustentável.
A Serra Redonda vem sofrendo com as “queimadas”, ou seja, método primitivo de limpeza
do terreno para receber futuras plantações, usado comumente na agricultura familiar de subsistência.
As “queimadas” causam danos ambientais, como incêndios no sopé da serra, com riscos de se
aproximarem dos chamados “olhos d’água”. Essas nascentes secam ao perderem a cobertura vegetal
nativa, somente sendo possível a sua recuperação após reflorestamento das áreas atingidas (SERRA
REDONDA, 2012).
Outro problema que atinge especificamente as populações animais, é a caça. Essa prática é
realizada em pequena proporção, e na maioria das vezes, pelos sertanejos residentes no local, os quais
complementam a dieta e renda de suas famílias, caçando animais silvestres, principalmente durante os
períodos de escassez. Apesar de, parecerem inexpressivas, essas ações têm se tornado recorrentes e
contribuem para a diminuição do número de indivíduos das espécies existentes nesse habitat, dentre
elas algumas que já estão na lista de ameaçadas de extinção (SERRA REDONDA, 2012).
5.2 Serra Redonda: Proposição de Criação de Unidade para a Prática de Turismo Sustentável
A construção dos resultados dessa pesquisa foi se desenvolvendo durante os anos de 2012 e
2013. Várias visitas de campo foram empreendidas, ocasiões em que foram realizadas entrevistas
individuais e em grupo semiestruturadas com os habitantes de uma das localidades do entorno da Serra
Redonda, denominada Cachoeira dos Alves. Nessas ocasiões, também foram aplicados questionários
estruturados abertos, realizada entrevista com membros da Associação de Pequenos Produtores de
Cachoeira dos Alves e feitos registros fotográficos e videográficos das belezas naturais. Do contato
com o povo da região e a natureza expressiva da serra, entorno e percurso de campo, tornou-se mais
concreta para o pesquisador a necessidade de intervenção governamental, para que haja preservação da
diversidade ecológica e permanência das famílias tradicionais de forma digna.
Os moradores se mostram receptivos à legalização do atrativo natural, pois veem na
proposta, uma chance de serem notados nos seus anseios e carências. A seguir, tem-se uma planilha
que melhor revela opiniões e condições de vida, por amostragem, dos moradores do entorno da Serra
Redonda:
Tabela 2 - Resultado dos Questionários Semiestruturado
Tempo
Renda
Terras:
Residência
insuficiente
Próprias ou
(anos)
(%)
Terceiros
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(%)
Sujeito
A
Sujeito
B
Sujeito
C
Sujeito
D
Sujeito
E
Sujeito
F

28

Sim

Terceiros

32

Sim

Terceiros

42

Sim

Terceiros

44

Sim

Terceiros

52

Sim

Terceiros

(%)
Olho
D’água
Carros
Pipas
Carros
Pipas
Carros
Pipas
Rio

(%)

(%)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Carros
Sim
Pipas
66,5
100
100
Carros
100
Médias 42
pipas
Fonte: Instrumentais da Pesquisa Aplicados na Localidade Cachoeira dos Alves.
55

Sim

Terceiros

Sim
83,5 a favor

Observa-se que os membros do grupo escolhido para entrevista têm em média 42 anos de
residência na localidade, praticamente o mesmo tempo de suas existências terrestres. Consideram na
totalidade que os lucros oriundos da agricultura e culturas afins não os permitem viver com dignidade.
As terras que plantam e criam pertencem a terceiros, aos quais pagam renda. Os carros pipas, em
tempos de seca, são a única fonte de água potável. Mesmo enfrentando todas as intempéries querem
continuar a viver na zona rural e no tocante ao mote desse trabalho, comungam do sentimento de que a
natureza é dada por Deus e por isso deve ser preservada, para que também as secas não aumentem nos
próximos anos com o desequilíbrio climático.
Somente através de uma Lei que transforme a Serra Redonda em Unidade de Conservação
nos parâmetros do SNUC, esse patrimônio natural de Canindé poderá se perpetuar. Infelizmente, é de
fácil constatação a responsabilidade direta de alguns moradores com relação à extinção de espécies
vegetais nativas como cedro, sabiá, ameixa, bálsamo, jatobá, barriguda, macambira, oiti e de animais
como mambira (tamanduá), tatu, onça, macaco-prego, cobra caninana, caititu, jacu, veado, etc. Essas
baixas nas populações são ocasionadas pela caça e abertura de roças no topo da Serra, as quais são
utilizadas as antigas queimadas.
A ameaça de se tornarem essas áreas áridas e a extinção dos olhos d’água se intensificam
ano após ano. Também há de se levar em conta que esses seres humanos veem no ecossistema a tábua
de salvação, quando o período de seca se estende como o que atualmente é vivenciado no semiárido
nordestino. Soa como paradoxo a última afirmação, mas sim, é graças aos animais silvestres que é
oferecida parte da proteína animal à dieta dos camponeses, inclusive com a possibilidade de venda das
caças para apreciadores de carnes exóticas. A água que não tem no rio ou na ausência dos carros pipas
é retirada com muito sacrifício, subindo rochas íngremes, em torno de 2.500 metros do olho d’água
mais próximo. O sertanejo acredita ainda, que abrindo clareiras no cume da Serra ele consegue a
sustentação de seus roçados, ou seja, as plantações vingam, mesmo com poucas chuvas, pois, para ele,
as alturas “seguram o molhado”.
Para a maioria dos moradores, o cuidado com a preservação do meio ambiente é
importante, demonstrando uma noção mínima de consciência ambiental. No entanto, no momento em
que está em jogo a própria sobrevivência, a sustentabilidade dos recursos naturais é assunto secundário.
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A Unidade de Preservação, a exemplo dos casos aqui citados é fonte de renda para comunidades
autóctones, o que provavelmente ocorrerá com Serra Redonda e todos os distritos que a cercam. O
Ecoturismo é uma alternativa para o Canindé Rural e Urbano e garantia de preservação ambiental. A
sazonalidade na sede do município e a permanência curta do turista ou peregrino podem ser
minimizadas com a oferta de um novo seguimento. O homem do campo pode ter uma fonte de renda
extra e continuada, que não se limite a quadra invernosa. Em nada, as duas modalidades se anulam,
turismo religioso e ecoturismo. Numa terra que tem São Francisco como padroeiro, que também é o da
ecologia seria um casamento perfeito.
Os caminhos legais para transformar a criação de uma Unidade de Conservação, seguem os
seguintes os trâmites.

Quadro 1 - Passo a Passo para Criação de Unidade de Conservação
1. Identificação da demanda pela criação da unidade: sociedade civil, comunidade científica, poder
público, etc.
2. Elaboração dos Estudos Técnicos: poder público por meio de seus órgãos executores ou por meio de
consultorias contratadas.
2.1. Vistoria da área:
2.1.1. levantamento de dados planimétricos e geográficos; e
2.1.2. laudo acerca dos fatores bióticos e abióticos da área;
2.2. Levantamento Socioeconômico:
2.2.1. presença de comunidades indígenas e tradicionais; e
2.2.2. diagnóstico das ações antrópicas, como formas de uso do solo. 2.3. Elaboração do Diagnóstico
Fundiário dos imóveis:
2.3.1. levantamento da cadeia sucessória dos imóveis;
2.3.2. Identificação das áreas de domínio público e privado; e
2.3.3. avaliação do valor de mercado de 1 ha de terra na região (no caso de UC de proteção integral). 2.4.
Elaboração da Base Cartográfica abrangendo: 2.4.1. limites políticos;
2.4.2. fitofisionomia;
2.4.3. hidrografia; 2.4.4. uso do solo;
2.4.5. altimetria;
2.4.6. malha viária; e
2.4.7. áreas sob alguma forma de proteção (Terras Indígenas; Unidades de Conservação; Áreas de
Mineração; e Áreas das Forças Armadas).
3. Encaminhamento ao Órgão de Meio Ambiente (Ministério do Meio Ambiente; (...) e Secretarias
Municipais de Meio Ambiente) para a elaboração de pareceres técnico e jurídico.
4. Encaminhamento a outros órgãos da estrutura do Poder Executivo, que tenham algum tipo de interesse
alcançado pela criação da Unidade.
5. Realização de Consulta Pública.
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6. Encaminhamento, ao Chefe do Poder Executivo, dos seguintes documentos: 6.1. Solicitação dos
moradores, em se tratando de Reservas Extrativistas ou de Desenvolvimento Sustentável; 6.2. Estudo
Técnico que justifique e embase a criação da Unidade de Conservação, os limites propostos e a categoria
de manejo definida, incluindo diagnóstico expedito sobre a situação fundiária da área, em se tratando de
Unidades de Conservação de domínio público, bem como mapa de situação e de perímetro da Unidade
proposta;6.3. Pareceres Técnico e Jurídico elaborados pelo Órgão de Meio Ambiente; 6.4. Manifestação
dos outros órgãos públicos interessados; 6.5. Ata da Audiência Pública realizada;6.6. Minuta do Decreto
de declaração da área como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação, com a respectiva
Exposição de Motivos; e 6.7. Minuta do Decreto de criação da Unidade, ou do Projeto de Lei a ser
enviado ao Poder Legislativo, com a respectiva Exposição de Motivos.
7. Assinatura e publicação dos Decretos, ou envio do Projeto de Lei ao Poder Legislativo.
Fonte: Tocantins (2013).

Canindé não tem uma história de preservação bem sucedida. Existem duas leis municipais
que visam proteger ecossistemas, a Lei nº 1.556/98, que criou o Parque Ecológico na sede, chamado
“Frei Lucas Dolle”, localizado a margem da Avenida São Francisco e compreende a Secretaria de
Agricultura e Recursos Hídricos de Canindé e o imóvel de nome “Melada” (CANINDÉ. LEI Nº 1.610,
1998a) e a Lei nº 1.610/99, que torna áreas de restrita conservação ambiental toda a extensão dos rios
Canindé, Souza, Salão, Batoque e Curu, bem como, os açudes públicos, São Mateus, Souza e Salão
(CANINDÉ. LEI Nº 1.610, 1998a).
No entanto, é de conhecimento público, que os órgãos municipais não monitoram esses
espaços preservados. O parque não é aberto à visitação, não se sabe nem sua real dimensão geográfica,
faltam trabalhos nesse sentido. As matas ciliares são constantemente cortadas e novas edificações são
erguidas às margens do rio Canindé. Os açudes, que abastecem a cidade, também são utilizados pelos
banhistas e empresários retiram em carros pipas a pouca água que resta, sem nem um controle por parte
do município. O esgoto que vai para o rio Canindé não passa por nenhum processo de tratamento.
Pelo que se sabe no âmbito de preservação em Canindé, é que a população não tem bases
de educação ambiental e desconhece a confecção das citadas lei. É necessário insuflar na população o
sentimento de preservação dos recursos naturais. Nas escolas, deve ser obrigatória a disciplinas de
Educação Ambiental. Outro desafio político e estruturante é o delineamento de plano estratégico de
desenvolvimento turístico e territorial da região de Serra Redonda, com promoção de inclusão sócio
produtiva da comunidade autóctone. A transformação do atrativo natural Serra Redonda, em destino
turístico com balizamento de Área Conservada, requer estratégias efetivas de posicionamento funcional
e mercadológico, bem como, sinalizações políticas de investimentos públicos e privados. A adoção do
Ecoturismo, a vertente da Sustentabilidade Ambiental, a simbologia da Fé Franciscana são vetores de
fundamentação de delineamento de produtos turísticos e pacotes promocionais. A qualificação do
destino, capacitação profissional, desenvolvimento da infraestrutura turística (acesso, hospedagem,
alimentos e bebidas) em conjunto com ações articuladas com empreendedores locais e poder público
são ações importantes para eficácia do processo de legitimação do novo destino turístico Serra
Redonda.
6. Considerações finais
O trabalho visou perscrutar um atrativo natural de relevante valor ecológico e convergiu
explicitamente para a urgência de transformar Serra Redonda em uma Unidade de Conservação de uso
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sustentável e turístico. Ao final lançou a proposta para a comunidade canindeense, constituída pela
Zona Rural e Urbana, de iniciar um movimento no sentido de sensibilizar as autoridades competentes
no que concerne a preservação legal do perímetro correspondente ao atrativo natural em escopo. No
processo envolver a Comunidade de Cachoeira dos Alves e as outras vizinhas para que elas também
sejam contempladas com advento da área preservada. Inicialmente, um dos pesquisadores propôs a
reestruturação do site www.serraredonda.net, que é fruto do trabalho de alguns acadêmicos do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Instituto Federal de Educação do Ceará - IFCE
Campus Canindé, do qual foi o organizador, como também lançar em evento de abrangência local e
estadual a Marca Serra Redonda com o slogan “Conhecer e Preservar”.
A presente pesquisa teve como propósito ressaltar a importância do semi-árido e seus
atores, entretanto, não se quer aqui fabricar um espectro surreal ou mítico da conjuntura que vive o
guerreiro nordestino, os problemas são aterradores demais para serem tratados com esse
distanciamento. Fazendo referência à obra Os Sertões de Euclídes da Cunha “O sertanejo é antes de
tudo um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral”. Todavia o ecoturismo, com
seus turistas alternativos são uma perspectiva de resposta à ausência de incentivos financeiros para o
turismo em áreas rurais dos sertões nordestinos. Serra Redonda precisa entrar no circuito das Unidades
de Conservação. Para tanto uma intervenção popular deve ser iniciada. Uma campanha nas redes
sociais teve início com a produção de um trabalho acadêmico para o Curso de Gestão em Turismo do
IFCE Campus Canindé. Ainda é uma ação pouco reconhecida, precisa de parceiros, como a
comunidade civil organizada, governos e instituições de ensino. A comunidade canindeense precisa
tomar conhecimento e empregar suas energias no fomento dessa “nova” alternativa ao turismo
religioso, que visa à preservação do patrimônio natural e cultura encravado na Zona Rural de Canindé,
Serra Redonda. O ambiente natural de Serra Redonda vem enfrentando diversas hostilidades e se não
for iniciado, com urgência, um trabalho naquela área, não se terá notícia, em alguns anos, da beleza
admirável que ela abriga, nem dos moradores, pois sem recursos para sobreviverem da agricultura,
possivelmente irão abandonar o local, causando um novo êxodo rural em Canindé.
Canindé tem o desafio de desenvolver políticas públicas de desenvolvimento turístico
coadunado com preceitos de Justiça Social e Sustentabilidade Ambiental. A proposta de transformação
do atrativo natural Serra Redonda em destino turístico sustentável no âmbito de Unidade Conservada
sinaliza um novo paradigma de gestão do turismo local numa perspectiva emancipatória, gerando
ocupação e renda e alternativas sustentáveis de conexão entre homem e natureza, promovendo a
economia local, reduzindo níveis de pobreza e degradação ambiental, potencializando um
desenvolvimento territorial socialmente responsável, economicamente justo e ambientalmente
amigável.
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ANÁLISE DO PRODUTO LOGÍSTICO EM UMA CADEIA DE SUPRIMENTOS REVERSA E
SOLIDÁRIA
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Resumo
Este trabalho apresenta um grupo de cooperativas populares de reciclágem que adotaram uma estratégia de
atuação em rede, configurando-se uma cadeia de suprimentos, cujo produto logístico que flui ao longo dos elos
desta cadeia se mostra difente, a começar pela sua orientação reversa. O produto logístico desta cadeia de
suprimentos será analisado em termos de suas caracteristicas de mercado, de suas caracteristicas físicas, da sua
origem e da sua posição ao longo da cadeia de suprimentos e discuti como estas características influenciam as
decisões logísticas, identificando as principais variáveis e fatores condicionantes do produto logístico para a
busca da eficiência operacional desta cadeia de suprimentos.Uma breve apresentação desta cadeia de
suprimentos como uma cadeia de suprimentos reversa e solidária é feita e uma pequena revisão do conceito de
produto logístico completa o trabalho.
Palavras chave: Cadeias de Suprimentos, Logística Reversa, Economia Solidária, Produto Logístico,
Cooperativa de Reciclagem

Abstract
This paper presents a group of popular cooperatives recycling that have adopted a strategy of working in
networks, setting up a supply chain whose product logistics flowing over the links in this chain is shown difente,
starting with its reverse orientation . The product of this logistical supply chain will be analyzed in terms of their
market characteristics, their physical characteristics, their origin and their position along the supply chain and
discuss how these characteristics influence the logistics decisions, identifying key variables and factors
responsible for product logistics for the pursuit of operational efficiency of this chain suprimentos.Uma brief
presentation of the supply chain as a reverse supply chain and solidarity is made and a short review of the
product concept logistical complete the work.
Keywords: Supply Chain, Reverse Logistic, Solidarity Economy, Product Logistics, Cooperative Recycling
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1

INTRODUÇÃO
O fim da humanidade não é invenção da modernidade. Porém, pode ser a própria sociedade a responsável
pela extinção da civilização, e não por razões sobre-humanas ou catastróficas. O fim dos tempos pode ser
conseqüência do consumo frenético que a humanidade impõe sobre os recursos limitados do planeta Terra. A
busca por uma sociedade sustentável se apresenta como o principal desafio da civilização atual e a reciclagem
de materiais constitui um papel central neste contexto.
Além da preocupação ambiental, a reciclagem de materiais também desperta interesse social, pois, na
maioria dos casos, a mão-de-obra empregada é, tipicamente, de pessoas em estado de vulnerabilidade social,
ditas excluídas, que encontram ocupação em separar o que é re-aproveitável naquilo que foi descartado.
Inicialmente, movidos por motivação assistencialista, uma organização da sociedade civil de interesse
público (OSCIP) ofereceu auxílio a grupos de catadores de lixo e os organizou em cooperativas, fornecendolhes, num primeiro momento, forma jurídica e infraestrutura básica e, num segundo momento, capacitação
técnico-gerencial para tornar as cooperativas verdadeiras indústrias de coleta e seleção de materiais.
Atualmente, são seis as cooperativas populares de reciclagem atendidas por esta entidade e elas
constituem muito mais que um mero agrupamento, mas sim uma legítima cadeia de suprimentos quando se
observa deste a coleta até a entrega do material processado aos recicladores. Há de ressaltar que esta cadeia
inclui um elo virtual que consolida a produção e realiza a venda conjunta, operando através de práticas
gerenciais colaborativas típicas das mais sofisticadas cadeias de suprimentos dos segmentos mais
competitivos da economia.
A apresentação desta cadeia de suprimentos e sua caracterização como uma cadeia de suprimentos reversa
e solidária é feito neste trabalho, mas é o objeto que flui ao longo desta cadeia – o produto logístico – que
reside o foco das atenções, detalhado e observando-se suas características e como isto se reflete na gestão
logística nesta cadeia de suprimentos.
2

BREVE REFERENCIAL TEÓRICO
A logística é assunto antigo. Já estava presente no império romano, nas cruzadas e comércio com as
índias. Mas foi no século XX que a logística evoluiu sobremaneira e atingiu sofisticação muito além da
atividade de transporte e movimentação de cargas.
O advento da cadeia de suprimentos elevou a logística ao nível supraempresarial. O planejamento
logístico deve ser integrado com clientes e fornecedores, exigindo coordenação e colaboração de todos os
agentes para obter a eficiência da cadeia. Utilização intensa de tecnologia de informação, alianças e parcerias
estratégicas e uso de recursos compartilhados são ingredientes novos na gestão das cadeias de suprimento.
As cadeias de suprimento manifestam-se nos mais diferentes segmentos da economia e sob diferentes
configurações. A cadeia de suprimento reversa se configura por apresentar o fluxo de materiais em sentido
inverso ao da cadeia de suprimento direta. Já a cadeia de suprimento solidária se configura por ser formada
por Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Em ambas as cadeias de suprimento, o objeto físico que
flui ao longo desta cadeia em suas diferentes formas é chamado produto logístico.
A seção seguinte detalha a cadeia de suprimento reversa, a cadeia de suprimento solidária e o produto
logístico para, depois, caracterizar o produto logístico de uma cadeia de suprimento reversa e solidária
formada por cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis em Campinas-SP.
2.1 CADEIA DE SUPRIMENTO REVERSA
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A logística reversa é uma atividade ampla que envolve todas as operações relacionadas com a reutilização
de produtos e materiais com as atividades logísticas de coleta, desmonte e processo de produtos e/ou materiais
e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável deles e que não prejudique o meio ambiente
(REVLOG, 2005).
O Council of Supply Chain Management Professional define logística reversa como "um segmento
especializado da logística que foca o movimento e gerenciamento de produtos e materiais após a venda e após
a entrega ao consumidor. Inclui produtos retornados para reparo e/ou reembolso financeiro".
Rogers e Tibben-Lembke (apud CHAVES & BATALHA, 2006) define logística reversa como:
[...] o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e custo
efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as
informações correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem com o
propósito de recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição.
O conceito de logística reversa está presente há muito tempo, é difícil datar o surgimento com precisão. Há
ainda, termos como: canais reversos e fluxos reversos, que aparecem na literatura científica desde os anos
setenta. Entretanto, até os dias atuais as diversas definições de logística reversa revelam que o conceito ainda
está em construção face às novas possibilidades de negócios e de pesquisas (GONÇALVES-DIAS &
TEODOSINO, 2006).
Embora algumas definições do conceito de logística reversa estejam relacionadas com reciclagem e o
reaproveitamento de matérias, a essência deste conceito está ligado ao fato destes produtos retornarem no
sentido oposto ao da logística convencional. O fluxo da logística reversa se opõe ao fluxo da logística direta.
No caso da cadeia de suprimentos da coleta e seleção de materiais apresentada neste trabalho há o fluxo de
produtos destinados a reciclagem, mas não um fluxo reverso. Os materiais que serão separados e recicladores
não retornam as empresas que os venderam antes de serem usados, mas são descartados pelos consumidores
finais e seguem adiante rumo à reciclagem. Portanto, embora os conceitos da logística reversa possam ser
úteis para o desenvolvimento deste trabalho, não há, efetivamente, o reconhecimento da existência da logística
reversa neste caso.
O conceito mais apropriado é o da cadeia de suprimentos reversa, pois, ao ser descartado pelos
consumidores finais, estes materiais ingressam numa nova cadeia de suprimentos, que coleta, processa e
entrega estes produtos até os recicladores que os colocam novamente no mercado e que, futuramente,
retornarão novamente a esta cadeia de suprimentos de coleta e seleção de recicláveis.
Neste caso, a cadeia de suprimento reversa tem um fluxo reverso em oposição às cadeias de suprimentos
diretas, fechando o ciclo de vida do produto num fluxo cíclico. Quando se expande o conceito de cadeias de
suprimentos de modo a conter o ciclo de vida do produto em todos os seus estágios e, reinserindo-o
novamente no mercado, tal fenômeno é designado de closed-loop supply chain, ou cadeias de suprimentos de
ciclo fechado (GUIDE et al., 2003).
Portanto, a cadeia de suprimentos da coleta e seleção de recicláveis é uma parte da cadeia de suprimento
de ciclo fechado para a maioria dos materiais que novamente retornarão ao mercado e iniciará um novo ciclo
de vida. A figura 1 a seguir ilustra um exemplo de uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado, onde se
observa claramente a cadeia de suprimentos direta e a cadeia de suprimentos reversa.
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Figura 1 - Um exemplo de cadeia de suprimentos de ciclo fechado (GEORGES et al., 2009a)
2.2 CADEIA DE SUPRIMENTOS SOLIDÁRIA
A cadeia de suprimentos solidária é um conceito postulado por Georges (2011a) como:
“Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, com a presença de
organizações autogestionadas, trabalhando conjuntamente, em regime de
solidariedade e cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de
matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais com o
propósito de viabilizar iniciativas coletivas e da geração de emprego e renda”.
Esta definição foi postulada a partir do reconhecimento da presença de elos caracterizados como
Empreendimentos Econômicos Solidários conforme os conceitos da economia solidária.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2010) a economia solidária é um jeito diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar
vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e
no próprio bem.
Já Paul Singer (apud NETO & VALERY, 2009) define a economia solidária como:
“[...] um modo de organizar atividades econômicas de produção, consumo e
poupança/crédito que almeja completar as igualdades de direitos entre os que se
engajam nestas atividades. Empreendimentos solidários são autogestionários, o que
significa que neles todas as decisões são tomadas pelos membros ou por pessoas
eleitas que os representam. A economia solidária é essencialmente associativa, ou
seja, todos são sócios, sendo incompatível com relações assimétricas, como as que
se desenvolvem entre patrões e empregados.”
A economia solidária se apresenta como alternativa para a geração de trabalho e renda e instrumento para
a inclusão social. Apresenta grande diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de
cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que
realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e
consumo solidário.
Considerando essa concepção, a economia solidária, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2010),
possui as seguintes características:
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Cooperação: Existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades, propriedade coletiva parcial ou total de bens, partilha dos resultados e responsabilidade solidária
diante das dificuldades.

Autogestão: Exercício de práticas participativas de autogestão nos processos de trabalho, nas
definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações nos
seus diversos graus e interesses.

Dimensão Econômica: Agregação de esforços, recursos e conhecimentos para viabilizar as
iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços, beneficiamento, crédito, comercialização
e consumo.

Solidariedade: Preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados e a melhoria das
condições de vida de participantes. Comprometimento com o meio ambiente saudável e com a
comunidade, com movimentos emancipatórios e com o bem estar de trabalhadoras e
consumidoras.
O Atlas da Economia Solidária do Brasil (2005) identificou 14.954 empreendimentos econômicos solidários (EES) em 2.274 municípios do Brasil (41% dos municípios). Há uma maior concentração dos EES no
Nordeste, com 44%, 13% no Norte, 14% no Sudeste, 12% no Centro-oeste e 17% no Sul. Quanto à forma de
organização, os EES estão organizados sob a forma de associação (54%), seguida dos Grupos Informais
(33%) e Organizações Cooperativas (11%) e outras formas de organização (2%) (Atlas Econ. Sol., 2005).
Porém, alguns destes EES se organizaram de forma mais sofisticada que cooperativas e associações.
Alguns EES se configuram como redes de cooperativas e outros se configuram como cadeia de suprimento,
mesmo desconhecendo o conceito de cadeia de suprimento.
A cadeia de suprimentos solidária exige a presença de uma organização autogestionada, porém, não é
necessário que todas as organizações que compõe a cadeia de suprimentos solidária sejam autogestionadas,
pois, na maioria dos casos, as cadeias de suprimentos solidárias compram de fornecedores tradicionais e
buscam canais de distribuição tradicionais.
O regime de solidariedade é outro pressuposto da economia solidária que se faz presente nesta cadeia de
suprimentos, porém, a solidariedade pode se apresentar somente entre alguns elos desta cadeia, pois, em
algum ponto da cadeia de suprimentos solidária a prática comercial se dará de forma tradicional e o regime de
solidariedade desaparecerá. Isto poderá ocorrer na compra de matéria-prima de fornecedores tradicionais ou
quando o produto for adquirido pelo consumidor final, pois, não é de se esperar que ninguém compre um
produto por solidariedade se este não atender a necessidade do consumidor final. Por fim, a cadeia de
suprimentos solidária tem objetivos simultâneos, como o atendimento das necessidades do consumidor (para
se manter competitivo) e viabilizar as iniciativas coletivas e geração do trabalho e renda (pressupostos da
economia solidária).


2.3 O PRODUTO LOGÍSTICO
O Produto Logístico, segundo Ballou (2006), é o conjunto de características físicas e de mercado inerentes
ao objeto de fluxo entre as empresas que compõe a Cadeia de Suprimentos. O sentido atribuído ao Produto
Logístico é mais amplo que o percebido fisicamente no próprio produto em si, é tudo aquilo que a empresa
oferece ao cliente juntamente com o produto em si, incluindo elementos intangíveis como conveniência,
distinção e qualidade, além de prazos e condições de entrega.
No segundo parágrafo do capítulo destinado exclusivamente para tratar do assunto Ballou (2006) afirma:
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“O produto é o centro do foco no projeto do sistema logístico porque ele é objeto de
fluxo no canal logístico e, em sua forma, econômica, gera a receita da empresa. Um
entendimento claro desse elemento básico é essencial para a formulação de bons
projetos de sistemas logísticos. Essa é a razão para que se explorem as dimensões
básicas dos produtos – representado pelas suas características, embalagem e preço –
como um elemento do serviço ao cliente no desenho dos sistemas logísticos.
O produto logístico deve ser entendido em seu sentido mais amplo, incluindo desde aspectos físicos
inerentes a sua própria natureza e também dotados de elementos intangíveis relacionados a questões
mercadológicas. Faz-se uma distinção nas características que o produto assume, dividindo em características
físicas e de mercado. As características físicas do Produto Logístico dizem respeito à densidade do produto; ao
fato de ser sólido líquido ou granel; a sua condição de perecibilidade, inflamabilidade ou toxidade e ao
quociente valor-peso. Tais características físicas impõem restrições quanto à embalagem, sistema de
armazenamento e transporte.
Freires et al. (2012) apresenta uma interessante compilação de características físicas do produto logístico
que impactam diretamente a logística reversa. Estas características são: peso, volume, forma, embalagem,
fragilidade, durabilidade e aspectos ambientais, que segundo o autor, está relacionado a característica de risco
de contaminação.
Características de mercado estão relacionadas ao preço, a senso de urgência, ao nível de serviço exigido e
a satisfação de quem o compra. Segundo Ballou (2006), o produto logístico pode é classificado em produto de
consumo, quando destinado ao cliente final, ou produto industrial, quando destinado as indústrias que o usará
na produção de outro produto. Os produtos de consumo são divididos em três grupos: produtos de
conveniência, produtos de comparação e produtos de especialidade. Cada categoria desta classificação do
produto logístico impõe condições na elaboração da estratégia logística.
Produtos de conveniência são assim chamados por serem produtos de desejo momentâneo, repentino, ou
de necessidade circunstancial e que se deseja consumi-lo o quanto antes. Tais produtos exigem elevados
níveis de serviço e ampla distribuição, pois, se o consumidor não o encontrar no momento que deseja, compra
em outro lugar ou compra a marca similar. Já produtos de comparação não requerem a mesma estratégia de
distribuição, pois os consumidores estão dispostos a pesquisar antes de decidir pela compra, tornando preço e
condições de pagamento mais importante que a disponibilidade do produto na prateleira.
Outra característica que o produto logístico assume e que afeta a estratégia logística é o estágio em seu
ciclo de vida. Produto em estágio de lançamento requer estratégia de distribuição distinta de produtos que
estão no estágio da maturidade ou no estágio de declínio. A proporção ABC é outra característica que sugere
estratégias distintas para os produtos classificados como A, B ou C. Em geral, níveis de serviço, estoques de
segurança, disposição na prateleira são questões definidas em função da classificação ABC do produto.
3

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa aplicada cujo procedimento principal adotado foi a pesquisa documental nos
registros existentes nas Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de Recicláveis atendidas pelo CRCA
(Centro de Referência e Cooperativismo e Associativismo) na cidade de Campinas – SP. Com base nos
estudos da bibliografia selecionada foi possível definir e conceituar o produto logístico e identificar suas
principais características físicas e de mercado que são relevantes para a análise do fluxo do logístico desta
cadeia de suprimentos.
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Selecionada as características de interesse a ser pesquisada, a metodologia de pesquisa focou a pesquisa
documental nos registros de recebimento de material, nos registros de processamento das mesas de separação
e no catálogo de produto das cooperativas. Dados desde o ano de 2007 até junho de 2012 foram analisados. A
observação direta do trabalho e entrevistas semi-estruturadas com os cooperados complementou o
levantamento dos dados necessários a caracterização do produto logístico e da cadeia de suprimentos da coleta
e seleção de recicláveis, que está apresentado a seguir.
4

A CADEIA DE SUPRIMENTOS DA COLETA E SELEÇÃO DE RECICLÁVEIS
A Reciclamp é a empresa focal desta rede de cooperativas populares de reciclagem e, portanto, empresta
seu nome para designar a rede com um todo. Além da Reciclamp e das cooperativas populares de reciclagem,
também fazem parte da rede as fontes de suprimentos (que congregam vários pontos de geração de resíduos
sólidos recicláveis), os recicladores e aparistas, o CRCA (Centro de Referência em Cooperativismo e
Associativismo), o DLU (Departamento de Limpeza Urbana) e ainda outros agentes que contribuíram para a
viabilizar este modelo de negócio.
De forma esquemática, a rede solidária da Reciclamp pode ser vista na figura 2. Cada elo desta rede é
detalhado na seção seguinte, a começar pelo CRCA, uma organização civil sem fins lucrativos e de interesse
público responsável pela incubação das cooperativas populares e pela criação da Reciclamp.
DLU (Departamento de
Limpeza Urbana)
Outros
agentes
COLETA SELETIVA
MUNICÍPAL
EMPRESA
COLETA

COOPERATIVA 1

..
.

RECICLADORES

COOPERATIVA 2

Indústrias
COLETA
PRÓPRIA

Casas/
Condomínios

RECICLAMP

COOPERATIVA 9

APARISTAS/
SUCATEIROS

COLETA
RECICLAMP

Empresas Publicas e
Privadas

CRCA (Centro de Referência em
Cooperativismo e Associativismo)

Figura 2 - Vista esquemática da rede Reciclamp (elaborada pelo autor)
Atualmente, esta rede de cooperativas apresenta números exuberantes para cooperativas populares
trabalhando na perspectiva da economia solidária. Em 2011 processou mais de 4 milhões de quilos de
material reciclável, gerando mais de 260 mil horas de trabalho para aproximadamente 150 cooperados,
faturando cerca de 1,7 milhões de reais ao ano o que equivale a uma renda média mensal de R$ 741,00 por
cooperado no ano de 2011. Porém, a cooperativa de maior produtividade da rede obteve no melhor mês de
2011 uma renda mensal de R$ 1.526,98 (dezembro de 2011) e, ao longo de todo o ano de 2011, a renda média
mensal desta cooperativa foi de R$ 1.360,20, revelando-se um modelo eficiente e economicamente viável
para enfrentar o atual desafio da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos nas metrópoles. Os elos
desta rede solidária denominada por Reciclamp estão apresentados a seguir.
4.1 O CRCA – CENTRO DE REFERÊNCIA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVO
O CRCA é o elo da rede responsável por incubar as cooperativas com método de trabalho e foi a
idealizadora da criação da Reciclamp como uma rede solidária de cooperativas populares. O CRCA foi
fundado em 2002 e surgiu em decorrência do programa “Luxo do Lixo” desenvolvido pela Cáritas
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Arquidiocesana de Campinas que incentivava a criação de cooperativas de coleta e manuseio de materiais
recicláveis. No entanto, a baixa escolaridade e qualificação profissional dos cooperados impuseram enormes
dificuldades em gerenciar seu empreendimento econômico. O CRCA surgiu como resposta a estas
dificuldades com a incubação destas cooperativas populares.
Os primeiros seis anos de existência do CRCA foram marcados por esforços no sentido de assegurar as
cooperativas populares condições dignas e mínimas para o trabalho. A posse ou o comodato dos terrenos
aonde funcionam as cooperativas populares. A elaboração de estatutos, conselhos gestores e demais
obrigações para formalizar a situação como sociedade cooperativa devidamente registrada e autorizada a
funcionar. A existência de registros para controlar o volume de entrada e saída de material e das horas
trabalhadas por cada cooperado de modo a efetuar o rateio das divisas obtidas. O recolhimento de impostos,
em especial a previdência social. A melhoria da infra-estrutura, retirando-os de lixões e barracas para galpões
de alvenaria com refeitório, sanitários, escritório, prensas e mesas de separação. A formação de parcerias com
empresas públicas e privadas, com o departamento de limpeza urbana e outras organizações de modo a
garantir volume e regularidade no recebimento de materiais, eliminando a figura do ‘catador de lixo’ das ruas
(GEORGES et al., 2009b).
Através da incubação, o CRCA proveu as cooperativas um método de trabalho que atende a legislação e
fornecer controle de entrada e saída de material, de horas trabalhadas e de fluxo de caixa das cooperativas.
Tais condições de trabalho e de gestão impulsionaram as cooperativas para pequenas indústrias e resultaram
em aumento da capacidade de produção e geração de trabalho e renda para garantir a subsistência das
cooperativas. Porém, foi com a criação da Reciclamp que o CRCA conseguiu dar um incremento na renda dos
cooperados e levar ao nível de uma rede esta organização singular para a reciclagem dos materiais e inclusão
social dos cooperados.
4.2 AS FONTES DE SUPRIMENTO
Os recicláveis são gerados por inúmeras residências, indústrias, empresas publicas e privadas, instituições,
condomínios, eco pontos e muitas fontes que revelam tamanha multiplicidade e diversidade de locais que
ultrapassa cada endereço de uma metrópole. Assim, Georges (2011b) classificou as fontes de suprimento em
três grupos conforme a origem:

A “Coleta Prefeitura” feito pela empresa contratada pelo DLU no âmbito da coleta seletiva
municipal.

A “Coleta Própria” congrega grande variedade de pontos de geração de recicláveis, como:
indústrias, condomínios, shoppings, bancos, universidades, empresas públicas entre outros.

A “Coleta Reciclamp” é feita pelos caminhões da Reciclamp, que coletam material em quatro
locais: REPLAN, Correios, um shopping e um condomínio de empresas.
4.3 AS COOPERATIVAS POPULARES
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A rede Reciclamp possui 9 cooperativas atuando na rede, mas apenas 6 foram incubadas pelo CRCA. As
cooperativas da rede processam o material reciclado de forma a produzir fardos etiquetados com padrão de
qualidade para mais 30 tipos específicos de materiais que compõe o catálogo de produtos da Reciclamp. Só
de papel são 5 tipos, 24 tipos de plástico, diversos metais, sucatas, vidros e o dejeto que compreende matéria
orgânica e itens não recicláveis.
Os fardos devem ser etiquetados, padronizados em termos de dimensão e peso, além de cumprirem
exigências mínimas de qualidade quanto à sujeira, contaminação e presença de substâncias proibitivas, sob
pena de devolução da carga, desconto no preço ou abatimento no peso.
Para garantir o cumprimento destes padrões de qualidade, as cooperativas possuem um sistema de
produção similar entre si, com etapas de recebimento, pré-triagem, triagem, enfardamento e expedição. Este
sistema de produção foi desenvolvido pelo CRCA no processo de incubação das cooperativas populares e
impulsionou as cooperativas a atingir alto volume de processamento capaz de prover uma renda média
mínima que garantisse a sobrevivência das cooperativas.
No entanto, no princípio as cooperativas populares processavam e vendiam seus produtos separadamente,
freqüentemente a pequenos recicladores, aparistas e sucateiros. Estas práticas colocavam as cooperativas em
situação de risco, como inadimplência, sujeitas a preços de compra muito abaixo do mercado, da insegurança
de não haver demanda e de até o envolvimento involuntário com falsificadores de bebidas e cosméticos que
procuraram as cooperativas em busca de embalagens para falsificação. Pois os grandes recicladores eram
inacessíveis devido ao baixo volume, a baixa freqüência de entrega e a qualidade duvidosa dos materiais
separados.
4.4 A RECICLAMP
A Reciclamp foi a solução encontrada para superar o problema de volumes mínimos e consistência na
freqüência de entrega exigidos por grande recicladores que oferecem melhor preço de compra, inadimplência
zero, compras mais freqüentes e programadas, mas também exigem padrão de qualidade superior ao que as
cooperativas estavam acostumadas a produzir.
A Reciclamp é uma cooperativa formada por 6 cooperativas populares que a constituíram em 2006 para
consolidar virtualmente o estoque das cooperativas e fazer a venda conjunta, programando as entregas e
definindo prioridades na produção dos materiais. Fisicamente a reciclamp se reduz a uma mesa, computador,
telefone, um caminhão e motorista e uma vendedora, ambos contratados em regime de CLT para dirigir o
caminhão e efetuar as vendas.
O incremento na renda dos cooperados foi imediato, mas a criação da Reciclamp impôs novos desafios
gerenciais, como a coordenação da produção em diversas cooperativas numa perspectiva de rede e de
manufatura distribuída, a gestão logística integrada e a garantir de padrões de qualidade superior em todas as
cooperativas.
4.5 OS RECICLADORES E APARISTAS
Os recicladores são grandes indústrias que compram os materiais separados e prensados e os utilizam
como matérias-primas, reintroduzindo-os novamente no mercado. São seis os principais clientes da
Reciclamp, que compram entre 10 a 50 toneladas de material ao mês, exigindo entregas semanais ou
quinzenais de materiais para atender sua demanda.
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Também são exigentes em termos do padrão e da qualidade dos fardos, definindo critérios de inspeção e
de qualidade com base em umidade, sujeira, contaminantes e materiais proibitivos, exigindo rastreabilidade e
fazendo ensaios de controle de qualidade no recebimento.
Já os aparistas ou sucateiros são compradores que ainda repassarão os produtos a recicladores, mas devido
aos baixos volumes de materiais reciclados que a rede produz, não é capaz de vendê-los diretamente aos
recicladores. Sucata de eletrônicos, plásticos especiais, metais diversos são exemplos de produtos que são
vendidos aos sucateiros e não diretamente a recicladores.
4.6 DEPARTAMENTO LIMPEZA URBANA
O DLU é o elo de rede que tem a função de promover o programa da coleta seletiva no município de
Campinas. Inclui-se neste programa o cadastro das cooperativas populares e sua verificação quanto ao
cumprimento de obrigações legais e capacidade técnica e a garantia da destinação do material coletado para
estas cooperativas cadastradas no programa junto a empresa contratada para realizar o serviço de coleta
seletiva.
O DLU tem papel fundamental na programação das entregas dos materiais reciclados provenientes da
coleta seletiva, verificando os níveis de estoque das cooperativas e direcionando as entregas de modo a evitar
a interrupção dos trabalhos nas cooperativas devido à falta de material.
4.7 OUTROS AGENTES
São vários os outros agentes que contribuíram para a viabilidade deste modelo de negócio em rede.
Entidades públicas (Ministério Público, Secretaria de Promoção Social, Prefeitura Municipal de Campinas e
de Valinhos); empresas públicas (Sanasa, Correios, Ceasa Campinas); empresas privadas (Petrobrás, Rigesa,
CPFL, Tetra Pak e várias outras); instituições eclesiásticas (Cáritas Arquidiocesana de Campinas, Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, Missionários de Jesus); universidades (PUC-Campinas) e sociedade civil
organizada (condomínio San Conrado e diversas associação de amigos e morados de bairros) e fazem parte
deste grupo.
Estes agentes contribuíram em diferentes níveis e dimensões, desde aporte financeiro expressivos para
reforma da infra-estrutura e compra de equipamentos, na concessão de espaço físico e apoio institucional e até
no compromisso da destinação de seus materiais recicláveis às cooperativas são formas de contribuição que
podem ser citadas.
5

O PRODUTO LOGÍSTICO
O produto logístico da cadeia de suprimentos da coleta e seleção de recicláveis é constituído por todos os
materiais recebidos e coletados pelas cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis que são triados,
separados, prensados e vendidos aos recicladores.
Tipicamente, o produto a ser reciclado é classificado em quatro famílias distintas: papel, plástico, vidro e
metal. Porém, existem vários subtipos de cada família, cada qual com diferentes características e valores de
revenda, o que se torna fundamental distinguir os produtos com o maior detalhamento possível.
A análise do produto logístico é feita sob diferentes aspectos, são eles:

Quanto à natureza do produto;

Quanto à posição na cadeia de suprimentos;

Quanto às características físicas, e
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Quanto às características de mercado.

5.1 QUANTO A NATUREZA DO PRODUTO LOGÍSTICO
O produto logístico que flui ao longo desta cadeia de suprimentos é, notadamente, um produto de natureza
industrial, mesmo que originado, em sua maioria, do descarte das embalagens primárias e secundárias de
produtos de conveniência e de comparação.
O que determina a natureza do produto é o cliente final da cadeia de suprimentos, que, neste caso, são
indústrias recicladoras, conferindo ao produto logístico sua natureza industrial. A partir deste ponto de vista,
as cooperativas populares e a reciclamp devem se preocupar mais em oferecer produtos com maior
consistência de entrega, tanto em volume como em periodicidade, e também buscar o aprimoramento da
qualidade do produto e uma relação de confiança e duradoura, pois estes são aspectos de interesse típicos de
clientes industriais.
5.2 QUANTO A POSIÇÃO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A posição do produto ao longo da cadeia de suprimentos também confere diferentes características de
interesse. No sentido jusante são observados distintos estágios: material bruto estocado na fonte, material
bruto estocado nas cooperativas, material separado e não prensado, material prensado e enfardado estocado
nas cooperativas e a entrega a partir da consolidação de diferentes cooperativas a caminho do cliente final.
A figura 3 a seguir ilustra as diferentes posições que o produto assume ao longo de seu percurso.
Coleta e
Recebimento

Material bruto
estocado na
fonte

Triagem e
Separação

Material bruto
estocado nas
cooperativas

Prensagem e
rotulagem

Material
separado e não
prensado

Consolidação e
Venda

Material prensado
e enfardado
estocado nas
cooperativas

Cliente

Entrega a
caminho do
cliente

Figura 3 - Posição do produto na cadeia de suprimentos
Para cada estágio que o produto passa, diferentes características são de interesse das cooperativas e do
CRCA para realizar um planejamento mais elaborado do fluxo logístico.
5.2.1 PRODUTO ESTOCADO NA FONTE
O produto estocado na fonte de suprimentos chega às cooperativas através de três formas distintas: coleta
prefeitura, coleta própria e coleta reciclamp.
A “Coleta Prefeitura” feito pela empresa contratada pelo DLU no âmbito da coleta seletiva municipal.
Representa 59,87% do material recebido pelas cooperativas da rede em 2011, em valores absolutos são
2.435.780 kg. A “Coleta Própria” congrega grande variedade de pontos de geração de recicláveis, como:
indústrias, condomínios, shoppings, bancos, universidades, empresas públicas entre outros. A coleta própria é
realizada pelos caminhões de propriedade das cooperativas, já que 3 delas possuem caminhão. O percentual
de coleta própria foi de 35,99% (1.464.031 quilos) de todo o material reciclado recebido por todas as
cooperativas da rede no ano de 2011. A “Coleta Reciclamp” é feita pelos caminhões da Reciclamp, que
coletam material em quatro locais: REPLAN, Correios, um shopping e um condomínio de empresas e
representa 4,14% de todo material reciclado, ou 168.605 quilos, em 2011.
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Na coleta própria, quando produto ainda está na fonte de suprimento são características de interesse as
informações relacionadas com a localização geográfica da fonte, o volume de material coletado, a freqüência
de coleta e a composição do material fornecido. Tais informações são de fundamental importância para o
planejamento de rotas de coleta mais eficazes e para a previsão de material para compor o planejamento da
produção.
Quando o produto se origina da coleta seletiva realizada pela prefeitura, basta conhecer a freqüência com
que os caminhões realizam a entrega, não havendo a necessidade de se planejar a operação da coleta.
No entanto, há um trade-off muito sutil para se determinar a proporção ideal dos materiais advindos da
coleta própria e da coleta realizada pela prefeitura. A coleta realizada pela prefeitura chega as cooperativas a
custo zero, enquanto que a coleta realizada pelas próprias cooperativas custam até 40% do valor do material
transportado. Porém, a coleta realizada pela prefeitura é incerta e existe a possibilidade das empresas
contratadas para realizar a coleta se interessarem pelo negócio e deixar de repassar os materiais as
cooperativas, ao passo que, a coleta própria tem sido vista como uma forma de independência das
cooperativas.
5.2.2 PRODUTO ESTOCADO NA COOPERATIVAS
O produto logístico é estocado na cooperativa em três estágios: material bruto, estoque em processo e
produto final. Cada qual é apresentado a seguir.
a) Material bruto
O material bruto é estocado nas cooperativas sem nenhum tipo de estrutura, anteparo ou sistema de
acondicionamento. O material bruto é simplesmente descarregado no chão em uma área delimitada. É um
estágio cujo principal interesse está no índice de dejetos e na aparição de elementos contaminantes, logo, a
manutenção da rastreabilidade da origem do material é desejada, mas muito difícil de ser conquistada.
O material bruto é submetido a um processo de pré-triagem do qual se retira o papelão misto, vidros,
sucatas grandes e o dejeto. O resto é embalado em bags que irão alimentar as mesas de separação.
b) Material separado e não prensado
Depois de pré-triado e separado, o material bruto gera mais de 30 diferentes produtos que serão vendidos
aos recicladores e aparistas. Ao longo do processo de triagem, diferentes produtos exigirão diferentes formas
de armazenamento. Vidro, papelão misto e o dejeto são separados e armazenados em caçambas. Já os demais
produtos são separados e acondicionados em bags a espera da prensagem.
Este material separado que fica estocado a espera de ser prensado e enfardado é o típico estoque em
processo dentro das cooperativas. Para este produto as características de interesse são as condições de risco ao
ambiente, como exposição a luz e a umidade e que irão determinar o local de armazenamento. A identificação
clara deste material é uma característica de interesse neste estágio do fluxo de produção nas cooperativas.
c) Material prensado e enfardado
O material prensado e enfardado é o produto final das cooperativas e as características que condicionam
sua armazenagem são relevantes para o planejamento logístico, bem como a proporção deste material na
carteira de produtos das cooperativas.
Porém nem todos os produtos finais são prensados. Além dos vidros, papelão misto e dejeto que são
acondicionados em caçambas, há outros materiais que não são prensados: metais de sucata em geral e metais
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de embalagens aerossol, plásticos duros como: PVC, tampas de refrigerante e sucatas de eletrônicos são
produtos finais armazenados em bags e não são prensados.
É interessante citar a característica de risco associado ao alumínio proveniente das latinhas de refrigerantes
e bebidas em geral, pois se trata de um produto valioso e as cooperativas enfrentam muitos problemas de furto
deste material depois de separado e enfardado, exigindo armazenamento em local fechado e com acesso
restrito, sob pena de serem furtados.
O material prensado constitui o tipo de produto que exige maior espaço físico nas cooperativas, mesmo
sendo empilhados com até 5 fardos de altura. O acúmulo de material enfardado nas cooperativas se dá pela
necessidade de consolidar volumes mínimos para se tornar viável o pagamento do frete para se fazer uma
entrega. Alguns produtos, devido ao baixo volume de entrada, chegam a ficar quase um ano a espera da
consolidação da carga para um frete. Já outros produtos têm saídas semanais ou quinzenais, como embalagens
longa-vida, PET´s, papeis e papelão.
5.2.3 ENTREGA DOS PRODUTOS AO CLIENTE
A principal característica do produto logístico nesta etapa é a freqüência de entrega e a localização
geográfica do cliente. Alguns produtos têm saídas semanais, como o dejeto e a caçamba de papelão. Outros
produtos saem quinzenalmente, como PET´s e papeis. A caçamba do vidro é retirada mensalmente e os
demais produtos têm saídas com freqüência mensal ou menor, exigindo muito espaço físico nas cooperativas
para armazená-los.
A localização geográfica dos clientes são diversas, mas todos, sem exceção ficam a menos de 100km da
cidade de Campinas, já que transportar o produto por longas distâncias o tornam inviável economicamente
para os recicladores.
5.3 QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
As características físicas do produto estão diretamente relacionadas ao seu estado físico, forma de
apresentação, peso, volume e alguma característica de risco, podendo ser: toxidade, perecibilidade,
inflamabilidade ou que necessita refrigeração.
No caso da cadeia de suprimentos em estudo o produto sempre se apresentada no estado sólido,
fragmentado e muito heterogêneo quando se observa o material bruto. Neste estágio, o produto logístico não
requer armazenamento específico, sendo, em geral, armazenado somente sob a proteção da chuva. Porém,
neste estágio da cadeia de suprimentos a característica de risco relacionada a riscos biológicos e elementos
contaminantes adquire preocupação maior.
O risco biológico se manifesta, essencialmente, devido a matéria orgânica presente no material bruto
recebido. O excesso de material orgânico representa risco à saúde e contribui para uma situação insalubre de
trabalho. Atrai muitos animais e insetos. Cachorros e gatos estão sempre presentes e não é raro a presença de
galinhas nas áreas destinadas ao recebimento de material bruto e no entorno das cooperativas. Desratização e
desinsetização não são praticadas e contribuem para um ambiente que põe risco à saúde dos cooperados.
Risco da presença de contaminantes também existe. Pilhas, baterias, lubrificantes, fertilizantes,
medicamentos, substancias químicas e desconhecidas estão presentes na matéria bruta e são indesejáveis e são
considerados dejetos juntamente com os materiais orgânicos, sucatas de madeira e tudo mais que não é
reciclável ou que não tenha valor econômico para justiçar a triagem e separação.
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Em relação a composição do matéria bruto que chega às cooperativas, é possível se saber a quantidade
mensal, em quilos, de material recebido estratificado nos seguintes materiais: papel, vidro, metal e plástico.
Estes dados são coletados pelo processo incubação do CRCA desde 2007 e estão detalhadas no gráfico
exibido na figura 4 a seguir.
Observe como a quantidade total de material recebido é altamente correlacionada com a quantidade de
papel recebido. Também foi feita uma análise estatística simples na quantidade de material recebido ao mês e
se pode constatar que a distribuição da quantidade de material recebido pode ser representado por uma
distribuição normal com média de 314 mil quilos de material recebido ao mês e desvio padrão de 44.691 kg
ao mês. O mês de menor recebimento registrou 224 mil kg e o mês de maior recebimento registrou 402 mil
kg, com mediana de 316 mil kg de material recebido ao mês por esta cadeia de suprimentos formada pelas
cooperativas de reciclagem. Para maiores detalhes desta análise estatística das quantidades recebidas ao mês
veja a figura 5 a seguir.
Também é de interesse entender a proporção de papel, vidro, metal e plástico que compõe o material bruto
recebido por esta cadeia de suprimentos. A figura 6 a seguir ilustra a proporção na composição do material
recebido estratificado por ano, desde 2007 até junho de 2012, calculadas a em função de seu peso. Vejam que
as proporções variam muito pouco ao longo dos anos, podendo ser consideradas estáveis ao longo destes anos
de recebimento.
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Figura 4 - Quantidade de material que chega as cooperativas
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Figura 5 - Análise estatística das quantidades recebidas ao mês
Proporção dos materiais ao ano
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Figura 6 - Composição do material recebido pelas cooperativas
5.4 QUANTO AS CARACTERÍSTICAS DE MERCADO
A principal característica de mercado é o valor do produto. O material reciclável é considerado uma
commodity e seu preço acompanha as variações internacionais do preço do papel, metal e pouco as
cooperativas podem fazer para influenciar. A figura 7 apresenta um gráfico com a variação do preço por
tonelada dos quatro tipos básicos de materiais comercializados pelas cooperativas.
Observem como o plástico é o produto mais valioso comercializado pelas cooperativas, havendo
alguns poucos momentos que o preço da tonelada o metal se aproxima muito e até ultrapassa, mas, em
geral, o preço da tonelada do plástico é sempre maior. O metal é o segundo produto mais valioso,
seguido pelo e pelo vidro.
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Figura 7 - Variação do preço médio dos materiais
É possível ver como a crise econômica internacional de 2008 impactou negativamente o preço dos
produtos. O preço do papel foi quem primeiro manifestou queda de valor, seguida pelo metal e pelo
plástico, que estava em crescimento e teve queda abrupta de preço no final de 2008. Também é muito
interessante notar como o preço do metal é extremamente volátil e altamente variável ao longo da série
histórica. Tal característica, já levou as cooperativas a fazer estoque especulativo de produtos a espera
de uma valorização no preço para realizar a venda.
A figura 8 a seguir apresenta um gráfico com a proporção dos materiais na receita das cooperativas.
Observa-se que, embora o plástico seja o produto mais valorizado, ele alterna com o papel a posição de
principal produto das cooperativas. O fato de o papel dividir com o plástico a posição de principal produto
gerador de receita, mesmo sabendo que o papel valha muito menos que o plástico, é explicado pela proporção
destes produtos (em peso) que são processados e vendidos pelas cooperativas, pois o papel representa mais de
60% do volume de material recebido.
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Figura 8 - Participação dos produtos na receita
Já a figura 9 a seguir mostra a proporção estratificada por ano da contribuição de cada produto para a
geração da receita das cooperativas.
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Proporção na Receita Anual
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Figura 9 - Proporção de cada produto na geração de receita estratificada por ano
6

CONCLUSÕES
Estudar a natureza do produto logístico de uma rede de cooperativas populares que se configuram numa
cadeia de suprimentos foi uma primeira ação para se entender melhor as necessidades de natureza logística
para se viabilizar economicamente este tipo de empreendimento econômico solidário que presta importante
papel na destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos nas grandes cidades e metrópoles, que,
sabidamente, é crônico e conclama toda a sociedade a resolvê-lo.
Muitos são os desafios e as dificuldades encontradas para se planejar e executar uma logística e produção
eficientes e considerações que contribuam para a melhoria da eficiência do processo podem ser feitas. A
começar pela uso do caminhão compactador que impossibilita a triagem, a necessidade de separar melhor o
material orgânico do reciclável e pela conscientização do descarte seguro de itens contaminantes.
De forma mais sutil é possível reconhecer que o estudo da demanda e da variação do preço do material
podem contribuir para um aprimoramento da gestão logística das cooperativas, desde determinação de
estoques de segurança, cíclico e até especulador de forma mais precisa, além de melhorar substancialmente a
movimentação e manuseio dos materiais através de sistemas de unitização de carga e sistemas de estocagem,
pois o volume de material acabado é grande eprecisa ser mais bem gerenciado.
Dados consolidados de volume do estoque acabado e volume de estoque intermediária seriam valiosos
para a coordenação desta cadeia de suprimentos, haja vista que um planejamento logístico colaborativo e
definição de prioridades de produção na rede poderiam consolidar cargas de produtos em específico com
maior freqüência, atendendo melhor as necessidades dos grandes recicladores e reduzindo o volume de
estoque acabado nas cooperativas.
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Resumo: Com o seguinte objetivo geral: “comparar a percepção de alunos de administração que cursam/ou já cursaram a
disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social com os que não cursaram acerca de suas práticas de consumo
sustentável”, foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa, aplicada por meio de questionários a 79 estudantes do
curso de Administração de uma universidade do semiárido brasileiro. Os resultados apontaram para a não diferenciação dos
grupos de estudantes analisados, mostrando que independente de terem ou não cursado a disciplina, os estudantes possuem
opiniões condizentes com a prática do consumo sustentável, sendo este desempenho reduzido diante a necessidade de dispor
de maiores valores para compras de produtos sustentáveis.
Palavras-chave: Consumo sustentável; Desenvolvimento sustentável; Percepção.

Abstract: With the following general objective: "to compare the perceptions about sustainable consumption practices of
business students who study / or already studied Environmental Management and Social Responsibility with who did not
study", a survey was conducted using a quantitative approach applied by questionnaires to 79 students of a semiarid
university in Brazil. The results point to the lack of differentiation of student groups analyzed, showing that regardless of
whether they have taken the course, students have opinions consistent with the practice of sustainable consumption;
however, this performance is reduced on the need for greater values for purchases of sustainable products.
Key-words: Sustainable consumption; Sustainable development; Perception.
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1. INTRODUÇÃO
Com cada vez mais frequência, os estudiosos de marketing buscam compreender o
comportamento de compra do consumidor, gerando para isso algumas ferramentas de análise, como é o
caso da de processo de compra. Esse processo, segundo Ferrel e Hartline (2009), diz respeito aos cinco
estágios de atividades que os consumidores podem percorrer na compra de bens e serviços, sendo elas:
reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e
avaliação pós-compra. Essa ferramenta, como muitas outras, é resultado da busca das empresas por
compreenderem os fatores influenciáveis na decisão de compra para o consumidor, tratando-se, na
maioria das vezes, apenas como uma jogada para atrair as pessoas a comprar o que não está enquadrado
em suas necessidades (CORTEZ, 2007).
Kotler e Keller (2006) defendem que os profissionais da área de marketing são instruídos a
estimular a demanda pelos produtos de uma determinada empresa. Para Cortez e Ortizoga (2007), o
consumidor é continuamente estimulado pelos meios de comunicação a exercer a prática de consumo
desordenado, por meio de aquisições que não correspondem as suas reais necessidades. Tais atitudes do
comportamento de compra compulsivo do ser humano podem ocasionar em limitações de uso dos
recursos oferecidos pela natureza.
Nos últimos anos, a sociedade vem se deparando com o crescente aumento nas mudanças de
ordem ambiental, muitas vezes causadas pela ação do próprio homem. A industrialização, o capitalismo
e o crescente consumo vêm gerando, por vezes, o uso exagerado e impróprio dos recursos oriundos do
meio ambiente. Diante esse quadro, alguns autores passam a abordar novas práticas de consumo que
considerem a necessidade do desenvolvimento sustentável, como é o caso do consumo sustentável, que
segundo Silva et al. (2012, p. 69) é “o ato ou decisão de compra (...) levando em conta o equilíbrio
entre satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os efeitos sociais de sua decisão”. Atualmente, é
possível perceber que os padrões adotados pela maioria dos consumidores, não estão em consenso com
os princípios defendidos pelo desenvolvimento sustentável. Diante de tal discrepância, é notória a
necessidade de se explorar o uso de consciência socioambiental por parte dos atores sociais (Governo,
Empresa e Sociedade) em prol de reverter a situação atual de desenvolvimento insustentável, gerando
um padrão de consumo capaz de prover mudanças benéficas aos seres humanos e ao meio ambiente
como um todo (SILVA, 2012).
Dentro da análise do consumo sustentável, o trabalho abordará algumas de suas ramificações,
como a presença do consumidor sustentável/consciente e o consumo verde. Essa “nova” classe de
consumidor é caracterizada por Gomes, Gorni e Dreher (2011), como indivíduos reflexivos sobre seus
atos de consumo e o modo como eles irão repercutir nas relações sociais e ambientais, assim como a
necessidade de propagar a prática do consumo consciente, motivando a ação de pequenos gestos
realizados por um número elevado de indivíduos capazes de gerar modificações de impacto positivo
para a questão socioambiental.
A abordagem do consumo verde, apesar de estar associada ao consumo sustentável, tem
enfoque apenas no lado ambiental, tentando minimizar problemas como escassez de recursos naturais.
O consumo sustentável abrange um problema mais amplo, utilizando-se da consciência do consumidor
final para tentar reverter, de forma emergencial, o quadro de degradação do meio ambiente e os
impactos negativos causados ao bem-estar da sociedade. O consumo verde visualiza o problema como
sendo oriundo da forma como é produzido, sem apresentar um vínculo forte com a necessidade de
diminuição do consumo.
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Assim, O presente trabalho visa responder o problema de “como estudantes de administração de
uma universidade do semiárido se comportam diante a prática do consumo sustentável?”. No intuito de
compreender o problema determinado, alguns objetivos foram traçados. O objetivo geral do presente
trabalho é o de comparar a percepção de alunos de administração que cursam/ou já cursaram a
disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social com os que não cursaram em períodos
anteriores a cerca de seus atos de consumo sustentável. Tendo, então, os seguintes objetivos
específicos: Verificar se há preocupação com o modelo atual de consumo; Identificar se os
universitários adotam práticas de consumo social e ambientalmente sustentáveis; Identificar se os
pesquisados se consideram disponíveis a pagar mais caro por produtos/serviços social e/ou
ambientalmente responsáveis; Descrever a opinião dos pesquisados sobre a importância das práticas
sustentáveis para os grupos sociais no qual estão inseridos.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS
Há bilhões de anos atrás, já haviam indícios de retiradas dos recursos naturais por parte dos
nossos ancestrais (homo erectus) para a sua sobrevivência, já que dependiam diretamente da caça, da
pesca e da colheita para conseguirem seu alimento. As primeiras civilizações não tinham moradias
fixas, usufruindo determinada localidade, enquanto essa fosse capaz de suprir suas necessidades e,
quando os recursos vinham à extinção, retornava a busca pela abundância. Apesar do processo de
exploração do meio ambiente ser uma prática muito antiga, tem se intensificado nos últimos anos, em
decorrência do crescimento populacional, surgimento de tecnologias de alto poder destrutivo, dentre
outros (PEREIRA; CURI, 2012).
Ao longo da história, ficou evidenciado o constante uso inapropriado dos recursos naturais e o
desleixo com a destinação dos resíduos gerados, crendo o ser humano, que os recursos eram
abundantes e a natureza conseguiria suportar os despejos realizados (MOURA, 2011).
Os desastres ambientais ocorridos ao longo dos últimos 60 anos, refletem a proporção do
impacto gerado pela degradação ambiental. Graves problemas de saúde começaram a surgir em 1952,
na região de Londres, devido ao uso inapropriado do carvão, o qual era utilizado para produção de
energia nas indústrias ou aquecimento doméstico das residências. Por emitir em grandes quantidades o
enxofre e material particulado na atmosfera, levaram ao número alarmante de 8.000 pessoas mortas em
decorrência da emissão de enxofre, sendo as principais causas: bronquite, enfisema pulmonar, gripe,
pneumonia e ataques cardíacos (MOURA, 2011).
Nas décadas seguintes, as questões ambientais começaram a interferir de forma mais explícita
no comportamento da sociedade. Na década de 1960, alguns recursos passaram a ser mais valorizados,
em decorrência do crescimento populacional e, consequente elevação dos níveis de consumo,
visualizando-se que se continuamente usados de forma abundante, alguns recursos seriam futuramente
esgotados da natureza. Embora, posteriormente serem consideradas alarmantes e incorretas, algumas
projeções de crescimento populacional, poluição e esgotamento dos recursos do planeta; foram
elaboradas por Dennis Meadwos e outros estudiosos, sendo divulgadas no relatório “Os Limites para o
Crescimento”. Na década de 1970, foi instituída a preocupação em aumentar a regulamentação e o
controle sobre as questões ambientais, tendo seu ápice na Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, em 1972 na cidade de Estocolmo. Resultantes daquela conferência, alguns documentos
foram gerados, como: A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente e a criação do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente. Na década de 1980, houve o surgimento de leis
regulamentadores da poluição gerada pelas atividades industriais em grande parte dos países. A década
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de 1990 foi marcada por um grande impulso em especial: a consciência ambiental da sociedade, que
aceita pagar um valor maior pela qualidade de vida (MOURA, 2011).
Na década de 1990, as pessoas passaram a reconhecer a necessidade de equilíbrio entre o uso de
recursos e os efeitos ao meio ambiente. Eventos importantes de alertas ambientais ocorreram nesse
período, como: a Rio 92, que gerou os documentos Carta da Terra e Agenda 21, e a Conferência das
Partes da Convenção sobre Mudança do Clima das Nações Unidas, que negociou o tratado
internacional intitulado como Protocolo de Kyoto (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). Nos
anos 2000, outras medidas foram tomadas, como: a entrada em vigor, em todo o mundo, da Convenção
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, em que foi banida a produção, uso e disposição
de 12 substâncias químicas tóxicas; o lançamento do documentário “Uma Verdade Inconveniente” por
Al Gore; o relatório emitido por Sir Nicolas Stern, atentando para os prejuízos econômicos gerados
pelos desastres ambientais, etc. (MOURA, 2011).
Como visto, nas últimas décadas, o processo de degradação ambiental tem se alastrado e gerado
desastres. Em contrapartida, é notável também que a sociedade está desenvolvendo, de forma gradual,
uma consciência quanto aos problemas socioambientais, porém em proporções inferiores aos impactos
negativos que estão alterando o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas.
O tópico seguinte abordará a capacidade de interligar a preocupação ambiental à necessidade
de crescimento econômico, sendo esta a premissa defendida pelo conceito do desenvolvimento
sustentável.
3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O termo desenvolvimento sustentável foi criado no final da década de 1980, mas ganhou
destaque apenas em 1992, com a Conferência Rio 92. Os debates relacionando as questões ambientais
com o desenvolvimento econômico tiveram início no relatório Nosso Futuro Comum, em que a maior
preocupação era atribuída ao anseio de crescimento econômico por parte da sociedade,
desconsiderando a degradação ambiental e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida das
pessoas. Também conhecido como Relatório Brundtland, esse documento explorou e disseminou a
importância do conceito do desenvolvimento sustentável, o definindo como aquele capaz de atender às
necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de que as necessidades das gerações
futuras também sejam atendidas (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). Essas necessidades
citadas estão relacionadas diretamente ao meio ambiente, tratando-se dos recursos naturais gerados por
ele, como a água; daí a necessidade emergencial de preservação ambiental.
O conceito do desenvolvimento sustentável está apoiado no seguinte tripé: atividade econômica,
meio ambiente e o bem-estar da sociedade. Para que haja a disseminação de práticas que desenvolvam
este conceito, Nascimento, Lemos e Mello (2008, p. 62) defendem a “necessidade dos sistemas se
interligarem, adotando medidas que envolvam o poder público e a iniciativa privada, buscando um
consenso nacional e internacional”.
Os tópicos seguintes abordam justamente a tentativa de interligar o crescimento econômico com
bem-estar da sociedade, sem gerar grandes impactos ao meio ambiente. Antes disso, é necessária uma
breve introdução conceitual sobre o comportamento de compra do consumidor e, a própria prática de
consumo; sendo apresentada posteriormente, a possível solução para que as necessidades da sociedade
sejam atendidas em conjunto com a diminuição da degradação ambiental.
4. PRÁTICAS DE COMPRA E CONSUMO X MEIO AMBIENTE
4.1. O processo de compra
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O comportamento do consumidor é um fator que gera grande curiosidade por parte das
empresas. As empresas analisam a atuação da sociedade, enquanto consumidores, com o intuito de
melhorar seus produtos, segmentar mercados e satisfazer as possíveis necessidades e desejos dos que
sejam e dos venham a tornarem-se clientes (KOTLER; KELLER, 2006).
Ao entender o que os consumidores fazem e que influência determinam suas atividades, as
empresas podem, com mais efetividade, desenvolver e comercializar seus produtos e serviços
visando à maior satisfação daqueles que os compram e os usam (SAMARA; MORSCH, 2005,
p. 123).

Solomon (2011) define essa maneira de agir do consumidor como sendo o modo como os
indivíduos ou grupos desenvolvem as atividades de selecionar, comprar, usar e descartar produtos para
atingir necessidades e desejos.
Buscando compreender o consumidor, os estudiosos do marketing elaboram algumas
ferramentas de análise, entre elas o do processo de compra, que segundo Ferrel e Hartline (2009) tratase de cinco estágios de atividades que os consumidores podem percorrer na compra de bens e serviços,
sendo elas: reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de
compra e avaliação pós-compra. Juntas, essas atividades compõem o chamado processo de compra,
porém o mesmo não precisa percorrer todos os estágios para existir.
Os consumidores podem passar mais ou menos tempo em certos estágios, podem seguir ou não
os estágios em sequência ou, talvez, até mesmo pulem os estágios. Essa variação no processo de
compra ocorre porque os consumidores são diferentes, os produtos que eles compram são
diferentes e as situações em que tomam as decisões de compra são diferentes. Alguns fatores
afetam o processo de compra do consumidor, como a complexidade da compra e da decisão, e
as influências individuais, sociais e situacionais (FERREL E HARTLINE, 2009, P. 167).

O modelo de processo de compra é capaz de oferecer uma boa referência, uma vez que domina
o total de considerações que surgem quando um consumidor se depara com uma nova compra
relativamente atrativa (KOTLER; KELLER, 2006). Contudo, essa busca das empresas por
compreenderem o consumidor trata-se, na maioria das vezes, de uma jogada para atrair as pessoas a
comprar o que não está enquadrado em suas necessidades (CORTEZ, 2007).
Possivelmente, o crescente aumento do consumo seja decorrente justamente do grande anseio
de expansão das empresas que, em sua maioria, tentam a qualquer custo elevar suas vendas. Por vezes,
essa prática de crescimento é estimulada pelas ações e ferramentas do marketing, como é o caso da
ferramenta de processo de compra citada anteriormente, já que como Kotler e Keller (2006) defendem,
os profissionais da área de marketing são instruídos a estimular a demanda pelos produtos de uma
determinada empresa. Cortez e Ortizoga (2007) complementam esse pensamento ao afirmarem que o
consumidor é continuamente estimulado pelos meios de comunicação a exercer a prática de consumo
desordenado, por meio de aquisições que não correspondem as suas reais necessidades.
2.3.1.1. As práticas de consumo
Para Barbosa e Campbell (2006, p. 21) “o consumo é um termo ambíguo porque por vezes é
entendido como manipulação e/ou com experiência; em outras, como compra, em outras ainda como
exaustão, esgotamento e realização”. O que fica claro, é que o ser humano precisa, seja por necessidade
ou desejo, praticar o consumo e para isso é motivado de diversas maneiras.
Segundo Bragaglia (2010), há três principais motivações para o consumo, sendo elas: busca da
satisfação de necessidades diretamente ligadas à funcionalidade dos produtos, busca de prazer
emocional sem papel de comunicação social e busca de prazer emocional por meio do uso das
mercadorias/marcas como comunicadores sociais.
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Consumir algo tendo como motivação a “satisfação de necessidades diretamente ligadas à
funcionalidade dos produtos” significa consumir buscando predominantemente usufruir as
funções para as quais os bens em questão foram originalmente criados. Exemplo bem simplório
desse comportamento seria, no caso da compra de um refrigerador, adquiri-lo principalmente
porque congela mais rapidamente os alimentos. E consumir um produto buscando prazer
emocional significa que a compra foi motivada não somente pelos benefícios funcionais ligados
a atributos técnicos da mercadoria, mas, sobretudo, pela vontade do consumidor vivenciar uma
“emoção” por meio dela (BRAGAGLIA, 2010, P. 109).

Solomon (2011) defende que por diversas vezes as pessoas são incentivadas a adquirir produtos
não pela sua utilidade, mas pelo que eles representam. Teorias relacionadas à motivação, como a
hierarquia das necessidades de Maslow, descrevem o que impulsiona o ser humano em suas atitudes,
inclusive em seus atos de compra. Solomon (2011) apresenta esse modelo que é dividido em cinco
níveis de necessidades, sendo elas: fisiológicas, segurança, associação, necessidades de ego e autorealização. Essa evolução de níveis é capaz de demonstrar o quanto a prática de consumo é necessária
na vida do ser humano, atingindo, por vezes, níveis elevados de compra, em que a necessidade passa a
ser substituída pela vaidade, através do uso constante de produtos supérfluos. Essa urgência por
adquirir um número cada vez maior de bens vem gerando, frequentemente, problemas de cunho
socioambiental.
Mesmo dentro da estreita visão economicista atual é perfeitamente possível discernir quatro
fatores principais que tornam a civilização contemporânea claramente insustentável a médio e
longo prazo: crescimento populacional humano exponencial; depleção da base de recursos
naturais; sistemas produtivos que utilizam tecnologias poluentes e de baixa eficácia energética;
e sistema de valores que propicia a expansão ilimitada do consumo material (ROHDE, 2003, p.
41).

Diante os problemas decorrentes do aumento dos níveis de consumo, Costa e Teodósio (2011)
apontam a seguinte solução: a modificação das práticas de consumo, possibilitando que os indivíduos
adquiram e mantenham consciência do impacto ambiental e social decorrentes das suas opções de
consumo. Utilizando o mesmo pensamento, Silva et al. (2012, p. 69) relatam que “o emergir desse
novo padrão, mais consciente, indica uma alternativa para a mudança na maneira como se visualiza
essa nova situação, direcionando-se do consumismo para uma prática de consumo mais responsável”.
Visto isso, o tópico seguinte aborda a existência de interligação entre as práticas de consumo e o
desenvolvimento de forma sustentável, desacelerando o processo de degradação ambiental.
4.2. Consumo sustentável: atrelando a necessidade de consumo ao desenvolvimento sustentável
Nas últimas décadas, vêm sendo percebida uma crescente preocupação da sociedade com as
questões ambientais, interferindo diretamente nas práticas de consumo. Silva et al. (2012), defendem
que as modificações estruturais, atreladas aos problemas de origem econômico e social, foram cruciais
para a construção de novos comportamentos, tanto de origem empresarial, como o da própria sociedade
consumidora, que passou a analisar o modelo de consumo atual e suas consequências.
Do lado empresarial, passou-se a explorar o uso do marketing social, da gestão socioambiental,
para adaptar as empresas às necessidades de consumo da classe preocupada com o futuro da sociedade
e do meio ambiente. Ao mesmo tempo em que as classes consumidoras passam a exigir tais medidas
das empresas, passam a ter outra visão de consumo, preocupadas com o uso indevido dos recursos
naturais.
Desde o início da tomada de consciência sobre os problemas ambientais até o momento
presente, a discussão da temática ambiental evoluiu muito. A relação sociedade e meio
ambiente, tema pouco abordado nas discussões iniciais sobre a problemática ambiental,
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começou a ser observada de maneira mais crítica e a própria concepção do problema passou
para uma forma globalizada e menos localizada. Essa reflexão sobre a crise ecológica moderna
no nível mundial leva ao surgimento de novas alternativas de relacionamento da sociedade
contemporânea com seu meio ambiente, procurando reduzir os impactos que ela produz sobre o
meio que acerca (BELLEN, 2006, p. 17)

A degradação ambiental que é vivenciada na atualidade traz à tona a necessidade de estabelecer,
de forma emergencial, um novo modelo de consumo, no qual a prática de consumo atualmente
predominante seja substituída por uma que minimize os danos ambientais e seja capaz de suprir as
necessidades básicas da humanidade (SILVA; CORRÊA; GÓMEZ, 2012)
Essa necessidade de mudança de consumo está ligada diretamente à sustentabilidade, que,
segundo Giordano (2007), mantém ligação direta com o termo suportável. May (2010) afirma que toda
e qualquer relação entre o ser vivo e o meio ambiente exige um grau de sustentabilidade, que pode ser
identificado como a habilidade dos seres em superar alterações externas sem comprometer suas
atividades.
A modificação da prática de consumo deve existir, em virtude do limite de recursos oferecidos
pelo planeta Terra, capazes de suprir até certo ponto o consumo exagerado da sociedade, mas em
seguida, o que será consumido? É diante esse pensamento que, por vezes, é gerada a crescente
preocupação por moderar o consumo, tentando aumentar a capacidade temporal dos recursos naturais.
Silva, Silva e Gómez (2012, p. 2) explicam que para que essa modificação ocorra “faz-se necessário
uma reestruturação nas formas de produção e consumo, em todas as esferas sociais”.
A questão não é eliminar o consumo, mas estabelecer práticas de consumo preocupadas,
também, com os fatores sociais e/ou ambientais. Em meio a essa necessidade de transformação surge o
conceito de consumo sustentável, que teve sua origem atrelada ao termo Desenvolvimento Sustentável.
O termo consumo sustentável é definido por Silva et al. (2012, p, 69) como sendo “a decisão de
compra ou uso de serviços, [...] levando em conta o equilíbrio entre satisfação pessoal, as
possibilidades ambientais e os efeitos sociais de sua decisão”. Essa prática de consumo visa atender as
necessidades das gerações atuais e futuras com produtos e serviços, de forma social e ambientalmente
sustentável. De maneira concomitante, os vários autores estudados desenvolvem a mesma exigência de
geração de preocupação com os problemas socioambientais, atentando para a necessidade de usufruir
os recursos naturais de maneira que as gerações futuras possam fazer o mesmo.
Nas últimas décadas, as discussões sobre a necessidade de transformação desse padrão de
consumo, considerado como negativo, estão tornando-se foco de pesquisa para vários estudiosos.
Diante disso, alguns questionamentos surgem acerca de tal problema, como os levantados por Silva,
Corrêa e Gómez (2012) que trazem à tona a necessidade de designar qual a maneira mais apropriada de
se alcançar harmonia entre as práticas de consumo e os fundamentos defendidos pelo desenvolvimento
sustentável. Quem são os responsáveis pela atual situação mundial? De quem deve ser cobrada a
mudança? Do individuo? Da sociedade como um todo? Dos gestores públicos?
É importante compreender que o consumo sustentável, deve ser resultado das relações entre o
Governo, a Empresa e a Sociedade. Silva, Corrêa e Gómez (2012) intensificam a necessidade de
interação entre esses atores sociais ao designar uma função para cada. Juntos e comprometidos com
seus papéis diante tal prática, esses atores sociais são cruciais para a existência e continuidade do
consumo sustentável.
Os governos deverão promover e facilitar o desenvolvimento de tecnologias limpas, bem como
transferi-las e adotá-las. Tem o papel ainda de apoiar pesquisas para o fornecimento de
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informações de produção e consumo, tanto para a indústria como par os consumidores. [...] O
papel da indústria está basicamente na adoção de práticas de responsabilidade socioambiental
junto à coletividade, uma vez que dessa maneira a mesma consegue desenvolver uma produção
sustentável. [...] O indivíduo assume o papel mais importante no processo de definição da nova
prática de consumo sustentável, ao desempenhar o papel de consciência no momento de
compra, bem como um comportamento de consumidor preocupado com as questões pertinentes
ao desenvolvimento sustentável (SILVA; CORRÊA; GÓMEZ, 2012, p. 79-80).

Portanto, compreender a complexidade das interações necessárias para a existência do consumo
sustentável é de grande importância. Dentre essas relações, pode-se afirmar que a produção-consumo é
vista como sendo uma das de maior relevância. Mesmo que a sociedade adquira consciência de seu
dever diante o desenvolvimento sustentável, a oferta de produtos/serviços oriundos de processo
sustentáveis somente se tornará viável se houver comprometimento entre os atores sociais.
4.2.1. O consumidor sustentável/consciente
Em sua maioria, os consumidores efetuam suas compras sem priorizar a questão ambiental.
Como o aumento de consumo na sociedade é uma realidade preocupante para a percepção de meio
ambiente preservado, é necessária a intervenção transformadora do consumidor em relação aos seus
hábitos de consumo (SILVA; SILVA; GÓMEZ, 2012)
Essa modificação de hábitos, possivelmente, direciona o individuo para a realidade do consumo
sustentável. Para Silva, Silva, Gómez (2012, p. 2), o consumidor consciente é “aquele que seleciona os
produtos, levando em consideração aspectos como agressão ao meio ambiente e privilegia as empresas
que investem na preservação ambiental”. A abordagem de consumo, apontando o consumidor como
ator principal nesse processo, o transforma, segundo Gomes, Gorni e Dreher (2011), em um indivíduo
reflexivo sobre seus atos de consumo e o modo como eles irão repercutir nas relações sociais e
ambientais. Esse “novo” consumidor busca propagar a prática do consumo consciente, motivando a
ação de pequenos gestos realizados por um número elevado de indivíduos capazes de gerar
modificações de impacto positivo.
Gomes, Gorni e Dreher (2011) identificam como principal característica dessa nova classe do
consumidor a de manter gradual preocupação com o choque da produção e do consumo sobre o meio
ambiente, buscando a melhor relação entre preço, qualidade e atitude socioambiental das empresas que
dispõem seus produtos no mercado, além da tentativa de convencer outros consumidores a adotarem
essa prática.
Silva (2012, p.11) relata a importância do indivíduo como ator social dentro do processo de
construção da prática de consumo sustentável e sugere algumas características que devem ser
consideradas, como: “cultura na qual essa sociedade do consumo está envolvida, o estilo de vida
adotado, o poder aquisitivo da população, as questões éticas assumidas por cada um, bem como a
educação a qual essa sociedade está sujeita”.
Os discursos dos consumidores, incluindo os jovens, sobre o consumo ambientalmente correto
refletem a cultura e o contexto educacional utilizado nas escolas e nas mídias. Essa necessidade de
educar e transformar o consumidor e os seus hábitos é uma das premissas da Educação Ambiental, que
segundo Jacobi (2005) tem estreita relação com a educação para a cidadania. Dessa forma, as pessoas
são estimuladas a produzir ações de integração social, conservação do meio ambiente, igualdade,
segurança etc., as quais constituem preocupações da sociedade atual.
4.2.2. O consumo verde
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Inserido no conceito do consumo sustentável está o consumo “verde”, que é considerado por
Tódero, Macke e Biasuz (2011) como aquele que, além da variável qualidade/preço, prioriza também a
variável de ordem ambiental, optando por produtos identificados como não-agressivos ao meio
ambiente.
Se pelas propostas de “consumo verde”, o consumidor é o principal agente de transformação,
pois suas demandas estimulam a modernização ecológica das indústrias, com a perspectiva do
“consumo sustentável”, essa questão assume contornos mais complexos. O consumo
sustentável é complexo por contemplar diferentes arenas do território humano tais como
tecnologia, cultura, crenças, atitudes e vida em sociedade. Enquanto que o consumo verde é
superficial e ataca somente um lado do problema ambiental, tais como uso de energia e
reciclabilidade (DIAS; MOURA, 2007, p. 6)

O Quadro 1 a seguir apresenta as diferenças entre as abordagens do consumo verde e
sustentável, em que o primeiro trata apenas a questão ambiental, enquanto que o segundo aborda,
também, a problemática social.
Quadro 1 – Abordagens do consumo “verde” e do consumo sustentável
Consumo verde
Consumo consciente/sustentável
Consumir produtos diferentes
Consumir menos
Essencialmente positivo em relação ao consumo
Consumo além das necessidades básicas é negativo
Mudança no padrão tecnológico
Mudança no estilo de vida e no padrão de consumo
Foco na oferta: produção
Foco na demanda: usuário final
Consumidores respondem às informações adequadas
Consumidores querem alternativas de aquisição
Mudança gradual
Mudança radical: urgente e essencial
Crescimento “verde” no lugar de crescimento econômico
Alta qualidade de vida sem degradação ambiental
Fonte: Cooper (2002 apud TÓDERO; MACKE; BIASUZ, 2011, p. 161).

No quadro anterior, é possível identificar que a abordagem do consumo verde, apesar de estar
associada ao consumo sustentável, tem enfoque apenas no lado ambiental, tentando minimizar
problemas como escassez de recursos naturais. O consumo sustentável abrange um problema mais
amplo, utilizando-se da consciência do consumidor final para tentar reverter, de forma emergencial, o
quadro de degradação do meio ambiente e os impactos negativos causados a sociedade. O consumo
verde visualiza o problema como sendo oriundo da forma como é produzido, sem apresentar um
vínculo forte com a necessidade de diminuição do consumo.
Giordano (2007, p.320) discorre algumas características que, possivelmente, são apresentadas
pelo consumidor “verde”, sendo algumas delas:
Buscam nos produtos qualidade e baixo impacto ambiental; não são propensos a comprar
produtos derivados de espécies animais ou vegetais em extinção; têm preferência por produtos
com denominação de origem e selos verdes; têm preferência por produtos biodegradáveis, que
não contêm aditivos químicos, corantes e branqueadores; não toleram o excesso de embalagens,
embalagens não biodegradáveis e não recicláveis; aceitam pagar preços mais altos por produtos
ambientalmente corretos.

Diante do contexto descrito, ainda segundo o mesmo autor, é possível observar que o consumo
por produtos “verdes” é uma iniciativa de longo prazo, que implica diretamente em uma mudança
permanente dos valores sociais.
5. METODOLOGIA
Na abordagem, esta pesquisa é quantitativa. Para Malhotra (2001, p. 155), “a pesquisa
quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística”. Marconi e
Lakatos (2010, p. 284) afirmam que “três traços bem definidos no conteúdo quantitativo devem ser
observados: objetividade, sistematização e quantificação dos conceitos, evidenciados na comunicação”.
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Na abordagem quantitativa, o foco deverá ser na visualização constante de certas palavras e/ou
expressões no texto. A quantificação deve ser “de forma sistemática e objetiva”.
Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva. Este tipo de pesquisa “têm
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2009, p. 29). Uma das principais características
dessa pesquisa é a utilização de padronização de técnicas para coleta de dados. Segundo Mattar (2000),
a pesquisa descritiva deve ser utilizada para atingir três propósitos, sendo eles: o de descrever as
características do grupo, estimar a proporção de elementos numa população específica que tenham
determinadas características, e descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis.
O método utilizado é o de survey (MALHOTRA, 2001). O instrumento escolhido foi um
questionário composto por 16 questões objetivas, sendo as três primeiras de identificação do
pesquisado e as seguintes, questões de pesquisa. Anterior a aplicação do questionário final, ocorreu a
aplicação de questionários pré-teste via e-mail. Os resultados obtidos com o pré-teste levaram a
necessidade de modificação de algumas perguntas, já que algumas dúvidas foram geradas.
Reelaboradas as questões com base no pré-teste, a aplicação dos questionários ocorreu nos dias
18, 19 e 30 de julho de 2013 com uma amostra dos alunos de graduação em Administração de uma
universidade do semiárido, distribuídos entre os 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º períodos do curso. Dos 429
estudantes matriculados no curso, foram escolhidos 79 alunos de forma intencional, tendo como
critério para aplicação apenas a presença em sala de aula, por se tratar de um método presencial. Como
o objetivo da pesquisa é “comparar a percepção acerca das práticas de consumo sustentável de alunos
de Administração que cursam ou já cursaram a disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade
Social com os que ainda não cursaram”, foram analisados 38 questionários de alunos que já cursaram
ou estão cursando e 41 que ainda não cursaram a disciplina. Para a análise dos dados, inicialmente foi
aplicado o teste exato de Fischer, com um nível de 5% de significância, utilizando-se o programa R.
Em seguida, foram elaboradas tabelas com as frequências absolutas e percentuais, calculadas para cada
grupo de estudantes analisados.
6. ANÁLISE DE DADOS
Os dados analisados pelo programa mostram que não há associação entre as respostas obtidas
com os alunos que cursaram ou estão cursando e os que ainda não cursaram (p > 0,05). Mesmo diante
de tal resultado, como o objetivo desta pesquisa é comparar a percepção dos dois grupos de estudantes,
foram então calculadas as frequências absolutas e percentuais das respostas, com o propósito de
evidenciar as diferenças e semelhanças entre os dados destes respondentes. Os dados gerados estão
distribuídos nas seguintes tabelas:
Tabela 1 – Percepção do uso abusivo dos recursos naturais
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
37
97,37
1
2,63
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
41
100,00
0
0,00
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
78
98,73
1
1,27
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Diante da pergunta “você percebe, atualmente, um uso abusivo dos recursos naturais pela
sociedade?” os respondentes mostraram, em sua grande maioria, acreditarem que a sociedade vem
utilizando de forma inapropriada os recursos oferecidos pela natureza, não havendo associação entre os
alunos que cursaram ou não a disciplina (p = 0,4810). Tais resultados, só reforçam a afirmativa feita
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por Moura (2011, p. 1) de que “o homem sempre utilizou os recursos naturais do planeta e gerou
resíduos com baixíssimo nível de preocupação”.
Tabela 2 – Percepção do modelo de consumo atual como uma das causas da destruição do meio
ambiente
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
36
94,74
2
5,26
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
40
97,56
1
2,44
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
76
96,20
3
3,80
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Na Tabela 2, os estudantes mostraram avaliar o modelo de consumo atual como uma das
principais causas de destruição do meio ambiente, independente de terem cursado ou não a disciplina (p
= 0,6060). Atualmente, a sociedade é estimulada a comprar cada vez mais e, muitas vezes, ultrapassam
o atendimento de suas necessidades, esbanjando-se em compras supérfluas. Os resultados obtidos só
reforçam os pensamentos de Cortez e Ortizoga (2007), que afirmam que o consumidor é continuamente
estimulado pelos meios de comunicação a exercer a prática de consumo desordenado, por meio de
aquisições que não correspondem as suas reais necessidades.
Tabela 3 – Consciência dos atuais problemas socioambientais
Cursando/ Cursaram
Percepção
Nº de alunos
%
Sim
34
89,47
Não
4
10,53
Total
38
100,00
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Não cursaram
Nº de alunos
%
38
92,68
3
7,32
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
72
91,14
7
8,86
79
100,00

A grande maioria dos respondentes, sem associação entre os que cursaram ou não a disciplina
(p = 0,7053), se dizem conscientes dos problemas socioambientais da atualidade. Tal fato é,
possivelmente, decorrente do grande espaço que estes problemas ocuparam nas mídias; sendo o
consumidor, constantemente informado dos desastres ambientais, das reivindicações dos
ambientalistas, do processo de degradação atual (Tabela 3).
Tabela 4 – A influência da preocupação com o meio ambiente nas decisões de compra
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
2
5,26
36
94,74
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
6
14,63
35
85,37
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
8
10,13
71
89,87
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Quando indagados acerca da preocupação com o meio ambiente como um fator a ser analisado
em todas as decisões de compra, os respondentes, em sua grande maioria, mostraram ainda não
possuírem uma maturidade sobre os problemas ambientais nos momentos de compra, tanto para os que
cursaram como os que ainda não cursaram (p = 0,2660). Esse resultado mostra a dificuldade da
sociedade atual em adotar práticas de compra sustentáveis, sendo ainda bastante influenciada pela
cultura capitalista, que explora a elevação dos níveis de consumo, desprezando os impactos gerados por
tais ações (Tabela 4).
Tabela 5 - Compra de produtos de empresas que prejudicam o meio ambiente
Percepção

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
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Nº de alunos
%

Total
Nº de alunos
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Sim
Não
Total

26
12
38

68,42
31,58
100,00

25
16
41

60,98
39,02
100,00

51
28
79

64,56
35,44
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Quando questionados sobre o fato de comprarem produtos de empresas que prejudiquem o meio
ambiente, pela Tabela 5, a maioria mostrou ainda efetuar compras de produtos oferecidos por empresas
que de alguma forma geram efeitos negativos ao meio ambiente. Esse percentual deixa evidente que
tanto aqueles que cursaram, como os que não cursaram a disciplina (p = 0,6383), embora reconheçam
que o meio ambiente está em processo de degradação, ainda opta por produtos de empresas
consideradas não sustentáveis, continuando assim a participar do processo de impactar negativamente o
meio ambiente.
Tabela 6 - Compra de produtos de empresas preocupadas com o meio ambiente
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
38
100,00
0
0,00
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
40
97,56
1
2,44
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
78
98,73
1
1,27
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Embora os resultados obtidos na Tabela 5 levem ao diagnóstico de que a maioria dos
pesquisados ainda praticam compras em empresas que gerem impactos negativos ao meio ambiente, a
Tabela 6 transparece a preocupação de 98,73% dos respondentes em efetuar suas compras em empresas
que atuam de forma a diminuir os danos ao meio ambiente. Os valores obtidos nas Tabelas 5 e 6,
mostram que, embora os alunos que cursaram ou não a disciplina (p = 0,9999) ainda comprem produtos
de empresas não sustentáveis, o número de estudantes que optam por comprar produtos de empresas
responsáveis ambientalmente ainda é maior. Esse é um indicio de que a sociedade vem apresentando
um maior interesse nos aspectos ambientais, explicitando isso em suas compras.
Tabela 7 - Escolha por produtos com ou sem responsabilidade socioambiental de preços iguais
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
37
97,37
1
2,63
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
39
95,12
2
4,88
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
76
96,20
3
3,80
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Quando questionados sobre a escolha entre produtos com ou sem selo de responsabilidade
social de preços iguais (Tabela 7), a maioria dos alunos que cursaram ou não a disciplina (p = 0,9999),
optou pela opção de comprar produto social e/ou ambientalmente sustentável, o que reflete a
consciência socioambiental que a maioria mostrou ter na Tabela 3. Contudo, como visto na Tabela 8,
quando o produto de origem sustentável passa a demandar um maior valor financeiro, os pesquisados
tendem a optar por produtos sem selo de responsabilidade socioambiental, diminuindo visivelmente os
optantes pela preservação ambiental para os dois grupos (p = 0,1100).
Tabela 8 - Escolha por produtos com ou sem responsabilidade socioambiental de preços distintos
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
12
31,58
26
68,42
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
21
51,22
20
48,78
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
33
41,77
46
58,23
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).
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O resultado exposto na Tabela 8 evidencia, ainda, o fato de que os estudantes que ainda não
cursaram a disciplina se dizem mais disponíveis a pagar um valor maior por produtos com selo de
responsabilidade socioambiental, sendo 51,22% da totalidade dos que não cursaram. Já dos que
cursaram ou estão cursando, 68,42% alega que prefere sem o selo. Conclui-se que a maioria dos
entrevistados diz adotar o perfil de consumidor sustentável, conforme definição de Silva, Silva, Gómez
(2012), especialmente com base na Tabela 7. Contudo, os dados da Tabela 8 fazem indagar se são
consumidores conscientes, nos termos de Gomes, Gorni e Dreher (2011), uma vez que grande parte
muda de comportamento quando precisa pagar mais pelo produto com selo de responsabilidade
socioambiental. Embora não tenha havido diferença estatística entre aqueles que cursaram/cursando e
os que não cursaram, a diferença de frequência entre os dois grupos poderia ser atribuída à percepção,
ao longo da disciplina, de que algumas empresas podem usar selos e certificações como ações de
marketing verde, apenas. Trata-se, no entanto, de uma conjectura. Para se chegar a uma conclusão a
este respeito, seria necessária ampliação e aprofundamento do estudo.
Com o intuito de detalhar melhor, se perguntou “Você está disposto a pagar um valor maior,
dentro de suas condições financeiras, por bens não duráveis (alimentos, roupas, calçados etc.) de
origem sustentável?”. Os dados desta questão estão destacados na Tabela 9.
Tabela 9 - Disponibilidade em pagar mais por bens não duráveis de origem sustentável
Cursando/ Cursaram
Percepção
Nº de alunos
%
Sim
22
57,89
Não
16
42,11
Total
38
100,00
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Não cursaram
Nº de alunos
%
29
70,73
12
29,27
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
51
64,56
28
35,44
79
100,00

Os resultados da Tabela 9 indicam que independente de terem ou não cursado a disciplina (p =
0,2502), a maioria dos estudantes se diz disponíveis a pagar mais por bens não duráveis, sendo este
percentual ainda mais visível no grupo dos que ainda não cursaram a disciplina, já que dos 41
estudantes, 29 opinaram por aceitaram pagar um valor maior. O fato dos pesquisados, em sua maioria,
mostrarem-se disponíveis a pagar um valor a mais por determinado produto, é encarado como algo
benéfico para o meio ambiente e a sociedade, mostrando assim, como já defendido por Tódero, Macke
e Biasuz (2011), que a sociedade passa a analisar além da variável qualidade/preço, as questões de
ordem ambiental, optando por produtos identificados como não-agressivos ao meio ambiente.
Tabela 10 – Disponibilidade em pagar mais por bens duráveis de origem sustentável
Cursando/ Cursaram
Percepção
Nº de alunos
%
Sim
25
65,79
Não
13
34,21
Total
38
100,00
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Não cursaram
Nº de alunos
%
26
63,41
15
36,59
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
51
64,56
28
35,44
79
100,00

Os dados obtidos na Tabela 10 mostram que, se comparado ao resultado da Tabela 9, houve
uma diminuição na disponibilidade em pagar mais por parte do grupo dos que ainda não cursaram.
Apesar deste resultado, a maioria dos estudantes dos dois grupos (p = 0,9999), ainda se dizem
disponíveis a pagar mais por esses bens, mesmo sendo mais onerosos do que os bens avaliados na
Tabela 9, já que nesta hipótese criada na Tabela 10, os estudantes se deparam com compras de itens
como veículos, eletrodomésticos etc.
Tabela 11 - Percepção do uso de produtos sustentáveis como prática que beneficie o meio ambiente
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Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
37
97,37
1
2,63
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
40
97,56
1
2,44
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
77
97,47
2
2,53
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Na Tabela 11, a maioria dos estudantes, independente de terem ou não cursado a disciplina (p =
0,9999), opinam a favor da afirmativa de que o uso de produtos sustentáveis é uma prática benéfica
para o meio ambiente, o que torna cada vez mais sólida a afirmação dos pesquisados quanto a
possuírem consciência dos problemas socioambientais atuais e provavelmente, visualizam nesta
prática, uma alternativa para minimizar a degradação causada ao meio ambiente.
Tabela 12 – Existência de consciência socioambiental por parte das pessoas de seu convívio
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
15
39,47
23
60,53
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
14
34,15
27
65,85
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
29
36,71
50
63,29
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Na tabela 12, quando indagados sobre a existência de consciência socioambiental das pessoas
de seu convívio, a maioria, afirmou não perceber tal consciência, não ocorrendo associação entre os
estudantes que cursaram ou não a disciplina (p = 0,6479). Isto mostra que os apelos midiáticos ainda
não estão conseguindo atingir toda a sociedade, distanciando-se ainda mais da transformação
emergencial que as práticas de consumo precisam sofrer.
Tabela 13 - Existência de prática de consumo sustentável por parte das pessoas de seu convívio
Percepção
Sim
Não
Total

Cursando/ Cursaram
Nº de alunos
%
4
10,53
34
89,47
38
100,00

Não cursaram
Nº de alunos
%
7
17,07
34
82,93
41
100,00

Total
Nº de alunos
%
11
13,92
68
86,08
79
100,00

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Como ficou evidenciado na Tabela 13, a maioria dos respondentes de ambos os grupos,
afirmaram não acreditar que as pessoas de seu convívio pratiquem o consumo sustentável,
independente se a disciplina foi ou não cursada (p = 0,5213). Tal atitude pode ser reflexo dos resultados
da Tabela 12, já que apontavam para a maioria não consciente. Esta associação faz lembrar da
concepção de Silva et al. (2012) acerca da necessidade de consciência para que se adquira uma cultura
de comportamentos de compra mais equilibrados e sustentáveis. Enquanto isso não acontece, na visão
dos entrevistados, as pessoas de seu convívio estão vinculadas às tradicionais motivações de compra,
como descritas por Bragaglia (2010), sendo a maioria sem levar em conta a questão socioambiental.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a leitura dos estudiosos da área e da aplicação desta pesquisa, foi possível
concluir que o processo de degradação ambiental ainda pode ser mitigado, mas para que isso aconteça é
necessário que os atores sociais se unam em prol de disseminar e praticar ações que minimizem os
impactos negativos ao meio ambiente e, consequentemente, ao bem-estar e qualidade de vida da
sociedade.
Nesta pesquisa de abordagem quantitativa, foi possível perceber pelos resultados obtidos, a
ausência de uma diferenciação significativa entre as percepções dos alunos que estão cursando/já
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cursaram a disciplina e os que ainda não cursaram, evidenciando que a maioria dos pesquisados se
dizem conscientes dos problemas socioambientais, opinam pela necessidade de modificação das
práticas de consumo atuais, porém ainda não avaliam a preocupação ambiental como um fator a ser
considerado em todos os seus momentos de compra. Os pesquisados, também em sua grande maioria,
indicam estarem disponíveis a pagar um valor maior por produtos de origem sustentáveis, em prol de
assegurarem o processo que vai desde a retirada de matéria-prima até a comercialização de forma a
minimizar impactos ao meio ambiente. Em contrapartida, os pesquisados mostraram pouco perceber
consciência socioambiental por parte das pessoas de seu convívio, sendo esse número ainda menor em
relação à existência de práticas de consumo sustentáveis.
Com tais resultados, é possível concluir que embora se mostrem conscientes quanto aos danos
causados ao meio ambiente, os pesquisados ainda estão associados à necessidade de consumir cada vez
mais. Embora suas respostas tenham gerado expectativas otimistas, ainda há muito a ser feito em
relação à transformação da sociedade sobre sua visão de consumo e meio ambiente.
Vale destacar, como limitação do estudo, que trata-se de uma pesquisa quantitativa que analisa
a opinião. Por não ser objeto de estudo, não foi verificada a acurácia das respostas dadas.
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Resumo: Este artigo apresenta o potencial da teoria dos jogos como ferramenta de tomada de decisão em problemas
ambientais complexos envolvendo múltiplos tomadores de decisão. Para isto, foi realizada uma revisão da literatura e um
estudo de caso de aumento da poluição de fósforo devido à adição de múltiplas fábricas de produtos químicos em uma bacia
hidrográfica que se estende do Cairo ao Lago Manzala, no norte do Egito. Um modelo de Análise de Fluxo de Material –
AFM foi usado para acompanhar as mudanças incrementais na concentração de fósforo ao longo do rio e para determinar os
custos de tratamento associados. Ao identificar estratégias preferíveis para as empresas envolvidas, o artigo ressalta
exemplos em que a Teoria dos Jogos pode prever como o comportamento racional pode resultar em um resultado não ideal
para o sistema como um todo. Ao contrário de trabalhos anteriores, este artigo amplia a área de estudo, considerando o
impacto de várias plantas em uma bacia hidrográfica. Desta forma, o artigo apresenta uma representação mais realista de um
processo de escolha, considerando as estratégias de concorrentes que atuam em estreita proximidade e da aplicação da
Teoria dos Jogos para problemas de engenharia.
Palavras-chave: teoria dos jogos; bacia hidrográfica; impactos ambientais
Abstract: This paper presents the potential use of game theory as a tool for decision making in complex environmental
problems involving multiple decision makers. For this, we conducted a literature review and carried out a case study of the
increased phosphorus pollution due to the addition of multiple chemical plants in a watershed that extends from Cairo to
Lake Manzala, in northern Egypt. A Material Flow Analysis model – MFA was used to track incremental changes in
phosphorus concentration along the river and to determine the costs associated with effluent treatment. In the process of
identifying the preferred strategies for the companies involved, the paper emphasizes examples where game theory can
predict how rational behavior may result in a non-optimal outcome for the system as a whole. Unlike previous work, this
paper extends the study area, by considering the impact and interaction of placing various plants in a watershed. Thus, the
paper presents a more realistic representation of a decision process, considering the strategies of competitors working in
close proximity and the application of game theory to engineering problems.
Key-words: game theory; watershed; environmental impacts
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1. Introdução
As empresas modernas são constantemente obrigadas a considerar uma gama crescente de
fatores na tomada de decisões de negócios. A combinação de mercados altamente competitivos e a
incerteza global dos investidores aumentou a pressão sobre as empresas para avaliar várias ações
possíveis antes de se comprometer financeiramente a qualquer uma delas. Tal análise das potenciais
ações estratégicas pode ser realizada a partir de métodos tradicionais para a otimização. Todavia, nos
últimos anos, uma maior importância tem sido dada ao foco no desenvolvimento sustentável em suas
várias formas, o que tornou necessário aprimorar os processos decisórios. Enquanto a tradicional
decisão multicritério permite realizar avaliações considerando a importância de fatores como o impacto
ambiental ou social, esta não permite considerar a influencia das decisições de outras empresas na
tomada de decisão, e mais importante, os possíveis desdobramentos sobre a primeira empresa como
resultado.
Quando as empresas estão funcionando em estreita proximidade, seja geograficamente ou
dentro de um mesmo mercado, muitas vezes elas irão trabalhar juntas em um esforço para melhorar a
eficiência em uma determinada área ou se encontram em algum tipo de competição, direta ou indireta.
Tais interações podem parecer simplistas, pois é de se esperar que estas empresas tentem agir no seu
melhor interesse. No entanto, em alguns casos, o que inicialmente parece ser uma decisão preferível
para uma empresa, pode resultar em consequências imprevistas devido à inclusão de outras empresas
dentro do sistema. É importante ressaltar que isso não se aplica apenas às empresas em concorrência,
mas também pode ter implicações para quando as empresas estão trabalhando juntas, mesmo se
preocupando em seu próprio benefício global. Desta forma, muitos dos métodos convencionais de
decisão multicritério utilizados pelas empresas para avaliar estratégias não permitem a avaliação deste
tipo de interação.
Um tipo de técnica analítica que talvez tenha sido subutilizada, principalmente por empresas de
engenharia, é a aplicação da teoria dos jogos para melhorar o processo de escolha, principalmente
quando várias empresas estão interagindo na tomada de decisão. A teoria dos jogos é útil, pois permite
a modelagem e avaliação das possíveis interações de vários jogadores, dado um número de conjunto de
estratégias disponíveis para eles, o que se torna mais benéfico, dado estratégias dos jogadores. Ao
analisar simultaneamente as opções disponíveis para várias empresas ao mesmo tempo, a teoria dos
jogos permite, em princípio, uma avaliação mais completa para as possíveis consequências de se
prosseguir com uma ação em detrimento de outra.
Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa foi discutir o uso da teoria dos jogos como uma
ferramenta de tomada de decisão para as empresas de engenharia na solução de problemas ambientais
na presença de mais de um agente e possíveis conflitos. De forma mais detalhada, os objetivos
específicos são: demonstrar os benefícios que podem ser obtidos a partir do uso da teoria dos jogos,
quando comparado com as ferramentas analíticas tradicionais; e fornecer uma variedade de situações
possíveis e apresentar exemplos de como o comportamento racional das empresas podem levar a
resultados potencialmente inesperados.
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2. Revisão de literatura
Atualmente, ao planejar um projeto, a maioria das empresas precisa garantir que cada um dos
critérios ou parâmetros estabelecidos pelos órgãos locais, seja atendido. No Reino Unido, por exemplo,
as empresas precisam atender aos critérios definidos no Town and Country Planning (Avaliação de
Impacto Ambiental) que segue a Diretiva 85/337/CEE da União Europeia (Comissão Europeia, 1985),
relativa à avaliação ambiental. Em essência, este regulamento do Reino Unido visa garantir que as
ações das empresas levem em conta as implicações ambientais no seu processo de decisão e de
planejamento. Por sua vez, isto requer que a empresa realize sua própria avaliação de impacto
ambiental (EIA) (Wood, 2003). Este quadro legal ressalta a importância de ser capaz de quantificar
com precisão o impacto ambiental de um projeto proposto.
Como resultado, é necessário considerar as diversas maneiras pelas quais novos
emprendimentos podem impactar o ambiente circundante (Sarkis, 2001; Lardon et al, 2009; Hertwich
et al, 1997). Um exemplo peculiar é a instalação de uma indústria química em uma bacia hidrográfica.
Para este caso específico, é necessário considerar que determinados poluentes, tais como os níveis
excessivos de fósforo nos sistemas de água, podem levar a efeitos ambientais indesejáveis. Estes efeitos
derivam, principalmente, das formas em que o fósforo entra no ciclo da água (Golterman, 2004), das
transformações biológicas e químicas subsequentes devido ao fósforo dissolvido na água (Malmaeus et
al., 2006; Ruley e Rusch, 2004), e do efeito de eutrofização acelerada sobre o ecossistema de um rio ou
canal (Jarvie et al 2006; Garnier et al, 2005).
Alguns modelos podem ser utilizados como auxílio para a avaliação destes impactos (El-Baz et
al, 2004). Embora estes modelos tenham o mérito de proporcionar uma boa ferramenta para estimar o
custo de satisfazer as normas ambientais, eles podem, no entanto, ser vistos como uma abordagem
fechada para a tomada de decisão. Mais especificamente, estes modelos se concentram nas ações de
uma única empresa enquanto não considera as possíveis ações de seus concorrentes. Esta omissão
expõe a necessidade de empregar um método alternativo numa tentativa de explicar as ações de outras
empresas, sendo que uma abordagem para identificar e considerar a cooperação ou concorrência com
outras empresas para melhorar a eficiência global e lucro é possível por meio da teoria dos jogos.
A teoria dos jogos é uma ferramenta analítica que tenta identificar as ações de seus participantes
em situações claramente definidas através do uso de modelos matemáticos (Nash, 1951). A teoria dos
jogos assume que todos seus participantes são racionais, tais como as empresas que visam maximizar o
seu ganho ou “retorno” dentro de um conjunto de ações possíveis ou “estratégias”. Segundo Fiani
(2006), a maioria das situações de interação estratégica pode ser classificada como “jogos”, nos quais
se devem buscar compreender as ações objetivas de cada indivíduo, conhecidos por “jogadores”. As
interações entre os jogadores devem ser modeladas para cada caso, ou seja, o ponto de partida da teoria
será sempre um modelo, que também será diferente para cada situação de interação. Sumariamente,
segundo os princípios identificados por Neuman e Morgenstern (1944), se os indivíduos envolvidos em
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uma situação de interação agirem racionalmente1, eles procurarão identificar alternativas que atendam
não somente seus critérios, mas também que atendam, pelo menos minimamente, aos critérios dos
outros indivíduos. Portanto, o interesse da Teoria dos Jogos é avaliar estritamente os jogos, onde os
agentes tomam decisões estratégicas, visando seus objetivos e também considerando os objetivos dos
outros. Quando os jogadores não podem estabelecer compromissos garantidos, diz-se que o jogo é
“não-cooperativo”, caso contrário, diz-se que é “cooperativo”. Jogos em que as recompensas dos
jogadores estão relacionadas de forma inversa, ou seja, o ganho de um jogador implica necessariamente
na perda para o outro, constituem os chamados “jogos de soma zero”.
É de interesse crescente os estudos sobre a capacidade da teoria dos jogos para ser utilizada
como uma ferramenta para ajudar a tomada de decisão em problemas de engenharia. Por exemplo, Lou
et al. (2003) investigaram o uso da teoria dos jogos na análise de um ecossistema industrial sob
diferentes níveis de produção e concluiu que o uso da teoria dos jogos permitiu avaliar um sistema mais
próximo do conceito economicamente e ambientalmente mais desejável. Em outro estudo, Chew et al.
(2009) investigaram sistemas de abastecimento de água e concluíram que os benefícios ambientais
foram diminuídos quando as empresas atuavam em benefício próprio, e demonstraram como a teoria
dos jogos pode ser usada para sugerir sistemas alternativos que permitiriam aumento nos benefícios
ambientais globais. Em um artigo posterior, Chew et al. (2010) expandiram o seu trabalho,
incorporando as formas em que as intervenções das autoridades poderiam ajudar a produzir um
resultado mais desejável previsto pela teoria dos jogos. Por sua vez, Madani (2009) aplicou a teoria dos
jogos para discutir como ela pode ser usada para identificar e apresentar resoluções para os conflitos
encontrados sobre os recursos hídricos. Finalmente, Grimes-Casey et al. (2006), ao investigar
alternativas ambientais para garrafas descartáveis, sugerem que a teoria dos jogos permite a
investigação das possíveis ações dos jogadores para estabelecer estratégias que promovam o interesse
comum do sistema, sem que isto prejudique seus próprios interesses. Estes são apenas uma amostra do
corpo emergente de literatura sobre os usos potenciais da teoria dos jogos na tomada de decisões de
engenharia.
3. Método
O presente estudo é uma pesquisa de aplicação da teoria dos jogos para a avaliação de um
projeto de instalação de novas plantas industriais dentro de uma bacia hidrográfica considerando o
impacto que a emissão de um poluente terá sobre as despesas mútuas. Este caso é de interesse devido
ao impacto ambiental da contaminação em fontes de água. Uma bacia hidrográfica é uma região
definida a partir de fatores geográficos, por exemplo, um rio, o que pode ultrapassar os limites
administrativos e geográficos de municípios. Devido à sua natureza, várias limitações devem ser
estabelecidas em uma bacia para garantir um ecossistema saudável, tal como a adoção de um limite
para o nível de fósforo em vários pontos ao longo de um trecho de rio.
1

Agir racionalmente é, segundo Bazerman (2004), a capacidade do tomador de decisão definir o problema perfeitamente,
identificar todos os critérios, ponderar precisamente todos os critérios segundo suas preferências, conhecer todas as
alternativas relevantes, avaliar precisamente cada alternativa com base em cada critério e escolher a de maior valor
percebido
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Devido à ameaça de níveis avançados de eutrofização, uma autoridade local geralmente
impõem restrições sobre a concentração de fósforo em pontos específicos ao longo de um rio, por
exemplo, em locais densamente povoados (Lira-Barragán et al., 2011a). Assim, um projeto de
instalação de novas plantas industriais em uma bacia hidrográfica deverá analisar a questão do fósforo
como poluente, controlando a concentração desta substância em determinados pontos dentro da bacia
para garantir eventuais restrições impostas sejam cumpridas. Nesta pesquisa, procurou-se evidenciar a
utilização da teoria dos jogos para a avaliação deste projeto, procurando representar o fluxo de água ao
longo de um trecho de rio, bem como o nível de concentração de fósforo.
Ao abordar a questão da adição de uma planta singular em uma bacia hidrográfica, Lovelady et
al. (2009) sugeriram o uso de Análise de Fluxo de Materiais (AFM) como uma ferramenta útil para
monitorar o nível de fósforo em um rio. Alguns fatores de adição ou eliminação de fósforo foram
identificados pelos autores, entre eles descargas de áreas agrícolas, industriais ou residenciais, bem
como o efeito de processos de precipitação. A AFM permite construir modelos cumulativos com base
em vários pontos do rio. Diferentemente do modelo proposto por Lovelady et al. (2009), o modelo
utilizado nesta pesquisa é capaz de considerar várias plantas industriais, que são adicionadas à mesma
bacia hidrográfica. Assim, considerando que as plantas são adicionadas sequencialmente, o modelo
aqui proposto é uma adaptação do modelo proposto por Lovelady et al. (2009) para formar resultados a
partir de iterações subsequentes, em que o resultado da primeira planta fornece as condições iniciais
para a segunda planta e assim por diante. Em outras palavras, o modelo será executado três vezes, caso
três plantas sejam adicionadas, sendo que em cada vez os dados são atualizados. Em suma, a
funcionalidade do modelo utilizado neste trabalho não difere do caso apresentado por Lovelady et al.
(2009), mas sua aplicação permite a utilização da teoria dos jogos para enriquecer a análise.
Assim, com base no modelo proposto por Lovelady et al. (2009), o modelo utilizado neste
projeto é capaz de calcular uma taxa máxima de descarga de fósforo para uma determinada planta em
qualquer localidade ao longo do rio, com o objetivo de atender às regulamentações ambientais em
vigor. Por sua vez, estes valores são usados para calcular o custo total de tratamento e de compra de
terras para situar a planta em um local particular. Ao realizar estes cálculos para todas as possíveis
permutações de diferentes localizações para todas as plantas adicionadas, isto irá conduzir à
quantificação de todos os pagamentos necessários para a aplicação da teoria dos jogos. Semelhante ao
trabalho de Lovelady et al. (2009), o modelo utilizado neste projeto também utiliza as equações de
AFM propostas por El-Baz et al. (2004). As equações 1 e 2 apresentam o modelo simplificado, que foi
utilizado nesta pesquisa para o cálculo das duas grandezas distintas: vazão e saldo poluente,
respectivamente.
(1)

Qi = Qi-1 + QinRi + Qplant
3

Onde Qi-1 é o fluxo que entra ao trecho i por conexão com outros trechos, em m /s, QinRi é o
fluxo de volume que chega ou sai dentro do trecho i, em m3/s (deve-se notar que, devido à natureza
deste ser composta de forma positiva e negativa pode ser positivo ou negativo) e Qplant é a descarga
total da planta i, também em m3/s. Caso a planta industrial não seja adicionada então este valor será
igual a zero.
Qi *CP,i = Qi-1 *CP,i-1 + QinRi*CP,inRi - k(CP,i)σ * Vi + x* Qplant*CP,plant
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Onde, onde k é a constante cinética obtida experimentalmente2, σ é a ordem de reação, Vi é o
volume do trecho, em m3, CP,inRi é a concentração de componente no fluxo de massa para dentro ou
para fora do trecho i, em ppm, x é a fracção de resíduos não tratada e CP,plant é a concentração de
componentes dos resíduos não tratado da fábrica de produtos químicos i em ppm. Como antes, se a
fábrica de produtos químicos não for adicionada o termo final será zero.
4. Estudo de caso: adição de plantas poluentes de fósforo em uma bacia hidrográfica3
Três grandes canais permitem transportar água da cidade do Cairo à um lago, próximo do Mar
mediterrâneo, conhecido como Lago Manzala, a saber: o canal Qalyoubia, o canal Belbeis e o canal
Bahr El-Baqar. Este sistema de bacia é mostrado na figura 1. Não somente estes canais transportam
água do Cairo até a foz do lago Manzala, mas também existem fluxos significativos dentro e fora da
rede coletora de esgotos, incluindo o escoamento agrícola e as descargas provenientes de instalações
industriais. Como resultado das preocupações ambientais, um limite foi estabelecido para a
concentração de fósforo no lago Manzala. Além disso, como a água é utilizada para consumo humano,
outros limites também foram fixados em pontos-chave ao longo da bacia hidrográfica.

FIGURA 1 – Bacia hidrográfica da cidade do Cairo adaptado de Lovelady et al., (2009)
2

Valor de k encontrado experimentalmente para o fósforo 9.0419x10-6 /s (Lira-Barragán et al., 2011a).
O caso apresentado nesta secção foi adaptado dos trabalhos de Lovelady et al. (2009) e Lira-Barragan et al., (2011a e
2011b), ambos feitos no caso de una única planta química, sendo os jogos baseados no trabalho de Ogilvie (2013)
3
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Iremos considerar que três empresas estão planejando adicionar uma planta produtora de
fertilizantes em quatro possíveis localidades ao longo da bacia hidrográfica, sendo que estas plantas
devem tratar seus efluentes para garantir que os níveis de fósforo não sejam ultrapassados. Para isto,
iremos considerar que cada planta tem uma emissão total de 12,5 partes por milhão (ppm) de fósforo e
vazão de 2 metros cúbicos por segundo (Lovelady et al., 2009). Os limites de fósforo estabelecidos ao
longo da bacia hidrográfica foram o seguintes: o fluxo no lago Manzala não deve exceder 1,3 ppm, a
poluição no início do trecho (reach) 2 não deve estar acima de 2 ppm, pois a água será coletada para o
consumo humano, e em nenhum trecho do rio o nível de fósforo pode estar acima de 3 ppm. Dados de
várias fontes foram coletados para fornecer as condições iniciais em vários pontos ao longo dos canais
(tabela 1) com a rotulagem das posições mostradas na figura 2.
TABELA 1 – Dados coletados

Posição no rio:
início do trecho (reach) nº
1
2
3
4
5
6
7

Vazão (m3/s-1)

Concentração de fósforo (ppm)

20***
14*
21*
32*
68*
65*
67*

1,3***
1,425**
1,2**
1,42***
1,325**
1,825**
1,2**

Fonte: * (Stahl et al., 2009), ** (Lovelady et al., 2009), *** Estimado

FIGURA 2 - Localização das plantas e designação de trechos (reach) ao longo das bacias hidrográficas

Uma vez que os dados foram coletados, as equações 1 e 2 foram usadas na codificação de dois
modelos em MATLAB, com o objetivo de simular a progressão de fósforo ao longo do rio. O primeiro
código foi usado para determinar os custos do terreno, baseado no tamanho necessário para instalar as

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
indústrias, como mostrado na segunda coluna da tabela 24. Em seguida, o segundo código foi utilizado
para simular a adição das indústrias na bacia, obtendo assim a quantidade de efluente que deveria ser
tratado em cada planta. Este processo foi feito sequencialmente, pois o código permite encontrar a
percentagem de tratamento necessário para uma planta de cada vez. Após a definição da quantidade a
ser tratada, o custo de tratamento adotado foi de $ 21 por kg de fósforo removido (Lovelady et al.,
2009), com um tempo de operação anual de 8.000 horas por ano (Lira-Barragán, 2011b), o que
permitiu encontrar os custos de tratamento.
Após os custos de tratamento terem sido encontrados, os mesmos foram somados aos custos do
terreno e, assim, o valor do custo global da instalação para cada local foi definido. Estes custos foram
anualizados e trazidos a valor presente para toda a vida funcional da planta, como pode ser visto na
última coluna da tabela 2. Como etapa final, os custos totais gerados para cada uma das quatro
localizações foram deduzidos de cem milhões de dólares, de modo a produzir retornos maiores para as
alternativas mais preferíveis, sendo este passo um requisito necessário para a utilização do software
GAMBIT (McKelvey et al., 2010), para a aplicação da teoria dos jogos e procura de equilíbrios de
Nash. Neste ponto, foram implementados vários jogos, sendo que em cada caso, as plantas 1,2 e 3
referem-se à ordem pela qual as plantas são construídas.
TABELA 2 – Custos totais por localização

Localização
1
2
3
4

Custo da localização
($ milhões de dólares)
10*
17*
19,5**
18*

Custo da localização deduzido ($
milhões de dólares)
90
83
80,5
82

Fonte: * (Lira-Barragán et al., 2009), ** Adaptado

4.1 Jogo 1: Prioridade ao primeiro a chegar
No primeiro jogo foi assumido que as indústrias construídas antes que as outras têm a vantagem
de não ter que aumentar os seus custos de tratamento como outras plantas que serão construídas. Como
resultado, quando a planta é construída é capaz de poluir tanto quanto é permitido pelas normas
ambientais e seus custos de tratamento não são afetados por plantas subseqüentes. Na figura 3 (tela do
software GAMBIT) estão apresentados todos os pagamentos para o jogo 1, com ganhos a primeira
indústria em vermelho, a segunda em verde e a terceira em azul.
Neste caso, altamente simplista, pode ser facilmente identificado que a primeira empresa a
instalar uma planta (em vermelho) tem como melhor pagamento a localização de sua indústria na
localização 1, pois todas as outras estratégias são estritamente dominada por esta estratégia. A segunda
empresa, sabendo que a primeira planta provavelmente seria construída no local um, também deve
construir no local 1 uma vez que oferece o mais alto pagamento para esta ação, portanto, a localização
1 é a melhor resposta para a segunda planta, visto que todas as outras estratégias são estritamente
dominadas. Da mesma forma a terceira empresa também deve construir no mesmo local, pois isso
4

Foram considerados os valores de 10, 17, 19,5 e 18 milhões de dólares para as localizações 1 a 4, respectivamente (LiraBarragán et al., 2009).
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também fornece o mais alto retorno para ela. Como resultado, a solução de equilíbrio de Nash para esse
jogo é L1, L1, L1, que está realçado em laranja na figura 3. Este é o caso em que se as empresas
deveriam trabalhar em conjunto para obter o melhor resultado combinado, ou seja, o custo total mais
baixo. Este resultado de L1, L1, L1 é também a solução de Pareto ótima, porque, de acordo com a
definição de ótimo de Pareto, embora ambas as segunda e terceira plantas pudessem aumentar as suas
compensações, não podiam fazê-lo sem o pagamento da primeira planta ser reduzido.

FIGURA 3 – Pagamentos para o jogo 1

4.2 Jogo 2: Aumento dos custos do terreno
Aqui, a mesma situação do jogo 1 foi assumida, no entanto, neste caso, as plantas foram
penalizadas caso a construção ocorressem no mesmo local do que a planta anterior, o custo da terra foi
incrementado em 50% cada vez que uma planta fosse construída em um local previamente ocupado. O
valor de 50% é arbitrário e pretende explorar o efeito de penalizar a colocação de várias plantas na
mesma localização. A figura 4 apresenta a tela do GAMBIT com os pagamentos.

FIGURA 4 – Pagamentos para o jogo 2
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Como os pagamentos para a primeira usina permanecem inalterados, a melhor estratégia para
essa empresa ainda será construir no local 1. Também para a segunda usina a melhor ação ainda seria
construir no local 1, pois, embora o custo tenha aumentado, não aumentou o suficiente para tornar
outro local mais rentável. No entanto, devido ao aumento do custo, passou ser mais rentável para a
terceira empresa instalar sua indústria na posição 2. Assim, o resultado provável ou Equilíbrio de Nash
do jogo é a situação na qual as plantas são construídas nas localizações L1, L1, L2. Mais uma vez a
solução não-cooperativa é uma solução Pareto ótima, pois ambas as empresas 2 e 3 só podem alcançar
um retorno maior à custa da empresa 1.
4.3 Jogo 3: Correspondência dos custos de tratamento
Neste jogo, a mesma situação do jogo 1 permanece, no entanto, se a planta foi construída em
um local e, em seguida, uma outra planta foi construída no mesmo local da primeira planta, é
necessário aumentar os custos de tratamento de tal forma que ambas as plantas tenham os mesmos
custos de tratamento. Os pagamentos inseridos no GAMBIT estão apresentados na figura 5.

FIGURA 5 – Pagamentos para o jogo 3

Neste caso, a solução não-cooperativa ao jogo é a primeira empresa construir sua planta no local
2, enquanto a segunda e terceira unidades serão construídas no local 1. Isso é interessante, pois, mesmo
que a maioria dos retornos para a primeira localização sejan sempre maiores do que os apresentados a
partir do local 2 (exemplo. 84,0 para L1, L2, L2 e várias outras combinações), se a primeira empresa
construísse sua planta no local 1, as melhores respostas resultantes para as outras empresas também
seria construir no local 1, o que elevaria os custos da primeira empresa e resultaria em um menor
pagamento para a mesma (79,0 para L1, L1, L1). Assim, a solução L2, L1, L1 é o equilíbrio para o
jogo e um exemplo da aplicação do planejamento estratégico por parte da primeira empresa utilizando
resultados da teoria dos jogos.
4.4 Jogo 4: Proximidade de plantas subsequentes e aumento dos custos
Neste jogo, a proximidade das plantas posteriores causa um aumento variável nos custos de
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tratamento das instalações existentes. Para a primeira planta adicionada, se uma planta subsequente for
instalada no mesmo local, a primeira planta terá de aumentar seus custos de tratamento em 15%, se a
planta seguinte for instalada em uma região adjacente próxima à primeira planta o aumento do custo
será de 10% e, para regiões mais distantes, o aumento será de apenas 5% nos custos. Para a segunda
planta esses valores foram de 8, 5 e 2%, respectivamente. As percentagens são arbitrárias, no entanto
foi decidido que a segunda fábrica seria penalizada menos do que a primeira planta, pois, em geral, os
custos seriam mais baixos para a primeira planta devido o fato de ter sido instalada quando a água era
menos saturada com fósforo. A figura 6 apresenta os pagamentos para o jogo no GAMBIT.

FIGURA 6 – Pagamentos para o jogo 4

O resultado deste jogo é semelhante aos jogo anterior, no qual a primeira empresa não deveria
construir sua planta na localização 1. No entanto, devido ao pagamento identico para as situações L1,
L1, L1 e L2, L1, L1, seria aconselhável que a primeira planta construisse no local 1, na esperança de
que uma das outras plantas pudessem não agir racionalmente e, consequentemente, aumentar o retorno
da primeira companhia acidentalmente enquanto reduz seus próprios ganhos.
4.5 Comentários sobre os jogos
Os resultados dos jogos apresentados acima demonstram algumas situações em que o
pensamento racional de uma companhia pode conduzir a um melhor resultado para as outras. Por
exemplo, no jogo 3 a tentação da primeira empresa poderia ser olhar para a estratégia que lhe
proporciona um maior pagamento em relação outras estratégias, neste caso, escolhendo a localização 1,
no entanto, considerando o comportamento provável das outras empresas racionais torna-se claro que a
primeira empresa deve optar por um local diferente, de modo a evitar uma recompensa menor devido a
outras empresas maximizarem os seus retornos. Além disso, é possível observar que em alguns casos o
equilíbrio de Nash coincide com o óptimo de Pareto e com o ótimo global do problema, por exemplo.
para o Jogo 1,enquanto em outros, o equilíbrio de Nash é diferente de um ótimo global. Por exemplo.
para o Jogo 2 a soma dos retornos para a opção L3, L4, L1 (80,5+77,3+76,5 = 234,3) é maior do que
para o equilibrio Nash L1, L1, L2 (84,0+71,5+69,5 = 225). Assim, a teoria dos jogos permite
identificar os resultados mais prováveis quando diversos agentes interagem.
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5. Considerações finais
A teoria dos jogos pode ser usada para fornecer informações importantes para a decisão das
empresas no processo de tomada de decisão, pois ela permite identificar possíveis armadilhas quando
se pretende maximizar a sua rentabilidade. Este trabalho procurou demonstrar a capacidade da teoria
dos jogos para ajudar na tomada de decisão, garantindo que as empresas não se deixem enganar por
possibilidades atraentes, enquanto não considerem a influência que outras empresas podem ter sobre
seu eventual retorno. Isso é fundamental, pois ressalta a importância de as empresas estarem cientes das
implicações de possíveis estratégias dos concorrentes, a fim de ser capaz de explicá-las e agir em
conformidade.
A natureza deste trabalho foi exploratória e, portanto, tem limitações quanto ao modelo e a
sensibilidade dos retornos sobre os fatores-chave, como os preços da terra. Todavia, a relativa
simplicidade do modelo formulado neste trabalho foi em parte devido aos poucos dados disponíveis.
Isto significa que a degradação de fósforo pode não ter sido modelada com precisão. No entanto, esta
questão foi um problema menor pelo fato de que o modelo foi utilizado simplesmente como uma
ferramenta para fornecer a base para a aplicação da teoria dos jogos, e que demonstrou a possível
identificação dos resultados mais prováveis quando diversos agentes interagem, e se estes resultados
são consistentes com o ótimo global (que assume um acordo sobre os objetivos dos agentes).
Finalmente, a aplicação da teoria permitiu analisar uma variedade de situações de uma vez e,
desta forma, ajuda a informar os tomadores de decisão das ações de outras empresas, bem como as
ações da própria empresa no tempo. Isto é importante, uma vez que tem sido demonstrado que a teoria
de jogo pode ser usado para evitar uma empresa inadvertidamente aumentar as suas despesas.
Ressalta-se que a teoria dos jogos não é a única forma de planejamento para a tomada de
decisão, no entanto, este artigo propôs demostrar seu potencial quando outros concorrentes estão
envolvidos.
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Resumo: Os primeiros sistemas de cultivo existentes no mundo eram orgânicos, praticados nos arredores das moradias dos
produtores em terras fertilizadas naturalmente, sem exigir um adicional de qualidade. Mas, após a Revolução Industrial
houve um grande aumento do uso da adubação química na atividade agrícola, deixando de considerar os custos econômico,
social e ambiental para se obter um maior rendimento da cultura. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo realizar
uma análise comparativa do cultivo de morango na agricultura orgânica e convencional em Rancho Queimado/SC. Para
atingir tal finalidade, foram aplicados questionários in loco com produtores de ambos os sistemas de cultivo, composto por
indicadores sociais, ambientais e econômicos, que compreendem desde o histórico do agricultor e da propriedade; posse da
terra; tamanho da propriedade; até as formas de venda do produto. Os resultados apontam que os métodos orgânicos de
produção são técnica e economicamente viáveis quando comparados aos métodos convencionais de agricultura,
apresentando produtividade proporcionalmente maior com uso de técnicas alternativas e sustentáveis. Em contrapartida, é
perceptível que os sistemas orgânicos em sua operação são mais dispendiosos que os sistemas convencionais de cultivo,
exigindo mais tempo para manutenção e investimentos constantes.
Palavras-chave: Agricultura orgânica, Agricultura convencional, Indicadores.

Abstract: The first cropping systems in the world were organic, practiced around the dwellings of farmers on land fertilized
naturally, without requiring an additional quality. But, after the Industrial Revolution there was a large increase in the use of
chemical fertilizers in agriculture, consider the costs of leaving economic, social and environmental to obtain a higher crop
yield. In this context, this paper aims to conduct a comparative analysis of strawberry cultivation in organic and
conventional agriculture in Burnt Ranch / SC. To achieve this purpose, questionnaires were filled in situ with producers of
both cropping systems, composed of social indicators, environmental and economic, which range from the history of the
farmer and property; land tenure, property size, until the forms product sales. The results indicate that organic methods of
production are technically and economically viable when compared to conventional methods of agriculture, with
proportionately greater productivity with the use of alternative techniques and sustainable. However, it is noticeable that the
organic systems in operation are more expensive than conventional systems, requiring more time for maintenance and
ongoing investments.
Key-words: Organic agriculture, Conventional agricultura, Indicators.
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1 INTRODUÇÃO
O início das atividades agrícolas data de dez a doze mil anos atrás, no período neolítico, quando
alguns caçadores notaram ser possível semear alguns dos grãos que coletavam da natureza. Os
primeiros sistemas de cultivo e de criação eram praticados nos arredores das moradias, ou seja, em
terras já fertilizadas naturalmente, sem necessidade de qualidade adicional. Posteriormente, com o
consequente aumento da oferta de alimento, as plantas começaram a ser cultivadas mais próximas umas
das outras, culminando em maior produtividade das espécies em relação ao seu habitat natural, o que
diminuiu a procura de alimento. Assim, surgiu o cultivo das primeiras plantas domesticadas, entre as
quais se inclui o trigo e a cevada (MAZOYER; ROUDART, 2008).
Ademais, somente após a Revolução Industrial a agricultura foi desenvolvida rapidamente e,
com velocidade ainda maior, quando o pesquisador alemão e professor de química, Justus von Liebig,
realizou experimentos que, tomando por base dados da Chemical Heritage Foundation (CFH),
possibilitaram a criação dos fertilizantes químicos (CHF, 2013). Dessa maneira, o uso da adubação
química modificou a atividade agrícola e teve sua aplicação crescente e simultânea ao aumento de
problemas como pragas, fungos e ervas daninhas, que passaram a ser combatidos por inseticidas
químicos, fungicidas e por herbicidas.
A química passou a ser a base da agricultura, sem levar em consideração os custos econômico,
social e ambiental para se obter um maior rendimento da cultura. A agricultura convencional, aos
poucos, passa a chamar atenção pelos malefícios ao meio ambiente, à saúde humana e ao bem estar
social (USDA, 1984; ALTIERI, 1987; ALTIERI, 1995; NRC, 1989; LAMPKIN, 1990; EHLERS,
1996).
Tal destaque se deve ao surgimento de problemas ambientais ocorridos pela aplicação do
modelo convencional de agricultura, fazendo com que as atenções se voltassem para um modelo pouco
difundido, porém já utilizado desde 1920, denominado de agricultura orgânica (ASSIS; AREZZO; DEPOLLI, 1996).
De acordo com as disposições da Lei n. 10.831, de 23 de dezembro de 2003, pode-se afirmar
que a agricultura orgânica tem como princípio básico o estabelecimento do equilíbrio com a natureza,
por meio da utilização de técnicas naturais de adubação, controle do solo e de pragas (BRASIL, 2003).
As práticas utilizadas em propriedades orgânicas apontam para um convívio peculiar com a natureza: o
solo não somente é considerado um organismo vivo, mas passa a ser tratado como tal; as doenças e
pragas agrícolas são combatidas com elementos naturais, sem aplicação de venenos.
Com base na discussão entre os prós e contras de cada um dos sistemas (orgânico e
convencional) de agricultura, tem-se como pergunta de pesquisa do presente estudo: quais as principais
diferenças entre os cultivos orgânico e convencional de morango? Dessa maneira, o objetivo desse
artigo é realizar uma análise comparativa do cultivo de morango na agricultura orgânica e convencional
em Rancho Queimado/SC, tomando por base um questionário aplicado in loco com abordagem de
questões sociais, ambientais e econômicas pré-estabelecidas.
O estudo é motivado pelo potencial que o mercado morangueiro possui no país, pois aos poucos
os agricultores brasileiros fizeram grandes progressos na aclimatação do cultivo desta fruta, inclusive,
estima-se uma produção anual de 100 mil toneladas, com área ocupada de 3.500 hectares (ANTUNES
ET AL., 2007).
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O interesse pelo cultivo se deve à elevada rentabilidade da cultura, ao amplo conhecimento e
aceitação pelo consumidor e pela diversidade de opções de comercialização e processamento do
morango (SANHUEZA ET AL., 2005).
O presente estudo está dividido em cinco seções. A primeira apresenta essa introdução, a
segunda aborda a fundamentação teórica sobre a olericultura no Brasil e no mundo, produção orgânica
e convencional de morango, e a terceira demonstra os procedimentos metodológicos adotados para
atingir os objetivos estabelecidos. A análise e discussão dos resultados estão evidenciadas na seção
quatro e, por fim, a conclusão na seção cinco.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Olericultura no Brasil e no mundo
A produção mundial de morangos está crescendo em números absolutos nos últimos anos. No
período de 1997 a 2006, a produção cresceu 29%, enquanto a área plantada apresentou um crescimento
de 18%. Em 2006, a produção mundial foi estimada em 3.908.975 toneladas, para uma área total
plantada de 262.165 hectares (FAO, 2013).
A América do Norte é responsável por 81% da produção de morango em todo continente,
segundo dados da FAO. No que concerne aos países, os Estados Unidos lideram o mercado com
produção acentuada e grande produtividade, chegando a representar 28% de toda a produção mundial.
Na América do Sul, o melhor colocado no ranking da FAO de 2008, é o Chile, na 22ª posição.
O Brasil ocupa a 54ª colocação, estando somente na frente da Bolívia (60ª colocada) e do Uruguai, que
nem figura no ranking.
No Brasil, a produção é destaque em oito estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro. Mobiliza cerca de 3.500
hectares, sendo estes na maioria fragmentados em pequenas propriedades rurais familiares. Por
apresentar estas características, o cultivo do morango se sobressai pelos aspectos econômicos e sociais.
Em termos de desenvolvimento de cultivares nacionais, a partir da década de 1970, houve um
incremento significativo nas pesquisas. Do esforço dos programas genéticos da Embrapa Clima
Temperado foram desenvolvidas as variedades de morango conhecidas como Bürkley, Santa Clara e
Vila Nova; e do Instituto Agronômico – IAC, a variedade Campinas. Assim, com a diversificação de
variedades e de sistemas de produção tem-se conseguido produzir morangos praticamente nos 12 meses
do ano.
Em termos de comercialização, o mercado de morango frescos é o principal destino da
produção brasileira, cerca de 90%. (ANTUNES; REISSER JUNIOR, 2008). Além da forma in natura,
este também chega aos consumidores como matéria processada pelas agroindústrias, de tal modo que a
polpa é utilizada para a fabricação de iogurtes, doces, geleias, bolos, entre outros produtos.
2.2 Agricultura orgânica
No cultivo orgânico, o agricultor não utiliza fertilizantes sintéticos e nem agrotóxicos. Sempre
que possível, utiliza-se de esterco de animais, rotação de cultura e controle biológico de pragas e
doenças, buscando manter a estrutura e produtividade do solo.
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Ehlers (1999) afirma que a obra do pesquisador inglês Sir Albert Howard foi o ponto de partida
para a agricultura orgânica. Em 1919, Howard decidiu cultivar as lavouras sob a orientação dos
camponeses nativos, sem utilizar insumos químicos, partindo seu sistema do reconhecimento de que a
eliminação das doenças em plantas e animais dá-se pela fertilidade do solo. Além de ressaltar a
importância da utilização da matéria orgânica nos processos produtivos, Howard mostrou que o solo
não deveria ser entendido apenas como um conjunto de substâncias, mas como uma série de processos
vivos e dinâmicos essenciais à saúde das plantas.
A partir de estudos feitos por Ehlers, nos Estados Unidos, no final de 1970, os estados de Maine
e Califórnia definiram os critérios para a agricultura orgânica, para regulamentar a rotulagem dos
alimentos e sua procedência.
No Brasil, o Ministério da Agricultura adotou, em 1999, a denominação “orgânica” para todas
as correntes de agricultura alternativa que atendam aspectos de processo produtivo previstos na
Instrução Normativa 007/99. Em 23 de dezembro de 2003, substituindo a Instrução Normativa, foi
publicada a Lei n. 10.831, que passou a ter caráter definitivo. O art. 2º da referida lei considera
agricultura orgânica ou produto orgânico aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário
ou de uma produção sustentável e que não prejudique o ecossistema local (BRASIL, 2003).
As técnicas utilizadas na agricultura orgânica buscam, de maneira harmoniosa, os recursos
disponíveis na unidade de produção, com base na reciclagem de nutrientes e maximização do uso de
insumos orgânicos. Já os fertilizantes necessários podem ser obtidos a partir de compostos orgânicos de
resíduos vegetais e animais, com o auxílio de técnicas de compostagem e de biofertilizantes (BURG;
MAYER, 1999).
2.3 Agricultura convencional
A sociedade vem enfrentando problemas com pragas e insetos há muitos anos, e, com isso,
buscou e aprimorou no decorrer de anos e séculos formas de tratar dessa questão, que era vista como
uma ameaça a sua própria sobrevivência. No século XVIII, com o avanço das práticas agrícolas e o uso
excessivo de fertilizantes, o problema agravou-se, e compostos inorgânicos e extratos vegetais
começaram a ser utilizados (BRAIBANTE, ZAPPE; 2012).
Nesse contexto, a agricultura convencional caracteriza-se como um modo agrícola em que
prevalece a busca da maior produtividade por meio da utilização intensa de insumos externos, o que no
curto prazo trás resultados econômicos visíveis, como o aumento da produtividade e a eficiência
agrícola. No primeiro momento, o aumento da produtividade também contribui para a diminuição da
migração rural e da melhoria da distribuição de renda (SOUZA, 2005), porém, a longo prazo, trazem
danos ambientais que não são contabilizados pelos adeptos da agricultura convencional, uma vez que
são inseridos aparatos tecnológicos que substituem progressivamente a mão de obra empregada.
O modo de exploração da agricultura convencional é intensivo em capital, consome recursos
não renováveis e, em sua maioria, voltado ao mercado externo (REINJNTJES; HAVERKORT;
WATERS-BAYER, 1994). Verifica-se que, pelo intensivo uso de capital, este tipo de agricultura
necessita de dinheiro para tal investimento, além de ficar mais dependente de atores externos (no caso,
fornecedores), ao utilizar os insumos externos.
Sachs (apud REINJNTJES; HAVERKORT; WATERS-BAYER, 1994) atenta para o fato de
que esta dependência de insumos externos acarreta em prejuízos, pois para aumentar a produtividade,
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há uso excessivo de fertilizantes químicos e combustível, o que no primeiro momento causa uma
superprodução, mas que depois resulta na diminuição do preço auferido na produção agrícola, devido
sua dependência, além da contaminação de lençóis freáticos, rios e empobrecimento do solo,
acarretando em prejuízos para a sociedade.
Na agricultura convencional, observa-se uma lógica de exploração ao máximo da natureza e do
que ela tem para servir, sem observar os limites de sua utilização. Outrossim, identifica-se que o plantio
é focado na monocultura desenvolvida em larga escala, o que a longo prazo pode gerar um
estreitamento da diversidade genética do meio ambiente explorado.
Diante do avanço da produção agrícola em larga escala impulsionada pela agricultura
convencional, ocorre a difusão da proposta de uma agricultura ecológica, que tem como premissas a
utilização de métodos e técnicas (policultura e rotatividade no cultivo) que respeitam os limites da
natureza, pouca ou nenhuma dependência de agroquímicos (substitui por adubo e repelente natural) e
troca de saberes científicos com saberes locais desenvolvido pelos agricultores (CAPORAL;
COSTABEBER, 2000).
2.4 Estudos anteriores: cultivo orgânico versus convencional
Medaets e Medeiros (2004) realizaram uma análise comparativa entre o sistema de cultivo
convencional e orgânico de batata comum, em quatro estabelecimentos orgânicos na região
metropolitana de Curitiba, a partir de indicadores técnicos e econômicos, A falta de variedades com
maior rusticidade e resistência a patógenas e a produção de batata-semente foram identificadas como os
maiores entraves ao sistema orgânico.
A pesquisa de Medaets e Medeiros (2004) revelou que a produtividade média da batata obtida
pelo sistema convencional é o dobro da obtida pelo sistema orgânico, no entanto, os gastos com
insumos foram, em média, 81% superiores no sistema convencional. Já os preços recebidos pelo
produtor orgânico foram, em média, 90% superiores à remuneração do produtor convencional e, apesar
da menor produtividade da bata orgânica, a relação benefício/custo no sistema orgânico foi superior à
do convencional, gerando renda líquida adicional de cerca de R$ 2 mil/hectare. A conclusão é de que
no cultivo orgânico há maior eficiência de mercado do que eficiência técnica, por isso, recomenda-se o
investimento em pesquisa para melhorar a eficiência produtiva do sistema.
Luz, Shinzato e Silva (2007) realizaram um levantamento geral dos sistemas de produção
convencional e orgânico do tomateiro, abordando os aspectos agronômicos (manejo, preparo do solo,
métodos de controle de pragas, doenças e plantas nativas, produtividade, entre outros) e econômicos
(custo de produção e lucratividade). Como resultado, os autores encontraram que o sistema orgânico
apresentou-se agronomicamente viável, com um custo de produção 17,1% mais baixo se comparado ao
convencional, e que a é lucratividade até 113,6% maior.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de pesquisa deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória,
sobretudo, estudo de caso. Para Collis e Hussey (2005), a pesquisa exploratória é realizada sobre um
problema ou questão de pesquisa que geralmente envolve assuntos com pouco ou nenhum estudo
anterior a seu respeito. O objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses. A ideia
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não é testar ou confirmar uma determinada hipótese. As técnicas tipicamente utilizadas para a pesquisa
exploratória são estudos de caso, observações ou análises históricas, e seus resultados fornecem
geralmente dados qualitativos ou quantitativos.
Para Gil (1999), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos
objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tais como: a) explorar situações
da vida real cujos limites não estão claramente definidos; b) descrever a situação do contexto em que
está sendo feita determinada investigação; c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno
em situações muito complexas que não possibilitam levantamentos e experimentos.
Para análises comparativas entre agricultura orgânica e “convencional” (isto é, que se baseia na
utilização de fertilizantes e agrotóxicos de síntese química no processo de produção), fez-se uma
amostragem de produtores do Estado de Santa Catarina. Devido à inexistência de cadastro que
possibilitasse extrair uma amostra representativa dos produtores agrícolas, a técnica empregada foi a de
amostragem intencional não probabilística.
As propriedades analisadas para a comparação foram selecionadas em Rancho Queimado, por
ser esse município o maior produtor de morango em Santa Catarina. A maioria dos produtores da
região envia seus produtos diretamente para as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina
(CEASA), que distribui para as outras regiões do estado. A cultura do morango é muito significativa
para Rancho Queimado, uma vez que gera renda como alternativa de agricultura familiar e comercial; e
também amplia possibilidades de turismo e exploração rural.
A propriedade orgânica estudada é a Rancho EcoFrutícola, localizada na região de Taquaras,
que trabalha visando a sustentabilidade ambiental, desenvolvendo projetos junto à comunidade
produtora e, por conseguinte, vem ganhando destaque no plantio, processamento e comércio de frutas
nobres agroecológicas.
A produção convencional é a fazenda ART, localizada na região do Mato Francês do município,
possui praticamente o mesmo porte da propriedade orgânica, porém com objetivos distintos em relação
às questões sociais e ambientais.
Com a finalidade de analisar os indicadores nos sistemas de produção orgânico e convencional,
foram selecionadas variáveis, correspondendo principalmente à dimensão socioeconômica. Os
indicadores que serão inseridos no questionário da pesquisa semi-estruturada são: Posse da terra;
Tamanho da propriedade; Tipo de mão de obra; Divisão de trabalho e de renda entre os trabalhadores;
Grau de endividamento; Preço do produto em relação ao custo de produção; Variação de preço dos
produtos; Utilização de linhas de crédito; Meios de produção; Gastos com insumos; Número de
produtos comercializados; Número de atividades desenvolvidas na propriedade; Número de produtos
beneficiados para comercialização; Certificação orgânica e Formas de Venda. Esses indicadores foram
adaptados da pesquisa de Ricarte et al. (2006) - Avaliação de agroecossistemas em propriedades de
produção orgânica no município de Jaguariúna, SP, por meio de indicadores de sustentabilidade.
A coleta de informações tem como suporte um questionário aplicado in loco, pré-formatado
para processamento eletrônico, elaborado com 42 questões baseadas no objetivo do trabalho,
acompanhado de um manual de procedimentos, com as definições dos conceitos básicos utilizados na
pesquisa.
No desenvolvimento da metodologia a ser aplicada no estudo, aborda-se questões sobre o
histórico do agricultor e da propriedade; as razões para o tipo de plantio escolhido; se houve mudanças
significativas ao longo do tempo; as práticas agrícolas e de conservação foram adotadas; as
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dificuldades em se realizar tal tarefa; quantas pessoas trabalham no plantio e na colheita de citros; quais
os equipamentos e máquinas utilizados na produção; quais procedimentos de colheita, embalagem e
estocagem na propriedade; comercialização e uso de crédito rural, além de procurar compreender a
relação entre as propriedades com a comunidade local e com outras instituições. As questões aplicadas
no desenvolvimento são originais do estudo de Turra e Ghisi (2012) - Laranja orgânica no Brasil:
produção, mercado e tendências; e foram adaptadas para serem utilizadas nesse trabalho.
Deve-se, no entanto, ressaltar as dificuldade e limitações existentes em tal análise comparativa,
uma vez que esses sistemas de produção apresentam, em sua essência, objetivos bem diferentes.
Enquanto a agricultura orgânica prima pela “maximização produtiva”, ou seja, pelo estabelecimento,
no longo prazo, de um sistema produtivo equilibrado, por meio da nutrição do solo, a agricultura
convencional, ao contrário, busca na nutrição da planta uma “maximização lucrativa”, isto é, o retorno
imediato do investimento, sem se preocupar com os efeitos causados ao meio ambiente pelas técnicas
empregadas.
Ao mesmo tempo, é necessário levar em consideração a discrepância relativa ao estágio de
desenvolvimento de cada tipo de agricultura. Enquanto o sistema químico-convencional está
amadurecido e é apoiado pela política agrícola oficial, o sistema orgânico ainda está em estágio de
desenvolvimento técnico e não conta com tal apoio em nível significativo. Portanto, ao se obter
resultados favoráveis para a agricultura orgânica esses, na realidade, são ainda maiores do que aquilo
que representam (CARMO; COMITRE; DULLEY, 1988; CARMO; MAGALHÃES, 1999).
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Agricultura orgânica versus convencional: análise comparativa
Após a aplicação dos questionários semiestruturados in loco com os produtores de morango,
fez-se a separação dos resultados obtidos em quatro categorias para facilitar a análise dos dados:
caracterização das propriedades, questões sociais, questões ambientais e análise contábil.
O Rancho EcoFrutícola é uma propriedade orgânica desde 1999, com produção de morangos,
amoras, physalis, cebola, tomate e pimentão. Os proprietários são os maiores produtores de morango
orgânico no estado de Santa Catarina e buscam desenvolvimento na área de tecnologia de produção.
A fazenda ART era um conjunto de terras que cultivava tomates, cebola e milho. O produtor
atual iniciou a produção de morango convencional com dois mil pés de teste e tem como perspectiva
futura aumentar a qualidade da mão de obra para obter maior produtividade.
O Quadro 01 apresenta os dados que auxiliam na caracterização das referidas propriedades,
tomando por base questões aplicadas no questionário.
Quadro 01: Caracterização das propriedades analisadas
CARACTERIZAÇÃO
Convencional
Orgânica
Tipo mão de obra utilizada
Familiar
Familiar e Contratada
Tipo de Agricultura
Comercial
Comercial
Tamanho da Propriedade
18 hectares
22 hectares
Fonte: Dados da pesquisa.
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Percebe-se que há semelhança entre as duas propriedades quanto aos aspectos de caracterização.
Ambas são consideradas de pequeno porte (menos de 100 hectares), com mão de obra basicamente
familiar e com culturas voltadas ao comércio. Por estarem situadas a poucos quilômetros de distância
uma da outra, os aspectos geográficos, tipo de solo e influência das intempéries são similares e não
contribuem para discrepância nos resultados obtidos.
Com relação às questões sociais abordadas no questionário, estão destacadas no Quadro 02
aquelas que permitem entender a escolha pelo tipo de agricultura executada, se orgânica ou
convencional.
Na expectativa de agregação de valor econômico ao produto, muitos agricultores realizam a
conversão do sistema de produção convencional para um sistema orgânico, porém alguns optam pela
agricultura orgânica em função da “filosofia de vida”, como é o caso da produtora deste estudo.
QUESTÕES SOCIAIS
Nível de escolaridade
Quais as razões para o
tipo de plantio escolhido
(porque o morango)?
Qual a relação entre a
propriedade
e
a
comunidade local (ou
outras instituições)?
Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 02: Questões sociais avaliadas
Convencional
Orgânica
2º Grau
Nível Superior
Pastor da igreja trouxe mudas para O morango é uma cultura de boa
a comunidade conhecer. Sandro aceitação no comércio. Optou-se por
gostou da produção e rentabilidade orgânico por uma questão de filosofia
do morango.
de vida.
Participa de intercâmbio com a A família é bem ativa na comunidade
Epagri para instruções e utiliza os fazendo parte da diretoria da
cursos divulgados na comunidade Associação Comunitária, do Grupo
para melhoria do ramo de trabalho.
Folclórico de Danças Alemãs.

Nessa categoria de análise, visualiza-se que o nível de escolaridade dos proprietários contribui
para a discussão. Se a capacitação formal e a experiência profissional em outros ramos são importantes
para uma mentalidade sustentável e opção pelos modelos orgânicos de cultivo, muitos dos agricultores
convencionais simplesmente nunca tiveram contato com práticas orgânicas. Sem o conhecimento
específico, justifica-se que não seja criada uma expectativa intrínseca de colaborar para a
sustentabilidade ambiental, desenvolvendo processos produtivos orgânicos, que não degradam ou
também que recuperam o meio ambiente.
A agricultura orgânica caracteriza-se pelo uso de adubos orgânicos produzidos nas próprias
fazendas, podendo acarretar em maiores lucros para o produtor e possuir produtividade maior que a
agricultura convencional, com uso de produtos naturais e controle biológico de pragas e doenças.
No que tange à preocupação com questões ambientais os métodos para controle de pragas e
doenças chama atenção para análise comparativa, conforme Quadro 03.
Visualiza-se que, mesmo sendo considerada agricultura convencional, a fazenda visitada faz uso
de controle biológico com bactérias, o que significa uma alternativa ecologicamente viável e
econômica. O controle com bactérias bacillus thuringiensis têm sido ampliado na agricultura brasileira,
diminuindo o uso de inseticidas químicos que são altamente tóxicos e acarretam graves consequências
ao homem e ao meio ambiente, além de tornar populações de insetos mais resistentes.
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Quadro 03: Questões ambientais envolvidas no processo de produção
QUESTÕES AMBIENTAIS
Convencional
Orgânica
Certificação por auditoria – R$
Certificação
Não possui
3.000,00/ano
Áreas de preservação de matas
Não possui
08 hectares
ciliares
Criação animal em consórcio
Sim
Sim
com a atividade agrícola
Prática de pousio
Não
Sim
Rotação de Culturas
Sim
Sim
Aquisição de sementes/ mudas
Sim (Chile e Argentina)
Sim (Chile)
Variedades de morango

Albion, Sabrina, Sabrosa e Cristal
Esterco do gado e também é
adicionado
Fósforo
como
Superfosfato
Simples
e
Superfosfato Triplo.

Tipo de adubação utilizada

Ocorrência de doenças e pragas

Todo ano temos ataques
lagartas, tripés e ácaros.

Métodos para
doenças e pragas

Para as Lagartas e Tripés é
utilizado repelente e inseticida
(BTT); os Ácaros: são combatidos
por outra espécie de ácaro
comprada de laboratório.

controle

de

de

Aromas e San Andreas
Composto
biofertilizante.

orgânico

e

Doenças e pragas ocorrem
esporadicamente em função do
manejo inadequado ou excesso de
chuva.
Não
há
períodos
determinados.
São adotados somente o controle
biológico e controle manual
através de remoção.

Fonte: Dados da pesquisa.

As questões levantadas a respeito da prática de pousio, rotação de culturas e criação de animais
em consórcio com a atividade agrícola não apresentaram diferenças significativas, porém a posse de
certificação orgânica para atividade exercida e existência de matas preservadas na propriedade são
fatores que diferenciam o comprometimento com as causas ambientais. A certificação agrega renda e
valor aos produtos finais, pois garante qualidade na produção, processamento, rotulagem e
comercialização dentre dos padrões orgânicos estipulados em leis no país. Já a existência de matas
ciliares preservadas auxilia na manutenção da qualidade da água, regulariza os ciclos hidrológicos,
estabiliza os aspectos físico-químicos do solo e conserva a biodiversidade.
A análise dos parâmetros contábeis em agricultura familiar necessita do conhecimento das
relações entre os agricultores e seus clientes, e ainda, como essas relações influenciam nos custos.
Quadro 04: Análise Contábil
ANÁLISE CONTÁBIL
Convencional
Tamanho da Propriedade
18 hectares
Número de produtos comercializados
2 produtos
Quantidade média de morango produzido
14,4 toneladas/ ano
Preço de mercado do produto (médio)
R$ 3,00
Em função da “Lei da Oferta e da
Variação do preço
Demanda”.
Fonte: Dados da pesquisa.
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A rentabilidade e os custos da produção de morango variam em função da tecnologia
empregada, dos gastos com insumos, do tipo de cobertura (não protegido ou com túneis), da
produtividade da safra e também do valor alcançado pelo produto no mercado. É conhecida a diferença
do valor de mercado do morango orgânico quando comparado com aquele produzido pelos métodos
convencionais de agricultura. O morango produzido no Rancho EcoFrutícola possui garantia de sabor e
qualidade na mesa dos consumidores, alcançando valor médio 3 vezes maior que o morango
convencional.
O uso de insumos na agricultura demanda tempo e experiência para aplicar as quantidades
corretas que cada tipo de cultura necessita. A quantidade utilizada e o caráter do insumo utilizado
influenciam diretamente nos custos de produção e, consecutivamente, no valor final do produto. Os
gastos com insumo em toda a cadeia produtiva apresentou-se maior para a produção orgânica,
incidindo em aumento de valor do produto final. Os insumos podem ser classificados genericamente
como todas as despesas e investimentos que contribuem para formação de determinado resultado,
mercadoria ou produto até o acabamento ou consumo final (GOULART; HELENA, 1999).
A Tabela 01 permite analisar alguns dos custos fixos como folha salarial, e outros custos
variáveis como insumos, implementos e utensílios; variando proporcionalmente com a quantidade de
pessoas trabalhando no plantio e na colheita do morango. Outros custos que podem influenciar na
agricultura para análise contábil são: manutenção, transporte, depreciação do maquinário, seguros,
taxas e impostos, dentre outros.
Tabela 01: Análise dos dados contábeis
ANÁLISE CONTÁBIL
Convencional
Orgânico
Investimento
R$ 3.0000 (inicial)
R$ 1.000.000,00 (total)
Gastos com insumo em toda cadeia
5%
30%
produtiva
Pessoas trabalhando no plantio/
02 pessoas
07 pessoas
colheita
Despesas
R$ 300,00/ mês
R$ 2.000,00/ mês
Custos com Folha salarial

R$ 2.400,00/ mês

Faturamento (Bruto)

R$ 20.000,00/ ano

Margem de Lucro

4 - 6% ao mês

Formas de venda dos produtos

100% da produção é enviada
ao CEASA

R$ 7.000,00/ mês
depende da safra, não existe
número fixo
5 - 10% ao mês
60% rede supermercados
30% lojas especializadas, feiras
e pequenos comércios
9% restaurantes e indústria
1% na propriedade

Fonte: Dados da pesquisa.

A margem de lucro envolve o tempo de retorno demandado para o investimento realizado e
também impacta na formação do preço de venda do morango. Mesmo que na agricultura orgânica
avaliada não ocorra variação do preço final do produto, a valorização do produto no mercado deve ser
levada em consideração para estipular a margem de lucro.
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4.2 Comparação dos resultados com outros estudos
A comparação dos resultados está baseada em alguns estudos, nos quais foram comparados os
sistemas de produção orgânico e convencional de outros produtos agrícolas. Para Darolt (2000), seu
estudo realizado com produção de morangos orgânicos mostrou que existe viabilidade técnica,
econômica, social e ecológica da produção orgânica de morango. Os produtores orgânicos têm obtido
produções competitivas comparadas ao sistema convencional.
No Paraná, a média de produtividade dos últimos anos tem ficado entre 300 a 500 gramas por
planta. A escolha de uma boa variedade que leve em conta a produtividade, a precocidade, a
conservação e a resistência contra pragas e doenças é um fator de grande importância. O plantio de
duas variedades ao mesmo tempo - uma de maior produtividade e resistência e outra de produção mais
precoce - tem sido capaz de gerar, com a primeira, grande quantidade e com a segunda, bons preços. As
mudas orgânicas podem ser produzidas na própria propriedade, a partir dos morangueiros que
produziram no ano anterior, reduzindo custos. O sistema de produção de morango orgânico mostrou-se
competitivo em termos técnicos, econômicos e ecológicos, sendo uma alternativa viável para pequenas
propriedades familiares (DAROLT, 2000).
Cesaro et al. (2004), após análise técnico-econômica do cultivo da soja orgânica versus
convencional na região de Londrina, observou, com relação à produtividade, que o sistema
convencional mostrou-se mais eficiente que os sistemas de cultivo orgânicos. Em termos técnicos,
constatou-se que os sistemas orgânicos analisados demandaram maiores quantidades de dias/homem e
de dias/máquina para cultivar um hectare de soja, o que resultou em maiores dispêndios de recursos
com operações, enquanto o sistema convencional demandou mais recursos com insumos.
Em relação aos indicadores de eficiência econômica, avaliou-se que o preço diferenciado obtido
pela soja orgânica ao ser comercializada em mercados diferenciados permitiu que os produtores
orgânicos obtivessem uma receita bruta superior à obtida no sistema convencional. No sistema
orgânico, o preço médio recebido pela saca da soja foi de R$ 33,60, enquanto no sistema convencional
o preço recebido foi de R$ 22,00, o que representa um diferencial de preço da ordem de 53%.
Em remate, verifica-se que a presente pesquisa, assim como alguns estudos anteriores, denota
que a receita auferida com a venda do produto orgânico pode ser mais alta se comparada ao
convencional.
5 CONCLUSÃO
O presente estudo foi norteado pelo objetivo de realizar uma análise comparativa do cultivo de
morango na agricultura orgânica e convencional em Rancho Queimado/SC. A fim de atingir este
objetivo, utilizou-se da aplicação de questionário in loco com 42 questões envolvendo aspectos sociais,
ambientais e econômicos.
A partir das respostas obtidas, pode-se observar que os métodos orgânicos de produção são
técnica e economicamente viáveis quando comparados aos métodos convencionais de agricultura,
mesmo apresentando custos mais elevados.
O indicador socioeconômico “gastos com insumos” utilizado no questionário traz
esclarecimentos quando à viabilidade técnica dos métodos orgânicos de produção, uma vez que, ao
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serem incorporadas práticas orgânicas tais como plantio de adubos verdes e rotação de culturas,
imaginava-se inicialmente que seria minimizada a necessidade do uso de insumos.
Em contrapartida, é perceptível que os sistemas orgânicos em sua operação são mais
dispendiosos que os sistemas convencionais de cultivo. Uma possível solução para a redução dos
custos com operações seria o aprimoramento de técnicas que permitam a realização de plantio direto,
também, em sistemas orgânicos.
No que diz respeito aos aspectos ambientais, constatou-se que, mesmo sendo considerada uma
agricultura convencional, a fazenda visitada faz uso de controle biológico com bactérias, o que é
considerado uma alternativa ecologicamente viável e econômica para o meio ambiente.
Alguns estudos demonstraram que a produtividade dos cultivos orgânicos é menor que da
agricultura convencional. Por outro lado, os custos de produção para produtos orgânicos também é
menor. Na avaliação realizada, notou-se que a produtividade é proporcionalmente maior com o cultivo
orgânico frente ao convencional.
Para Cesaro et al. (2004) os indicadores econômicos apontam o preço obtido na venda dos
produtos orgânicos como o principal componente que viabiliza economicamente a produção orgânica
com um diferencial da ordem de 53%. Para o agricultor orgânico, nas condições atuais, a agricultura
orgânica revela-se como uma alternativa viável, porém muito mais pela sua eficiência de mercado do
que pela sua eficiência produtiva.
É possível concluir que o estudo não teve a intenção de esgotar o tema, sendo que outras
pesquisas devem ser feitas para adicionar conhecimento sobre o assunto. Acredita-se que um fator
limitante para a realização seja o espaço amostral. Entretanto, espera-se que o estudo contribua para
evidenciação das diferentes maneiras de cultivo e que, levando-se em consideração a questão
econômica, prevaleça o bem estar social e ambiental.
Para futuras pesquisas, sugere-se: (i) aumentar o número de fazenda produtoras analisadas; (ii)
realizar um estudo comparativo com produtores de outras regiões e estados; e (iii) realizar um estudo
idêntico a este com foco em outros produtos.
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Resumo: O estudo foi realizado com os dados das doze empresas brasileiras do setor de energia que publicaram o balanço
social no modelo IBASE nos anos de 2010 e 2011. Com as análises fizeram-se comparações entre os investimentos
realizados em três grupos de indicadores: Sociais Internos, Sociais Externos e Indicadores Ambientais. Com isso, observouse como cada uma das empresas destinou o montante que investiu e também se chegou a uma visão geral do setor. O estudo
mostrou que os investimentos em indicadores ambientais, medidos através da porcentagem investida em relação à receita
líquida de cada empresa, são próximos de zero em quase todas as organizações estudadas, com apenas uma exceção. Neste
único caso, entretanto, 100% destes investimentos realizados foram classificados como “Investimentos relacionados à
produção/operação da empresa”. Além disso, a maior parte dos investimentos realizados nos outros dois grupos de
indicadores ainda são apenas deveres compulsórios, ou seja, que as empresas precisam cumprir como obrigação.
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Balanço Social IBASE, Setor de Energia

Abstract: The study was accomplished with the data of the twelve Brazilian companies of the energy sector that published
IBASE social balance sheet of years 2010 and 2011. With the analyses comparisons were done among investments
accomplished in three indicators groups: Internal Social, External Social and Environmental Indicators. With that, it
observed as each one of the companies destined the amount that invested and also arrived to an overview of the sector. The
study showed that the investments in environmental indicators, measured through the percentage lunge regarding the net
revenue of each company, is next of zero in almost all the studied organizations, with only an exception. In this unique case,
however, 100% of these accomplished investments were classified as “Investments related to production/operation of the
company”. Moreover, most investments accomplished in the other two indicators groups still just are compulsory duties, in
other words, that the companies need to accomplish as obligation.
Key-words: Social Responsibility, IBASE Social Balance Sheet, Energy Sector
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I.

INTRODUÇÃO

As corporações enfrentam, cada vez mais, novos desafios, principalmente nos países em
desenvolvimento, devido às exigências dos consumidores, grupos da sociedade organizados e regras
comerciais, para o cumprimento de normas éticas, trabalhistas e ambientais em toda a cadeia produtiva.
Segundo Mintzberg (2003), a responsabilidade social torna-se indispensável porque as decisões
estratégicas das empresas envolvem tanto consequências econômicas quanto sociais.
Apesar de a expressão responsabilidade social ser muito utilizada atualmente, não existe um
consenso a respeito de sua definição (MACHADO FILHO, 2006; ALBUQUERQUE, 2009).
O Instituto Ethos conceitua responsabilidade social empresarial como
Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a
diversidade e a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2005, p. 32).
A responsabilidade social está retratada no balanço social da empresa (REIS; MEDEIROS,
2011). O balanço social é uma demonstração contábil que permite visualizar as atividades sociais
desenvolvidas pelas empresas, a evolução dos empregos, os treinamentos, a proteção ao meio
ambiente, a preservação de bens culturais, a utilização dos lucros da empresa, o incentivo educacional,
a capacidade de geração de riqueza ao país que está inserida e, principalmente, possibilita a
identificação pela comunidade das empresas que causam danos sociais ou que não agregam benefícios
à sociedade (PESSOA et al., 2009).
O presente estudo teve como objetivo investigar os investimentos relacionados à
responsabilidade social empresarial das empresas brasileiras do setor de Energia e que publicaram
balanço social modelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) nos anos de 2010
e 2011, analisando principalmente a forma como os investimentos tidos como sociais/ambientais foram
realizados por estas organizações, através da divisão da destinação dos valores investidos em três
grupos de indicadores: Sociais Internos, Sociais Externos e Ambientais.
Assim, o estudo procurou responder à seguinte pergunta: Quais foram os investimentos em
responsabilidade social das empresas brasileiras do setor de Energia que publicaram balanço social
modelo IBASE nos anos de 2010 e 2011?

II.

REVISÃO TEÓRICA

Uma das mais atuais e bem aceitas teorias sobre a sustentabilidade, tema que é base para a
discussão da responsabilidade organizacional, é a de Elkington (2011) que defende que o termo
sustentabilidade refere-se ao princípio responsável por assegurar que as ações tomadas no dia de hoje
não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais que estarão disponíveis para as
gerações futuras.
Nascimento (2012) diz que a noção de sustentabilidade nada mais é que o surgimento da noção
do desenvolvimento ligado à problemática ambiental e social, contemplando a equidade social e a
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qualidade de vida não só da geração atual como também das próximas gerações, envolvendo o
desenvolvimento que considera a problemática tanto ambiental quanto social.
Introduz-se a noção da intergeracionalidade no conceito de sustentabilidade,
associando-a a noção de justiça social (redução das desigualdades sociais e
direito de acesso aos bens necessários a uma vida digna) e aos valores éticos
(compromisso com as gerações futuras). (NASCIMENTO, 2012, p. 54).
Surge, então, a incerteza quanto a quem é de fato responsável pela criação e aplicação de
maneiras mais sustentáveis às organizações. Elkington (2011) diz que a busca pela redução das
regulamentações e até mesmo pela desregulamentação causou o enfraquecimento da influência do
governo nesta questão, embora legisladores e fiscalizadores ainda tenham responsabilizações. O que
acontece atualmente é justamente o movimento contrário, ou seja, a busca pela adoção de normas
voltadas à configuração das próprias organizações, passando a responsabilidade por assuntos
anteriormente eram vistos como políticos para as empresas, já que elas poderiam se beneficiar
competitivamente da adoção destas medidas.
Desta forma, a teoria da sustentabilidade passou a aliar aspectos financeiros aos ambientais, já
que os primeiros justificariam as mudanças impostas às organizações. Ao longo dos anos, o conceito da
sustentabilidade foi sendo aprimorado, sendo relacionada mais diretamente à responsabilidade social
organizacional à medida que passa a englobar três dimensões: lucro, planeta e pessoas (o chamado
Triple-Bottom Line: profit, planet and people) (Quadro 1). Estas dimensões levam a um conceito de
extrema relevância, principalmente quanto aos custos ambientais e sociais das ações das empresas: o da
externalidade. Este conceito é aplicado de forma que as organizações devem estudar as externalidades
que geram com sua atividade em busca de torná-las positivas.
Quadro 1 – Triple-Bottom Line e Contexto Organizacional na Sustentabilidade
TRIPLE-BOTTOM LINE

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

DIMENSÃO
AMBIENTAL

Proteção e preservação do
ambiente, cuidados com os
recursos renováveis, gestão de
resíduos e gestão dos riscos e
impactos.

DIMENSÃO
ECONÔMICA

Resultados econômicos, direitos
dos acionistas, competitividade e
relação entre clientes e
fornecedores.

ECONOMIA

Desenvolvimento econômico,
segurança alimentar, modernização
contínua e maximização da
utilização dos recursos.

DIMENSÃO
SOCIAL

Direitos humanos/trabalhadores,
envolvimento com a comunidade,
transparência e postura ética.

SOCIEDADE

Inclusão social, saúde e segurança,
aspectos políticos, aspectos
culturais e qualidade de vida.

(OLIVEIRA FILHO, 2004)

MEIO
AMBIENTE

Respeitar as limitações naturais,
racionalizar recursos não
renováveis, potencializar o uso de
recursos e manter a biodiversidade.

(SEVERO; DELGADO; PEDROZO, 2006)

FONTE: ARAÚJO; MENDONÇA, 2009, p. 38.
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Segundo Ribeiro e Lisboa (1999, p. 1), “A sociedade precisa da empresa. Porém, esta precisa
muito mais da sociedade; sem o aval desta, nenhuma empresa permanece no mercado por muito
tempo”. Quanto à mesma temática, Tinoco (2001, p. 28), defende que “As organizações vivem em
função da sociedade, devendo, em troca, revelar informações de como usam eficiente e eficazmente
esses recursos”.
Esta discussão quanto ao papel das empresas no contexto humano e social vem da economia
moderna e da conjuntura mundial agora existente, na qual se destaca o crescimento da desigualdade.
Surge, desta forma, o conceito de responsabilidade social corporativa.
O termo responsabilidade social corporativa existe há mais 50 anos, tendo assumido neste
período diversas definições conceituais. Bowen (1953 apud CARROLL, 1999), considerado o pai da
responsabilidade social corporativa, foi quem criou o debate acerca da responsabilidade social no
ambiente dos negócios. Para tal, trouxe o questionamento de “Quais responsabilidades devem ser
esperadas que os homens de negócios razoavelmente assumam para com a sociedade?” (BOWEN,
1953, p. xi). Sua definição é a de que tais responsabilidades sociais corporativas são as “[...] obrigações
dos homens de negócios em perseguir as políticas, a tomar decisões ou a seguir linhas de ação que
fossem desejáveis em termos de objetivos e valores para a sociedade” (BOWEN, 1953 apud
CARROLL, 1999, p. 270).
Serpa (2007) defende que é responsabilidade das organizações prezar pela promoção do bemestar social e que, embora a obtenção de lucros e geração de empregos não deva ser deixada de lado, a
gestão deve se preocupar também com diversos princípios como o foco nos lucros de longo prazo para
o negócio; incorporação de maiores obrigações sociais; promoção de melhor ambiente para todos;
obtenção de melhor imagem junto à sociedade e menor regulamentação governamental para o negócio.
Para o autor, a responsabilidade social de uma empresa estará sendo comprida à medida que esta
organização proporciona melhorias nas condições de vida da sociedade.
O tema da responsabilidade social corporativa relaciona-se a outros conceitos da administração,
como a teoria dos stakeholders. Já na década de 70 definições para o primeiro tema o alinhava à
segunda teoria, o que pode ser observada na definição de Johnson (1971, p. 50), citada por Borba
(2005, p. 38):
Uma empresa socialmente responsável é aquela em que os administradores
balanceiam uma multiplicidade de interesses. Ao invés de esforçarem-se
somente por maiores lucros aos seus acionistas, uma organização responsável
deve também considerar os empregados, fornecedores, intermediários,
comunidades locais e a nação.
Uma das definições do conceito de stakeholders é a de Freeman (1984 apud BORBA, 2005),
que define o termo como sendo os indivíduos ou grupos de indivíduos que são afetados ou podem
afetar os objetivos da empresa. Desta forma, stakeholder pode ser considerado como sendo todos
aqueles sem os quais a empresa não poderia existir: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores,
credores, concorrentes e a até mesmo a sociedade como um todo.
Os autores Donaldson e Preston (1995), citados por Borba (2005), contribuíram com o
desenvolvimento do conceito ao propor que a teoria dos stakeholders poderia ser caracterizada por
diversos aspectos, sendo: descritiva, instrumental e normativa. O primeiro aspecto refere-se à
possibilidade de utilização desta teoria para descrever ou explicar comportamentos e características
organizacionais específicas. O segundo, por sua vez, se relaciona à identificação de conexões ou da
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ausência de conexões entre o alcance dos objetivos (como crescimento e lucratividade) e a
administração dos stakeholders. O terceiro aspecto, o normativo, trata do uso da teoria para a
interpretação da função da empresa e inclui até mesmo identificar princípios morais e filosóficos que
direcionem as operações e a gestão das organizações.
Percebe-se, portanto, que a teoria dos stakeholders, principalmente em seu aspecto instrumental,
alinha-se a questão da responsabilidade social corporativa. Porém, mensuração das vantagens da
adoção das práticas socialmente responsáveis, através da utilização do conceito de desempenho social
empresarial tornou-se um grande desafio para as pesquisas acadêmicas devido à complexidade de se
chegar a uma medida e também às imprecisões conceituais ainda existentes quanto aos assuntos
relacionados a estas teorias.
A busca por uma definição do que seria o desempenho social corporativo de forma que fosse
possível operacionaliza-lo, segundo revisão da teoria sobre o tema realizada por Borba (2005), existe
desde a década de 80. Este autor cita que Wood (1991, p. 693) elaborou uma definição para o conceito
segundo a qual:
[...] para avaliar o desempenho social de uma organização, o pesquisador deve
examinar o grau com que os princípios de responsabilidade social motiva ações
em nome da organização, o grau com que a empresa executa processos de
responsividade social, e a existência e natureza das políticas e programas
elaborados para gerenciar os relacionamentos entre sociedade e empresa e os
impactos sociais (resultados observáveis) das ações, programas e políticas da
empresa.
Segundo estudos recentes como o de Novelini e Krauter (2011, p. 2), “o Balanço Social,
também chamado de Relatório Socioambiental e Relatório de Sustentabilidade, é a principal ferramenta
utilizada pelas entidades (empresas, governos, ONGs) para informar à sociedade sobre suas ações
econômicas, sociais e ambientais”.
Existem diversas metodologias para a elaboração do Balanço Social, sendo que, no Brasil,
geralmente são utilizados os modelos do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(denominado modelo IBASE); o modelo internacional denominado GRI (Global Reporting Initiative) e
o modelo do Instituto Ethos.
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) elaborou no ano de 1997, em
conjunto com pesquisadores, técnicos e representantes de instituições públicas e privadas, um modelo
de balanço social que conseguiu o aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão vinculado
ao Ministério da Fazenda que tem entre suas funções disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação dos
integrantes do mercado nacional.
Já o modelo conhecido como GRI (Global Reporting Initiative) é considerado o padrão
internacional de relatórios de sustentabilidade das empresas, sendo o mais completo e de maior
abrangência entre os modelos existentes. A Global Reporting Initiative tornou-se uma instituição
independente (organização não governamental internacional) quando foi adotada pela Organização das
Nações Unidas (ONU), no ano de 2002. Sua criação, entretanto, ocorreu nos Estados Unidos, em 1997,
apenas como um padrão normativo para os balanços sociais. Atualmente, o modelo GRI está em sua
terceira versão, denominada G3 e sua sede fica em Amsterdã, na Holanda.
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, por sua vez, é uma organização sem
fins lucrativos, caracterizada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), cuja
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missão é mobilizar, sensibilizar e auxiliar empresas na gestão de seus negócios de forma socialmente
responsável. Sua criação ocorreu em 1998, sendo seus criadores um grupo de executivos e empresários
da iniciativa privada. Os indicadores Ethos são apresentados em forma de questionário e misturam
aspectos dos modelos IBASE e GRI, sendo preenchidos pelas empresas para que elas façam um
autodiagnostico e consigam levantar subsídios para seu planejamento estratégico nos sete temas
abordados: Valores, Transparência e Governança; Público interno; Meio ambiente; Fornecedores;
Consumidores e clientes; Comunidade; Governo e sociedade. (ETHOS, s.d.)
Além dos três modelos apresentados, é importante conceituar o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE): “uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na
BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica,
equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa”. (BMF&BOVESPA, s.d.).
Segundo Novelini e Krauter (2011), este índice é inspirado em experiências internacionais,
sendo seu objetivo analisar o retorno da carteira de ações de empresas que têm praticas que mostram
comprometimento ambiental e social com a sociedade. Sua função é oferecer informações aos
investidores que se preocupam com a sustentabilidade para aplicar seus recursos em determinadas
empresas. Ser integrante da carteira do ISE representa que a organização demonstra preocupação com
os impactos sociais e ambientais de sua atuação, o que pode ser visto como uma vantagem por seus
stakeholders.

III.

METODOLOGIA

Apenas 36 empresas publicaram o balanço social modelo IBASE no ano de 2011. Dentre elas,
12 são do setor de Energia, setor com maior número de empresas. Assim, optou-se por analisar os
balanços sociais dessas empresas. Para a seleção destas organizações utilizou-se a classificação da
revista “Melhores & Maiores”, da Exame. São elas: CPFL, CEEE, CTEEP, EDP, Elektro, Light,
Petrobrás, Renova Energia, Endesa Brasil, Furnas, Itaipu Binacional e Uirapuru.
A responsabilidade social destas organizações foi avaliada a partir de três grupos de
indicadores: Sociais Internos, Sociais Externos e Ambientais. Os indicadores Sociais Internos
envolvem as contas: Alimentação; Encargos Sociais Compulsórios; Previdência Privada; Saúde;
Segurança e Saúde no Trabalho; Capacitação e Desenvolvimento Profissional; Creches ou AuxílioCreche; Participação nos Lucros ou Resultados, entre outros. Já os indicadores Sociais Externos estão
relacionados às contas: Educação; Cultura; Saúde e Saneamento; Esporte; Combate à Fome e
Segurança Alimentar; Tributos – excluídos Encargos Sociais, entre outras. E os indicadores Ambientais
são classificados como: Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa;
Investimentos em programas e/ou projetos externos).
A pesquisa utilizou o método quantitativo. Os dados são secundários, referem-se aos exercícios
sociais de 2010 e 2011 e foram coletados tanto dos balanços sociais no modelo IBASE quanto dos
relatórios sociais/ambientais das empresas. Foram feitas comparações entre o montante investido pelas
empresas e também entre os dois anos estudados, fornecendo uma visão geral do setor de energia e uma
visão individualizada de como foram distribuídos os investimentos sociais e ambientais.
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IV.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados permitiram a avaliação da evolução dos investimentos em cada grupo de indicadores
ao longo dos anos de 2010 e 2011, a comparação do percentual de cada tipo de investimento em cada
exercício financeiro do setor em geral e também de cada uma das empresas, permitindo a observação
de onde os investimentos sociais foram realizados pelas empresas estudadas.
Primeiramente, a análise é realizada com base nos indicadores sociais internos, que são
compostos de forma geral por: (a) Alimentação; (b) Encargos sociais compulsórios; (c) Previdência
privada; (d) Saúde; (e) Segurança e saúde no trabalho; (f) Educação; (g) Cultura; (h) Capacitação e
desenvolvimento profissional; (i) Creches ou auxílio-creche; (j) Participação nos lucros ou resultados;
entre outros.
O Gráfico 1 mostra que a porcentagem da receita líquida que cada uma das empresas investiu
nestes itens variou em 2010 de 0,25% (Uirapuru) a 8,86% (Furnas) e em 2011 de 0,44% (Uirapuru) a
9,51% (Furnas). Além disso, é possível observar que o padrão de investimento de cada uma das
empresas é praticamente igual de um ano para o outro, sendo a única exceção a empresa Renova
Energia, que em 2010 investiu 2,67% de sua receita líquida e em 2011 passou a investir 7,39% deste
montante. No geral, entretanto, o percentual investido nos indicadores sociais internos em relação à
receita líquida não teve uma variação relevante de um ano para o outro nas empresas do setor.

% sobre Receita Líquida

Indicadores Sociais Internos
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

2010
2011

Gráfico 1 – Porcentagem sobre receita líquida investida pelas empresas nos indicadores sociais
internos em 2010 e 2011

Já o segundo grupo de indicadores, denominados sociais externos, é composto por: (a)
Educação; (b) Cultura; (c) Saúde e saneamento; (d) Esporte; (e) Combate à fome e segurança
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alimentar; (f) Tributos (excluídos encargos sociais); entre outros. Nota-se que neste grupo o montante
investido é superior ao apresentado nos indicadores sociais internos. Isto se deve em grande parte pelo
fato deste grupo abranger também os tributos (exceto encargos sociais), que geralmente atingem
valores de grande relevância nos negócios das empresas.
É possível observar que novamente o padrão de investimento de cada uma das empresas neste
grupo de indicadores não se altera com relevância de um ano para o outro. O percentual investido por
todas as empresas variou pouco. O destaque vai para o fato de que o percentual decresceu de 2010 para
2011 nas empresas: Endesa Brasil (-0,41%), Furnas (-3,16%), e Light (-6,0%).

% sobre Receita Líquida
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70,00%
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20,00%
10,00%
0,00%

2010
2011

Gráfico 2 – Porcentagem sobre receita líquida investida pelas empresas nos indicadores sociais
externos em 2010 e 2011

O terceiro e último grupo abrange, por sua vez, os indicadores ambientais. Estes são
subdivididos apenas em dois subgrupos: (a) Investimentos relacionados com a produção/ operação da
empresa, (b) Investimentos em programas e/ou projetos externos. O que chama a atenção nestes
indicadores é o pequeno percentual investido por todas as empresas estudadas.
A única exceção é a empresa Renova Energia. Embora o número apresentado seja muito
superior ao das demais empresas, ao se analisar o balanço social da organização, percebe-se, que 100%
destes investimentos ambientais são do tipo “Investimentos relacionados a produção/operação da
empresa”. O Gráfico 3 mostra esta discrepância e também a predominância de pequenos montantes
investidos nos indicadores ligados ao meio ambiente.
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Gráfico 3 – Porcentagem sobre receita líquida investida pelas empresas nos indicadores
ambientais em 2010 e 2011

O Gráfico 4 apresenta a porcentagem investida pelas empresas em cada um dos grupos de
indicadores em 2010.
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Porcentagem Investida sobre a Receita Líquida
em 2010
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Gráfico 4 – Porcentagem sobre receita líquida investida nos três grupos de indicadores pelas
empresas em 2010

Da mesma forma, esta discrepância está presente nos investimentos em 2011. O Gráfico 5
mostra que a porcentagem investida nos três indicadores segue padrão semelhante ao do ano anterior. A
única diferença relevante foi o aumento dos investimentos em indicadores ambientais da empresa
Renova Energia.
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Porcentagem Investida sobre a Receita Líquida
em 2011
0,6
0,5

0,5
0,4

0,4

0,4

0,4

Internos
Externos

0,2
0,1
0,1

0,1

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1
0,0
0,0

0,0

Ambientais
0,1

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0

0,1
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0

Gráfico 5 – Porcentagem sobre receita líquida investida nos três grupos de indicadores pelas
empresas em 2011

Estas observações permitem identificar o destino dos investimentos, relacionados à
Responsabilidade Social, realizados pelas empresas do setor de Energia presentes na amostra de forma
geral.
Os dados referentes à distribuição do total de investimentos em responsabilidade social
corporativa, realizados pelas empresas da amostra em 2010 e 2011, nos três grupos de indicadores:
sociais internos, sociais externos e ambientais, podem ser confirmados através das Tabelas 1, 2 e 3, que
mostram o número exato do que foi mostrado acima através de representação gráfica.
A Tabela 1 mostra a porcentagem dos investimentos em indicadores sociais internos, em 2010 e
em 2011, realizados pelas empresas da amostra.
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Tabela 1 – Porcentagem dos investimentos totais de cada empresa destinados aos indicadores
sociais internos em 2010 e 2011
Indicadores Sociais Internos
Empresa

2010

2011

CPFL

5,3%

4,9%

CEEE

16,7%

14,6%

CTEEP

26,8%

26,9%

EDP

4,2%

4,7%

ELEKTRO

9,1%

9,4%

LIGHT

2,0%

2,2%

PETROBRAS

11,4%

11,0%

RENOVA ENERGIA

17,6%

21,6%

ENDESA BRASIL

4,2%

4,7%

FURNAS

39,5%

47,7%

ITAIPU BINACIONAL

70,8%

70,0%

UIRAPURU

2,6%

4,3%

Já a Tabela 2 traz os percentuais investidos pelas empresas nos dois anos em indicadores sociais
externos. Nela, é possível observar mais uma vez o quanto os investimentos neste grupo de indicadores
são superiores aos demais na maior parte das organizações da amostra.
Tabela 2 – Porcentagem dos investimentos totais de cada empresa destinados aos indicadores
sociais externos em 2010 e 2011
Indicadores Sociais Externos
Empresa
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2010

2011

CPFL

91,6%

93,5%

CEEE

83,3%

83,3%

CTEEP

72,6%

72,7%

EDP

94,9%

94,5%

ELEKTRO

87,6%

87,4%

LIGHT

98,0%

95,6%

PETROBRAS

86,2%

86,6%

RENOVA ENERGIA

61,8%

41,0%

ENDESA BRASIL

93,5%

91,7%

FURNAS

56,2%

47,4%

ITAIPU BINACIONAL

26,5%

27,4%

UIRAPURU

91,6%

91,9%
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A Tabela 3 apresenta a parte do total investido em questões de responsabilidade social
corporativa destinada aos indicadores ambientais pelas empresas nos dois anos. Pode-se observar o
quanto estes indicadores são os que menos recebem investimentos por parte das empresas e também a
forma como o comportamento da empresa Renova Energia é uma exceção dentre as organizações da
amostra.
Tabela 3 – Porcentagem dos investimentos totais de cada empresa destinados aos indicadores
ambientais em 2010 e 2011
Indicadores Ambientais
Empresa

V.

2010

2011

CPFL

3,1%

1,6%

CEEE

0,0%

2,1%

CTEEP

0,6%

0,3%

EDP

0,9%

0,8%

ELEKTRO

3,2%

3,2%

LIGHT

0,0%

2,2%

PETROBRAS

2,5%

2,4%

RENOVA ENERGIA

20,6%

37,4%

ENDESA BRASIL

2,3%

3,5%

FURNAS

4,3%

4,9%

ITAIPU BINACIONAL

2,7%

2,6%

UIRAPURU

5,8%

3,9%

CONCLUSÃO

O objetivo do estudo foi analisar os investimentos realizados pelas empresas nos anos de 2010 e
2011 em relação a três grupos de indicadores: sociais internos, sociais externos e ambientais. Para tal,
escolheu-se uma amostra formada pelas empresas do setor de energia que divulgaram seus balanços
sociais no modelo IBASE em 2011, sendo que para a seleção destas organizações foi utilizada a
classificação da revista “Melhores & Maiores”, da Exame.
As análises foram realizadas com base em dados coletados dos relatórios sociais e ambientais
das organizações presentes na amostra e também de seus balanços sociais modelo IBASE divulgados
por elas próprias. O estudo focou principalmente a distribuição destes investimentos entre os três
grupos de indicadores e na evolução da porcentagem investida em relação à receita líquida de cada uma
das empresas nos anos de 2010 e 2011, observando-se o comportamento da amostra como um todo e
também de cada uma das organizações individualmente.
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Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que embora tanto se fale na literatura
existente sobre a crescente importância da Responsabilidade Social para as organizações, o que se
observa efetivamente nos resultados das empresas é que os investimentos mostrados nos balanços
sociais são alocados principalmente em deveres obrigatórios destas organizações, que ao contrário do
que se diz valorizar, não têm investido em questões sociais ou ambientais sem que estas lhes sejam uma
obrigação legal.
Nota-se que a maior parte das empresas tem seus investimentos alocados principalmente no
grupo de indicadores sociais externos, mas isso se deve, em grande parte, ao fato deste grupo de
indicadores abrigarem a conta “Tributos (excluídos encargos sociais)”. O mesmo acontece com os
investimentos destinados aos indicadores sociais internos. Dentre o que é alocado ao grupo, a maior
parte é destinada apenas a uma única conta que, no caso, é a de “Encargos sociais compulsórios”.
Quanto aos investimentos em indicadores ambientais, os dados são ainda mais contrários à
literatura contemporânea quanto a importância dos cuidados com meio ambiente e sustentabilidade. A
porcentagem investida em indicadores ambientais em relação à receita líquida é próxima de zero em
quase todas as organizações. O único destaque contrário vem da empresa Renova Energia, que chegou
a investir 12,79% de sua receita líquida nos indicadores ambientais no ano de 2011.
O que parecia destaque, entretanto, perde este lugar quando analisado mais a fundo: 100% dos
investimentos realizados pela Renova Energia em indicadores ambientais são classificados como
“Investimentos relacionados a produção/operação da empresa”, ou seja, não há nenhum investimento
em programas e/ou projetos externos de preocupação com o meio ambiente.
Pode-se, portanto, concluir que embora temas relacionados à Responsabilidade Social
Corporativa estejam ganhando importância e visibilidade nos dias atuais, a maior parte dos
investimentos realizados pelas organizações e divulgados em seus balanços sociais ainda são apenas
deveres compulsórios, ou seja, que elas devem cumprir como obrigação, e não por ser algo que é
valorizado pela organização e bem visto por seus stakeholders.
O estudo mostrou que poucas empresas têm utilizado o modelo IBASE para divulgação de seus
balanços sociais. Assim, sugere-se que novos trabalhos sejam realizados analisando os balanços sociais
no modelo internacional Global Reporting Initiative, o GRI, para que seja possível analisar um maior
número de organizações e desta forma se chegar a resultados mais abrangentes.
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Resumo: Este artigo apresenta pesquisa exploratória realizada na Coop Cidade Limpa, Santo André (SP). Objetivou-se
verificar riscos de acidentes e doenças ocupacionais na triagem de resíduos sólidos urbanos. A pesquisa partiu do seguinte
questionamento: Quais são os riscos gerados para os trabalhadores na triagem de resíduos em cooperativas? Foi realizada a
observação in loco, acompanhada de entrevistas com os cooperados, em suas atividades de trabalho. Os dados obtidos
foram utilizados para a descrição dos riscos de acidentes e doenças laborais. Ficou evidente a necessidade de
conscientização das pessoas em relação aos riscos no trato com os resíduos e processos da cooperativa.
Palavras-chave: Cooperativas. Riscos. Acidentes. Segurança, Saúde Ocupacional.

Abstract: This article presents exploratory research on Coop Clean City, Santo André (SP). Study assessed the risk of
accidents and occupational diseases in the screening of solid waste. The research started from the following question: What
are the risks posed to workers in the sorting of waste into cooperatives? Was carried out on-site observation, accompanied
by interviews with the members, in their work activities. The data were used to describe the risks of accidents and diseases
at work. It was evident the need for awareness of people about the risks in dealing with waste and cooperative processes.
Key-words: Cooperatives. Risks. Accidents. Safety, Occupational Health.
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1. INTRODUÇÃO
Devido ao crescimento populacional e estímulo ao consumo, o meio ambiente sofre diversas
degradações, pois o consumo mundial está acima da capacidade de suporte do planeta Terra. Dessa
forma, a humanidade ameaça esgotar os recursos naturais em uma velocidade que excede a capacidade
de reconstrução (GOLEMAN, 2009).
Diversos setores da sociedade vêm discutindo a problemática dos resíduos gerados por uma
forma capitalista de consumismo exacerbado, bem como propostas de gerenciamento sistêmico, que
envolvem segmentos agrupados em busca de soluções para as questões socioeconômicas e ambientais
decorrentes do descarte de resíduos. Há que se minimizar a geração de resíduos para níveis racionais, a
partir da redução do consumo, bem como encontrar alternativas para a reciclagem de materiais, na
medida em que sua produção é inevitável, ainda que haja redução (CALDERONI, 1999).
A contribuição da reciclagem oferece diversos fatores positivos como a preservação dos
recursos naturais, diminuição da quantidade de resíduos gerados por domicílios e indústrias, de forma a
reduzir a poluição ambiental, além de propiciar oportunidade de geração de trabalho e renda para
muitas pessoas.
Para que a reciclagem aconteça, torna-se necessária a conscientização da população e,
sobretudo, dos gestores de empresas em relação à prática do consumo sustentável, que envolve a
redução e a reutilização de produtos antes do descarte. Devendo sempre fazer com que os resíduos
inevitáveis retornem ao ciclo produtivo, aproveitando o valor agregado que já possuem.
A eficácia do processo de coleta seletiva no âmbito municipal implica no envolvimento de
diferentes agentes: os catadores de materiais recicláveis; o poder público local; comunidade;
condomínios; clubes; escolas; empresas e cidadãos.
Uma das principais estratégias de parceria do poder público com os catadores é a inclusão social
por meio da organização em cooperativas, como é o caso da Coop Cidade Limpa, objeto desse estudo.
A escolha do tema ocorreu em função do crescimento do número de cooperativas que recebem e
separam resíduos, onde os cooperados ficam vulneráveis à ocorrência de acidentes e doenças do
trabalho, devido à exposição aos agentes de riscos.
O desconhecimento dos riscos no ambiente de trabalho pode gerar a ocorrência de acidentes e
doenças ocupacionais no trato com estes resíduos e na ausência do uso adequado de equipamentos de
proteção individual indicados na Norma Regulamentadora NR-6 e na OHSAS 18.001, visando à
integridade física do trabalhador.
A pesquisa partiu do seguinte questionamento: Quais são os riscos gerados para os
trabalhadores na triagem de resíduos em cooperativas? Objetivou-se identificar e descrever os riscos
ambientais decorrentes da manipulação de resíduos até o encaminhamento do material reciclável à
comercialização e do material inservível, ou rejeito, ao aterro sanitário.
A pesquisa é exploratória e descritiva e o estudo de caso da Coop Cidade Limpa se deu com a
colaboração dos cooperados, em suas atividades de trabalho. A pesquisa descritiva visa descrever as
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Requereu o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário, observação
sistemática e entrevistas.
Desta forma, iniciou-se por pesquisar o referencial teórico sobre resíduos sólidos urbanos,
coleta seletiva, reciclagem, acidentes e doenças ocupacionais e riscos ambientais, que compõem o
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segundo item deste artigo. O terceiro item apresenta a metodologia adotada e a pesquisa de campo, com
a apresentação dos dados no item 4. A análise de dados é apresentada no item 5, seguida das
considerações finais no item 6 e das referências utilizadas.

2. PLATAFORMA TEÓRICA
2.1. Resíduos Sólidos Urbanos
A preocupação mundial em relação aos problemas relacionados ao lixo e ao meio ambiente
consta do relatório final produzido na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO 92). O documento propõe
que um dos principais compromissos da humanidade para com as futuras gerações seja o de se
conseguir uma forma de desenvolvimento que seja mais sustentável, conciliando justiça social,
eficiência econômica e equilíbrio ambiental (CAVALCANTI, 1995).
Segundo a Norma NBR 10.004/2004, os resíduos sólidos são definidos como resíduos nos
estados sólidos, semissólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e varrição. Ficam incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e
economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia disponível.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT classificou os resíduos da seguinte
forma:
Classe I – são aqueles que em função de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde
pública, provocando ou contribuindo para o aumento de mortalidade ou incidência de
doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos
de forma inadequada.
b) Classe II – Os considerados não inertes são aqueles que não se enquadram nas classificações
de resíduos classe I e nem de classe III, podendo ter propriedades como combustividade,
biodegradabilidade ou solubilidade em água.
c) Classe III - Os considerados inertes, são aqueles que submetidos ao teste de solubilização
(norma NBR 10.006 – Solubilidade de Resíduos – Procedimento) não tenham nenhum de
seus constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos padrões definidos na
Listagem nº 8 – Padrões para o teste de solubilização da Norma (ABNT-NBR 10004, 2004).
a)

O gerenciamento de resíduos sólidos está associado ao controle da geração, segregação,
estocagem, coleta, transporte, processamento e disposição dos resíduos, de acordo com princípios
ambientais, econômicos e de saúde pública (TCHOBANOGLOUS et al, 1993). O gerenciamento de
resíduos deve ser integrado, com acompanhamento criterioso de todo o ciclo dos resíduos, da geração à
disposição final, utilizando técnicas e tecnologias compatíveis com a realidade local (LEITE, 1997).
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2.2. Coleta Seletiva
A coleta seletiva caracteriza-se como o processo de separação de materiais recicláveis como
papéis, vidros, plásticos e metais do restante dos resíduos, nas suas próprias fontes geradoras.
Segundo Lajolo (2003), o processo de coleta seletiva se divide em cinco etapas, onde diferentes
agentes participam em cada uma delas. Na primeira etapa, as indústrias, o comércio, os prestadores de
serviços, as instituições e a população, de um modo geral, geram residuos sólidos. Alguns desses
agentes, atualmente, já separam o material reciclável do orgânico. A segunda etapa é a coleta seletiva,
que pode ser realizada pelos catadores autônomos, por empresas privadas de coleta de lixo ou pela
prefeitura local. Essa é a parte mais importante e, talvez, ainda hoje, a menos valorizada pela
sociedade.
Em seguida, parte-se para a etapa de triagem e classificação, também realizada por catadores,
além dos aparistas e sucateiros, onde o material é separado por tipo, classificação e prensagem. Essa
etapa requer maior conhecimento técnico por parte dos agentes para o manuseio dos materiais, do que
nas duas anteriores, pois eles precisam saber exatamente qual é a composição do material e de que
forma pode ser reciclado.
Na quarta etapa, os materiais recicláveis podem receber de cooperativas ou empresas
específicas de reciclagem algum tipo de beneficiamento, como, por exemplo, a granulação dos
materiais plásticos. Por último, na quinta etapa, o material é encaminhado à indústria onde, finalmente
é reciclado e transformado em um novo produto, podendo assim, retornar ao mercado para ser
novamente consumido.
A coleta seletiva municipal pode ter mais de um agente executor. A responsabilidade pela
limpeza pública municipal é da prefeitura ou a quem ela delegar. Em pesquisa realizada pelo
Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE em 2012 constatou-se que 48% da coleta
seletiva é realizada pela própria prefeitura, 26% é executada por empresas contratadas, e 65% apoia ou
mantém cooperativas de catadores como agentes executores da coleta seletiva municipal. (CEMPRE,
2012).
Os programas de maior êxito são aqueles em que há uma combinação dos modelos de coleta
seletiva:
A maior parte dos municípios ainda realiza a coleta de porta em porta (88%);
Os Postos de Entrega Voluntária são alternativas para a população poder participar da coleta
seletiva (53%);
Tanto o apoio quanto a contratação de cooperativas de catadores, como parte integrante da
coleta seletiva municipal, continua avançando (72%). (CEMPRE, 2012).

A eficácia do processo de coleta seletiva no âmbito municipal precisa envolver diferentes
agentes: os catadores de materiais recicláveis, o poder público local, comunidade, condomínios,
escolas, empresas, usinas de triagem por meio de cooperativas, associações, ONG’s e os cidadãos em
geral.
2.3. Reciclagem
Caracteriza-se como o processo de reutilização de resíduos pós-consumo, como matéria-prima
para a fabricação de novos produtos. A reciclagem resulta de ações por meio das quais, os resíduos que
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se tornariam lixo ou estão no lixo, são coletados, segregados, beneficiados e processados para serem
reutilizados como matéria-prima na manufatura de outros bens, feitos anteriormente apenas com
matéria-prima virgem (GRIPPI, 2006).
Para o CEMPRE (2005), a reciclagem se refere propriamente ao retorno dos resíduos para as
indústrias, onde serão reprocessados e servirão para fabricar novos produtos. Esse processo não começa
na reciclagem, mas numa etapa anterior, pois é preciso por em prática o consumo sustentável,
reduzindo e reutilizando o máximo possível as embalagens e os produtos consumidos. Para isso, devese dar preferência aos produtos com menos embalagens ou que sejam reutilizáveis, facilmente
recicláveis ou já recicladas.
São considerados recicláveis todos os resíduos possíveis de retornarem às indústrias para serem
reprocessados e, posteriormente, retornarem ao mercado de consumo. Os materiais mais comumente
considerados recicláveis são: alumínio, ferro, papel, papelão (caixas), restos de construção civil
(entulhos), fios, latas de tintas, plástico e vidro.
São considerados como papel reciclável: folhas e aparas de papel, jornais, revistas, formulários
para o computador, cartolinas, cartões, envelopes, rascunhos escritos, fotocópias, folhetos e impressos
em geral. Os metais recicláveis são: latas de alumínio, latas de aço, ferragens, canos, esquadrias e
arame.
Os plásticos recicláveis são: tampas de recipientes, potes de alimentos, polímeros
termoplásticos (conhecidos por PET), garrafas de água mineral, recipientes de produtos de limpeza e de
higiene, PVC, sacos plásticos, brinquedos, baldes, além dos famosos descartáveis de festas e
aniversários (pratos, copos e talheres). Os vidros recicláveis são: potes, copos, garrafas, jarras,
embalagens de molho, geleia, remédios, entre outros, enfim, frascos de vidro em geral. Outros
materiais são confundidos com vidro e não são recicláveis: espelhos, lâmpadas, cerâmicas, porcelanas,
cristal e ampolas de medicamentos (VILHENA, 1999).
Segundo o CEMPRE (2012), num universo de 5.563 municípios brasileiros, apenas 766 destes,
possuem sistemas de coleta seletiva geridos por prefeituras, o que alavanca a importância deste tipo de
recurso para o sucesso da reciclagem, onde quer que se instale.
A reciclagem fornece muitos benefícios: economia nos custos com a destinação de resíduos;
prevenção de enchentes provocadas pela deposição inadequada dos resíduos nos sistemas de drenagem
pluvial; geração de trabalho e renda com a inclusão social dos catadores; aumento de vida útil dos
aterros e a preservação ambiental. Perceber a importância da reciclagem é o primeiro passo, mas
contribuir para que ela aconteça, é o desafio maior, pois requer mudança de hábitos.
2.4. Saúde e segurança ocupacional
A 20ª edição do Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS (2012) traz dados
preliminares dos acidentes de trabalho registrados no Brasil em 2011. O número de acidentes de
trabalho teve leve aumento em 2011 (711.164) em relação a 2010 (709.474). Um número maior de
trabalhadores perdeu a vida por acidente de trabalho em 2011. Foram 2.884 mortes, sendo que em 2010
foram registradas 2.753. As consequências menos graves, como simples assistência médica e
afastamentos por períodos menores do que 15 dias, representaram 56,2% em 2011, contra 54,9% em
2010 (AEPS, 2012).
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O anuário de 2012 conceitua acidente do trabalho como aquele relacionado ao exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a redução
da capacidade para o trabalho.
Considera-se acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. Equiparam-se
também ao acidente do trabalho: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a ocorrência da lesão; certos acidentes sofridos pelo segurado
no local e no horário de trabalho; a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no
exercício de sua atividade; e o acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a residência e o
local de trabalho do segurado e vice-versa.
No Brasil, em 1978, diante do grande número de acidentes do trabalho, foi regulamentado o
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, por meio da
Portaria 3.214/78. O SESMT, constituído por profissionais médicos, enfermeiros do trabalho,
engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida, a
promoção da saúde do trabalhador e do ambiente profissional para garantir, permanentemente, um
nível mais eficaz de segurança e saúde a todos os trabalhadores.
[...] Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com
o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como com o segurado
especial, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para o
trabalho [...]. (LEI nº 8213/91, Art. 19).

Entende-se por doença do trabalho, a adquirida ou desencadeada em função de condições
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, desde que constante da
relação de que trata o Anexo II do Decreto nº 3048/99.
Para Hammer (2001), em uma organização onde os colaboradores desconhecem os processos de
trabalho, a probabilidade de riscos é bem maior, pois as falhas e desvios de processos podem se
transformar em impactos ambientais negativos à saúde e segurança do trabalhador.
Soto (2000) ressalta que o ser humano precisa de dinheiro para suprir necessidades básicas, por
isso se sujeita a todo tipo de situação, muitas vezes descuidando das questões de segurança.
Dentre os possíveis motivos para ocorrência de acidentes no trabalho Costa e Costa (2004),
destacam: fatores sociais; instrução não adequada; atividades feitas de forma não planejada; supervisão
incorreta e/ou inapta; descumprimento de normas; práticas de trabalho impróprias; manutenção
incorreta; utilização inadequada de equipamentos de proteção; uso de materiais de origem
desconhecida; layout incompatível; higiene pessoal; jornada excessiva de trabalho; falta de organização
e limpeza; excesso de confiança, displicência; e desconhecimento dos fatores de risco pertinentes ao
método de trabalho.
Assim, a saúde ocupacional apresenta, como formação e complementação de seus objetivos,
três conceitos que explicam alguns critérios básicos sobre a sua aplicação, tais como: a promoção das
condições ambientais; controle dos fatores causadores de doenças; e prevenção, redução e eliminação
das causas prejudiciais (ARAUJO, 2006).
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2.5. Riscos Ambientais
A NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho, apresenta o grupo de riscos ambientais. Para que sejam considerados fatores de
riscos ambientais esses agentes precisam estar presentes no ambiente de trabalho em determinadas
concentrações ou intensidade, sendo o tempo máximo de exposição do trabalhador a eles determinado
por limites pré-estabelecidos. São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e
biológicos, além de riscos ergonômicos e riscos de acidentes, existentes nos locais de trabalho e que
venham a causar danos à saúde dos trabalhadores.
 Riscos físicos: são aqueles decorrentes de processos e equipamentos produtivos e podem ser:
ruído, vibrações, pressões anormais em relação à pressão atmosférica, temperaturas extremas
(altas e baixas), radiações ionizantes e radiações não ionizantes.
 Riscos químicos: são aquelas decorrentes da manipulação e processamento de matérias primas
e destacam-se: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores.
 Riscos biológicos: são aqueles oriundos da manipulação, transformação e modificação de seres
vivos microscópicos, dentre eles: genes, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, e outros.
 Riscos ergonômicos: são contrários às técnicas de ergonomia, que exigem que os ambientes de
trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem estar físico e psicológico. Os riscos
ergonômicos estão ligados também a fatores externos (do ambiente) e internos (do plano
emocional), em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho.
 Riscos de Acidentes: ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico de trabalho e
tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador.
Diniz (2005) comenta que a prevenção dos acidentes deve ser realizada por meio de medidas
gerais de comportamento, eliminação de condições inseguras e treinamento dos empregados, devendo o
uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) ser obrigatórios, incluindo a fiscalização em todas
as atividades, e o treinamento dos empregados quanto ao seu uso correto. A elaboração de
procedimentos de trabalho por meio do SESMT e da CIPA, de acordo com a Portaria 3214/78, avaliam
os riscos e os padrões de trabalho identificados, responsabilizando a todos os empregados pela
segurança e prevenção dos acidentes.
A antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos ambientais existentes, ou
que venham a existir no ambiente de trabalho, podem estabelecer critérios de quais riscos presentes nas
atividades da empresa serão tratados com a utilização dos programas de prevenção de acidentes.
O princípio básico de um sistema de segurança no trabalho baseado em aspectos normativos
envolve a necessidade de se determinar parâmetros de avaliação que incorporem não só os aspectos
operacionais, mas também a política, o gerenciamento e o comprometimento da alta direção com o
processo, como também a mudança e a melhoria contínua das condições de segurança e saúde no
trabalho (QUELHAS, ALVES e FILARDO, 2007).
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO, inseridos nas organizações objetivam estabelecer critérios e
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procedimentos, aliados e ou compartilhados com outros sistemas, para assegurar a identificação, a
avaliação e o controle dos perigos e riscos relacionados com o trabalho, sempre com o objetivo de
eliminar ou neutralizar os acidentes e doenças laborais.
Considerando-se que toda essa discussão teórica acerca dos riscos no ambiente de trabalho deva
ser aplicada também a cooperativas, para o levantamento dos riscos e perigos existentes no ambiente
onde se realiza o processo de separação dos resíduos sólidos, foi aplicada uma metodologia que
permitiu identificar os riscos ambientais nesse tipo de local de trabalho.
3. METODOLOGIA
A pesquisa exploratória e descritiva ocorreu a partir de um estudo de caso na Coop Cidade
Limpa, com a participação dos cooperados, em suas atividades de trabalho. Objetivou-se descrever as
características dessa determinada população e o estabelecimento de relações entre variáveis. O estudo
de caso representa uma estratégia de pesquisa que examina um fenômeno em seu estado natural,
empregando múltiplas técnicas de coleta e tratamento de dados e das abordagens específicas à análise
dos mesmos (YIN, 2005).
Requereu-se o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário, entrevistas e
observação sistêmica. O estudo abrangeu a análise documental e exame de registros, fornecidos pelo
gestor da organização.
Segundo Manzini (2004), existem três tipos de entrevistas: estruturada, semiestruturada e não
estruturada. Neste caso, optou-se pela semiestruturada. A entrevista foi aplicada para 20 cooperados
(56% dos trabalhadores) nas diversas atividades, selecionados em seu local de trabalho. As questões
estavam relacionadas com o conhecimento do cooperativado quanto ao risco de acidente ou doença que
a atividade de trabalho gerava e possíveis consequências futuras, caso viessem a sofrer um acidente ou
serem acometidos por uma doença do trabalho com a coleta seletiva dos resíduos sólidos.
A observação como instrumento de coleta de dados trouxe informações analisadas no presente
artigo e que servirão para outras pesquisas. Na observação foram registrados dados visíveis e de
interesse da pesquisa, as anotações foram feitas por meio de registro cursivo, com uso de palavraschaves, check list e códigos, que foram transcritos posteriormente. Uma observação controlada e
sistemática se torna um instrumento fidedigno de investigação científica. Ela se concretiza com um
planejamento correto do trabalho e preparação prévia do pesquisador/observador (LÜDKE, 1986).
A pesquisa realizada em novembro de 2012, por meio de entrevistas, análise documental e
observação in loco, sendo que dentre os dados coletados, incluiu-se fotos vídeos e gravação. A
filmagem captou sons e imagens de muitos aspectos que puderam ser confrontados com as falas e com
os documentos analisados, concedendo maior fidedignidade ao processo, seguindo-se as orientações de
Pinheiro, Kakehashi e Angelo (2005). Sendo assim, o uso do vídeo permitiu maior grau de exatidão na
coleta e análise de informações, uma comprovação frente aos tradicionais questionamentos da
subjetividade da pesquisa qualitativa.

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS
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4.1. Santo André e os Resíduos Sólidos Urbanos
Santo André, município que compõe a região metropolitana de São Paulo, possui uma área de
174,38 km², dos quais 50% estão em área ambientalmente protegida. A coleta seletiva começou a ser
implementada em 1997, com o trabalho piloto em alguns bairros e espaços públicos e foi sendo
ampliada, de forma que na atualidade 100% do município é beneficiado com esse tipo de coleta.
O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - SEMASA é uma autarquia pública de
economia mista que, a partir de1997, acrescentou aos serviços prestados, a limpeza, a drenagem, a
gestão ambiental e a defesa civil. Santo André possui seu próprio aterro sanitário, local onde está
estabelecida a central de tratamento de resíduos sólidos.
Tabela 1 – Dados de Santo André
Dados Santo André
Localização: 18 km de São Paulo
Área total: 174,38 km2
População - 2010: 676.407 habitantes
Total de Empresas - 2010: 2.249 indústrias, 19.573 estabelecimentos comerciais e 32.108 prestadores de
serviços.
Domicílios - 2010: 239.634 (particulares permanentes)
Frota de veículos em 2010: 459.600
Índice Paulista Responsabilidade Social (IPRS): Grupo I - elevado nível de riqueza, escolaridade e longevidade.
IDH-M: 0,835- 24º lugar no ranking do Estado de São Paulo
Renda per capita anual - 2008: R$ 22.638 (valores de 2010)
Orçamento de 2010: 1,96 bilhão
PIB - 2008: R$ 15,20 bilhões (valores de 2010)
Empregados formais - 2010: 193.991
Potencial de consumo - 2010: R$ 14,3 bilhões
Exportações (2010): US$ 669,69 milhões
Importações (2010): US$ 662,56 milhões
Estabelecimentos de ensino: Fundamental: 223, Médio: 98 e Superior: 12
Acesso à rede de água: 98% da população
Acesso à rede de esgoto: 96% da população
Acesso à coleta de resíduos sólidos: 100% da população
Fonte: Anuário Santo André (2012).

A modalidade de coleta de resíduos é do tipo porta-a-porta, onde é feito o recolhimento de
resíduos em duas grandes categorias: os resíduos úmidos, (denominação utilizada para o resíduo
orgânico) e os resíduos secos, (resíduos recicláveis). As coletas ocorrem em dias alternados para cada
tipo de resíduo. Santo André tem coleta ampla, mas as cooperativas não tem aptidão técnica para
investir em tecnologia, acarretando assim muitas perdas.
A coleta de recicláveis no município é de 32 a 40 ton/dia, sendo esses resíduos divididos
igualmente entre a Coop Cidade Limpa e a outra cooperativa que também divide espaço dentro do
aterro.
Além das estações de coleta, o SEMASA também disponibiliza à população de Santo André,
351 endereços pela cidade equipados com os PEVs (Postos de Entrega Voluntária), compostos por um
saco de ráfia especialmente desenvolvido para receber resíduos secos da coleta seletiva, alocados em
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locais estratégicos de movimento de pessoas, como parques, supermercados, escolas e outros
estabelecimentos.
Os resíduos recicláveis são encaminhados para duas cooperativas localizadas no centro de
resíduos sólidos (Figura 1) que são a Coop Cidade Limpa, com 36 cooperados e a Coopcicla, a
primeira cooperativa de Santo André, com 69 cooperados. Ambas foram montadas com o auxílio da
Prefeitura que empregam pessoas atendidas por projetos sociais de reintegração como dependentes
químicos e moradores de rua. A gestão financeira destas cooperativas é autônoma.
Figura 1 – Modelo do Programa

Fonte: os autores.

No tocante à educação ambiental do município, primeiro houve um trabalho de informações e
conscientização aos professores, para que eles exercessem a função de multiplicadores, abrangendo as
escolas municipais e posteriormente as estaduais. Os professores contaram com livros distribuídos pelo
SEMASA em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação e cursos de capacitação. A cidade
mantém um projeto chamado Parque Escola, onde há oficinas e cursos para a educação ambiental e
recreação da população, atingindo todas as faixas etárias.
Tabela 2 - Resíduos Sólidos de Santo André
Estações de Coleta e Postos de Entrega Voluntária
Operadas por funcionários do SEMASA
0 estações de coleta
Operadas por funcionários da Empreiteira
15 estações de coleta
Postos de Entrega Voluntária (PEV)
351 PEV (em locais abertos)
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Quantidade de materiais recebidos nas Estações de Coleta
Secos
1.412,39 ton.
Resíduos de Construção - RDC (inertes, podas, entulho)
32.368,52 ton.
Madeira
48.000 m3
Lâmpadas
3.126,59 ton.
Pilhas e baterias
5,86 ton.
Pneus
1.066,61 ton.
Totais da Coleta Seletiva (em toneladas)
Estações de coleta
1.412,39 ton.
Porta a porta
6.263,50 ton.
Grandes Geradores
519,32 ton.
Quantidade comercializada
CoopCicla
2.904,58 ton.
Coop Cidade Limpa
1.345,16 ton.
Coleta de Resíduos Sólidos
Úmidos
219.982,33 ton.
Secos
8.730,93 ton.
Resíduos Sólidos de Saúde
1.456,03 ton.
Aterro Sanitário
Resíduos Úmidos
219.978,22 ton.
Resíduos Sólidos de Saúde
1.418,29 ton. (tratado)
Resíduos de Grandes Geradores
4,11 ton.
Rejeito das Cooperativas
4.187,19 ton.
Rejeito da Triagem de Madeira
175,98 ton.
Distribuição da Coleta do Lixo Diário em Santo André - 2009/2010
Percentual da população atendida
100%
100%
Nº de funcionários na coleta
191
367
Lixo coletado ton./dia
588,2
963,2
Lixo domiciliar ton./dia
522,6
611,05
Lixo hospitalar ton./dia
7,9
4,0
Lixo industrial ton./dia
1,0
1,0
Lixo reciclável ton./dia
16,4
24,3
Lixo municipal ton./dia
23,4
219,8
Produção de lixo per capita / dia (gr.)
1.700,0
1.452,7
Fonte: SEMASA (2012).

A Tabela 2 apresenta o mapeamento dos resíduos sólidos coletados no município, onde se
destacam 2.904,58 ton. trabalhadas e comercializadas na Coop Cidade Limpa.
4.2. Coop Cidade Limpa
A cooperativa foi fundada em 2000 e conta atualmente com 36 (trinta e seis) cooperados, que
estão divididos entre as funções administrativa, financeira e de produção. O resíduo recebido é
separado por categorias como vidros, plásticos e papel, depois são compactados e encaminhados para a
comercialização.
Recebe os resíduos recicláveis provenientes da coleta pública seletiva e de cinco estações de
coleta, contendo entre os materiais mais recebidos, sobretudo, plásticos e papelões. A média diária de
todo o material reciclável recebido é de dez toneladas.
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A organização foi escolhida por conveniência e facilidade de acesso e, também por apresentar potencial
de riscos de acidentes e doenças ocupacionais, em relação à exposição dos cooperados aos resíduos
sólidos urbanos. Considerando que a cooperativa está nas dependências do aterro sanitário do
município e a busca por melhores condições de trabalho e de saúde no ambiente onde a atividade é
realizada deve ser tratada da mesma forma que as demais classes de trabalho ou modo de produção.
A entrevista com o diretor financeiro, cooperado desde junho de 2000. O atual presidente da
cooperativa está na cooperativa há sete anos. Os demais trabalhadores presentes durante a realização da
pesquisa foram entrevistados na sequência.
Segundo o diretor financeiro, 25 desempregados que se reuniam em sede comunitária do Parque
João Ramalho, decidiram fundar a cooperativa; a motivação foi a situação geral de desemprego na
região do ABC, aliada ao início da coleta seletiva no município de Santo André.
O grupo mais antigo, que começou na cooperativa, é constituído por dez pessoas. Há relativa
rotatividade de cooperados e à medida que um sai, outro é admitido com os mesmos direitos daquele
que já está há mais tempo.
De acordo com o livro de matrícula, a cooperativa tinha em janeiro/2011, 139 cooperados, e
com base em livros de matrícula anteriores, já passaram pela cooperativa 440 associados desde a sua
fundação.
O diretor financeiro informa que não é difícil vender os recicláveis, mas que o preço cai muito
com os atravessadores (catadores, aparistas e sucateiros). A cooperativa não consegue vender
diretamente para as empresas recicladoras. Ele enfatiza a qualidade do material que chega à
cooperativa, avalia que a coleta é feita muito tarde, assim, o material reciclável fica exposto nas vias
públicas por muito tempo, o que possibilita que grande parte desse material, a de maior valor de venda
(especialmente os metais), seja recolhida por catadores, sucateiros e outros. Informa ainda que o índice
de rejeito está em torno de 80%, elevadíssimo.
A conscientização e a educação da população acerca da importância da coleta seletiva são
prementes, pois são essenciais para o trabalho dos cooperados, que recebem junto aos resíduos secos,
muito resíduo úmido, que não foi corretamente separado pelos moradores, o que acarreta na
contaminação dos materiais recicláveis, principalmente o papel, impossibilitando sua reciclagem,
tornando-o rejeito.
O recebimento dos materiais recicláveis, ou resíduos secos, provenientes da coleta seletiva, são
separados manualmente por categorias como papel, plástico, vidro e metal.
Em seguida, parte-se para a etapa também manual de triagem e classificação, realizada pelos
cooperados, onde o material é separado por tipo e composição. Essa etapa requer conhecimento técnico
para o manuseio dos materiais, pois se faz necessário conhecer a composição do material, haja vista
que, quanto mais bem separado, maior o valor de comercialização. Após a classificação, encaminhamse os materiais para serem prensados e enfardados.
Na quarta etapa, os materiais recicláveis podem receber das cooperativas algum tipo de
beneficiamento, como, por exemplo, a moagem dos materiais plásticos em flakes; por último, na quinta
etapa o material é encaminhado para a comercialização à indústria onde, finalmente é reciclado e
transformado em um novo produto, voltando a cadeia produtiva como matéria-prima.
Durante a observação, constatou-se que uma montanha de material que estava disposto no chão,
fora do galpão, já havia sido pré-triado. Os cooperados se dividiam nas diferentes tarefas: colocar o
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material na esteira, triar o material da esteira, prensar o plástico e transportar o material para uma
posição de expedição.
O trabalho mais pesado é a colocação do material na esteira. Com enxadas, três cooperados
separavam da montanha de material uma determinada quantidade, colocavam esse material em caixas
plásticas e as despejavam na esteira. Na visita, foi possível perceber um clima de trabalho muito bom.
O diretor financeiro é sempre muito presente, coordenando o grupo.
Ressalta-se que durante todas as entrevistas e a observação pode-se constatar condições de
trabalho insalubres, já que os trabalhadores não utilizavam, em sua maioria, equipamentos de proteção
individual e pisavam sobre os resíduos durante a realização dos trabalhos.
Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, perigosos por conterem metais pesados que
podem desencadear doenças, não recebiam cuidados especiais durante o trato, deixando as pessoas
expostas à esses materiais perigosos.
Documentalmente, a Coop Cidade Limpa atende aos programas de segurança e higiene
ocupacional: Programa de Prevenção a Riscos Ambientais - PPRA; Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO. Estes programas são obrigatórios para empresas e tem como objetivo à
preservação de saúde e de integridade física dos trabalhadores, por meio da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho. Os documentos da cooperativa, como livros de matrícula,
estatuto social, o PPRA e PCMSO estavam bem organizados e foram prontamente disponibilizados
para consulta.
5. ANÁLISE E DISCUSSÃO
A eficácia do processo de coleta seletiva no âmbito municipal precisa envolver diferentes
agentes: os catadores de materiais recicláveis, o poder público local, comunidade, condomínios, clubes,
escolas, empresas, e os cidadãos em geral.
Foram observados alguns problemas decorrentes da própria dinâmica do trabalho, tais como:
velocidade e altura inadequadas das esteiras, riscos de acidentes, elevada possibilidade de aquisição de
doenças em virtude do contato com os materiais contaminados, manutenção insuficiente dos
equipamentos e dos espaços ocupados para disposição dos resíduos triados e a serem triados, falta de
EPI, entre outros.
Embora o gestor tenha respondido afirmativamente à questão sobre o uso de EPIs por parte dos
trabalhadores, tal fato não se verificou na observação in loco. Observa-se que os cooperados estão
expostos aos riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e desconhecem as implicações
cotidianas desses riscos à sua saúde.
Os riscos de acidentes presentes nas cooperativas que realizam a separação dos resíduos sólidos
são iminentes, haja vista o desconhecimento dos cooperados no trato com estes resíduos e na falta de
hábito na utilização dos EPI’s, que são entregues aos mesmos para a realização das atividades, porém,
pela falta de conhecimento e treinamento, deixam de usá-los. A Norma Regulamentadora NR-9, da
Portaria nº 3214/78, orienta quanto ao uso e tipo de EPI para as atividades de trabalho, assim como a
Norma OHSAS 18.001 – Segurança e Saúde Ocupacional, orienta para a gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional (CERQUEIRA, 2006).
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Figura 2 - Riscos Ambientais

Fonte: os autores.

A observação in loco e as entrevistas como coleta de dados foram importantes na apuração dos
riscos ambientais. De acordo com as afirmações dos entrevistados, a Figura 2 foi elaborada pelos
autores, para demonstrar os riscos existentes e seu percentual correspondente.
A Tabela 3 indica, de acordo com os entrevistados, o quanto eles conhecem dos riscos presentes
no ambiente de trabalho e suas consequências em relação à integridade física.

Tabela 3 - Conhecimento dos riscos
Não tem conhecimento dos riscos e das consequências causadas pelos riscos
Tem pouco conhecimento do risco e de suas consequências
Acha que tem conhecimento do risco e de suas consequências
Tem conhecimento dos riscos e de suas consequências
Total dos entrevistados
Fonte: os autores.

10%
30%
40%
20%
100%

O parco conhecimento demonstrado pelos cooperados em relação aos riscos presentes no
ambiente de trabalho é consequência de sua realidade, do seu modo de vida, de uma situação
econômico-financeira precária, que não lhes permitiu aprofundar os conhecimentos, uma vez que a
maioria dos cooperados mora nas proximidades do aterro, em casas humildes e cursaram apenas o
ensino fundamental, incompleto em alguns casos. Embora a cooperativa possua os requisitos legais
exigidos como PPRA e PCMSO não se transformam numa ação segura de prevenção, devido às
precárias condições de trabalho, de higiene, de riscos e danos à saúde, pela falta de aplicação destes
programas de segurança e higiene ocupacional no ambiente. Conforme observado in loco e na
entrevista com os cooperados, os resultados indicam pouco conhecimento acerca dos acidentes e danos
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a saúde na separação dos resíduos sólidos. Quanto aos operadores de máquinas e equipamentos, alegam
que o trabalho nas prensas enfardadeiras não oferece riscos a integridade física do operador, entretanto,
vale ressaltar que na operação com a enfardadeira o operador fica com a mão posicionada próxima ao
ponto de prensagem, enquanto a máquina faz a compactação, virado de costas para a máquina, o que
representa risco de acidente na operação realizada e que pode acarretar em ferimentos e perdas de
membros por prensagem.
Observa-se também que a máquina não possui nenhum dispositivo de segurança de parada de
emergência localizado próximo ao outro operador, o que permitiria desligar a máquina em caso de
acidente. As máquinas apresentam um desgaste devido ao uso constante, assim como a esteira que
circula em movimento horizontal no transporte dos resíduos para a triagem. Observa-se ainda que a
estatura dos cooperados em relação à altura da esteira dificulta o posicionamento do corpo
corretamente na separação dos resíduos. Para compensar essa diferença de altura, os cooperados se
utilizam de estrados e outros objetos que representam riscos de quedas e riscos ergonômicos.
Na questão dos riscos biológicos, percebe-se pouco conhecimento dos trabalhadores quanto à
higiene uma vez que, em horários de refeições, estas são feitas no próprio local onde estão espalhados e
armazenados os resíduos. Apesar do uso de luvas na separação dos resíduos e o contato direto com
objetos perfuro cortantes presentes na triagem, os cooperados ficam vulneráveis aos acidentes, que se
não tratados adequadamente podem causar infecções, além de respirarem, enquanto trabalham e
enquanto comem, o ar poluído e de cheiro forte, característico de resíduos, sendo que só alguns
trabalhadores utilizavam máscaras durante as atividades realizadas
Na chegada dos caminhões que descarregam os resíduos, há demasiada proximidade dos
cooperados em relação ao veículo, o que pode atingi-los, se houver falta de atenção ou descuido.
O risco ergonômico se faz presente em quase todas as atividades, principalmente na coleta dos
resíduos que estão espalhados no piso e que são apanhados e colocados em sacos para a devida
separação. Neste processo o cooperado abaixa e levanta repetidas vezes, caracterizando postura
incorreta o que pode levar a ocorrência de doenças ocupacionais.
Embora fosse apresentado um documento que comprove o controle integrado de pragas no
local, a grande incidência de resíduos orgânicos que acompanham os resíduos sólidos podem atrair
insetos e roedores para o local.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que os cooperados conhecem os riscos à sua saúde de uma forma simplista. O
conhecimento demonstrado é fruto da prática diária. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA está documentado, mas não se reflete nas atitudes e no conhecimento para a aplicação deste no
ambiente de trabalho. Esse conhecimento superficial, entretanto, não se transforma numa ação segura
de prevenção devido às precárias condições de trabalho e dos riscos e danos à saúde presentes no
ambiente de trabalho.
Foram identificados os principais riscos inerentes às atividades dos cooperados no trato com os
resíduos sólidos, quais sejam: Riscos Físicos, considerando o ruído e o calor ambiente provocado pela
irradiação das telhas aquecidas pelo sol; Riscos Biológicos, considerando a falta de conhecimento ou
hábito com a higienização própria e do local, assim como a exposição a protozoários, bactérias, vírus,
fungos que os materiais recicláveis podem trazer; Riscos Químicos, considerando as embalagens de
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produtos químicos tóxicos na forma de gases, vapores, poeiras; na forma de medicamentos e outros
produtos colocados inadvertidamente junto com o material reciclável; Riscos Ergonômicos,
considerando o esforço físico intenso, posturas incorretas e movimentos repetitivos; Riscos de
Acidentes, considerando o risco de incêndios, risco de quedas, impacto de outros objetos sobre o corpo
do cooperado, risco de picadas de animais peçonhentos.
A conscientização dos cooperados por profissional de segurança e saúde ocupacional no uso dos
equipamentos de proteção individual, no conhecimento dos riscos presentes no ambiente de trabalho,
das máquinas e equipamentos pode ser de grande valia na redução, eliminação e sinalização dos riscos
presentes no ambiente e relatado no PPRA e no PCMSO da Cooperativa.
Cabe lembrar a responsabilidade dos geradores de resíduos domiciliares, de empresas, de
hospitais entre outros, para a separação correta e cuidadosa destes resíduos, assim como a maneira
correta da disposição de vidros quebrados, objetos cortantes e perfurantes que são causadores de
acidentes e doenças ocupacionais quando manipulados na esteira. O acondicionamento correto destes
resíduos contribui para a diminuição de ocorrência de acidentes dos cooperados quando da triagem.
Criar um ambiente de trabalho onde todos estão motivados com a prevenção de acidentes torna
a segurança e saúde ocupacional não como uma prioridade, mas como um valor adquirido, onde a
segurança do trabalho se faz presente durante as 24 horas do dia. Tratar de segurança e saúde
ocupacional depende do comprometimento de todos, no desempenho seguro de suas atividades e de
processos de trabalhos.
A partir dos resultados expostos, outras pesquisas poderão ser desenvolvidas, no campo dos
riscos ocupacionais nas cooperativas de reciclagem.
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Resumo: Este artigo objetivou analisar a distribuição do valor adicionado produzido por Companhias pertencentes aos
Setores da Autoindústria e de Bens de Capital aos agentes de produção trabalho e capital, no período entre 2008 e 2012, por
meio da Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Metodologicamente realizou-se uma pesquisa exploratória, com
objetivo descritivo, procedimento documental e bibliográfico e abordagem qualitativa do problema. A população escolhida
foi formada pelo conjunto de entidades nomeadas pela revista Exame – Maiores e Melhores, edição 2012, classificadas nos
setores de Autoindústria e de Bens de Capital. Sendo a amostra determinada por acessibilidade dos dados e não
probabilística, constituída, no setor da Autoindústria, pelas companhias Embraer, Marcopolo e Mahle e, no setor de Bens de
Capital, pelas empresas Romi S.A., Kepler-Weber S.A. e Bardella S.A. Os resultados revelaram que a Embraer foi a
entidade com maiores valores de receita do grupo pesquisado. Já em relação a capacidade de geração de valor adicionado, a
entidade que mais transformou receita em valor adicionado foi a Romi, em média 51% da receita realizada. As Companhias
de forma geral distribuíram mais valor adicionado ao pessoal do que aos capitais.
Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado. Setor da Autoindústria. Setor de Bens de Capital. Pessoal. Capitais.

Abstract: This article aims to analyze the distribution of value added produced by companies belonging to sectors of
Autoindústria and Capital Goods agents of production labor and capital, between 2008 and 2012, through the Statement of
Value Added (DVA). Methodologically held exploratory research aiming descriptive procedure documentary and
bibliographic and qualitative approach to the problem. The selected population was formed by the set of entities named by
the magazine Exame - Biggest and Best, 2012 edition, classified in sectors Autoindústria and Capital Goods. And the
sample is determined by data accessibility and non-probabilistic, consisting of a sector Autoindústria by companies Embraer
SA, Marcopolo SA and Mahle SA and in the Capital Goods sector by companies Romi SA, Kepler Weber SA and Bardella
SA. The results revealed that the Embraer was the entity with higher income group researched. Regarding the ability to
generate added value, the entity that became more revenue value added Romi was on average 51% of the revenue realized.
The Companies generally distributed more value added to personnel than to capital.
Key-words: Statement of Value Added. Sector Autoindústria. Capital Goods industry. Staff. Capital.
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1 INTRODUÇÃO
A transparência das ações de sustentabilidade empresarial pode ser evidenciada através de
relatórios socioambientais e de demonstrações contábeis que expressem o que a empresa agrega e
distribui de riqueza à economia onde está inserida. Neste contexto foi criada a Demonstração do Valor
Adicionado (DVA) a qual consiste em um relatório que a Contabilidade disponibiliza aos seus diversos
stakeholders para evidenciação de informações socioeconômicas e que faz parte do conjunto de
relatórios que subsidiam a prestação de contas das ações de responsabilidade social corporativa a
sociedade (TINOCO, 1984 e 2010; CUNHA; RIBEIRO; SANTOS, 2005; MORAES, 2008).
Para Severo et al. (2012) a DVA é um dos componentes integrantes do Balanço Social e
proporciona às organizações a oportunidade de interagir com o meio onde a empresa está inserida,
através de sua elaboração e evidenciação do valor adicionado gerado, bem como sua forma de
distribuição aos seus agentes geradores de riqueza.
A Lei nº 11.637/2007 modificou a Lei das Sociedades Anônimas com a intenção de
internacionalizar as normas contábeis, em conformidade com o padrão proposto pelo International
Financial Reporting Standards (IFRS). Esta alteração legal trouxe obrigações ausentes no padrão
normativo contábil internacional, como a introdução da DVA ao grupo de Demonstrações Contábeis
Brasileiras que possuem o status de obrigatórias em relação à sua elaboração e publicação, além de
estarem sujeitas a legislação própria que a preconiza.
A DVA divulga informações econômicas da entidade por meio da evidenciação da
decomposição da receita até o valor adicionado gerado pela entidade e informações sociais por meio da
divulgação da distribuição do valor adicionado aos agentes que participaram de alguma forma para sua
formação, como os trabalhadores, o governo, os capitais de terceiros, e o valor que é direcionado ao
capital próprio ou mantido na entidade (CUNHA, 2002; BISPO, 2009; FREGONESI, 2009, TINOCO
et al., 2011).
Neste sentido, compreendendo a relevância do tema e com a intenção de pesquisar setores
reconhecidos como operadores de inovação, o artigo se propõe a analisar a distribuição do valor
adicionado produzido por Companhias pertencentes aos Setores da Autoindústria e de Bens de Capital
aos agentes de produção trabalho e capital, no período entre 2008 e 2012, por meio da Demonstração
do Valor Adicionado (DVA).
Sendo o problema de pesquisa a ser respondido é: Qual a distribuição do valor adicionado
produzido por Companhias pertencentes aos Setores da Autoindústria e de Bens de Capital aos agentes
de produção trabalho e capital, no período entre 2008 e 2012, por meio da Demonstração do Valor
Adicionado (DVA)?
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A DVA NO CONTEXTO HISTÓRICO INTERNACIONAL
Historicamente as produções acadêmicas e as efetivas elaborações e publicações da DVA foram
incipientes, destacando-se a Europa em seus primórdios, até os anos 60/70, do séc. XX. O texto mais
antigo encontrado em periódicos internacionais com sugestão de adoção desta demonstração nos
relatórios contábeis anuais das entidades foi redigido nos EUA. Suojanen (1954) discorre sobre o
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conceito da demonstração, que se diferencia do modelo atualmente utilizado para sua elaboração. No
entanto, este pioneirismo acadêmico não se materializou na divulgação da demonstração por entidades
nos EUA. Segundo a pesquisa realizada por McLeay (1983), nenhuma das trinta maiores companhias
do país publicou a DVA no ano de 1979. A sugestão de inclusão da DVA nos relatórios contábeis
anuais das companhias nos EUA também foi feita por
Meek e Gray, (1988), mas que também não
foi suficiente para regular publicação da demonstração neste país.
Já na Europa pôde-se notar maior quantidade de instrumentos normativos emitidos por
entidades regulamentadoras da prática contábil, além da interferência governamental que incentivou a
publicação da demonstração. A soma destes eventos pode ter influenciado para explicação do
fenômeno de maior quantidade de publicações da DVA por companhias em países como o Reino
Unido, Alemanha, e França (EVRAERT; RIAHI-BELKAOUI, 1998).
Em função do interesse, por alguns países, pela evidenciação da distribuição do valor
adicionado aos agentes que participaram de sua geração, em especial aos trabalhadores, a DVA foi
utilizada como ferramenta para regulamentar as políticas salariais, servindo como instrumento de
integração social entre o capital e o trabalho (MORLEY, 1979, MCLEAY, 1983, BURCHELL;
CLUBB; HOPWOOD, 1985).
Em um cenário de disputa política entre o governo e os órgãos regulamentadores das normas
contábeis, o Reino Unido publicou nos anos 70 elevado número de DVAs, que estariam sendo
motivadas por conta da sugestão declarada pelo Accounting Standrds Steering Committee (ASSC) em
1975, através da inclusão da demonstração no Corporate Report (TINOCO, 1984; CUNHA; RIBEIRO;
SANTOS, 2005; FREGONESI, 2009), bem como pela recomendação do Parlamento para publicação
da demonstração, constante no relatório The future of company reports, de 1977 (CUNHA, 2002).
Burchell, Clubb e Hopwood (1985) redigiram sobre a diminuição do número de publicações no
Reino Unido verificada no final dos anos 70, sugerindo que esta teria ocorrido após a eleição do então
novo grupo que compunha o Parlamento, que passou a adotar postura mais conservadora, diminuindo a
interferência do Estado na condução das políticas salariais negociadas entre empregados e
empregadores.
Van Staden (2000) verificou que as condições sociais e políticas conhecidas, por conta do
Apartheid, na África do Sul, motivaram o grande número de publicações da DVA neste país. Ainda em
relação a este episódio, Cahan e Van Staden (2009) redigiram sobre a experiência da aplicação de
modelo estatístico para comprovar a relação entre o elevado número de publicações da DVA na África
do Sul e a intensão das entidades de se legitimarem perante a Sociedade onde estão estabelecidas. A
pesquisa dos autores concluiu que a falta de critérios para a elaboração da DVA no país, associada a
evidente intenção das entidades de legitimarem-se, criou um cenário propício à elaboração e publicação
de demonstrações com pequeno grau de comparabilidade e confiabilidade.
2.2 A DVA NO BRASIL
No Brasil, o início da DVA na literatura contábil iniciou-se a partir dos anos oitenta, conforme
Tinoco (2010), o trabalho pioneiro sobreo a demonstração foi de Rodrigues em 1981, e
“Posteriormente outros pesquisadores abordaram o tema, como Tinoco (1984), De Luca (1998) e
Santos (1999).”.
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Tentativas de criar a obrigatoriedade de publicação da DVA ocorreram em decorrência das
ações governamentais antes de 2007, de maneira implícita em projetos que vislumbravam utilizar o VA
na regulamentação de políticas salariais, como instrumento de medição da participação dos
trabalhadores na distribuição de lucros, nos resultados da empresa, em ganhos de produtividade do
trabalho, ou como instrumentos de integração entre o capital e o trabalho e de incentivo a produção.
Neste sentido, o então Senador Fernando Henrique Cardoso encaminhou o Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 155, que instituía a Comissão Nacional do Custo de Vida no Ministério do Trabalho,
objetivando relacionar a remuneração dos trabalhadores com os resultados da empresa. Dolabella
(1992, p. 54) sugeriu que a DVA seria utilizada apara aferição do VA, através da identificação do
resultado da empresa, ao discorrer sobre o aludido Projeto de Lei “este último projeto não define o que
sejam os resultados da empresa, e nem a forma pela qual são mensurados. Não seriam estes resultados
o valor adicionado?”.
O PLS nº 155 foi arquivado, mas finalmente o PLS nº 3.749 de 2001 teve êxito, de maneira que
o fato da obrigatoriedade da apresentação da DVA não estar presente na legislação de outros países,
resultou na criação de um escopo normativo singular no Brasil, que se desdobrou na edição do CPC 09
– Demonstração do Valor Adicionado.
A Lei nº 11.638/2007 alterou o artigo 176 e o inciso II do artigo 188 da Lei nº 6.404/1976, que
determina que as companhias de capital aberto apresentem, por meio da DVA, o valor da riqueza
gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa
riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da
riqueza não distribuída (CPC, 2008).
Dalmácio (2004) publicou artigo sobre os indicadores para análise da DVA, sugerindo nomes,
como o Grau de Retenção do VA (GRVA), obtido pelo quociente entre lucros retidos e valor
adicionado total a distribuir, Grau de Capacidade de Produzir Riqueza (GCPR), Grau de Riqueza
Recebida em Transferência (GRRT), Grau de Contribuição na Formação de Riqueza de Outras
Entidades (GCFROE), Grau de Participação dos Empregados na Riqueza Gerada (GPERG), Grau de
Contribuição dos Ativos na Geração de Riqueza (GCAGR) e Grau de Contribuição do Patrimônio
Líquido na Geração de Riqueza (GCPLGR).
Já Cunha, Ribeiro e Santos (2005), analisaram as DVAs de 416 empresas publicadas no período
de 1999 a 2003, que para tal, foram agrupadas em três ramos de atividade (serviços, comércio e
indústria) e, ainda, subdivididas em 25 setores. Na análise por ramo de atividade observou-se que em
relação ao número médio de empregados, apenas as prestadoras de serviços não apresentaram variação
significativa nos postos de trabalho.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Metodologicamente realizou-se uma pesquisa exploratória,
com objetivo descritivo, procedimento documental e bibliográfico e abordagem qualitativa do
problema.
A pesquisa foi realizada com base em fontes bibliográficas e documentais sendo que, os
artigos, dissertações, teses, livros, bem como os atos normativos e outros documentos relacionados ao
tema referenciados, representaram as fontes bibliográficas utilizadas, enquanto que as DVAs, os
Relatórios Anuais, os Relatórios Socioambientais, os Balanços Sociais e os Relatórios de
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Sustentabilidade das entidades pesquisadas, selecionados por meio da internet, na consulta aos sítios
das entidades e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fizeram frente às fontes documentais. Os
documentos utilizados na pesquisa são publicados por entidades obrigadas a tal e no caso da DVA é
elaborada em conformidade com a norma contábil específica e auditada nos termos da lei.
Quanto ao critério para determinar a população e, consequentemente, a amostra da pesquisa
optou-se pela seleção realizada pela revista Exame – Maiores e Melhores, Edição Especial publicada
desde 1998, a qual apresenta o ranking anual das 1000 melhores e maiores empresas do Brasil, que
tiveram as informações incluídas no banco de dados do sistema da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI.
Neste sentido, a população escolhida foi formada pelo conjunto de entidades nomeadas pela
revista na edição 2012, classificadas nos setores de Autoindústria e de Bens de Capital. A amostra foi
determinada por acessibilidade dos dados, caracterizando-se como uma amostragem não probabilística
por cotas, que conforme Silva (2008, p. 75), “por interesse e responsabilidade do pesquisador,
seleciona-se determinado números de casos para formar a amostra desejada”, o que pressupõe o
esclarecimento de que as interpretações dos resultados encontrados não podem ser consideradas para
toda a população (SANTOS, 2007).
Desta forma, selecionaram-se entidades com as seguintes características: pertencer ao Setor de
Autoindústria e de Bens de Capitais, fazer parte da edição anual de 2012 da Revista Exame – Maiores e
Melhores, ter publicado a DVA dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 com informação
acessível quanto ao número de funcionários.
A partir desta seleção, o setor da Autoindústria foi representado pelas as companhias Embraer,
Marcopolo e Mahle e no setor de Bens de Capital, foram selecionadas as companhias Romi S.A.,
Kepler-Weber S.A. e Bardella S.A., todas de capital aberto. Por este modo, esta pesquisa tem o intuito
de avançar a investigação das pesquisas precedentes apresentadas no capítulo 2, alterando os períodos e
as mensurações a serem analisadas, com a proposta de identificar se os resultados a serem obtidos terão
similaridade com os anteriores.
Finalmente, para análise de dados, os mesmos foram apresentados em tabelas e expressos em
valor nominal de cada ano estudado e não em moeda de poder aquisitivo constante. Os valores das
rubricas de distribuição do VA comparadas foram convergidos em frações do valor adicionado total a
distribuir. Optou-se pela não aplicação de atualização monetária para análise da distribuição, no
entanto, as comparações realizadas temporalmente nos valores monetários foram feitas em termos
nominais. O número de funcionários utilizado foi o declarado pelas empresas, referente ao último dia
de cada ano.
Em relação à organização dos dados, os mesmos foram dispostos de forma a possibilitar
comparação da parte do valor adicionado destinada aos funcionários com a quantia direcionada para a
remuneração dos capitais. Para tanto, o valor destinado para distribuição foi escalonado pelo valor
adicionado gerado, de maneira a evidenciar a parte deste, percentualmente alocada ao grupo de
distribuição. O número de funcionários foi utilizado para escalonar o valor adicionado gerado e o
distribuído ao pessoal, resultando na apresentação do valor adicionado per capita total gerado e
destinado ao Pessoal.
Os indicadores objetivaram evidenciar quanto do valor adicionado gerado foi distribuído para
os agentes de produção trabalho e capital e quanto foi alocado aos trabalhadores por empregado da
entidade, possibilitando a comparação do valor adicionado destinado aos funcionários e aos capitais,
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com aplicação da variável número de funcionário na análise dos itens Valor Adicionado Total a
Distribuir e Pessoal.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE VALOR ADICIONADO PUBLICADAS
A análise das DVAs das entidades pesquisadas foi feita de maneira a considerar a
análise individual da companhia, a comparação das informações de cada setor e as observações da
pesquisa sobre o comportamento da geração e da distribuição do valor adicionado entre o Pessoal e os
Capitais das entidades pesquisadas.
Inicialmente, referente à Embraer S.A do setor da Autoindústria, observou-se que a empresa
tem como atividade projetar, desenvolver, fabricar e comercializar aeronaves para três ramos diferentes
de negócio, o da Aviação Comercial, Aviação Executiva e Defesa & Segurança. Criada em 19 de
agosto de 1969 como uma companhia de capital misto e controle estatal, manteve esta estrutura até
1994, quando foi privatizada, e em 2006, a Embraer se tornou uma companhia de capital pulverizado.
Essa reestruturação societária unificou as classes de ações em circulação em apenas uma classe de
ações ordinárias, mudança permitiu a adesão da Embraer ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo (BM&FBovespa) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), além de integrar, em 2012, as
carteiras do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial
da BM&FBovespa (ISE). Outra característica da estrutura societária da entidade é a de que estende o
direito de voto a todos os acionistas. Tem ações listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo (BM&FBovespa).
Na Tabela 1 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Embraer:
Tabela 1 – DVA Embraer - em R$ mil
Item
Receitas

2008
12.300.898

AV%

2009
11.294.104

AV%

2010
9.751.499

AV%

2011
10.425.861

AV%

2012
13.118.427

AV%

Insumos Terc.

-9.303.689

-8.535.902

-6.907.685

-7.710.380

-8.788.410

VAB

2.997.209

2.758.202

2.843.814

2.715.481

4.330.017

VATD

2.958.577

2.878.883

2.707.045

2.581.683

4.055.502

Pessoal

1.526.710

51

1.467.617

51

1.359.157

50

1.358.275

52

2.090.347

52

Governo

549.447

19

59.428

2

503.716

19

615.001

24

981.308

24

Cap. Terceiros

434.377

15

432.067

15

243.994

9

437.153

17

284.839

7

Cap. Próprios

448.043

15

919.771

32

600.178

22

171.254

7

699.008

17

Funcionários

23.509

16.853

17.149

17.265

18.032

VATD/Rec.

24,05

25,49

27,76

24,76

30,91

VATDpc

125,85

170,82

157,85

149,53

224,91

VAPpc
64,94
87,08
79,26
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

78,67

115,92

Na comparação do período entre 2008 e 2012, o valor da Receita da entidade decresceu até
2011, quando voltou a crescer registrando aumento em todo o período de 6,64%. O Valor Adicionado
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Total a Distribuir cresceu 37,07% no período, nos mesmos termos da Receita, ou seja, decrescendo até
2011 e subindo significativamente em 2012. O VA distribuído ao Pessoal manteve-se ao redor dos 51%
do gerado, enquanto que a parte direcionada aos Capitais oscilou no período tendo começado com 30%
do valor adicionado gerado em 2008 e reduzindo-se para 24% no ano de 2012. É importante destacar o
aumento de 57% da parte distribuída aos Capitais Próprios em 2009, ocorrido em função do expressivo
valor distribuído a título de Juros sobre o Capital Próprio. Foi possível observar o efeito nos demais
indicadores decorrente da redução da receita em 2009, 2010, e 2011.
Em relação ao Número de Funcionários da Embraer, ocorreu uma redução significativa
ocasionada pela política de redução de custos, decorrente da crise econômica, tendo diminuído seu
quadro em quase 7.000 empregados, correspondente a 23,29%, do efetivo, passando de 23.539 em
2008 para 18.032 em 2012. A capacidade da entidade de gerar valor em relação a sua receita aumentou,
passando de 24,05% em 2008 para 30,91% em 2012, e o VA que também vinha decrescendo até 2011,
dobrou em 2012, resultando no aumento de quase 50% no Valor Adicionado destinado ao Pessoal per
capita.
Em relação a distribuição do valor adicionado gerado pela EMBRAER, é possível
observar na Tabela 1 o expressivo aumento do VA em 2012, que assim como nos anos anteriores a
maior fatia foi destinada aos trabalhadores, e a menor parte foi destinada aos Capitais de Terceiros. Em
2011 a destinação aos Capitais de Terceiros foi de 32%, mais do que o dobro do valor destinado aos
Capitais Próprios.
No que tange a comparação da distribuição de valor adicionado ao Pessoal e aos
Capitais, verificou-se de modo geral a parte destinada aos funcionários foi em média quase o dobro do
valor direcionado à remuneração dos capitais, exceto em 2009, quando ocorreu expressivo e
extraordinário valor distribuído aos Capitais Próprios.
Quanto à companhia Marcopolo S.A. verificou-se que foi fundada em 1.949 com o nome de
Nicola & Cia. Ltda., modificando-se a denominação em 1971 para Marcopolo S.A., que tem como
principal atividade a fabricação e a comercialização de ônibus, de carrocerias para ônibus e
componentes. A Companhia está listada desde setembro de 2002 no segmento especial do mercado de
ações da BM&F Bovespa Nível 2 de Governança Corporativa.
Em relação à participação no mercado, a Marcopolo manteve sua posição em 2011 de liderança
no mercado brasileiro de produção de ônibus, registrando um market share de 45,2% em 2012,
conforme revista EXAME (2012). Neste ano, produziu em suas dezoito unidades situadas ao redor do
mundo, 31.296 ônibus e/ou carrocerias, destas, 11.813 nas quatorze unidades fabris localizadas no
exterior, e 19.483 nas quatro fábricas estabelecidas no Brasil, que sozinhas foram responsáveis pela
produção de 59% dos 33.080 ônibus produzidos em território nacional em 2012.
Na Tabela 2 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Marcopolo:
Tabela 2 – DVA Marcopolo - em R$ mil
Item
Receitas

2008
3.027.565

Insumos Terc.

-2.337.808

-1.834.138

-2.291.610

-2.642.878

-3.071.340

VAB

689.757

729.532

1.130.285

1.272.616

1.264.407

VATD

812.910

919.361

1.311.693

1.495.271

1.434.897

Pessoal

413.876
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51

2009
2.563.670

408.994

AV%

44

2010
3.421.895

590.532

AV%

45

2011
3.915.494

681.442

AV%

46

2012
4.335.747

757.989

AV%

52
7
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Governo

50.704

6

183.828

20

280.673

21

273.786

18

150.719

11

Cap. Terceiros

213.884

26

189.996

21

144.734

11

196.020

13

223.832

16

Cap. Próprios

134.446

17

136.543

15

295.754

23

344.023

23

302.357

21

Funcionários

15.393

18.303

20.393

21.993

20.508

VATD/Rec.

26,85

35,86

38,33

38,19

33,09

VATDpc

52,81

50,23

64,32

67,99

69,97

VAPpc
26,89
22,35
28,96
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

30,98

36,96

Na Tabela 2 é possível observar que a Receita da entidade apresentou queda no ano de 2009,
todavia, em todo o período pesquisado cresceu 43,20%. O Valor Adicionado Total a Distribuir cresceu
ininterruptamente, ocorrendo aumento no período de 76,51%. No entanto, foi possível observar a
ocorrência dos efeitos nos demais indicadores decorrentes da retração da receita dada em 2009.
O percentual do Valor Adicionado gerado que foi anualmente distribuído ao Pessoal manteve-se
na casa dos 50%. A parte do valor adicionado destinada ao Governo no período foi de 15%, tendo
oscilado bastante. De outra forma, a participação dos Capitais de Terceiros no valor adicionado gerado
no período foi em média 17%, e a parte direcionada para remuneração do Capital Próprio foi em média
no período de 20%.
O Número de Funcionários aumentou 33,22% no período. A capacidade da entidade de gerar
valor em relação a sua receita também aumentou, modificando-se de 24,05% em 2008 para 30,91% em
2012. O Valor Adicionado Total a Distribuir per capita aumentou no período 32,05%, enquanto o
Valor Adicionado destinado ao Pessoal per capita aumentou 37,45%.
Em relação a distribuição do valor adicionado gerado pela Companhia, é possível
observar na Tabela 2 o expressivo aumento do VA, mesmo com redução em 2012, que representou no
período investigado um crescimento de mais de 75%. A maior parcela do VA gerado, foi destinada aos
empregados, e a menor parte foi destinada aos Capitais de Terceiros.
Referente a comparação da distribuição de valor adicionado ao Pessoal e aos Capitais,
observou-se maior distribuição do valor adicionado ao Pessoal, em média 30% maior, tendo esta
proporção aumentada em todos os períodos analisados.
A Companhia MAHLE Metal Leve S.A. iniciou suas atividades em 1950, fundada por
brasileiros, com a denominação de Metal Leve. Atualmente, o controle acionário é de origem Alemã,
possui fábricas instaladas no Brasil que têm como atividade preponderante a pesquisa, o
desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de peças e acessórios para motores de combustão
interna, fornecidos a diversas montadoras automotivas dentro e fora do país, sendo aproximadamente
37% de sua produção exportada. As ações da Companhia estão registradas no nível de governança
corporativa da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuros, denominado Novo
Mercado.
Na Tabela 3 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Mahle:
Tabela 3 – DVA Mahle - em R$ mil
Item
Receitas

2008
2.268.309

Insumos Terc.

-1.409.324
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AV%

2009
1.922.565
-1.101.975

AV%

2010
2.261.029
-1.348.623

AV%

2011
2.736.714
-1.592.168

AV%

2012
2.738.807

AV%

-1.551.279
8
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VAB

858.985

820.590

912.406

VATD

951.303

Pessoal

284.921

30

259.541

31

294.634

33

397.144

35

429.140

37

Governo

329.683

35

367.646

45

397.645

45

432.586

38

442.297

38

Cap. Terceiros

278.701

29

139.591

17

105.873

12

129.106

11

120.865

10

Cap. Próprios

57.998

6

55.012

7

83.713

10

189.287

16

179.514

15

Funcionários

10.473

9.346

10.515

10.478

10.403

VATD/Rec.

41,94

42,74

39,00

41,95

42,79

VATDpc

90,83

87,93

83,87

109,57

112,64

VAPpc
27,21
27,77
28,02
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

37,90

41,25

821.790

1.144.546

881.865

1.187.528

1.148.123

1.171.816

Na Tabela 3 é possível observar que a Receita da entidade apresentou queda no primeiro ano
analisado, e que no período entre 2008 e 2012 cresceu 20,74% em termos nominais. O Valor
Adicionado Total a Distribuir cresceu da mesma forma, representando crescimento no período de
23,18%. Foi possível observar a ocorrência do efeito decorrente da diminuição da receita em 2009 nos
demais indicadores.
O percentual do Valor Adicionado gerado distribuído ao Pessoal foi em média no período de
33%. A maior parte do valor adicionado gerado foi destinada ao Governo, representando na média do
período 40%, tendo oscilado bastante. A distribuição do VA gerado aos Capitais de Terceiros
significou em média 16%, enquanto que a menor parte do VA gerado foi direcionada para remuneração
do Capital Próprio, que foi em média 11%.
O Número de Funcionários contratados pela Companhia oscilou pouco, tendo diminuído 70
postos de trabalho no período analisado. O grau de geração de valor adicionado na receita manteve-se
estável em todo o período, na casa dos 42%. O valor adicionado distribuído ao Pessoal, dividido pelo
número de trabalhadores, chamado per capita, aumentou no período 24%, enquanto o Valor
Adicionado destinado ao Pessoal per capita aumentou 51,60%.
O valor adicionado gerado sofreu redução em 2009 e 2010, com recuperação contínua
nos anos seguintes, representando aumento de 23,18% no período. A maior parcela do valor adicionado
gerado, é destinada ao Governo, e a menor parte é destinada aos Capitais Próprios.
Na análise da evolução no período da distribuição do VA ao Pessoal e aos Capitais, foi
possível verificar que com exceção do ano 2008, o valor distribuído aos Capitais foi maior, a parte do
valor adicionada destinada aos trabalhadores foi mais expressiva e crescente com o tempo, do que a
destinada aos Capitais. O montante distribuído ao Pessoal manteve-se acima do valor distribuído aos
Capitais, em média 30% maior, tendo iniciado o período, em 2008, com valor equivalente a 85% do
valor direcionado aos Capitais e terminado com 143% do mesmo valor em 2012.
Outra empresa pesquisada das Companhias do setor de Bens de Capital, a Indústria de
Máquinas Romi S.A. iniciou suas atividades em 1930, e atualmente, segundo Relatório Anual da
Companhia, é a líder entre os fabricantes nacionais de máquinas industriais e para processamento de
plástico. As onze unidades fabris tem suas atividades direcionadas principalmente ao atendimento de
empresas dos ramos de prestação de serviços de usinagem, automobilístico, indústria de máquinas e
equipamentos, ferramentaria, ensino, petróleo e máquinas agrícolas. A Companhia aderiu ao Novo
Mercado da BM&FBovespa em 2007.
XV ENGEMA 2013
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Na Tabela 4 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Romi:
Tabela 4 – DVA Romi - em R$ mil
Item
Receitas

2008
802.889

AV%

2009
529.161

AV%

2010
806.269

AV%

2011
743.950

AV%

2012
701.282

AV%

Insumos Terc.

-347.180

-231.803

-370.298

-377.698

-431.793

VAB

455.709

297.358

435.971

366.252

269.489

VATD

497.681

286.638

432.697

364.369

253.521

Pessoal

209.254

42

166.620

58

211.231

49

202.649

55

179.990

71

Governo

154.621

31

97.245

34

134.980

31

111.755

31

82.694

33

Cap. Terceiros

8.080

2

10.672

4

17.736

4

20.258

6

27.970

11

Cap. Próprios

125.726

25

12.101

4

68.750

16

29.707

8

-37.133

-15

Funcionários

2888

2291

2758

2542

1933

VATD/Rec.

61,99

54,17

53,67

48,98

36,15

VATDpc

172,33

125,11

156,89

143,34

131,15

76,59

79,72

93,11

VAPpc
72,46
72,73
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

Conforme consta nos dados da Tabela 4 foi possível observar que a Receita da empresa
apresentou queda no período analisado de 12,66% em termos nominais. Considerando o recuo da
receita, e manutenção das despesas, o Valor Adicionado Total a Distribuir diminuiu significativamente,
representando redução no período de 49,05%.
O aumento do percentual do VA gerado distribuído ao Pessoal, que até 2011 foi em média de
R$ 75 mil, para R$ 93 mil em 2012 decorreu em função do pagamento de custas indenizatórias
decorrentes da redução expressiva do número de funcionários, conforme RA.
A maior parte do VA gerado foi destinada ao Pessoal, representando na média do período 55%
do total distribuído, sendo possível observar o crescimento desta parcela de 56% em 2011 para 71% em
2012. A distribuição do valor adicionado gerado aos Capitais de Terceiros foi crescente no período,
evidenciando um aumento da necessidade de capitais de terceiros, sendo destinados 2% em 2008 e 11%
em 2012, com média de 8,6% em todo o período. Se deduzidos os 15% do valor adicionado produzido,
destacado como negativo em 2012 em função prejuízo apresentado pela Companhia, a menor parcela
de valor adicionado gerado distribuído passa a ser a destinada aos Capitais Próprios, que oscilou
bastante.
O quadro de trabalhadores da entidade oscilou de acordo com o desempenho financeiro da
mesma, tendo reduzido de 2008 para 2009, crescido em 2010 e voltado a reduzir em 2011 e 2012,
tendo diminuído no período 33%. O grau de geração de valor adicionado na receita diminuiu
significativamente no período, passando 61,99% em 2008 para 36,15% em 2012. Embora o valor
adicionado total gerado por cada trabalhador tenha diminuído, evidenciando a dificuldade de
manutenção de geração de valor com o quando de trabalhadores, o valor distribuído a estes de forma
unitária não diminuiu, tendo inclusive aumentado no período pesquisado.
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Verifica-se que a distribuição do VA ao Pessoal se manteve mais estável no período,
enquanto que a distribuição aos Capitais sofreu redução, principalmente no que tange a parcela
destinada aos Capitais Próprios.
Como expresso no Relatório Anual da Kepler Weber, a entidade iniciou suas atividades em
1925, está sediada em Porto Alegre (RS), possuindo duas unidades industriais, uma em Panambi (RS) e
outra em Campo Grande (MS). É a líder do mercado brasileiro na fabricação e fornecimento de
equipamentos destinados à armazenagem de grãos, destinados ao atendimento a clientes no Brasil e no
exterior, que são cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento de grãos. A
Companhia tem ações negociadas regularmente na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBovespa), com participação de acionistas minoritários de mais de 36% do capital em 2012.
Nota-se que de 2008 até 2012, em torno de 17% da composição acionária da entidade pertence ao
Banco do Brasil Investimentos e outros 17% à Previ, instituição administradora do fundo
previdenciário dos funcionários do Banco do Brasil, que somadas montam mais de 38% da participação
acionária, e que o Banco do Brasil possui convênio de cooperação técnica, financeira e operacional
com a empresa para minimização do déficit de estocagem de grãos do país.
Na Tabela 5 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Kepler Weber:
Tabela 5 – DVA Kepler Weber - em R$ mil
Item
Receitas

2008
375.117

AV%

2009
257.848

AV%

Insumos Terc.

-273.689

-204.083

-310.046

-348.393

-336.716

VAB

101.428

53.765

117.898

143.861

153.265

VATD

108.286

Pessoal

46.188

42

36.597

48

48.337

39

62.686

39

69.061

41

Governo

-2.962

-2

10.368

14

16.905

14

25.350

16

25.831

15

Cap. Terceiros

67.855

62

31.392

42

32.464

26

42.116

26

37.750

22

Cap. Próprios

-2.795

-2

-3.102

-4

25.404

21

31.004

19

34.092

20

Funcionários

1170

1075

1312

1598

1419

VATD/Rec.

28,87

29,19

28,77

32,74

34,03

VATDpc

92,55

70,00

93,83

100,85

117,50

VAPpc
39,48
34,04
36,84
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

39,23

48,67

75.255

2010
427.944

AV%

123.110

2011
492.254

AV%

161.156

2012
489.981

AV%

166.734

Os dados da Tabela 5 demonstram que a Receita da entidade aumentou 30,62% no período
analisado. O Valor Adicionado Total a Distribuir gerado aumentou 53,98% de 2008 a 2012, tendo
diminuído mais de 30% de 2008 para 2009, em função da redução da receita decorrente de crise
mundial.
A maior parcela do valor adicionado gerado foi destinada aos funcionários, em média, 41% no
período analisado. O ano com maior percentual foi o 2009, que por ter queda de receita e de valor
adicionado, por estar estruturada com quadro de funcionários por tempo indeterminado, acabou por ter
maior parte do valor adicionado destinado a este grupo. Em termos nominais, o valor adicionado
distribuído aos empregados aumentou no período 50%.
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De outra forma, o valor adicionado distribuído aos Capitais Próprios foi a parcela menos
representativa, com média do período de 10%, em função dos anos 2008 e 2009, que não houve
distribuição. A distribuição do valor adicionado aos Capitais de Terceiros foi em média de 36% no
período, tendo iniciado com 63% em 2008 e terminado distribuindo 23% do valor adicionado, o que
demonstra uma elevada, mas decrescente participação deste grupo na riqueza gerada.
O número de funcionários da Kepler Weber aumentou 22,21% no período, tendo sofrido
redução apenas em 2009, em função da redução de receita provocada pela crise econômica. O
percentual de valor adicionado gerado em relação à receita da Companhia foi crescente em todo
período, tendo crescido 17,87%. O valor adicionado total gerado por cada trabalhador aumentou de R$
92,55 mil em 2008 para R$ 117,50 mil em 2012, demonstrando crescente capacidade de geração do
valor adicionado por funcionário, que no período foi de 27%. O valor distribuído aos empregados
também cresceu no período, de forma mais modesta, na casa dos 23,28%.
A distribuição do valor adicionado ao Pessoal manteve mais estável no período, tendo
sofrido redução apenas em 2009. A parcela destinada aos Capitais, que somados os de terceiros e
próprios, foi maior do que a direcionada aos colaboradores, principalmente em função da alta
remuneração dos capitais de terceiros.
Segundo o relatório Balanço Anual 2012, a Companhia Bardella S.A., tem suas ações
negociadas na BM&F Bovespa, está sediada em Guarulhos, onde possui uma das duas plantas
industriais, sendo a outra em Sorocaba, ambas no Estado de SP. A Bardella, em conjunto com suas
controladas, tem como principal atividade a fabricação de bens de capital sob encomenda, e à
fabricação e comercialização de perfis laminados e trefilados. A Companhia e suas controladas têm
seus principais clientes nas áreas de Energia, Metalurgia, Mineração, Portos, Óleo e Gás. Estes setores
passaram por redução de investimentos em infraestrutura nos dois últimos anos, e contribuíram para a
significativa diminuição das receitas em 2012.
Na Tabela 6 são apresentadas as informações da DVA da Companhia Bardella:
Tabela 6 – DVA Bardella - em R$ mil
Item
Receitas

2008
629.089

AV%

2009
862.465

AV%

2010
710.410

AV%

2011
519.461

AV%

2012
327.481

Insumos Terc.

-471.100

-618.427

-603.570

-372.006

-258.328

VAB

157.989

244.038

106.840

147.455

69.153

VATD

165.998

240.016

180.326

175.646

90.636

Pessoal

100.420

60

143.409

60

125.499

69

99.220

56

92.438

102

Governo

31.381

19

50.486

21

27.227

15

26.911

15

15.227

17

Cap. Terceiros

21.170

13

29.487

12

17.408

10

14.863

8

8.155

9

Cap. Próprios

13.027

8

16.634

7

10.192

6

34.652

19

-25.184

-28

Funcionários

1904

2005

2007

1465

1237

VATD/Rec.

26,39

27,83

25,38

33,81

27,68

VATDpc

87,18

119,71

89,85

119,89

73,27

VAPpc
52,74
71,53
62,53
Fonte: Dados da pesquisa - adaptado de www.bovespa.com.br.

67,73

74,73
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A Receita da entidade em 2012 recuou 48% em relação à 2008. Cresceu em 2009 então
diminuiu em 2010, 2011 e, por fim, reduziu significativamente em 2012. O Valor Adicionado Total a
Distribuir gerado seguiu a mesma tendência da Receita, diminuindo 45,40% de 2008 a 2012, tendo
diminuído 48,40% de 2011 para 2012, em função da redução da receita decorrente da desaceleração em
investimentos pelos principais clientes.
A Bardella destinou em média 70% do valor adicionado gerado ao Pessoal, sendo esta a maior
parcela de destinação realizada pela Companhia. Mesmo com redução do quadro de pessoal observada,
foram destinados aos funcionários o equivalente à 102% do VA gerado pela entidade em 2012,
principalmente em função da redução de receitas em 2012.
O grupo que menos recebeu destinação de VA gerado pela entidade foi o formado pelo Capital
Próprio, tendo recebido em média no período 2% que, desconsiderando o valor negativo de 2012, teria
média de 10%, quase igual a participação do Capital de Terceiros. O Governo levou a segunda maior
fatia, com média anual no período de 17% sobre o valor adicionado total produzido pela Companha.
O número de funcionários da Companhia aumentou em 2009 e 2010, chegando ao número de
2007 empregados, no entanto reduziu nos dois anos seguintes, tendo diminuído em todo o período
35%. O percentual de valor adicionado gerado em relação à receita manteve-se na casa dos 28% em
todo o período. O valor adicionado gerado por empregado reduziu-se em 16% no período, partindo de
R$ 87,18 mil em 2008 para R$ 73,27 mil em 2012, tendo oscilado para cima em 2009 e 2011, ficando
com média de R$ 98mil. O VA distribuído ao Pessoal, por empregado, cresceu no período 41%,
principalmente em função da redução do número de funcionários, seja pelo simples fato da diminuição
do número de unidades para distribuição, ou pelo custo resultante da rescisão de contrato de trabalho.
No que tange a comparação do valor adicionado ao destinado ao Pessoal em relação ao
destinado aos Capitais, o valor direcionada a força de trabalho da Companhia foi superior em todo o
período, tendo crescido em 2009 e reduzindo-se ano após ano posteriormente. A parcela destinada aos
Capitais, mesmo somados os valores destinados a remuneração de terceiros e próprios, foi menor do
que a direcionada aos colaboradores, tendo oscilado até 2012, quando reduziu-se significativamente.
4.2 Comparação dos Setores da Autoindústria e Bens de Capital e da distribuição ao Pessoal com
os Capitais
Em relação à capacidade de geração de valor adicionado, o setor de Bens de Capitais apresentou
a entidade com maior percentual de geração em relação a receita, enquanto o setor da Autoindústria é
composto pela entidade com menor capacidade de transformação. A Romi demonstrou maior poder de
geração de valor adicionado no período, com média de 51% da receita, que veio a cair durante todo o
período, perdendo esta condição em 2012 quando a Mahle converteu mais receita em valor adicionado
do que qualquer outra entidade. Esta última, entidade do setor da Autoindústria, por sua vez, manteve a
capacidade de geração de valor adicionado acima de 40% da receita.
De outra forma, a Embraer foi a companhia analisada que demonstrou menor relação valor
adicionado-receita, com geração anual relativamente estável, com média de 26% da receita
transformada em valor adicionado.
O percentual do VA gerado distribuído ao Pessoal foi mais estável e mais significativo em
valores monetários nas entidades do setor da Autoindústria, mas foi menor do que o das entidades do
setor de Bens de Capitais.
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A Bardella foi a entidade que mais distribuiu VA ao Pessoal, principalmente em 2012, quando
destinou mais de 100% do valor adicionado gerado a este grupo. A Mahle foi a que menos distribuiu,
no entanto fez de forma crescente em todo o período.
A distribuição do valor adicionado realizada aos Capitais, somados para análise os valores das
contas dos itens Capitais de Terceiros e Capitais Próprios, foi mais constante no setor da Autoindústria,
estando presente no setor de Bens de Capital as entidades que mais e menos distribuíram valor
adicionado gerado aos Capitais. No entanto, por estar muito mais relacionada com a realização de lucro
pela entidade, a distribuição da riqueza gerada aos Capitais oscilou mais, observado que esta variação
foi menos perceptível no caso dos trabalhadores em função da distribuição feita de acordo com as
regras de contrato de trabalho.
Já a Kepler-Weber foi a companhia que maior parcela de valor adicionado destinou aos
Capitais, tendo esta sido realizada de forma consistente no período. A Romi e a Bardella, também
pertencentes ao setor de Bens de Capitais, apresentaram distribuição aos Capitais em média
semelhantes, equiparadas em função do significativo prejuízo apresentado pela segunda no ano de
2012.
As Companhias de forma geral distribuíram mais valor adicionado ao Pessoal do que aos
Capitais, e as entidades do setor da Autoindústria realizaram esta distribuição de forma mais estável.
As entidades que representaram o setor de Bens de Capital na pesquisa não seguiram a mesma
tendência, com duas companhias apresentando distribuição ao Pessoal muito superior ao valor
direcionado aos Capitais e outra, apresentando distribuição aos Capitais superior a feita ao Pessoal.
A Bardella foi a entidade que mais distribuiu valor adicionado a seus empregados, em média no
período, 70%, isto, em decorrência da redução de receita e manutenção de custos com pessoal. De outra
forma, a Mahle apresentou a menor média, com 33% do seu valor adicionado gerado destinado à força
de trabalho. A entidade que mais destinou valor adicionado aos Capitais foi a Kepler-Weber, com um
percentual médio destinado no período de 47%, sendo a única entidade que destinou mais valor
adicionado aos Capitais do que ao Pessoal, este que mesmo nesta condição, manteve percentual de
distribuição na casa dos 42%. A Romi foi a Companhia que menor valor adicionado destinou aos
Capitais, apresentando uma média percentual no período de 13%, principalmente em função do
prejuízo verificado em 2012.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar a distribuição do valor adicionado produzido por
Companhias pertencentes aos Setores da Autoindústria e de Bens de Capital aos agentes de produção
trabalho e capital, no período entre 2008 e 2012, por meio da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA). Para tanto, selecionou-se as três maiores entidades do setor da Autoindústria, pelas companhias
Embraer, Marcopolo e Mahle, e do setor de Bens de Capital, pelas empresas Romi S.A., Kepler-Weber
S.A. e Bardella S.A., entre as 1000 empresas divulgadas no ranking da revista Exame Melhores e
Maiores edição 2012.
Os resultados revelaram que a Embraer foi a entidade com maiores valores de receita do grupo
pesquisado. Já em relação a capacidade de geração de valor adicionado, a entidade que mais
transformou receita em valor adicionado foi a Romi, em média 51% da receita realizada. De outro lado,
a Embraer foi quem menos converteu receita em riqueza distribuída, em média 25% da receita.
XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Ainda, observou-se que o percentual do valor adicionado gerado distribuído ao pessoal mantevese estável na maioria das entidades em todo o período, na casa dos 50% em três entidades, Embraer,
Marcopolo e Romi, duas do setor da Autoindústria e uma de Bens de Capital, tendo, ainda, a Mahle
apresentado média de distribuição de 33%, a Kepler-Weber 42% e a Bardella média de 70%.
Além disso, apurou-se que a distribuição do valor adicionado realizada aos capitais realizada
pelas entidades pesquisadas apresentou maior variação, principalmente em função do impacto da
relação desta com os resultados econômicos obtidos pelas entidades. As três entidades do setor da
Autoindústria apresentaram média de percentual de distribuição do valor adicionado em torno de 30%
no período. Já no setor de Bens de Capital, a Kepler-Weber se destacou com a média de 47% do valor
adicionado distribuído aos Capitais, enquanto que as outras duas entidades apresentaram médias bem
inferiores, ambas de 13%.
As Companhias de forma geral distribuíram mais valor adicionado ao pessoal do que aos
capitais, e as entidades do setor da Autoindústria realizaram esta distribuição de forma mais estável e
com menores diferenças entre os valores distribuídos aos dois grupos. As entidades do setor de Bens de
Capital apresentaram distribuição muito superior ao pessoal do que aos capitais sendo que uma
entidade ainda apresentou percentual de distribuição equivalente aos dois agentes.
Mediante os achados deste artigo, é possível concluir que a DVA se apresenta como um ótimo
instrumento para análise e comparação da distribuição do VA entre os agentes de trabalho e de capital,
sendo assim a pesquisa também se propôs a contribuir com pesquisadores da área contábil em suas
futuras pesquisas, visto que aspirou proporcionar análise de setores inovadores quanto à distribuição do
valor adicionado.
Como restrições e limitações do trabalho considera-se que não foram analisadas todas as
empresas dos setores de Autoindústria e de Bens de Capital, o que possibilitaria obter uma análise do
perfil de distribuição do valor adicionado por setor de atividade. Desta forma, sugere-se a expansão da
amostra da pesquisa, como continuação do estudo, que por sua extensão proporciona a realização de
novo trabalho relacionado à temática deste artigo.
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Resumo
O comportamento ético influi no desenvolvimento da conduta humana e isso pode servir como base para a
responsabilidade social, pois esta pode ser definida como o compromisso que uma organização deve ter com a
sociedade, expresso pelas atitudes que a afetam positivamente. O desenvolvimento de estudos ligados a estes temas
pode trazer benefícios para a formação de uma sociedade, capaz de contribuir com o crescimento das empresas, as
tornando mais favoráveis ao ambiente onde se situam. Diante disso, este estudo, de caráter qualitativo, investigou
pesquisas brasileiras contendo as palavras ética e responsabilidade social em seus títulos e publicadas nos eventos
EnANPAD, Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, Congresso Brasileiro de Custos e ANPCont e em
periódicos A2, B1 e B2 dos últimos 10 anos. Como metodologia, empregou-se a pesquisa descritiva, com coleta de
dados documental. Por meio dos resultados encontrados, observou-se que há 140 artigos publicados com a palavrachave responsabilidade social, seguido de ética com 56, além disso, percebeu-se que no EnANPAD há a maior
quantidade de publicações de artigos. Este estudo pode ser utilizado por outros como um direcionador para futuras
pesquisas e submissões. Como sugestão para estudos futuros aponta-se que sejam estudadas as bases teóricas dos
estudos.
Palavras-chave: Ética, Responsabilidade Social, Publicações.
Abstract
Ethical behavior influences the development of human conduct and it can be used as base for social responsibility,
because it can be defined as a commitment which one organization have with the society, express by the attitudes
that affect positively. The development of studies linked to these themes bring benefits to the building of the
societies, able to contribute with companies growing up, making them more favorable to the environment where they
are. Given this, the study, of qualitative character, aiming investigate brazilian searches that have the words ethical
and social responsibility in their titles and published in the events EnANPAD, Congesso USP de Controladoria e
Contabilidade, Congresso Brasileiro de Custos e ANPCont and in periodic rated as A2,B1,B2 in the last 10 years. As
methodology, was used the descriptive search, with the collection of documental data. By the results found, can be
observed 140 articles published with the key-word social responsibility, followed by ethical with 56, beyond, was
noticed that in EnAnpad there is a bigger amount of publications of articles. This study can be used as driver to
future searches and submissions. As suggestion to future studies is indicated to study the theory base of the studies.
Key-Words: Ethical, Social Responsibility, Publications.
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1 INTRODUÇÃO
O interesse pela ética vem se tornando cada vez maior em diversas áreas em vista da
preocupação em resgatar os valores éticos e desenvolver questões sociais. A mídia de negócios,
os dirigentes de grandes empresas, livros e palestras, por exemplo, com frequência, têm enfocado
na importância da ética empresarial e da responsabilidade social como fatores competitivos para
as empresas. Além disso, ética e responsabilidade corporativas evoluem e desenvolvem-se em
termos teóricos e de ensino, assim como a intensificação das discussões acerca do conceito e
prática da ética, como, por exemplo, na publicação de artigos relacionados a este tema.
Ética empresarial é “um estudo especializado do que é moralmente bom ou mau,
concentrando-se nos padrões morais que se aplicam no campo das políticas empresariais,
instituições e comportamentos” (VELASQUEZ, 1998, p. 16, apud Ramacciotti). Em uma nova
visão, esta noção pode ser definida também como um complemento da vivência empresarial do
termo ética ensinado nos cursos de administração e negócios, ou seja, uma aplicação dos
conceitos de ética na realidade dos negócios (ARRUDA, WHITAKER, RAMOS, 2009, p. 43).
Para que se possa entender melhor a definição de ética empresarial, autores relacionam o
ambiente empresarial com a sociedade. Nesse sentido, Ramaciotti e Cláudio (2007) comentam
que a ética empresarial constitui um domínio do conhecimento de natureza interdisciplinar, de
formação relativamente recente, e se debruça sobre a dimensão ética das relações entre as
empresas e a sociedade.
Nesse sentido, é vantajoso para a empresa ser considerada ética pelos empregados, pelos
clientes e pelo público em geral, pois, com isso, há um aumento da eficiência nas operações
diárias, dedicação dos empregados, melhoramento na qualidade dos produtos, processo de
tomada de decisão mais eficiente e eficaz, fidelidade do cliente e melhor desempenho financeiro.
Além disso, aumenta a integridade da empresa, sua contribuição à sociedade e exerce influência
positiva sobre empregados, clientes e lucros.
Diante do interesse crescente por questões relacionadas à ética e responsabilidade social,
o objetivo geral direcionador deste estudo foi investigar publicações em congressos e periódicos
que tratam de ética e responsabilidade social por meio de uma investigação bibliométrica como
coleta de dados publicadas nos eventos Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e
Pesquisas em Administração (EnANPAD), Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, no
Congresso Brasileiro de Custos (CBC), na Associação Nacional do Programas de Pós-Graduação
em Ciências Contábeis (ANPCont) e nos periódicos A2 à B2, de acordo com a Qualis Periódicos.
Objetivou-se também verificar as características da comunicação científica na área.
Os objetivos específicos visam demonstrar o volume de publicações nos congressos e
periódicos mencionados, assim como os autores mais citados, a abordagem das publicações, os
anos das publicações e as palavras-chave mais usadas. A contribuição desta pesquisa é
demonstrar, por meio da amostra coletada nos artigos e periódicos, o volume das pesquisas feitas
utilizando tais palavras-chave e o interesse pelos temas apresentados. Os resultados obtidos
revelaram que a maior quantidade dos artigos pesquisados apresentou a palavra-chave
responsabilidade social, seguida da palavra ética. Dos congressos analisados, o EnANPAD foi o
que mais divulgou pesquisas relacionados com o tema e, dos periódicos, as revistas classificadas
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como B2, principalmente as Revistas de Gestão Social e Ambiental e Revista Alcance, de acordo
com a lista Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção será apresentada uma revisão da literatura que subsidiará as análises dos
resultados, englobando os tópicos ética, códigos de ética empresarial e ética e responsabilidade
social
2.1 Ética
As empresas preocupadas com as condutas éticas em seu relacionamento com clientes,
fornecedores, funcionários e governo ganham a confiança de seu público e melhoram o
desempenho dos empregados, não podendo exigir um comportamento ético dos mesmos se a
empresa incorre em atitudes antiéticas. Dessa forma, os padrões éticos da organização são, por
exemplo, base do comportamento dos funcionários.
A ética consiste em um conjunto de regras, que fazem das ações humanas atitudes
compatíveis com a concepção geral do bem e da moral. A ética, enquanto reflexão científica e
filosófica estuda os costumes e normas de comportamento. Segundo De George (1990), a ética
pode ser definida como uma tentativa de se buscar sentido nas experiências morais individuais e
sociais, de modo a determinar as regras que devem governar a conduta humana, os valores que
valem a pena perseguir e os traços de caráter que merecem ser desenvolvidos ao longo da vida.
Dada a importância da ética na condução do comportamento que o indivíduo terá no
ambiente em que vive, é importante a compreensão das vertentes citadas acima. Por isso, a “ética
pode ser entendida como a ciência voltada para o estudo filosófico da ação e conduta humana,
considerada em conformidade ou não com a reta razão.” (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS,
2001, p. 41).
A ética facilita as relações interpessoais, tanto das pessoas nas empresas como entre as
organizações. O entendimento de que existem padrões éticos nas relações propicia um clima de
confiança, cujo resultado tem efeito multiplicador, propiciado pela relação entre os indivíduos
envolvidos. Nesta vertente,
A ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade dos atos humanos, enquanto livres
e ordenados a seu fim último. De modo natural, a inteligência adverte a bondade ou
malícia dos atos livres, haja vista o remorso ou a satisfação que se experimenta por ações
livremente realizadas (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001, p. 42).

Nesse contexto de mutações e de transformações sociais, econômicas e tecnológicas, pelo
qual passam as entidades, percebe-se uma grande preocupação em adotar padrões de ética e
responsabilidade social em suas atividades. Um ponto de vista defendido por Ferrell e Fraedrich
(2000), por exemplo, é o de que uma organização pode definir os princípios, valores e padrões
que vão orientar o comportamento dos indivíduos, todavia quem determina se um comportamento
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específico é certo ou errado, ético ou não, aceitável ou não, são os stakeholders (investidores,
clientes, grupos de interesse, empregados, o sistema jurídico vigente e a comunidade).
A ética está ligada com as escolhas que os agentes fazem em situações sólidas e com a
verificação das suas opções. Estes precisam estar em conformidade com os padrões sociais.
Assim, a conduta ética de funcionários vem sendo cada vez mais observada dentro das
organizações, porque o comportamento ético de algumas pessoas está infligindo a moral
preestabelecida das empresas e da sociedade como todo. Dessa forma, a falta de ética dos
empregados pode ter várias consequências negativas como causar um enorme desfalque
financeiro e ocasionar obstáculos para possíveis investidores.
Num contexto contemporâneo as empresas devem estar atentas às suas atividades
internas, pois, atualmente, “as organizações precisam estar atentas não só às suas
responsabilidades econômicas e legais, mas também às suas responsabilidades éticas, morais e
sociais” (ASHLEY, 2002, p. 50). Entre as razões para se promover a ética no ambiente
empresarial destacam-se os altos custos dos escândalos nas empresas, que acarretam perda de
confiança na reputação e desmotivação dos empregados.
Nesse sentido, de acordo com Daft (2002, p. 311), as empresas consideram que “seus atos
podem ser percebidos pelos clientes, órgãos do governo, acionistas e pela comunidade em geral,
bem como o impacto que o rumo de cada curso alternativo de ação pode produzir sobre os
diversos interessados”.
Quando as atitudes éticas são observadas pela sociedade e pelo mercado, as empresas vão
descobrindo que a ética é um dos fatores que melhoram os resultados, pois facilita a aceitação de
seus produtos e serviços. Assim, a conduta ética se torna boa para os negócios, na medida em que
trazem resultados econômicos compensadores.
A Figura 1 mostra a formação da relação entre ética e atuação da empresa, de acordo com
a percepção de Ferrell, Freadrich:
Figura 1: O papel da ética no desempenho da empresa

Fonte: Ferrell, Fraedrich, Ferrell, 2001, p. 215.
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A Figura 1 ilustra o fluxograma que emana de um ambiente ético, o qual transita pelas
relações de confiança entre empregados e clientes e seu compromisso com a empresa, passa pela
satisfação do cliente e pela qualidade da organização e culmina no lucro.

2.2 Códigos de ética empresariais
Os códigos éticos também conhecidos como códigos de conduta ou regulamentos internos
de serviços e empresas foram inspirados em políticas corporativas. São documentos escritos que
tencionam impactar no comportamento do empregado, por meio do qual as empresas tentam
gerenciar a ética por meio de mensagens escritas.
Dessa forma, as empresas tentam gerenciar e discutir a ética por meio de mensagens
escritas, que são os códigos que se caracterizam como ferramentas gerenciais visando motivar
mudanças, cujo objetivo final é alinhar a cultura da empresa. Contudo, a existência do código
será inútil se o empregado tiver crenças diferentes das do conjunto da empresa.
Ao analisar códigos de ética de algumas organizações brasileiras, Arruda (2002, p. 24)
notou que “parece predominar neles a preocupação com a ética como comportamento correto das
pessoas e para com as pessoas, manutenção dos valores éticos fundamentais e esforço por abolir
práticas como o suborno e os pagamentos facilitadores”.
Wood (2000) sugere que os códigos sirvam à proteção da empresa, mas aponta que as
preocupações com a aderência dos códigos vêm ganhando espaço. Visando elaborar um roteiro
para análise dos códigos, o autor agrupou as prescrições neles contidas em sete categorias
significativas: conduta no interesse da empresa; conduta contra a empresa; leis citadas; agências
reguladoras governamentais referidas; tipos de procedimentos de ajustamento e obrigação de
cumprimento; penalidades para comportamento ilegal e informações gerais.
A maioria dos códigos de ética tem se revelado de baixa eficácia, pois há grande diferença
entre o que está escrito no código de ética e a forma pela qual os empregados da empresa se
comportam no dia a dia. A linguagem dos códigos de ética é frequentemente utilizada em tom de
comando, ou mensagens de obediência, designando uma hierarquia das relações interpessoais e
um controle por parte dos empregadores.
Segundo o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2000, p. 13), para uma
associação de empresas interessada em desenvolver suas atividades de forma socialmente
responsável, o código de ética empresarial é “um instrumento de realização da visão e missão da
empresa, que orienta suas ações e explicita sua postura social a todos com quem mantém
relações”.
Para Fraedrich e Ferrell (2001) é controverso o conceito de ética nos negócios, como
contribuição desejável e importante para as atividades das empresas. Devido às despesas e aos
compromissos que têm que assumir, as organizações recusam-se a instituir um programa eficaz
de ética, por não acreditarem que os benefícios compensem os custos.
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O maior risco na implantação de um código de ética empresarial é o de ter palavras e
ideias sem significado para seus stakeholders, que não os motivam, que não fazem parte do seu
dia a dia e não se traduzem em ações. Por isso, para que um código de ética empresarial seja bem
sucedido, sua concepção deve envolver todos os interlocutores com os quais a empresa se
relaciona. É essa cumplicidade e transparência que levará os participantes desse processo a
contribuir e dar vida às intenções presentes na origem do documento (INSTITUTO ETHOS DE
EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2000, p. 8).
Muitas normas éticas contribuem para a confiança, honestidade, justiça e preocupação
mútua. As relações entre conduta ética e confiança se entrelaçam, e o clima ético da empresa
designa a sua dimensão da confiança. A ética e a confiança agregam valor à entidade, tornando-a
um ambiente melhor para se trabalhar. Assim, os funcionários se empenham mais e o entusiasmo
é maior. São valores que fazem com que o empregado se orgulhe da empresa. “Quando há um
alto grau de confiança entre os membros de uma organização, a cooperação ocorre de forma
espontânea, uma vez que as pessoas trabalham de acordo com normas éticas comuns”
(FUKUYAMA, 1996, apud Ramacciotti, 2007).
O Quadro 1 resume os principais apontamentos sobre os aspectos positivos e negativos
que a ética representa para as organizações:
Quadro 1: Ética: aspectos positivos e negativos

Fonte: Adaptado de Ramacciotti (2007)
Como se pode verificar, os aspectos positivos superam os aspectos negativos, porém
muitas empresas deixam de adotá-los por conta do alto custo de implantação do programa de
ética em suas organizações.
2.3 Ética e Responsabilidade Social
Os conceitos de ética empresarial e responsabilidade social são muito próximos, mas seus
significados são diferentes. Conforme já mencionado no tópico 2.1, a ética empresarial
compreende princípios e padrões que norteiam o comportamento no ambiente empresarial, o qual
será julgado como certo ou errado, ético ou antiético pelas pessoas envolvidas. A ética serve
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como base para a responsabilidade social, ou seja, não há responsabilidade social sem ética
empresarial.
Já a responsabilidade social nas empresas consiste em sua obrigação para com os seus
stakeholders e com a comunidade como um todo. A responsabilidade social pode ser definida
como o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de
atitudes que a afetam positivamente, e a sua prestação de contas para com ela.
Carroll (1991) sugere quatro dimensões para responsabilidade social: legal, ética,
econômica e filantrópica. A prática da responsabilidade social não se resume apenas a uma dessas
dimensões. A empresa deve agir em todas essas dimensões simultaneamente: deve se esforçar
para ter lucro, obedecer à lei, ser ética e ter atitudes cidadãs, buscando sempre uma conduta que
contribua para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade.
Os termos responsabilidade social, economicamente correto e lucro com ética “é o
compromisso que as empresas assumem com o bem-estar social; é a conversão de parte dos
lucros em ‘ganhos sociais’, contribuindo para a qualidade de vida dos públicos de interesse”
(SROUR, 2008, p. 224).
Como consequência da relação entre ética e responsabilidade social, busca-se o
envolvimento do empregado, para que ele aja e tome suas decisões por acreditar naquilo que faz e
por achar que é o correto a ser feito.

3 MÉTODO DE PESQUISA
Este trabalho, de característica descritiva, documental e qualitativa, objetivou investigar
publicações contendo as palavras ética e responsabilidade social em seus títulos por meio de uma
investigação documental das publicações brasileiras nos eventos EnANPAD, congresso USP de
Controladoria e Contabilidade, Congresso Brasileiro de Custos e ANPCont e em periódicos A2,
B1 e B2 listados no quadro 1, nos últimos 10 anos.
A bibliometria é um campo das áreas de biblioteconomia e ciência da informação que
aplica métodos estatísticos e matemáticos para analisar o curso da comunicação escrita de uma
determinada disciplina. Segundo Pritchard (1989), bibliometria significa “todos os estudos que
tentam quantificar os processos de comunicação escrita”.
A pesquisa se deu por meio da busca de palavras-chave ética e responsabilidade social dos
títulos publicados nos eventos e periódicos citados acima. A amostra foi baseada em um
levantamento documental, cujo período de análise foi os últimos 10 anos compreendidos de 2003
a 2012. A classificação tomou como base o que os autores mencionaram na metodologia dos
trabalhos publicados.
A busca das publicações foi realizada em arquivos divulgados no site dos eventos ou
revistas. Após localizados, os artigos foram lidos por completo e foram identificados os itens:
título, palavras-chave, ano de publicação, autores, abordagem da pesquisa, o método de coleta de
dados, o delineamento da pesquisa, a estratégia de pesquisa e o objetivo dos mesmos.
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Não foram considerados os artigos publicados no evento EnANPAD no ano de 2005 por
falta de acesso e textos em línguas diversas do português. Na amostra apresentada, foram
encontrados 342 artigos, sendo 177 em congressos e 165 em periódicos.
Abaixo, segue uma tabela com todos os periódicos analisados que compõe a amostra dos
resultados encontrados:
O Quadro 2 apresenta a relação dos periódicos pesquisados e o seu estrato no Qualis da
Capes:
Quadro 2: Lista de revistas pesquisadas
Organizações & Sociedade (Online)
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online)
Revista de Administração (São Paulo. Online)
Caderno Virtual de Turismo (UFRJ)
Cadernos EBAPE.BR (FGV)
Ciências Sociais Unisinos
Contabilidade Vista & Revista
Desenvolvimento em Questão
Faces: Revista de Administração (Belo Horizonte. Online)
Gestão & Regionalidade (Online)
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
RAI : Revista de Administração e Inovação
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. Online)
Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo
Revista Contemporânea de Contabilidade
Revista de administração da Unimep
Revista de Ciências da Administração
Revista de Contabilidade e Organizações
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (Online)
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão (Lisboa)
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão (Rio de Janeiro)

A2
A2
A2
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

Revista Universo Contábil
Revista USP
Advances in Scientific and Applied Accounting
Base (São Leopoldo. Online)
Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC)
Contabilidade, Gestão e Governança
Contextus (Fortaleza)
Enfoque
RACE : Revista de Administração, Contabilidade e Economia
REBRAE. Revista Brasileira de Estratégia (Impresso)
RECADM : Revista Eletrônica de Ciência Administrativa
REGE Revista de Gestao
REMark. Revista Brasileira de Marketing
Revista Alcance (Online)
Revista Brasileira de Inovação
Revista de Administração da UFSM
Revista Economia & Gestão
Revista Turismo em Análise
RGO. Revista Gestão Organizacional (Online)
RGSA: Revista de Gestão Social e Ambiental
S & G. Sistemas & Gestão
Turismo: Visão e Ação (Online)

B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

Fonte: Os autores, 2013

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este tópico discorrerá sobre os achados da pesquisa quanto ao número de publicações em
cada evento ou periódico, ano de publicação, abordagem e autores que mais pesquisaram. Após
verificar os artigos publicados nos congressos, a Tabela 1 apresenta a quantidade de artigos
publicados com as palavras: ética e responsabilidade social ao longo dos últimos anos, assim
como o número de artigos publicados nas revistas. A Tabela 1 mostra a quantidade de
publicações por ano:
Tabela 1: Número de publicações em congressos e periódicos
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Anos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
EnAnpad 15
16
17
10
16
17
15
12
8
126
Custos
1
3
1
4
2
6
5
6
0
0
28
US P
0
3
2
4
1
0
1
2
2
0
15
AnpCont
0
0
0
0
1
3
0
1
1
2
8
Total
16
22
3
25
14
25
23
24
15
10 177

Congresso

Qualis
A2
B1
B2
Total

Anos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
2
1
2
2
4
0
2
3
0
0
16
3
5
11
5
7
9
8
9
4
6
67
3
7
10
3
11
10
6
6
13
13
82
8
13
23
10
22
19
16
18
17
19
165

Fonte: Os autores, 2013.
A Tabela 1 revela que os anos de 2006 e 2008, analisando os congressos, foram os que
mais apresentaram publicações levando em seu título as palavras-chave ética e responsabilidade
social, em contrapartida, o ano de 2005 apresentou o menor índice dentre os 10 anos. Pode se
observar também que o congresso EnANPAD foi o que mais discutiu os assuntos, com 126
publicações, dando destaque ao ano de 2006, no qual obteve o maior número de artigos. Em
relação aos periódicos, observou-se que o ano de 2005 obteve destaque entre os demais quanto às
publicações, com 23 artigos. As revistas do periódico B2 foram as que mais discutiram o assunto,
com 82 publicações. O Gráfico 1 representa o total de publicações em congressos e periódicos
por ano:

Gráfico 1: Total de publicações em eventos e periódicos
Fonte: Os autores, 2013
Pode se perceber que, analisando os periódicos e as publicações em congressos, em sua
totalidade, tiveram a maior quantidade no ano de 2008, seguido do ano de 2010. Vale observar
que, nos dois últimos anos os índices foram relativamente baixos, apresentando uma queda em
relação aos anos anteriores a 2010, retratando a falta de interesse em se publicar artigos com as
palavras ética ou responsabilidade social.
A tabela a seguir mostra o total de publicações por ano em cada uma das revistas
pesquisadas classificadas Qualis A2, B1 e B2:
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Tabela 2: Quantidade de artigos por periódico
Revista

RGSA: Revista de Gestão Social e Ambiental
Revista Alcance (Online)
Revista Economia & Gestão
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre. Online)
Organizações & Sociedade (Online)
Revista de administração da Unimep
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online)
Cadernos EBAPE.BR (FGV)
Contabilidade Vista & Revista
Revista de Ciências da Administração
Desenvolvimento em Questão
Faces: Revista de Administração (Belo Horizonte. Online)
Contextus (Fortaleza)
RECADM : Revista Eletrônica de Ciência Administrativa
Revista Contemporânea de Contabilidade
S & G. Sistemas & Gestão
REMark. Revista Brasileira de Marketing
Caderno Virtual de Turismo (UFRJ)

Nº de publicações
Revista
Nº de publicações
22
3
Gestão & Regionalidade (Online)
13
3
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)
10
3
Enfoque
9
3
Base (São Leopoldo. Online)
8
3
Turismo: Visão e Ação (Online)
8
2
Revista de Administração (São Paulo. Online)
6
2
RAI : Revista de Administração e Inovação
6
2
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)
6
2
Revista de Contabilidade e Organizações
6
2
Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC)
5
2
Contabilidade, Gestão e Governança
5
2
Revista de Administração da UFSM
5
2
REGE Revista de Gestao
5
2
Advances in Scientific and Applied Accounting
4
1
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão (Lisboa)
4
1
Revista Universo Contábil
4
1
Revista USP
3
Total
165

Fonte: Os Autores, 2013
A Tabela 2 nos revela que o periódico com maior número de publicações foi a Revista de
Gestão Social e Ambiental, com 22 publicações, seguida da Revista Alcance, com um total de 13
publicações.
A Tabela 3 mostra os 20 autores que mais tiveram artigos aceitos nos eventos e
publicados nas revistas com título contendo as palavras: ética ou responsabilidade social nos
últimos 10 anos. Os autores que publicaram duas vezes ou uma vez não aparecem na tabela:
Tabela 3: Número de publicações de autores
Autor(a)
Roberto Patrus
Marcelle Colares Oliveira
Raimundo Wellington Araújo Pessoa
Daniela Abrantes Ferreira
José Milton de Sousa Filho
Leandra Fernandes do Nascimento
Sandra Maria dos Santos
Antonio Carvalho Neto
Elvira Cruvinel Ferreira Ventura
Filipe Sobral

Quantidade
10
9
7
5
5
5
5
4
4
4

Autor(a)
João Adamor Dias Neves
Lilian Soares Outtes Wanderley
Márcia Martins Mendes de Luca
Sérgio Luiz do Amaral Moretti
Álvaro Marconi Ferreira Pires
André Moura Xavier
Augusto Cézar de Aquino Cabral
Breno de Paula Andrade Cruz
Bruno de Oliveira Cals
César Eduardo Stevens Kroetz

Quantidade
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Fonte: Os autores, 2013
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Pode-se perceber que o autor Roberto Patrus, Professor Doutor da Instituição Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), foi o que mais apresentou publicações
referentes à responsabilidade social, contribuindo para uma amplificação das discussões sobre o
assunto. A autora Marcelle Colares Oliveira, Professora Associada II da Universidade Federal do
Ceará, ficou em segundo lugar com 9 publicações referentes ao tema responsabilidade social. Os
demais autores com 7, 5, 4 e 3 publicações aparecem na tabela, pois apresentaram um número
significativo de publicações com o tema, demonstrando interesse em pesquisar sobre eles.
A Tabela 4 mostra quais foram as palavras-chave que mais apareceram no resumo das
publicações:
Tabela 4: Palavras-chave predominantes nas publicações
Palavra-Chave

Nº de Utilizações

Palavra-Chave

Nº de Utilizações

Responsabilidade social

140

Ética Profissional

6

Ética

56

Estratégia Empresarial

6

Responsabilidade Social Corporativa

56

Ética Empresarial

5

Responsabilidade Social Empresarial

51

Vantagem competitiva

5

Balanço Social

17

Evidenciação

5

Responsabilidade Socioambiental

13

Competitividade

5

Stakeholders

12

Comportamento do Consumidor

5

Contabilidade

11

Indicadores Sociais

5

Sustentabilidade

10

Moral

4

Meio ambiente

8

Desempenho Financeiro

4

Institucionalização

8

Cultura

4

Desenvolvimento Sustentável

8

Bovespa

4

Empresas

8

Estratégia

4

Consumidor

7

Público Interno

4

Administração

7

Marketing

4

Fonte: Os autores, 2013

Percebe-se que, as duas palavras-chave mais encontradas na literatura dos artigos são:
ética e responsabilidade social, contendo 56 artigos e 140, respectivamente. As demais
apresentadas na Tabela 4 estão diretamente relacionadas com a temática das duas pioneiras, no
caso, ética e responsabilidade social, destacando stakeholders, meio ambiente, moral e empresas.
Os dois autores utilizaram a palavra-chave responsabilidade social em suas publicações.
Na Tabela 5 apresentam-se as classificações das publicações quanto à abordagem, que é
um item fundamental para a análise de dados. Vale ressaltar que os artigos cuja abordagem foi
descrita como quali-quantitativa foi considerada como qualitativo, por apresentarem mais dados
relativos a esta abordagem.
Tabela 5: Abordagem utilizada nas publicações
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Abordagem
Qualitativa Quantitativa
ANPCont
4
3
CBC
19
9
EnANPAD
101
26
Usp
9
6
Total
133
44
Abordagem
Qualis
Qualitativa Quantitativa
A2
16
0
B1
61
7
B2
68
13
Total
145
20
Fonte: Os autores, 2013
Evento

Em suma, a abordagem qualitativa foi a mais utilizada entre os artigos pesquisados, os
autores tem mais interesse em apresentar publicações levando em consideração esse tipo de
abordagem, pois representou mais de 80% do total de artigos publicados, como apresenta o
gráfico a seguir:
Gráfico 2: Gráfico da tabela

19%

Qualitativa

81%

Quantitativa

.
Fonte: Os autores, 2013
O Gráfico 2 apresenta o percentual de publicações levando em consideração à abordagem
aplicada. Foram 81% de publicações qualitativas contra apenas 19% quantitativas.
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5 CONCLUSÃO
Um dos objetivos deste artigo foi investigar publicações contendo as palavras ética e
responsabilidade social. Esse objetivo foi alcançado por meio do levantamento nos anais dos
congressos e edições das revistas de 2003 a 2012.
A ética serve como base para a responsabilidade social, ou seja, não há responsabilidade
social sem ética empresarial.
A criação e a manutenção de um código de ética ou de conduta ajudam os empregados a
entenderem os desejos da empresa a diversas decisões que precisam ser tomadas nas atividades
diárias, direcionando o empregado, gerando uma cultura organizacional ética na organização.
Com a pesquisa, de caráter qualitativo, pode-se observar o quão é importante o incentivo
às pesquisas quando o assunto é ética e responsabilidade social. Nesse sentido, o número de
pesquisas pode ser considerado satisfatório, pois foi o suficiente para abrir espaço e se tornar
incentivador na condução de novas pesquisas com outros autores utilizando palavras chave
semelhantes. Cada vez mais o mercado está exigindo uma postura ética e responsável das
empresas, o que significa que escolherão empresas que estabelecem boa relação com seus
funcionários, preservam o meio ambiente e investem na sua comunidade. Essa mudança na
postura da entidade pode gerar aumento de faturamento e melhoria da sua imagem e dos seus
resultados. Com pesquisas discutindo esse assunto podem despertar um aumento na interface
entre a ética e a empresa, contribuindo para uma melhoria constante de relacionamento entre
empregado e empregador.
O evento EnANPAD foi o evento que mais apresentou publicações contendo as palavraschave ética e responsabilidade social, juntamente com a Revista Social de Gestão Ambiental,
classificada, de acordo com a CAPES, como B2, apresentando, ambos, uma boa
representatividade em relação as demais revistas pesquisadas.
A abordagem qualitativa, escolhida pela maior parte dos pesquisadores, juntamente com
as palavras-chave mais citadas nos artigos, dispostas na Tabela 4 revelam a interligação de temas
relacionados ao ambiente empresarial, ambiental, comunitário e econômico quando se fala em
ética e responsabilidade social
Como sugestões para futuras pesquisas aponta-se que sejam estudadas as bases teóricas
dos estudos, quais os conceitos de ética e responsabilidade social são abordados nas publicações,
realizar análises metodológicas e epistemológicas acerca das publicações.
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Resumo: A preocupação e o debate sobre os problemas ambientais passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. No entanto, a
prática de ações sustentáveis no cotidiano não é tão simples, pois exige a mudança de valores, comportamentos e estilos de
vida, mudanças estas que têm a Educação Ambiental (EA) como imperativo. Neste contexto, este artigo tem como objetivo
realizar um diagnóstico da EA nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e
verificar a percepção existente sobre a temática da EA entre os diferentes atores institucionais: Docentes e Técnicos
Administrativos (TA). A importância do trabalho reside no fato do tema da EA ser objeto de Lei Federal - que obriga as
instituições educativas a promoverem a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que
desenvolvem. A estratégia utilizada na presente pesquisa é a do estudo de caso de enfoque qualitativo e quantitativo. A
coleta de dados primários foi feita por meio do uso de questionário aplicado junto aos TA e Docentes. A pesquisa constatou
que muitas das ações realizadas pelos campi do IFCE são desconhecidas por boa parte dos respondentes, e que temas como
o da EA são tratados de forma secundária.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Instituições de Ensino Superior, Políticas Públicas Ambientais.
Abstract: The concern and debate about the environmental problems have become part of our day-to-day. However, the
practice of sustainable actions in everyday life is not so simple, it requires a change in values, behaviors and lifestyles, these
changes that have environmental education (EE) as imperative. In this context, this article aims to make a diagnosis of EE
on the campuses of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) and verify the existing
perception on the topic of EE between different institutional actors: Teachers and Administrative Technicians (AT). The
importance of the work lies in the fact that the theme of the EE be subject to federal law - which requires educational
institutions to promote environmental education in an integrated educational programs that develop. The strategy used in
this research is a case study of the qualitative and quantitative. The primary data collection was done by using a
questionnaire applied to teachers and AT. The survey found that many of the actions taken by the IFCE campuses are
unknown by most respondents, and that issues such as EE are treated as secondary.
Key-words: Environmental Education, Higher Education Institutions, Enviromental Public Policies.
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1 INTRODUÇÃO
A preocupação com o esgotamento dos recursos naturais do planeta já faz parte da programação
da maioria dos noticiários que assistimos. O debate sobre os problemas ambientais ganhou espaço na
mídia e passou a fazer parte do vocabulário do cidadão comum (NASCIMENTO, 2008). O fato de que
temos que atender “às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras
de atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p.46), já não é tão simples, é preciso
aprender a viver de uma forma sustentável. E esse aprendizado não é fácil, pois trata da mudança de
valores, comportamentos e estilos de vida; “elemento capaz de mudar mentalidades e hábitos”
(DEHEINZELIN, 2012, p.112).
A educação, além de ser um direito fundamental e social (CF, 1988), acaba se tornando em um
instrumento-chave para mudar esses valores, comportamentos e estilos de vida. Para atender as nossas
necessidades e gerar esse “futuro sustentável” é preciso que fomentemos, entre a população, a
consciência do quão importante é o meio ambiente. Uma das formas das pessoas adquirirem esta
consciência, os conhecimentos e habilidades necessárias à melhoria de sua qualidade de vida se dá por
meio da Educação Ambiental (UNESCO, 2012).
Nesse contexto, este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que tem como objetivo
investigar a inserção da Educação Ambiental (EA) nos campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e verificar quais as motivações, contribuições e dificuldades
percebidas entre os diferentes atores institucionais - Docentes e Técnicos Administrativos (TA) - sobre
a temática da EA.
A importância do trabalho reside no fato do tema da EA ser objeto de Lei Federal - que obriga
as instituições educativas a promoverem a educação ambiental de maneira integrada aos programas
educacionais que desenvolvem.
Tal lei foi bastante influenciada pelos documentos intergovernamentais, como por exemplo: a
Carta de Belgrado (1975) e a Declaração de Tbilisi (1977). Esses documentos trazem conceitos,
princípios e diretrizes que os tornam referência sobre diversas questões pertinentes à EA sob a
perspectiva do desenvolvimento sustentável. Nesse ponto, Barbieri e Silva (2011) destacam um aspecto
importante da implantação da EA dentro desses objetivos, princípios e diretrizes do desenvolvimento,
que se refere às contribuições das Instituições de Ensino Superior (IES), para as quais foram feitas
algumas recomendações. A Declaração de Talloires (1990) surge, nesse contexto, como um dos mais
importantes acordos voluntários específicos para as IES.
Após aprofundados os aspectos conceituais sobre a EA e a contribuição das IES para sua
implantação, apresenta-se uma síntese da metodologia utilizada na pesquisa, bem como a análise dos
principais resultados. Ao final, apresentam-se as considerações finais, com recomendações e limitações
do estudo.
2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA)
Para Barbieri (2007), uma política pública ambiental deve contemplar a EA como um de seus
instrumentos. O Governo, como responsável pelo estabelecimento de leis e normas e a fiscalização do
seu cumprimento, tem um importante papel na condução das políticas públicas ambientais. Dessa
forma, um dos instrumentos utilizados para conduzir esse tipo de política no Brasil é a Lei Federal nº
9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a EA e institui a Política Nacional de
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Educação Ambiental (PNEA) que foi fortemente orientada pela Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988), conforme pode-se observar pelos seus artigos 205 e 225:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (CF, 1988).
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente. (CF, 1988).

Apesar da orientação sofrida pela Constituição Federal, a Lei nº 9.795/1999 - assim como muito
do que dispõe a legislação nacional sobre essa matéria - foi profundamente inspirada pelos documentos
intergovernamentais que abordam esse tema (BARBIERI; SILVA, 2011). Nesse contexto, destaca-se a
Carta de Belgrado (1975), importante documento sobre diversas questões pertinentes à EA. Porém, até
chegar a Carta de Belgrado (1975), a EA percorreu uma trajetória (Figura 1) que a fez passar por
importantes documentos intergovernamentais.
Figura 1 - Processo das origens da Educação Ambiental no plano internacional.

Fonte: Elaborado pelos autores

Essa trajetória fez com que a temática da EA fosse desenvolvida, culminando com a formulação
dos princípios e orientações para um programa internacional de EA. Jacobi (2005) destaca que, após a
criação da Carta de Belgrado, em 1975, o processo de institucionalização e pactuação da necessidade
da inserção da educação ambiental a nível global é marcado por três momentos: a Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 1977, em Tbilisi, Geórgia, onde a EA é
destacada como um meio educativo interdisciplinar, através do qual pode-se compreender
conjuntamente as dimensões ambiental e social; Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global, redigido na Rio 92, que institui dezesseis princípios
fundamentais da educação para as sociedades sustentáveis; e a Conferência Internacional sobre Meio
Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, em 1997, em
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Tessalonika, que gera um documento reforçando os princípios propostos na Rio 92 e destaca a
necessidade de se formularem ações de EA baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade,
identidade cultural e diversidade.
O Quadro 1 contém um resumo dessa trajetória e está assim organizado: a) sigla dos principais
documentos, conferências, eventos e programas pelas quais percorreu o tema da EA; b) os seus
significados e, por último, c) um breve resumo do papel da EA relacionado com esses instrumentos
citados.
Quadro 1 – Resumo dos principais eventos da EA.
Sigla

Significado

UNESCO

United Nations Educational,
Scientifc and Cultural
Organization

MaB

Man and the Biosphere

CNUMAH

United Nations Conference
on the Human Environment

PNUMA

United Nations Environment
Programme - UNEP

PIEA

Programa Internacional de
Educação Ambiental

CARTA DE
BELGRADO

Documento
Intergovernamental

Papel na EA
Londres, 1945. Criada pela ONU, a UNESCO iniciou o debate
em torno da educação em sentido amplo, tratando a EA como
um das espécies dessa educação, mobilizando governos e a
sociedades por meio de seus fóruns e conferências.
Paris, 1968. De uma das inciativas da UNESCO, este programa
foi criado durante a Conferência sobre a Biosfera com o
objetivo de “dilatar” os entendimentos da relação entre os
“homens” e o ambiente natural, e impulsionar o conhecimento,
a prática e os valores humanos para implantar as boas relações
entre os povos e o meio ambiente em todo o globo.
Estocolmo, 1972. Durante essa conferência, foi criada a
Declaração sobre o Ambiente Humano, com 26 princípios. O
princípio 19 comenta sobre como é imprescindível um trabalho
de educação em questões ambientais.
Criado em 1972, após a conferência de Estocolmo, somou
forças com a UNESCO para resolver questões relativas à EA no
âmbito das Nações Unidas.
Criado em 1975 pela UNESCO e pelo PNUMA, em
atendimento à Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo,
que versava sobre a necessidade de implantar a EA de caráter
interdisciplinar com o objetivo de preparar o ser humano para
viver em harmonia com o meio ambiente. Uma das primeiras
atividades do PIEA foi a realização de um Seminário
Internacional sobre Educação Ambiental em 1975, no qual foi
aprovada a Carta de Belgrado.
Belgrado, 1975. Em resposta às recomendações da Conferência
de Estocolmo, a UNESCO promoveu em1975, na Iugoslávia,
um encontro internacional sobre EA, reunindo representantes
de todos os países ligados a ONU. O encontro culminou com a
formulação dos princípios e orientações para um programa
internacional de EA. Essas recomendações geraram a Carta de
Belgrado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

As orientações para aquele programa internacional de EA acabaram por gerar a Carta de
Belgrado (1975). Sobre a ‘Situação da Problemática Ambiental’, a Carta introduz que:
Nossa geração foi testemunha de um crescimento e de um progresso tecnológico sem
precedentes, que mesmo quando aportou benefícios a muitas pessoas, provocou ao mesmo
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tempo graves consequências sociais e ambientais. Aumenta a desigualdade entre ricos e pobres,
entre as nações e dentro delas; e existem evidências de uma crescente degradação ambiental,
sob diferentes formas, em escala mundial. Esta situação, apesar de causada principalmente por
um número relativamente pequeno de países, afeta a toda humanidade. (BELGRADO, 1975,
p.1).

Assim, esse documento afirma como de vital importância que todos os cidadãos do mundo
insistam em medidas que apoiem um tipo de crescimento econômico que não tenha repercussões
prejudiciais para as pessoas, para seu ambiente, nem para suas condições de vida. A reforma dos
processos e dos sistemas educativos tornam-se, dessa forma, indispensáveis para a elaboração de uma
nova ética global, onde as pessoas deverão adequar as suas prioridades, assumindo um compromisso
com a melhoria da qualidade do meio ambiente. É nesse contexto que a Carta de Belgrado afirma que:
Os governos e formuladores de políticas podem ordenar mudanças e novos enfoques para o
desenvolvimento, podem começar a melhorar as condições de convívio no mundo, mas tudo
isso não deixa de ser solução de curto prazo, a menos que a juventude mundial receba um novo
tipo de educação. Isso vai requerer a instauração de novas e produtivas relações entre estudantes
e professores, entre escolas e comunidades, e ainda entre o sistema educativo e a sociedade em
geral. (BELGRADO, 1975, p.2).

Finalizando o tópico da ‘Situação da Problemática Ambiental’, a Carta de Belgrado (1975)
coloca que devem ser colocados os fundamentos para um programa mundial de EA que possibilitará o
desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, de valores e atitudes, enfim, um esforço
direcionado a uma melhor qualidade do ambiente, e de fato, para uma melhor qualidade de vida para as
gerações presentes e futuras. Percebe-se, neste ponto, a influência deste documento sobre a Lei nº
9.795/1999. A referida lei entende a EA como um processo por meio do qual o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade.
Em outro tópico, Destinatários, a Carta de Belgrado (1975) afirma que o destinatário principal
da Educação Ambiental é o público em geral, que se divide em duas categorias, conforme o Quadro 2
abaixo:
Quadro 2 – Destinatários da EA
Setor
1. O setor da educação formal

2. O setor da educação não formal

Público
Alunos da pré-escola, ensino básico, médio e superior,
professores e os profissionais durante sua formação e
atualização.
Jovens e adultos, tanto individual como coletivamente, de
todos os segmentos da população, tais como famílias,
trabalhadores, administradores e todos aqueles que dispõem
de poder nas áreas ambientais ou não.

Fonte: Adaptado de Carta de Belgrado (1975).

A Lei nº 9.795/1999 esclarece que a EA é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
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educativo, em caráter formal e não-formal. Desta forma, a Lei nº9.795/1999 oficializa a presença da
EA em todas as modalidades de ensino. Assim como fez a Carta de Belgrado (1975), para diferenciar
as suas categorias de ensino, a Lei nº 9.795/1999 apresenta duas seções para explicar as duas categorias
de ensino: a Seção II - Da Educação Ambiental no Ensino Formal e a Seção III - Da Educação
Ambiental no Ensino Não Formal.
Ao final do documento, a Carta de Belgrado expõe uma lista de ‘Diretrizes Básicas dos
Programas de Educação Ambiental’. Algumas dessas diretrizes afirmam que EA deve examinar todo o
desenvolvimento e crescimento a partir do ponto de vista ambiental e se basear nas condições
ambientais atuais e futuras (BELGRADO, 1975, p. 3). O Quadro 3 apresenta algumas das diretrizes da
Carta de Belgrado que influenciaram alguns dispositivos da Lei nº 9.795/1999.
Quadro 3 – Diretrizes de Belgrado que influenciaram dispositivos da L9795.
Diretrizes da Carta de Belgrado (1975)
1 - A EA deve considerar o ambiente em sua totalidade
– natural e criado pelo homem, ecológico, econômico,
tecnológico, social, legislativo, cultural e estético.

2 - A EA deve ser um processo contínuo, permanente,
tanto dentro como fora da escola.
3 - A EA deve adotar um método interdisciplinar

4 - A EA deve enfatizar a participação ativa na
prevenção e solução dos problemas ambientais.

5 - A EA deve examinar as principais questões
ambientais
em
uma
perspectiva
mundial,
considerando, ao mesmo tempo, as diferenças
regionais.
6 - A EA deve promover o valor e a necessidade da
cooperação a nível local, nacional e internacional, na
solução dos problemas ambientais.

Dispositivos da Lei nº 9.795/1999
Um dos princípios básicos da EA é conceber o meio
ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade. (Art. 4º, II).
A EA é um componente essencial e permanente da
educação nacional. (Art. 2º).
As ações de estudos, pesquisas e experimentações
voltar-se-ão para o desenvolvimento de instrumentos
e metodologias, visando à incorporação da dimensão
ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino; (Art. 8º, § 3º, I).
Desenvolvimento de instrumentos e metodologias,
visando à participação dos interessados na formulação
e execução de pesquisas relacionadas à problemática
ambiental. (Art. 8º, § 3º, III).
Apoio a iniciativas e experiências locais e regionais,
incluindo a produção de material educativo; (Art. 8º,
§ 3º, V).
Participação de empresas públicas e privadas no
desenvolvimento de programas de educação
ambiental em parceria com a escola, a universidade e
as organizações não-governamentais; (Art. 8º, § 3º, III
do parágrafo único).

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com Barbieri e Silva (2011), a falta de proposições concretas e uma visão pouco
realística foram as críticas mais frequentes à Carta de Belgrado. Porém, percebe-se a forte influência
que sofreu a Lei nº 9.795/1999, tornando aquele documento um dos mais importantes sobre EA em
termos de conceitos, princípios e diretrizes associados ao desenvolvimento sustentável.
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3 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) NA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Desde a Conferência das Nações Unidas de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, em
1972, tem sido crescente o interesse internacional no papel do ensino superior na promoção de um
futuro sustentável (CALDER; CLUGSTON, 2003).
Em 1977, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, Geórgia,
produziu a primeira declaração internacional sobre educação ambiental. A Declaração de Tbilisi (1977)
promovia o ensino ambiental, a pesquisa, formação, bem como a educação técnica e profissional. Ela
também reconheceu a natureza essencial interdisciplinar da EA em uma de suas recomendações:
to encourage acceptance of the fact that, besides subject-oriented environmental education,
interdisciplinary treatment of the basic problems of the interrelationships between people and
their environment is necessary for students in all fields, not only natural and technical sciences
but also social sciences and arts, because the relationships between nature, technology and
society mark and determine the development of a society. (UNEP, 1977, p. 33).

É a partir dessas recomendações, e com o surgimento de várias conferências, que, no início da
década de 90, surgem importantes declarações que são reconhecidas internacionalmente. Era a maneira
como as IES poderiam expressar um compromisso de atuar voluntariamente, inserindo práticas e
iniciativas para melhorar o desempenho ambiental. González-Benito e González-Benito (2006)
chamavam isso de proatividade ambiental, apesar da expressão comumente usada para empresas
industriais, Kaul e Smith (2012) afirmam que essa temática não é limitada somente a negócios.
O primeiro passo para se definir e promover o desenvolvimento sustentável nas IES foi tomado
com a criação da Declaração de Talloires, em outubro de 1990. Jean Mayer (1920 – 1993), então
presidente da Tufts University, reuniu presidentes e reitores de outras universidades ao redor do mundo
em Talloires, França, para expressar a preocupação sobre o estado em que o mundo se encontrava. A
proposta era criar um documento que descrevesse ações que as IES deveriam tomar para criar um
futuro sustentável.
Essa reunião terminou com a criação da Declaração de Talloires, um plano de ação de dez
pontos - Quadro 4 - para faculdades e universidades comprometidas com a promoção da educação para
a sustentabilidade e alfabetização ambiental (ULSF, 2012).
Quadro 4 – Plano de ação da Declaração de Talloires
Nº

Ação

1

Aumentar a consciência do desenvolvimento
ambientalmente sustentável

2

Criar uma cultura institucional de
sustentabilidade

3

Educar para a cidadania ambientalmente
responsável
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Como fazer
Usar todas as oportunidades para aumentar a
consciência dos grupos (governo, indústria e
universidade), abordando abertamente a necessidade
urgente de se mover em direção a um futuro
ambientalmente sustentável.
Incentivar todas as universidades a se envolver na
educação, investigação, formação de políticas e troca
de informações sobre os povos, meio ambiente e
desenvolvimento, e, assim, movimentarem-se em
direção à sustentabilidade global.
Estabelecer programas para a produção de
conhecimento em gestão ambiental, desenvolvimento
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4

Fomentar uma alfabetização ambiental para
todos

5

Praticar a ecologia Institucional

6

Envolver todas as partes interessadas
(stakeholders)

7

Colaborar para inserção de abordagens
interdisciplinares

8

Melhorar a capacidade das escolas primárias e
secundárias

9

Ampliar os serviços e divulgações tanto
nacional como internacionalmente

10

Manter o movimento

econômico sustentável, população e áreas afins para
garantir que todos sejam alfabetizados ecologicamente
e terem a consciência e a compreensão de serem
cidadãos ecologicamente responsáveis.
Criar programas para desenvolver a capacidade do
corpo docente da universidade para ensinar literatura
ambiental a todos os estudantes de graduação, pósgraduação e estudantes profissionais.
Definir um exemplo de responsabilidade ambiental
através da criação de políticas e práticas de
conservação de recursos naturais, reciclagem, redução
de resíduos e operações ambientalmente ecológicas.
Incentivar a participação do governo, fundações e
indústria no apoio à pesquisa interdisciplinar, a
educação, a formação política e troca de informações
sobre o desenvolvimento ambientalmente sustentável.
Trabalhar com organizações comunitárias e nãogovernamentais para ajudar a encontrar soluções para
os problemas ambientais.
Convocar professores universitários e administradores
com profissionais ambientais para desenvolverem
abordagens interdisciplinares aos currículos, iniciativas
de pesquisa, operações e atividades de extensão que
suportem um futuro ambientalmente sustentável.
Estabelecer parcerias com escolas primárias e
secundárias para ajudar a desenvolver a capacidade de
ensino interdisciplinar sobre população, meio ambiente
e desenvolvimento sustentável.
Trabalhar com organizações nacionais e internacionais
para promover um esforço universitário mundial em
direção a um futuro sustentável.
Estabelecer um departamento para continuar este
ritmo, e informar e apoiar os esforços de cada um na
realização desta declaração.

Fonte: Elaborado pelos autores com base na ULSF (1990)

Considerada como um modelo internacional (ULSF, 2012), a Declaração de Talloires (1990) já
foi assinada por 446 representantes de IES em 55 países dos cinco continentes. Conforme afirma
Barbieri e Silva (2011) é a iniciativa mais conhecida no Brasil, entre as IES mais comprometidas. São
52 IES, no Brasil, signatárias da Declaração de Talloires. A Figura 2 mostra uma representação de
países signatárias desta Declaração. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, ficando na frente de
países como Canadá, Austrália e Reino Unido, no que diz respeito à quantidade de instituições
signatárias.
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Figura 2 – Países Signatários da Declaração de Talloires

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em seu ‘Breve Histórico da Declaração de Talloires’, a associação das Universidades Líderes
para um Futuro Sustentável (ULSF, 2012) coloca que a assinatura da Declaração Talloires, para
algumas instituições, constituiu um ato simbólico no momento. Para outras, no entanto, o documento
continua a ser um impulso e uma estrutura para o progresso constante em direção à sustentabilidade.
As IES constituem um dos principais loci geradores de conhecimentos e têm a responsabilidade
social de constituir-se em espaço educador, bem como contemplar, em suas políticas e serviços,
as demandas de formação da sociedade. A formação ambiental, associada a um contexto de
participação cidadã favorece um diagnóstico dos problemas socioambientais bem como a
necessária implicação individual e coletiva em sua superação. (BRASIL, 2007, p. 26).

Como ressaltado por Tauchen e Brandli (2006), a IES assume um papel essencial na preparação
das novas gerações para um futuro viável. Cabe a ela, ao formar cidadãos mais conscientes
ambientalmente, liderar a trajetória de desenvolvimento sustentável.
4 MÉTODO DE PESQUISA
A presente pesquisa foi realizada em uma Instituição Federal de Educação, localizada no estado
do Ceará. Utilizou-se um instrumento de coleta de dados para abordar os resultados tanto
quantitativamente como qualitativamente.
Conforme descreve Sampieri et al (2006), o enfoque qualitativo, em geral, é utilizado sobretudo
para descobrir e refinar as questões de pesquisa. No presente artigo pretende-se o uso da abordagem
qualitativa para analisar a interação de certas variáveis.
Quanto à abordagem quantitativa, Creswell (2010) a caracteriza pela utilização da
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações como no seu tratamento, por meio de
técnicas estatísticas. Para processar alguns dados dessa pesquisa, foi utilizado um software estatístico
para ciências sociais (SPSS), versão 20, o qual gerou a maior parte da estatística descritiva apresentada
na análise dos resultados.
O presente estudo pode ser classificado, ainda, conforme o critério adotado por Vergara (2010),
quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva, pois visa descrever a
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percepção dos TA e Docentes sobre a inserção da EA, que, conforme Collis e Hussey (2005), este tipo
de pesquisa é usada para identificar e obter informações sobre as características de um determinado
problema, avaliando e descrevendo as características das questões pertinentes. No método descritivo
“Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador
interfira neles” (ANDRADE, 2007, p. 114).
Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e de campo. Bibliográfica, pois foi feito um
levantamento sobre os seguintes assuntos: Educação Ambiental (EA), Carta de Belgrado (1975) e
Declaração de Talloires (1990). A pesquisa também é de campo, pois coletou dados primários por meio
do uso de questionário aplicado junto aos TA e Docentes do IFCE.
Um questionário foi criado, tendo como base dois questionários desenvolvidos para avaliar em
que medida uma instituição de ensino gera atividades ligadas a EA e a sustentabilidade - O que fazem
as escolas que dizem que fazem educação ambiental? (BRASIL, 2006) e Sustainability Assessment
Questionnaire (SAQ) for Colleges and Universities (ULSF, 2009).
Dos 126 questionários entregues aos TA e Docentes do IFCE, obteve-se um retorno de 26,19%
de formulários preenchidos (33).
5 ANÁLISE DOS DADOS
5.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
5.1.1 Caracterização da unidade de análise
A Lei nº 11.892, de 29/12/2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e criou os IFET. A lei em comento, em seu Art. 2º, define que:
...os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

Ainda de acordo com essa lei, os IFET´s são equiparados às universidades federais, exercendo
papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, com autonomia para
criar e extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos.
Fazendo, então, parte desta rede, o IFCE tem hoje 23 unidades, distribuídas em todas as regiões
do Estado, sendo 12 campi convencionais, localizados nos municípios de Acaraú, Canindé, Cedro,
Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral,
e 11 campi avançados, nas cidades de Aracati, Baturité, Camocim, Caucaia, Jaguaribe, Morada Nova,
Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara, Umirim (IFCE, 2012).
Em agosto de 2011, o Ceará foi contemplado com mais seis novos campi do instituto federal, a
serem instalados nos municípios de Acopiara, Boa Viagem, Horizonte, Itapipoca, Maranguape e
Paracuru, todos eles já em processo de implantação.
A ampliação da presença do IFCE no interior do Estado atende a meta do programa de expansão
da rede federal de educação profissional e tecnológica e leva em consideração a própria natureza dos
institutos federais, no que diz respeito à descentralização da oferta de qualificação profissional, cujos
propósitos incluem o crescimento socioeconômico de cada região e a prevenção ao êxodo de jovens
estudantes para a capital.
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5.2 Estrutura do questionário
O questionário aplicado apresenta 08 perguntas, divididas entre múltipla escolha, caixas de
seleção e grade (escala). As perguntas que envolvem caixas de seleção permitem que o respondente
opte por mais de um item, o que faz com que às porcentagens somadas ultrapasse 100%. A análise dos
questionários foi estruturado (Quadro 5) da seguinte forma: a) identificação do respondente (cargo e
grau de formação); b) investigação de como a EA é introduzido nos campi (tempo, motivação,
objetivos, modalidades); c) fatores que contribuem para inserção da EA no campus; e d) dificuldades
encontradas no desenvolvimento da EA no campus.
Quadro 5 – Estrutura do questionário de pesquisa
Tópico

Variável
Cargo

Identificação do
respondente

Grau de formação

Tempo

Motivação
Investigação de como a
EA é introduzida nos
campi
Objetivos

Modalidades

Fatores que contribuem
para inserção da EA no
campus

Contribuições

Dificuldades encontradas
no desenvolvimento da
EA no campus.

Dificuldades

Tipo de resposta
Docente
Técnico Administrativo
Médio
Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
Tempo que o campus
desenvolve a Educação
Ambiental
Como o campus começou a
trabalhar com a Educação
Ambiental (qual a
motivação/provocado por)
Quais são os objetivos mais
importantes da Educação
Ambiental
Por qual meio a EA é
desenvolvida no campus
Quais fatores, na percepção
dos respondentes, podem
contribuir para a inserção da
Educação Ambiental no
campus
Quais as principais
dificuldades enfrentadas no
desenvolvimento da Educação
Ambiental no campus

Escolha de 1 item

Escolha de 1 item

Múltipla escolha

Múltipla escolha

Caixas de seleção
(escolha de 3 itens dentre
14)
Caixas de seleção
(escolha de itens de um
total de 08)

Escala

Caixas de seleção
(escolha de itens de um
total de 07)

Fonte: Elaborado pelos autores

5.3 Descrição dos dados coletados
a) Identificação dos respondentes da amostra.
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Analisando de forma conjunta os dados referentes ao cargo e a formação dos respondentes
(Tabela 1) constata-se que dos 13 Docentes e dos 20 TA, 63,70% ou são mestres ou são especialistas. E
que 88,90% dos Mestres são Docentes e 75% dos Especialistas são TA.
Tabela 1 – Cargo e formação dos respondentes
Cargo do
Respondente
Docente
Técnico
Administrativo

Totais

Frequência
de respostas
Quantidade
% cargo
% formação
Quantidade
% cargo
% formação
Quantidade
% cargo
% formação

Doutorado
1
7,7%
50%
1
5,0%

Mestrado
8
61,5%
88,9%
1
5,0%

Formação
Especialização
3
23,1%
25,0%
9
45,0%

Superior
1
7,7%
20,0%
4
20,0%

50,0%

11,1%

75,0%

80,0%

2
6,1%

9
27,3%

12
36,4%

5
15,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Médio
0
0,00%
0,00%
5
25,0%
100,00
%
5
15,2%
100,0
%

Totais
13
100,0%
39,4%
20
100,0%
60,6%
33
100,0%
100,0%

Fonte: Dados da pesquisa.

A amostra apresentou ainda 2 Doutores, sendo um TA e um Docente.
b) investigação de como a EA é introduzida nos campi.
Este tópico consiste em descrever detalhadamente a percepção que os diferentes atores tem
sobre a implementação da EA, no que diz respeito a tempo, motivação, objetivos e modalidades. De
acordo com a Figura 3, constata-se que mais de 27% dos respondentes afirmam que o campus
desenvolve a EA de 1 a 3 anos.
Figura 3 – Tempo que o Campus desenvolve a Educação Ambiental

Fonte: Dados da pesquisa.
XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Apesar da relevância desse dado, nota-se que a quantidade de respondentes que não sabem ou
desconhecem se o campus desenvolve EA é de aproximadamente 24%. O que fica bem próximo do
dado anterior, e que leva a crer que boa parte dos atores institucionais desconhecem as ações em EA.
Esse desconhecimento é reforçado quando se pergunta aos respondentes qual a principal motivação do
campus em começar a trabalhar com EA (Tabela 2): 36,40% não souberam responder, seguidos de
24,20% que dizem que o campus começou a trabalhar com EA motivado pela “Iniciativa de um
professor ou um grupo de professores”, e 18,20% da amostra responderam que o campus começou a
trabalhar com EA provocado por “Políticas e programas Nacional e Estadual de Educação Ambiental”.
Tabela 2 – Motivações do Campus em trabalhar com EA
Motivações do Campus
Não sei
Iniciativa de um professor ou um grupo de professores
Políticas e programas Nacional e Estadual de Educação Ambiental
Interesse dos alunos
Problema ambiental na comunidade
Não trabalha
Notícias vinculadas na mídia (TV, jornal, internet, rádio)
Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola
Com o projeto Qualidade total 5S
Preocupação de alguns servidores em contribuir com a melhoria das condições
ambientais aliada às políticas e programas nacionais
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa.

Frequência
de respostas
12
8
6
1
1
1
1
1
1

36,4
24,2
18,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1

3,0

33

100,00

%

As outras motivações juntas representam pouco mais de 21% do total da amostra. Quando
perguntados sobre os objetivos mais importantes da EA, as respostas mais frequentes foram “Promover
o desenvolvimento sustentável”, “Conscientizar alunos e comunidade para a plena cidadania” e
“Ensinar para a preservação dos recursos naturais”.
Isso se coaduna com a L9795 que em seu art. 5º, inciso IV, traz como um de seus objetivos
fundamentais o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um
valor inseparável do exercício da cidadania.
A EA é desenvolvida nos campi, segundo a maioria dos respondentes, por meio de “Projetos”,
“Datas e eventos significativos” e “Inserção da temática em disciplinas específicas”.
c) fatores que contribuem para inserção da EA no campus.
O fator que mais contribui para a inserção da EA nos campi do IFCE (Tabela 3), segundo a
maioria dos respondentes, é o “Conhecimento de políticas públicas nacionais e internacionais sobre
Meio Ambiente”. O que difere das pesquisas feitas por Lamosa e Loureiro (2011), e Battaini e
Martirani (2010) que consideraram “Professores idealistas que atuam como lideranças” e “Utilização
de materiais pedagógicos inovadores e com maior fundamentação teórica”, respectivamente, como
principais fatores que contribuem para a inserção da EA. A localização das escolas e o contexto em que
estão inseridas podem justificar as diferenças nas percepções.
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Tabela 3 – Fatores que contribuem para inserção da EA
Fatores que podem Contribuir para Inserção
da EA no Campus:
A presença de professores qualificados com
formação superior e especializados
Professores idealistas que atuam como
lideranças
Participação ativa da comunidade nos
projetos de intervenção
Utilização de materiais pedagógicos
inovadores e com maior fundamentação
teórica
Formação continuada de professores
Biblioteca bem equipada
Livros, jornais, revistas específicas e o uso da
internet
Conhecimento de políticas públicas
nacionais e internacionais sobre Meio
Ambiente, como: Política Nacional de EA,
Protocolos, Tratados e Convenções
Fonte: Dados da pesquisa.

Contribui
Muito

Contribui
Pouco
Percentual

Não Contribui

78,8%

18,2%

3,0%

66,7%

33,3%

0,0%

72,7%

18,2%

9,1%

63,6%

27,3%

9,1%

72,7%
63,6%

15,2%
30,3%

12,1%
6,1%

63,6%

33,3%

3,0%

81,8%

18,2%

0,0%

d) dificuldades encontradas no desenvolvimento da EA no campus.
Em relação às dificuldades enfrentadas para a inclusão da EA no IFCE (Figura 4), a opção mais
votada foi a falta de tempo para planejamento e realização de atividades extracurriculares.
Figura 4 – Dificuldade encontradas no desenvolvimento da EA no campus

Fonte: Dados da pesquisa.
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Esse diagnóstico também foi incluído no relatório da pesquisa nacional (BRASIL, 2006), entre
as ações que deveriam ser priorizadas pelos responsáveis pela implantação do PNEA.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EA insere-se de muitas maneiras nas organizações educacionais. Com essa inserção surge o
aumento da preocupação ambiental e a mudança de comportamento dos diversos atores que constituem
esse ambiente, compreendendo, nesta pesquisa, professores e técnicos administrativos.
Nesse contexto, o propósito da presente pesquisa foi o de realizar uma investigação sobre a EA
nos campi do IFCE e verificar a percepção existente sobre a inserção da temática da EA entre os
Docentes e Técnicos Administrativos. Para tanto, realizou-se um estudo tanto de caráter quantitativo
como qualitativo.
A pesquisa constatou que muitas das ações realizadas pelos campi do IFCE são desconhecidas
por boa parte dos respondentes, e que temas como o da EA são tratados de forma secundária, o que de
certa forma acaba não estimulando Docentes e TA para práticas que ajudam a diminuir o impacto no
meio ambiente. Desse modo, a instituição deve adotar estratégias de divulgação das suas ações de
caráter ambiental. Como destacado por Tauchen e Brandli (2006), na construção de uma sociedade
sustentável, é imperativo que as IES incorporem as práticas e princípios da sustentabilidade,
conscientizando a todos, nos mais variados níveis (professores, funcionários e alunos), e tomando
decisões fundamentais sobre planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns em suas áreas
físicas.
Constata-se, ainda, que os respondentes consideram que a falta de tempo para planejamento e
realização de atividades extracurriculares e a precariedade de recursos materiais são considerados as
maiores dificuldades encontradas para que a EA seja desenvolvida pelos campi. As equipes de gestão
das instituições educacionais que pretendem inserir a EA devem estar atentas a essas dificuldades. Esse
apoio é de fundamental importância para que as ações de EA sejam concretizadas.
No decorrer dos resultados alcançados, nos deparamos com muitas questões: sociais,
econômicas, políticas e culturais. De certa forma, essas questões se entrelaçam com as questões
ambientais. Recomenda-se, assim, que em trabalhos futuros seja estudada aplicabilidade do termo
Educação Socioambiental em substituição ao termo Educação Ambiental (EA), tendo em vista as
diversas questões tratadas neste trabalho, e que poderiam ser ampliadas (inclusão social, cultura de paz,
bullying, etc).
Estudos futuros, com um número de amostra maior, devem ser realizados, de preferência em
outros Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IFET) para que se possa comparar
os resultados obtidos nas diversas regiões do país. Importante lembrar que as respostas são percepções
dos atores institucionais, e pode não corresponder a realidade dos campi. Um terceiro ator pode ser
incluído nessas pesquisas futuras: os alunos.
Por fim, entendemos que a EA deve produzir mudanças nas condutas dos diferentes atores,
modificando seus hábitos de consumo, fazendo parte do processo de mudança por um mundo mais
justo e no encontro de soluções sustentáveis.
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Resumo:
O objetivo geral desse artigo é verificar quais as abordagens da disciplina de Contabilidade
Socioambiental nas matrizes curriculares das IES federais e estaduais, do Curso de Ciências Contábeis do Brasil. Também
busca identificar: os conteúdos mais estudados, a maior concentração dos mesmos em cada região; qual região oferece em
maior número disciplinas relacionadas na categoria obrigatória; e estabelecer uma comparação entre as ementas oferecidas
pelas IES. Para a consecução desses objetivos foi conduzida uma pesquisa descritiva, qualitativa e documental. Dentre os
principais resultados, a região nordeste destaca-se quanto à oferta de disciplinas e conteúdos relacionados ao tema
Contabilidade Socioambiental, tendo sido mais frequentemente mencionadas as palavras-chave Contabilidade Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável nas ementas dos cursos. Este estudo contribui ao fornecer um panorama evolutivo do ensino
da Contabilidade Socioambiental no Brasil e evidencia os enfoques dados à disciplina nas diferentes regiões. Também
denota que a oferta das disciplinas relacionadas à área Socioambiental dos Cursos de Ciências Contábeis não tem
acompanhado as orientações da LDB e do PNE, quanto aos parâmetros para o ensino, de estimular o conhecimento dos
problemas do mundo atual e oferecendo, em contrapartida, uma solução para a sociedade.
Palavras-chave: Contabilidade Socioambiental, Ensino da Contabilidade, Ementas.
Abstract:
This study aims at verifying the approaches presented in the Social Environmental Accounting subject in
curriculums of the federal and state IES, from the Accounting Sciences Courses in Brazil. It also aims at identifying: the
most studied contents and their concentrations per region, the regions that offer the higher amount of the related subjects in
the mandatory category, and establish a comparison among the curriculums offered by the IES. In order to do, a descriptive,
qualitative and documental research has been conducted. Among the main results, the northeast region outstands for their
high supply of subjects and contents related to the Social Environmental Accounting theme, and the most mentioned
keywords in the courses' curriculums were Environmental Accounting and Sustainable Development. This study contributes
to provide an evolutionary panorama of the Social Environmental Accounting teaching and to evidence the focus given to
the subject in the different regions. It also denotes that the supply of subjects related to the Social Environmental area in the
Accounting Sciences Courses hasn't evolved in accordance to the LDB and to the PNE, in relation to the established
parameters to teaching, stimulating the knowledge of the cotemporaneous world and providing, in contrast, a solution for
society.
Key-words: Social Environmental Accounting, Accounting Teaching, Curriculums.
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1. Introdução
Com o avanço da degradação ambiental e suas consequências não só físicas como também
econômicas e sociais, há uma consciência cada vez mais nítida do reflexo dessa problemática, tanto por
parte dos governos e instituições como dos cidadãos. Esse enredo ambiental e social afeta e é afetado
pela atuação profissional de diversas áreas, de forma que se torne importante refletir sobre a inclusão
de tais conteúdos na formação acadêmica.
A primeira grande ocorrência da percepção dos problemas relacionados com a degradação
ambiental foi evidenciada na Inglaterra, Londres, em um evento ocorrido em 1952. Nesta época, notouse que grandes indústrias geradoras de energia elétrica para residências usavam carvão como
combustível que, ao serem queimados sem nenhum tratamento dos gases, emitiam uma enorme
quantidade de enxofre ocasionando um fenômeno denominado “smog” (TINOCO e KRAEMER,
2008).
Em 1957, ocorreu o primeiro acidente com um reator nuclear em Tcheliabinski (antiga União
Soviética). Era um momento em que se pensava na energia nuclear como sinônimo de crescimento
econômico, no qual se teria um consumo sem a necessidade de se pensar em escassez energética.
Somente na década de 1960, começou a se falar do descaso com a emissão de poluentes. O
Clube de Roma – um grupo de pessoas ilustres que se reuniam para debater um vasto conjunto de
assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente e
o desenvolvimento sustentável – divulgou um relatório chamado Os limites para o crescimento, que
por simulações matemáticas fez projeções de crescimento populacional, poluição e esgotamento de
recursos naturais da terra.
Em 1972, ocorreu em Estocolmo, Suécia, a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano que
para muitos dividiu o ambientalismo em antes e depois de Estocolmo. Nesta conferência, foram
relatados os problemas mencionados no relatório Os limites para o crescimento. O evento contou com
a participação de representantes de 113 países, 250 organizações não governamentais e vários
organismos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Na década de 1970, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, emergindo, assim, na
Alemanha, em 1978, o “selo ecológico” que rotulou os produtos “ambientalmente corretos”. Em
meados de 1980, surgiram leis nos países que regulamentavam a poluição das indústrias, formalizando
a necessidade de realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impactos sobre o
Meio Ambiente (RIMA), promovida a audiências públicas e aprovações de licenciamentos ambientais.
Em 1992, foi enfatizada no Brasil a preocupação de várias profissões com o meio ambiente
durante a Conferência Rio/92, quando foram feitos tratados para cada esfera de atuação que
mencionavam dentre seus objetivos a conscientização e a educação ambiental. Mas somente em
fevereiro de 1998, a Contabilidade Ambiental passou a ser reconhecida como ramo da ciência contábil,
por meio do Relatório Financeiro e Contábil sobre o Passivo e Custos Ambientais. Este relatório foi
elaborado pelas Nações Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e
Relatórios, paralelamente coordenado ao Comitê Internacional de Práticas de Auditoria.
Nesse sentido, a Lei n. 9394/96 incentiva o desenvolvimento do homem com meio em que vive,
pois o meio é a fonte principal para o desenvolvimento científico. Além disso, as questões
socioambientais fazem com que as instituições busquem estratégias para mudar suas ações e
demonstrar a sua preocupação com o meio ambiente enquanto estratégia positiva para seus negócios.
Dessa forma, os profissionais da área contábil precisam adquirir conhecimento sobre este assunto para
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que seja feito a adequada mensuração, o reconhecimento e a evidenciação adequadas aos usuários. Em
consequência de tal necessidade, os Cursos de Ciências Contábeis decidiram abordar a temática
ambiental e social em seu projeto pedagógico.
Sendo assim, de acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, o
Curso de Graduação em Ciências Contábeis deve contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua
organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento do cenário econômico e financeiro,
nacional e internacional, de forma a propiciar a harmonização das normas e padrões internacionais de
contabilidade, que poderão admitir linhas de formação específicas nas diversas áreas da contabilidade,
para melhor atender às demandas institucionais e sociais.
Contudo, o grau de atendimento aos requisitos do Ministério da Educação (MEC) de conteúdos
relacionados à Contabilidade Socioambiental bem como sua abordagem como disciplina obrigatória
pela Instituição de Ensino Superior (IES) em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) é um número
relativamente pequeno dado à importância do profissional de contabilidade no registro das interações
das empresas com o meio ambiente e abordagem que o papel do contador tem em recuperação,
proteção e preservação do meio ambiente (MEC, 2013).
Vale ressaltar que o PPP é um instrumento gerencial que define a perspectiva científica e
pedagógica formadora das IES que é composta por políticas, normas e estímulos para o ensino, a
pesquisa e a extensão em nível de graduação e pós-graduação. A Matriz Curricular tem maior
abrangência e dinâmica para orientar as práticas de formação das áreas temáticas, competências,
núcleos, práticas e disciplinas. Ambos revelam o conteúdo formativo para cada curso e programa,
sintetizando os PPP dos cursos. Dentro da Matriz Curricular é encontrada a ementa do curso que é uma
descrição discursiva que resume o conteúdo conceitual ou conceitual/procedimental de cada disciplina
(MEC, 2013).
Dada à importância da temática e da formação profissional, essa pesquisa busca verificar como
as Faculdades de Ciências Contábeis, no âmbito federal e estadual do Brasil, tratam da temática
Socioambiental, respondendo a seguinte questão: como as IES estaduais e federais do Brasil abordam a
questão Socioambiental em suas matrizes curriculares?
O objetivo geral desse artigo é verificar qual é a abordagem das IES federais e estaduais que
oferecem o Curso de Ciências Contábeis quanto à disciplina de Contabilidade Socioambiental em suas
matrizes curriculares, caso esta seja ofertada de forma obrigatória. O trabalho também busca cumprir
objetivos específicos: identificar quais conteúdos são mais estudados, assim como qual é a maior
concentração dos mesmos em cada região; qual região oferece em maior número disciplinas
relacionadas à Contabilidade Socioambiental e afins na categoria obrigatória; e estabelecer uma
comparação entre as ementas oferecidas pelas IES.
2. Revisão Teórica
A finalidade da contabilidade é prover aos usuários dos demonstrativos financeiros informações
úteis que os ajudarão a tomar decisões, em momento oportuno. Segundo Pronunciamento Conceitual
Básico – CPC 00 R1, as
demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo
em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou
autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para
atender a seus próprios interesses (CPC 00 R1, 2013).
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Nesse sentido, com o desenvolvimento econômico, o volume de resíduos poluentes coloca em
risco não só a vida da humanidade como também a sequência da própria atividade econômica em si
(RIBEIRO, 2006). Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 135), “os avanços ocorridos na área ambiental
quanto aos instrumentos técnicos, políticos e legais, principais atributos para construção da estrutura de
uma política de meio ambiente são inegáveis e inquestionáveis”. Estes autores enfatizam a evolução da
área social e ambiental no que tange às práticas e diretrizes que orientam a questão e a importância de
sua ocorrência de forma integrada e sistêmica.
Iudicibus (2009) menciona a abordagem sociológica com a finalidade de relatar ao público
informações sobre questões sociais mais amplas. Uma variante dessa abordagem é a Contabilidade
Social, que consiste na ampliação da evidenciação contábil para incluir informações sobre níveis de
emprego da entidade, tipos de treinamento, demonstração de valor adicionado.
Outra ramificação importante é a Contabilidade Ambiental, Ecológica, Verde ou Ecobilan, que
ainda é pouco conhecida. Conforme Bergamini Jr (1999, p. 3), esta área
tem o objetivo de registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos
das mesmas que afetam, ou deveriam afetar, a posição econômica e financeira dos negócios da
empresa, devendo assegurar que: a) os custos, os ativos e os passivos ambientais estejam
contabilizados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade ou, na sua ausência,
com as práticas contábeis geralmente aceitas; e b) o desempenho ambiental tenha a ampla
transparência de que os usuários da informação contábil necessitam.

Além disso, a contabilidade é uma ciência que avalia o patrimônio das organizações e mostra a
relação entre as entidades e o meio ambiente, a afetação do Patrimônio pelas causas ambientais e o
meio de diminuir as depredações ao meio ambiente, assim promovendo a sustentabilidade (Tinoco e
Kraemer 2008).
Para Ribeiro (2006), as demonstrações contábeis representam o principal canal de comunicação
entre a sociedade e a empresa que presta contas à comunidade, sobre sua conduta e estado patrimonial.
Porém, Bebbington et al (1994) acredita que o grau de participação dos profissionais de contabilidade
nas atividades ambientais das empresas é baixo.
O impacto dos danos ambientais nas gerações atuais e seus reflexos para as futuras fizeram com
que a questão ambiental atravessasse fronteiras e se tornasse globalizada. (TINOCO e KRAEMER,
2008). Dessa forma, torna-se imprescindível que os profissionais estejam aptos a lidar com estas
questões de forma sistêmica. Assim, cresce o interesse de estudiosos e da academia em formar
profissionais aptos a interpretar, mensurar, reconhecer e evidenciar eventos rovenientes da interação
das organizações com a sociedade e o meio ambiente. (por exemplo CARVALHO et al. 2011;
DALLABONA; CUNHA; RAUSCH, 2012; GOMES et al. 2012; LIMA FILHO; BRUNI; GOMES,
2013; VANZO; SOUZA, 2008; SILVA; PIRES, 2013; STAROSKY FILHO; RAUSCH, 2011;
ZULKIFLI, 2011).
Dessa forma, a diretriz curricular de um curso de graduação abrange todas as ações e
orientações para o seu desenvolvimento dentro do que é determinado por lei. No Brasil, por meio da
Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995, foi elaborado o projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN), com o objetivo de orientar os cursos de graduação na formação de seus currículos.
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Estabeleceu-se, então, no Conselho Nacional de Educação, por meio do PARECER N°:
CNE/CES 67, de março de 2003, um Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes
Curriculares Nacionais, constituindo-se de um roteiro de natureza metodológica e, por isto, flexível,
conforme as discussões e encaminhamentos das propostas das diretrizes curriculares nacionais de cada
curso, sistematizando-as segundo as grandes áreas de conhecimento, nas quais os cursos se situam,
resguardando, consequentemente, toda uma congruência daquelas diretrizes por curso e dos paradigmas
estabelecidos para a sua elaboração.
A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96, art.
43, e do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 10.172/2001, que estabelece os parâmetros para o
ensino em todas as etapas, e dentro deles, a educação superior, destaca-se o inciso tres que incentiva o
desenvolvimento do homem com o meio em que vive, ou seja, o meio é a fonte principal para o
desenvolvimento científico e o inciso seis que estimula o conhecimento dos problemas do mundo atual,
prestando serviço à sociedade.
A degradação excessiva do meio
ambiente e a depleção exagerada de recursos naturais têm chamado a atenção em todo o mundo e, com
isso, o meio ambiente tem atraído cada vez mais atenção e interesse dos estudiosos internacionais,
como, por exemplo, Gray (1991), Bebbington (1994) e Zulkufli (2011), e nacionais, como Calixto
(2006), Carvalho et al. (2010), Dallabona, Cunha e Rausch (2012), Starosky Filho (2011), Gomes et al.
(2012), Gomes (2013) Tinoco e Kraemer (2007), Silva e Pires (2012) e Lima Filho et al. (2013).
Calixto (2006), por exemplo, em seu estudo buscou averiguar o grau de inserção de disciplina
relacionada com contabilidade social e ambiental nos currículos dos Cursos de graduação em Ciências
Contábeis, evidenciando que apenas 13 IES, considerando as públicas e particulares, federais, estaduais
e municipais, ofertavam a disciplina.
Starosky Filho e Rausch (2011) examinaram as ementas disponíveis de seis das dez IES do Vale
do Itajaí-SC que possuem o Curso de Ciências Contábeis a fim de identificar disciplinas que tratassem
do assunto “Responsabilidade Social”. Os resultados revelaram a existência de diversas disciplinas com
nomenclaturas e abordagens diferentes. Os autores concluíram que o tema “Responsabilidade Social” é
pouco estudado e que em apenas quatro das seis IES de sua amostra abordam o assunto.
Dallabona, Cunha e Rausch (2012) analisaram o nível de inserção da área ambiental na matriz
curricular do Curso de Ciências Contábeis da IES da região Sul. Carneiro et al. (2009) verificaram
conteúdos constantes da ementa proposta para a disciplina “Responsabilidade Social” e seus resultados
apontaram para discrepâncias entre as nomenclaturas, os conteúdos, a carga horária e a modalidade de
oferta das disciplinas oferecidas por nove instituições da região estudada.
3. Procedimentos da Pesquisa
Para alcançar o objetivo proposto, foi conduzida uma pesquisa utilizando tipologia descritiva
que, segundo Gil (1999), tem como finalidade a descrição das características de determinado evento ou
o estabelecimento da relação entre variáveis. Quanto à forma de abordagem do problema, esse trabalho
representa uma pesquisa qualitativa.
Quanto ao procedimento, foi realizada uma pesquisa documental. O levantamento das IES foi
feito por meio de pesquisa no endereço eletrônico do MEC o qual oferece uma lista com todas as IES
por regiões que oferecem o Curso de Ciências Contábeis. A partir daí foi realizada uma busca nos sítios
eletrônicos de todas essas IES para averiguar a inclusão dos conteúdos de Contabilidade
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Socioambiental em suas grades curriculares. O Quadro 1 apresenta a relação das IES que apresentaram
disciplinas correlatas em suas grandes curriculares:
Quadro 1 – Instituições por Estado/Região
Região

Estado
AL

IES
UFAL
UESB

BA

CE
MA

Região

GO

PB

RN

MT

UNEMAT

UFBA

MS

UFMS

UVA

UFCG

UFPI

TO

UFS
UFT

Sul

UFRGS
UFSM

SC

UDESC
UFSC

AM

UFAM

UFU

PA

UFPA

RO

UNIR

UFF
RJ

UFTPR

UFSJ

UFVJM

Sudeste

IES

FURG
RS

UFMG
MG

UFERSA
SE

PR

UFJF

UFMA

UERN

Região Estado

UEG

UESC

UFPB
PI

IES

UFG

Centro Oeste

UEPB

Nordeste

Estado

UFRJ

Norte

RR

UERR
UFRR

UFRRJ
SP

UniFESP
USP

Fonte: Dados da pesquisa
Dentre as 61 IES com o Curso de Ciências Contábeis, somente a Universidade Estadual do
Piauí não relaciona seu PPP no site do departamento. Das 60 IES analisadas, 21 não abordam
disciplinas de cunho Socioambiental, passando a amostra para 39 instituições que apresentam
disciplinas afins ao tema pesquisado em suas matrizes curriculares, sendo que em 16 delas a
modalidade de oferta é a obrigatória.
Destaca-se que disciplinas da temática tratada podem ser encontradas com nomenclaturas
diversas tais como: Contabilidade Social (CS), Contabilidade Ambiental (CA), Contabilidade
Socioambiental (CSA), Contabilidade Ambiental Aplicada às Organizações (CAO), Balanço Social e
Ambiental das Organizações (BSAO), Contabilidade Ambiental e Balanço Social (CA e BS),
Contabilidade Social e Ambiental (CSA), Contabilidade e Responsabilidade Social (CRS),
Controladoria e Gestão Ambiental (CGA), Contabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental
(CRSA), Balanço Social e Ambiental nas Empresas (BSA), Balanço Social (BS), Contabilidade e
Educação Ambiental (CEA), Sustentabilidade Ambiental e Contabilidade (SAC).
Algumas IES oferecem mais de uma disciplina com enfoque Socioambiental de forma que, das
39 instituições com o curso de ciências contábeis, três delas apresentavam a disciplina com esse
enfoque mais de uma vez, são elas: UFPI, com as disciplinas Contabilidade Ambiental e Contabilidade
Responsabilidade Social; UESB, com as disciplinas Contabilidade Ambiental e Contabilidade Social;
UEG, com as disciplinas Contabilidade Ambiental e Responsabilidade Social.
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O Quadro 2 evidencia as IES encontradas com suas respectivas disciplinas com o enfoque
Socioambiental, bem como sua categoria classificada como obrigatória (OB) ou optativa (OP):
Quadro 2 – Conteúdos abordados pelas IES e sua modalidade
Nomenclatura
Regiões
Modalidade
da disciplina

IES

Regiões

Nomenclatura
Modalidade
da disciplina

IES

CA e RS

OP

UEG

CA

OP

UFG

UFPA

CSA

OB

UNEMAT

OB

UNIR

CGA

OB

UFMS

CA

OB

UERR

CRSA

OB

UFJF

CSA

OP

UFRR

CSA

OB

UFMG

RS

OP

UFAL

CA

OP

UFSJ

CA e CS

OP

UESB

CS

OP

UFU

CSA

OB

UESC

CA

OP

UFVJM

CS

OP

UFBA

CA

OP

UFF

CA

OB

UVA

CSA

OP

UFRJ

CS

OP

UFMA

BSA

OB

UFRRJ

CSA

OP

UEPB

SAC

OB

UniFESP

CEA

OB

UFCG

BS

OP

CS

OP

UFPB

CS

OP

USP
UFTPR

CA e CRS

OP

UFPI

CA

OP

FURG

CSA

OB

UERN

CS

OP

UFRGS

CARS

OB

UFERSA

CA

OB

UFSM

CA

OB

UFS

CSA

OP

UDESC

CA e BS

OB

UFT

CRS

OP

UFSC

Norte

Nordeste

CS

OP

UFAM

CAO

OP

BSA

Centro Oeste

Sudeste

Sul

Fonte: Dados da pesquisa
Somente as IES que oferecem disciplinas de Contabilidade Social e Ambiental de forma
obrigatória compuseram a amostra devido ao fato de que, dentre as optativas não é possível saber se, de
fato, as mesmas são ofertadas nem a sua periodicidade. Dessa forma, o protocolo da pesquisa seguiu o
roteiro apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Fluxo da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa
Das 16 IES ofertantes de disciplinas com enfoque em contabilidade socioambiental cinco não
apresentaram a descrição das ementas em seus sítios eletrônicos, somente as suas matrizes curriculares
e seus fluxogramas, nas quais não há a descrição dos conteúdos. São elas: Contabilidade Ambiental, na
Universidade Estadual Vale do Acaraú; Contabilidade Social e Ambiental, na Universidade Estadual de
Santa Cruz; Contabilidade Ambiental e Balanço Social, na Universidade Federal do Tocantins; Balanço
Social e Ambiental nas Empresas, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Sustentabilidade
Ambiental e Contabilidade, na Universidade Federal de São Paulo.
Devido a isso, a amostra foi composta somente com as 11 IES: UNIR, UERR, UFS, UFSM,
UFERSA, UFCG, UFJF, UNEMAT, UFMG, UERN, UFMS.
4. Resultados
Os resultados desta pesquisa levaram em conta as 11 IES que oferecem disciplinas relacionadas
à Contabilidade Social e Ambiental de forma obrigatória. O estudo de Calixto (2006), quando
realizado, verificou que, das 132 IES públicas ou particulares do curso de Ciências Contábeis, apenas
13 ofertavem disciplinas de caráter socioambiental, sendo que, apenas duas na modalidade obrigatória.
Assim, verifica-se um aumento gradativo na oferta de disciplinas dessa natureza pelas instituições.
Como finalidade deste estudo, foram analisados os conteúdos das disciplinas de CSA nas IES
da amostra. O Quadro 3 elucida tais descrições.
Quadro 3 – As IES com suas respectivas descrições das ementas
Disciplina
Balanço Social e
Ambiental das
Organizações

XV ENGEMA 2013

IES

Descritivo das ementas

UNIR

Empresa pública e cidadã. Responsabilidade social das empresas (RSE) e balanço social no Brasil.
Organizações empresariais em face da responsabilidade social das empresas no Brasil. Uma
descrição sucinta do balanço social francês, português, belga e brasileiro. Ética nas empresas e o
balanço social. Tópicos especiais sobre abordagens ambientais no balanço social.
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UERR

A Contabilidade como sistema de informação para a gestão de recursos ambientais. Ativos
ambientais: avaliação e depreciação, amortização e exaustão. Passivos ambientais: mensuração e
apropriação. Auditoria Ambiental. Relatórios contábeis ambientais.

UFS

Conceito. Objetivos. Campo de atuação. Plano de contas. Ativos e passivos, receitas e despesas,
ganhos e perdas. Balanço social. Balanço ambiental. DRE. DVA. Desenvolvimento sustentável.
Gestão ambiental.

UFSM

Contabilização eventos ambientais. Gestão ambiental. Contabilidade da Gestão Ambiental. Gastos,
ativos, passivos, despesas, receitas e custos ambientais. Divulgação e transparência de informações
ambientais. Indicadores ambientais e socioeconômicos.

Contabilidade
Ambiental e
Responsabilidade Social

UFERSA

Contabilidade ambiental: noções básicas. A contabilidade e o meio ambiente. Gestão empresarial e
desenvolvimento sustentável. Contabilização de eventos ambientais (ativo, passivo, receita, custo e
despesa ambiental). Formas de evidenciação da informação contábil (aspectos legais e limitações).
Auditoria ambiental. Relatórios socioambientais.

Contabilidade e
Educação Ambiental

UFCG

Contabilidade ambiental noções básicas. A contabilidade e o meio ambiente. Gastos ambientais.
Formas de evidenciação da informação contábil, aspectos legais e limitações.

Contabilidade e
Responsabilidade Social
e Ambiental

UFJF

Responsabilidade Social. Responsabilidade Ambiental. Projetos Sociais. Marketing Social.
Empreendedorismo Social. Noções de Contabilidade Social. Balanço Social. Modelos de Balanço
Social. Legislação Aplicável.

Contabilidade
Ambiental

Balanço Social: Abordagem introdutória. Como se elabora o Balanço social. Balanço Social: As
pessoas. Demonstração do valor Adicionado Bruto (DVA). Balanço Ecológico e Contabilidade
UNEMAT
Ambiental. Responsabilidade Social e Pública das Organizações. Experiências do Balanço Social
em outros países. Ind. Gestão e Excelência de pessoas do Balanço Social.
Contabilidade Social e
Ambiental
UFMG

Responsabilidade social das empresas: história e perspectivas teóricas. Contabilidade e balanço
social: origem, perspectivas de análise. Modelos institucionais de balanço social: IBASE, ETHOS,
Leis, outros. Plano de Conas Ambiental. Modelos contábeis: Demonstração do Valor Adicionado.
Demonstração do Valor Adicionado Interno. Demonstração dos Excedentes. Contabilidade e meio
ambiente: perspectivas e conceitos básicos. Regulação contábil: perspectivas teóricas e modelos de
regulação.

Contabilidade
Socioambiental

UERN

Meio Ambiente. Desenvolvimento sustentável. Ferramentas para a gestão de sustentabilidade.
Sistema de informação contábil-ambiental. Balanço social. Sustentabilidade empresarial. Gestão
de recursos naturais. Ativo, passivo, despesas e custos ambientais. Relatórios socioambientais.

Controladoria e Gestão
Ambiental

UFMS

Conceito da visão sistêmica de empresa. Gestão. Planejamento. Sistemas de informações.
Controle. Controladoria. CMS/ ABM/ABC. GECON. Gestão Ambiental. Sistemas de Informações
da Gestão Ambiental.

Fonte: Dados da pesquisa
Das 11 ementas verificadas, 27% delas apresentam a disciplina com a nomenclatura:
Contabiliade Ambiental; 18% delas com a nomenclatura: Contabilidade Social e Ambiental e as demais
se apresentaram com nomenclaturas diversas.
O estudo de Gomes et al. (2012) já apontava para diferenças entre nomenclaturas e conteúdos
das ementas entre IES de estados e regiões diferentes no âmbito da Controladoria Ambiental. Os
autores criticaram tais inconsistências ao afirmar que alguns aspectos importantes na formação do
profissional de Controladoria Ambiental são comprometidos. Além disso, acrescenta que na maior
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parte dos casos, os estudantes têm acesso a estes conteúdos apenas quando a disciplina é ofertada
(modalidade optativa). Além disso, o conteúdo das ementas varia entre as IES da amostra. Dessa
forma, os mesmos foram classificados nos subtemas: Contabilidade Ambiental (Plano de Contas e
Contabilizações), Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado (DVA), Desenvolvimento
Sustentável, Gestão Ambiental, Responsabilidade Social, Meio Ambiente e Indicadores Ambientais.
Devido A Tabela 1 aponta os principais conteúdos das disciplinas de Contabilidade
Socioambiental ensinados pelas IES pesquisadas.
Tabela 1 – Palavras-chave do conteúdo das disciplinas das IES
UFSM

UNEMAT

UNIR

Total

...

...

1

1

...

1

1

7

1

1

...

...

6

...

...

...

...

1

1

...

...

...

3

...

1

...

1

...

3

...

...

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

1

...

...

...

...

1

...

...

3

...

...

...

1

1

1

...

...

4

...

...

...

...

1

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

1

...

...

1

...

1

...

1

...

...

...

...

...

...

2

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

1

Projetos Sociais

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

1

Relatórios Socioambientais

1

1

...

1

...

...

...

...

...

...

...

3

Responsabilidade Ambienta

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

1

Responsabilidade Social

...

...

...

...

1

1

...

...

...

1

1

4

Sistemas de Informações Ambientais

1

...

...

...

...

...

1

...

...

...

...

2

Total geral

6

3

3

5

8

4

3

6

4

3

3

48

...

1

...

...

...

Balanço Ambiental

...

...

...

...

...

...

...

Balanço social

1

1

...

...

1

1

...

Contabilidade Ambiental

1

...

1

1

...

1

...

Contabilidade Social

...

...

...

...

1

...

...

Desenvolvimento sustentável

1

...

...

1

...

...

...

DVA

...

...

...

...

...

1

Empreendedorismo Social

...

...

...

...

1

Ética Empresarial

...

...

...

...

...

Evidenciação Ambiental

...

...

1

1

Gestão Ambiental

1

...

...

Gestão Empresarial

...

...

Indicadores Ambientais

...

...

Legislação Ambiental

...

Marketing Social

UFMS

1

UFMG

...

UFS

...

UFJF

1

UFERSA

2

UFCG

...

UERR

...

UERN

...

Auditoria Ambiental

Palavras / IES

Fonte: Dados da pesquisa
Os conteúdos mais abordados nas disciplinas das IES da amostra são Balanço Social e aspectos
relacionados à classificação das contas contábeis ambientais e com o reconhecimento e mensuração dos
eventos ambientais, com representatividade de 15%. Em 13% das ocorrências de discussões dos temas
pelas IES, verifica-se a Contabilidade Ambiental, e os conteúdos de Responsabilidade Social e Gestão
Ambiental, estão em 8% das IES. Os outros assuntos também são estudados em menores proporções
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pelas instituições como meio ambiente e impactos ambientais,
desenvolvimento sustentável e gestão ambiental.
Tabela 2 – IES com as suas regiões
IES

responsabilidade

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total

UERN

...

...

...

...

6

UERR

...

UFCG

...

3
...

...

...

3

...

...

UFERSA

...

3

5
...

...

...

...

UFJF

...

5

...

8

...

8

UFMG

...

...

...

4

...

3

UFS

3
...

...

4
...

...

...

...

...

6

UFSM

...

6
...

...
...

...

4

UNEMAT

3
...

...

...

...

4
...

3

...

...

3

4

48

UFMS

UNIR
Total

social,

6
...
3

...
6

20

6

12

3

Fonte: Dados da pesquisa
Pela análise do Tabela 2 constata-se que a região que apresenta a maior gama de assuntos em
discussão a respeito da temática estudada é Nordeste, com 42% e em seguida a região Sudeste, com
25% de IES com a temática de CSA.

Gráfico 3 – Gráfico dos conteúdos abordados por região
Fonte: Dados da pesquisa
A partir da análise do gráfico acima, destaca-se que há uma grande variedade quanto aos
assuntos tratados em cada região do país. Na região Nordeste o tema mais abordado é a Contabilidade
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. O Balanço Social, apresenta na região Norte e Sudeste
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como o contéudo mais tratado, e as regiões Sul e Centro Oeste expressam a mesma proporção para os
conteúdos que adotam.
De acordo com Araújo (2006), a quantidade de palavras-chave pode indicar o tema que está
sendo mais tratado. De acordo com a análise das ementas, observa-se que os aspectos relacionados à
Contabilidade Ambiental como plano de contas, mensuração e reconhecimento de eventos ambientais é
o mais tratado pelos Cursos de Ciências Contábeis que incluíram a temática ambiental em suas
matrizes curriculares.
5. Considerações Finais
Como resultados das consequências e avanços da degradação ambiental, houve um avanço da
consciência por parte dos governos e dos cidadãos em geral. Com isso, o papel da contabilidade, bem
como das demais áreas profissionais, é contribuir para solucionar os problemas ambientais. Este
processo tem como gênese a formação profissional, não somente em Ciências Contábeis como também
em todas as outras esferas.
Pela importância da Ciência Contábil nesse quesito, de fornecer informações que permitam os
usuários a tomarem decisões, analisou-se se os cursos oferecidos pelas IES federais e estaduais do país
contêm a disciplina de Contabilidade Socioambiental ou disciplinas correlatas em seu PPP e quais as
suas características.
A partir das análises, percebe-se que 39 IES do Brasil apresentam pelo menos uma disciplina
com o enfoque em Socioambiental. Dessas 39, 16 ofertam a disciplina com caráter obrigatório em sua
matriz curricular. Destas que compuseram a amostra, apenas 11 disponibilizaram as ementas das
disciplinas em seus endereços eletrônicos.
A partir dos resultados obtidos, constata-se que os conteúdos relacionados à Contabilidade
Socioambiental são poucos abordados nas IES, bem como sua oferta na modalidade obrigatória. Em
contrapartida, estes resultados representam avanços quando comparados aos de Calixto (2006) que
demonstrou, na ocasião de sua pesquisa, que apenas duas IES do país apresentavam esta característica.
Portanto, como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se investigar se fatores regionais
como clima, cultura, economia e outros provocam influência nos conteúdos abordados no âmbito
socioambiental pelas IES de diferentes regiões geográficas do país.
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SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DOS TERMINAIS INTERMODAIS DA
LOGÍSTICA DE GRÃOS DO BRASIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
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Resumo: O agronegócio brasileiro se destaca no comércio internacional, porém possui alguns problemas como a
concentração do modal rodoviário na matriz de transportes brasileira, que reduz a competitividade do setor. A
intermodalidade é uma solução para esse problema, pois utiliza vantagens de diversos modais de transporte. Além disso, a
intermodalidade deixa a logística mais sustentável reduzindo os impactos socioambientais das suas atividades. Os terminais
intermodais são os elos que permitem a intermodalidade, no entanto, estudos sobre a sustentabilidade dos terminais são
escassos. Essa pesquisa pretendeu preencher essa lacuna objetivando descrever a sustentabilidade socioambiental dos
terminais intermodais da logística de grãos do Brasil. Os objetivos específicos foram: levantar variáveis a respeito da
sustentabilidade socioambiental em terminais logísticos e identificar práticas de sustentabilidade socioambiental nos
terminais logísticos pesquisados. Essa pesquisa é um estudo multicasos com abordagem exploratória. A amostra foi
composta por 31 terminais intermodais brasileiros. Utilizou-se amostragem por conveniência. Levantaram-se variáveis nas
dimensões social e ambiental da sustentabilidade. As variáveis levantadas foram: segurança do trabalho, mitigação dos
congestionamentos no entorno dos terminais, prevenção e controle da contaminação do solo e gestão ambiental. Apurou-se
que os terminais estão priorizando práticas sociais, porém são necessários mais estudos para confirmar ou refutar os
resultados encontrados.
Palavras-chave: sustentabilidade socioambiental, logística intermodal, agronegócio, Brasil

Abstract: The Brazilian agribusiness excels in international trade, but it has some problems as the concentration of roads in
the country's transport matrix, which reduces the competitiveness of the sector. The intermodality is a solution to this
problem because it uses the advantages of various modes of transport. Moreover, intermodality becomes logistics more
sustainable by reducing the environmental impacts of its activities. Intermodal terminals are the links that allow
intermodality, however, studies about the sustainability of the terminals are scarce. This research intended to fill this gap
aiming to describe the socio-environmental sustainability of Brazil's grains logistics intermodal terminals. The specific
objectives were: to raise variables about socio-environmental sustainability in logistics terminals and to identify socioenvironmental sustainability practices in logistics terminals surveyed. This research is a multi-case study with an
exploratory approach. The sample was composed of 31 Brazilian intermodal terminals. The study used the following
variables: workplace safety, congestion mitigation in the terminals' neighborhoods, prevention and control of soil
contamination and environmental management. It was found that the terminals are prioritizing social practices, but further
studies are needed to confirm or refute the findings.
Key-words: socio-environmental sustainability, Intermodal logistics, agribusiness, Brazil
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1 INTRODUÇÃO
O agronegócio é um setor importante da economia brasileira. Em 2011, o Produto Interno Bruto
(PIB) desse setor foi de R$ 917, 65 bilhões. Essa cifra representou 22,15% do PIB brasileiro naquele
ano (CEPEA, 2013). As exportações do agronegócio representaram quase 40% das exportações totais
do país em 2012 (CONAB, 2013). O agronegócio, também, é o principal responsável pelo superávit da
balança comercial brasileira nos últimos anos (MAPA, 2012).
O agronegócio brasileiro, também, se destaca no comércio internacional. O Brasil é o quarto
maior país exportador de produtos agrícolas no mundo. No ano de 2011, suas exportações alcançaram a
cifra de 86,45 bilhões de dólares, o que correspondeu a 5% das exportações globais do setor naquele
ano (WTO, 2013).
Porém, apesar desses números expressivos, o agronegócio do país enfrenta diversos obstáculos
que diminuem sua eficiência como a concentração da matriz de transporte do país no modal rodoviário
(FLEURY; WANKE e FIGUEIREDO, 2007).
Esse desequilíbrio nos modais de transporte do Brasil é mais acentuado do que em outros países
com vasta extensão territorial e que são concorrentes do Brasil no mercado internacional de produtos
agrícolas como a Austrália, o Canadá, a China e os Estados Unidos (FLEURY; WANKE;
FIGUEIREDO, 2007; PADULA, 2008).
Essa concentração no uso do modal rodoviário prejudica a eficiência da logística do
agronegócio brasileiro, o que afeta a sua competitividade. Pois as características do transporte das
commodities brasileiras sinalizam para arranjos logísticos favoráveis aos modais hidro e ferroviário
(FLEURY; WANKE e FIGUEIREDO, 2007).
Devido às deficiências geradas pelo predomínio do modal rodoviário, o produto agrícola
brasileiro é onerado em cerca de 40% do seu valor. Esse desequilíbrio dos modais de transportes atinge
negativamente tanto a renda do produtor brasileiro quanto a renda dos consumidores, principalmente os
mais pobres, uma vez que eleva os preços dos produtos que formam a cesta básica (PADULA, 2008).
Desse modo, para que a logística do transporte dos produtos agrícolas seja competitiva e
eficiente, é necessário um amplo estudo que considere as vantagens e desvantagens de cada modal
(BOWERSOX; CLOSS e COOPER, 2007; FLEURY; WANKE e FIGUEIREDO, 2007).
Nesse contexto, emerge a importância da logística intermodal como alternativa para melhorar a
eficiência da logística de transporte brasileira. A logística de transporte intermodal consiste na
transferência de uma unidade de carga entre modais diferentes sem alteração da carga. O que permite a
combinação da maximização das vantagens e a minimização das desvantagens dos vários modais ao
longo do deslocamento das cargas. (FLEURY; WANKE; FIGUEIREDO, 2007).
Outra vantagem da logística intermodal é que ela é mais sustentável do que os demais modais
isolados. No aspecto ambiental, a logística intermodal é mais sustentável, porque utiliza uma
combinação de modais de transporte ao longo do trajeto da carga, geralmente usando modais que
emitem menos poluentes e gases causadores do efeito estufa como os modais ferroviário e o aquaviário
(DEY; LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011; ENG-LARSSON e KOHN, 2012; IANNONE, 2012).
Em relação ao aspecto social, a logística intermodal é mais sustentável, porque reduz o uso de
caminhões ao longo do transporte das cargas, o que contribui para a diminuição do tráfego nas rodovias
e vias dos centros urbanos, favorecendo a diminuição de acidentes no trânsito, redução dos ruídos e
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melhora o bem-estar da população que utiliza os acessos viários nas estradas e cidades (GOEL, 2009;
KONINGS; PRIEMUS e NIJKAMP, 2008; IANNONE, 2012).
Cada vez mais, assuntos relacionados à sustentabilidade estão ganhando maior atenção da
sociedade, academia, mídia e governos (MARREWIJK, 2003). Na logística de transporte, destacam-se
os temas da distribuição mais equilibrada dos modais de transporte e da internalização das
externalidades negativas do transporte (IANNONE, 2012).
Assim a intermodalidade se mostra como uma solução pertinente para os problemas de natureza
econômica, social e ambiental da logística no Brasil ao permitir que os serviços logísticos sejam mais
eficientes e sustentáveis através da combinação dos pontos fortes específicos de cada modal de
transporte (GOEL, 2009). O elo fundamental que permite a intermodalidade logística é o terminal
intermodal, que é o local onde ocorre a mudança do modal de transporte da carga. No entanto, a
operacionalização da logística intermodal é complexa e desafiadora (KONINGS; PRIEMUS e
NIJKAMP, 2008; LUN, 2011).
Porém, apesar dos terminais intermodais tornarem o transporte mais sustentável através da
intermodalidade, estudos sobre a sustentabilidade dos próprios terminais intermodais são escassos
(LUN, 2011).
Diante do exposto acima, a presente pesquisa levanta a seguinte problemática: como está a
sustentabilidade socioambiental dos terminais intermodais de grãos do Brasil? Desse modo, a presente
pesquisa é original e pretende preencher a lacuna existente na literatura sobre a sustentabilidade dos
terminais intermodais ao estudar a sustentabilidade socioambiental desses pontos-chaves para a
logística brasileira. Além disso, essa pesquisa procura contribuir para tornar a intermodalidade logística
ainda mais sustentável ao estudar a sustentabilidade socioambiental dos terminais intermodais.
Assim o objetivo geral da presente pesquisa é descrever a sustentabilidade socioambiental dos
terminais intermodais da logística de grãos do Brasil. Os objetivos específicos dessa pesquisa são:
levantar variáveis a respeito da sustentabilidade socioambiental em terminais logísticos e identificar
práticas de sustentabilidade socioambiental nos terminais logísticos pesquisados.
A presente pesquisa está inserida em um projeto maior denominado “Desempenho dos
Terminais Multimodais da Cadeia Logística de Grãos”, financiado pelo CNPq. Sendo que esse trabalho
é a primeira apresentação dos resultados do projeto referentes à temática da sustentabilidade.
2 LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

O paradigma dominante da logística tem sido a preocupação com aspectos econômicos. O
objetivo principal dos práticos e pesquisadores da área é organizar a logística de maneira que maximize
a sua lucratividade. O cálculo da rentabilidade das atividades logísticas inclui apenas os custos
econômicos oriundos das operações das empresas. Os custos mais amplos gerados por essas atividades,
custos ambientais e sociais, são excluídos do balanço financeiro, sendo amplamente ignorados até
recentemente (MCKINNON et al, 2010; MURPHY e POIST, 2002).
Porém, por volta dos últimos anos do século XX, essa situação começa a mudar, pois a partir
desse período existe uma preocupação crescente da sociedade e dos governos com os assuntos
relacionados ao desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, as empresas estão sob pressão para
reduzir os impactos socioambientais de suas operações logísticas. A natureza desses impactos é
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diversa, em termos da gama das externalidades da logística e a abrangência em que os seus efeitos
adversos são experimentados (IANNONE, 2012; MARREWIJK, 2003; MCKINNON et al, 2010).
As externalidades negativas são os efeitos adversos das ações de um agente sobre o bem-estar
de outros que não participam dessa ação (MANKIW, 2005). No caso da logística, as externalidades
negativas são os efeitos adversos do transporte, que geram custos externos que não são cobertos pelos
usuários dessa atividade (IANNONE, 2012).
Algumas das externalidades negativas causadas pela logística de transporte são: poluição do ar,
geração de ruídos e vibrações, congestionamentos nas vias, acidentes de trânsito, danos nos
ecossistemas biológicos decorrentes do transporte de mercadorias perigosas e emissão de gases
causadores das mudanças climáticas (DEY; LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011; IANNONE, 2012;
MCKINNON et al, 2010).
Além do mais, os efeitos dessas externalidades negativas não são limitados aos locais onde
ocorrem esses problemas. Pelo contrário, esses danos são sentidos regionalmente, muitas vezes
atravessando fronteiras nacionais como no desmatamento de florestas, contaminação de recursos
hídricos e lavouras distantes da fonte de poluição. E os efeitos cumulativos dessas externalidades,
também, são sentidos em nível global como nos fenômenos da destruição da camada de ozônio e das
mudanças climáticas (SZYLIOWICZ, 2003).
Desse modo, com a finalidade de reverter esses problemas, os sistemas de logística sustentáveis,
além de se preocuparem com a eficiência da movimentação de mercadorias, levam em conta os
impactos ambientais e sociais das suas operações. Assim, os objetivos da logística sustentável não se
limitam apenas a aspectos econômicos, tais como a minimização de despesas ou maximização de
lucros, mas também se referem aos efeitos mais amplos da logística no bem-estar social,
principalmente relacionados às externalidades negativas (GOEL, 2009; IANNONE, 2012; KONINGS;
PRIEMUS e NIJKAMP, 2008; MCKINNON et al, 2010; SZYLIOWICZ, 2003).
Desse modo, é importante que os gestores da logística das empresas compreendam que as
decisões cotidianas do seu trabalho têm o potencial de afetar positiva ou negativamente milhões de
pessoas envolvidas nas suas atividades (DEY; LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011). Segundo o
Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, a logística pode produzir até 75% da
pegada de carbono de uma empresa (COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PROFESSIONALS, 2008).
Assim, o desafio da logística sustentável é minimizar esses impactos negativos e alcançar
vantagens logísticas através da redução dos custos internos e externos das operações de distribuição e a
melhoria do nível de serviço (IANNONE, 2012).
A literatura sobre logística sustentável é limitada e relativamente jovem, mas é um assunto que
evolui rapidamente (MCKINNON et al, 2010; SEURING e MULLER, 2008). Em uma revisão da
literatura sobre o tema, Aronsson e Brodin (2006) pesquisaram os artigos de dez periódicos acadêmicos
sobre logística, gestão da cadeia de suprimentos e transporte ao longo do período de 1995 até 2004 e
constaram que apenas 45 trabalhos de 2.026, ou seja, somente 2,2% do total de artigos desses jornais
abordaram questões ambientais. Esse número mostra que as questões ambientais foram tratadas
marginalmente pela academia durante o período pesquisado.
Abukhader e Jönson (2004), também, analisaram a literatura sobre logística sustentável e
apuraram que os trabalhos da área se preocupam mais sobre o impacto do meio ambiente na logística
ao invés de pesquisarem sobre o impacto da logística sobre o meio ambiente. Além disso, os autores
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apontam que a maior parte dos estudos sobre logística sustentável foi publicada em periódicos
científicos não relacionados à logística.
Em outra revisão da literatura, Seuring e Muller (2008) buscaram todos os trabalhos publicados
em periódicos acadêmicos relacionados à sustentabilidade da gestão da cadeia de suprimentos, com
exceção de artigos sobre logística reversa, entre os anos de 1994 e 2007. Os autores apuraram que a
produção de artigos sobre o tema triplicou no período entre os anos de 2001 até 2007 em comparação
ao período de 1994 até 2000. O que mostra que a temática da sustentabilidade começou a receber mais
atenção recentemente pelos pesquisadores do campo da cadeia de suprimentos e áreas afins como a
logística.
Ainda segundo Seuring e Muller (2008), a literatura da área da cadeia de suprimentos é
concentrada apenas nas dimensões ambiental e econômica da sustentabilidade, que representaram
aproximadamente três quartos dos artigos científicos no período pesquisado pelos autores. Desse modo,
percebe-se que a dimensão social e de maneira mais ampla, o tripé da sustentabilidade, estão sendo
negligenciados pela literatura da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos.

2.1 TRANSPORTE, INTERMODALIDADE E SUSTENTABILIDADE

Szyliowicz (2003) argumenta que os sistemas de transporte foram planejados e construídos de
encontro aos princípios da sustentabilidade. Segundo o autor, o setor de transportes consome grandes
quantidades de materiais de todos os tipos. São necessárias milhões de toneladas de concreto e aço para
a construção de estradas, aeroportos e outras instalações relacionadas aos transportes. E, também,
milhões de toneladas de plástico e metais ferrosos são utilizados para a construção dos veículos que
utilizam a infraestrutura de transportes.
Além disso, o setor de transporte é baseado em recursos não renováveis sob a forma de
combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Globalmente, o setor consome mais de 60% do total
de produtos de petróleo do mundo (SZYLIOWICZ, 2003).
Existem três tipos de poluição causada pelo uso de combustíveis fósseis. A primeira é a
poluição atmosférica gerada localmente pela emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos não
queimados e dióxido de carbono (CO2) provocado por veículos motorizados. Estudos têm demonstrado
que o transporte é responsável por quase 90% das emissões de monóxido de carbono e uma grande
percentagem de outros poluentes. Isto é particularmente evidente nas grandes cidades em todo o
mundo. A poluição atmosférica é responsável por diversas doenças como problemas respiratórios e até
mesmo câncer (no caso das emissões de hidrocarbonetos como o benzeno). A segunda preocupação é a
poluição sonora, que causa dano psicológico e fisiológico sobre as pessoas. A terceira preocupação é a
poluição da água e do solo, que é causada indiretamente pela infiltração de combustíveis e outros
produtos contaminantes nos aeroportos, terminais, garagens, postos de abastecimento, hidrovias e
outras instalações similares (MCKINNON et al, 2010; SZYLIOWICZ, 2003).
Além disso, o uso de combustíveis fósseis emite gases como monóxido de carbono (CO) e
dióxido de carbono (CO2). Tais gases causam o efeito estufa na atmosfera terrestre, que contribuem
para alterações no clima, principalmente o aquecimento das temperaturas, em escala global (DEY;
LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011; MCKINNON et al, 2010).
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O Fórum Econômico Mundial estima que o setor de logística e transporte tenha uma pegada de
carbono de cerca de 2.800 mega-toneladas de CO2. O modal rodoviário tem a maior parcela, sendo
responsável por 57% das emissões totais, o modal aquaviário aparece em seguida com 18% do total. Os
demais modais são responsáveis pelos 25% restantes da pegada de carbono da logística de transporte
(WORLD ECONOMIC FORUM, 2009).
Apesar desses dados, Dey, Laguardia e Srinivasan (2011) afirmam que o transporte rodoviário
não é o modal de transporte menos eficiente em termos de emissão de carbono. Avaliado em termos da
intensidade de emissões de carbono por tonelada de carga transportada, o modal aéreo é mais intensivo
em carbono do que modal rodoviário. A quantidade de combustível consumido, ou seja, a quantidade
de CO2 emitida é muito sensível a fatores de carga do veículo. Desse modo, os caminhões consomem
mais do que o dobro de combustível que o modal ferroviário em termos de kilograma transportado por
kilômetro rodado (DEY; LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011).
Em geral, quando se avalia a quantidade de tonelagem que cada modal pode transportar, os
modais que menos consomem carbono no comércio internacional são os modais ferroviário e marítimo,
pois a concentração de carbono desses tipos de transporte é de aproximadamente um sexto da
concentração do modal rodoviário e cerca de um centésimo da concentração de CO2 encontrada no
modal aéreo (WORLD ECONOMIC FORUM, 2009).
Para Iannone (2012), o setor de transportes não é eficiente, pois os seus preços não refletem
todos os custos causados pelos seus usuários e que afetam negativamente a sociedade. Os custos de
transporte podem ser divididos em custos privados ou internos e custos externos ou externalidades.
Os primeiros tipos de custo são diretamente cobertos pelos usuários do sistema de transporte,
enquanto que as externalidades são impostas sobre os outros ao não serem cobertas pelos usuários de
transporte. A soma dos custos privados e externos resulta no custo social dos transportes, que deve ser
o preço ideal a ser cobrado nos serviços de transportes (EUROPEAN COMISSION, 2008; IANNONE,
2012).
Desse modo, as externalidades negativas causadas pelo transporte são reconhecidas como um
problema crítico em diversos países. Entre todos os modais de transporte, o modal rodoviário é
responsável pela maior parte dos custos externos dos transportes. Mas apesar desse fato, esse é o modal
mais utilizado no transporte de cargas (IANNONE, 2012).
Segundo Szyliowicz (2003), tornou-se evidente nos últimos anos que um sistema de transporte
desequilibrado no uso dos modais, não integrado e com os modais descoordenados é ineficiente para
atender às necessidades da economia, muito menos atender as dimensões ambiental e social da
sustentabilidade. Pois não é possível atender as demandas crescentes de movimento de quantidades
cada vez maiores de frete com o atual estado da logística de transportes. Além disso, como observado
anteriormente, este sistema possui estrangulamentos e impõe custos sociais e ambientais pesados sobre
as populações em diversos lugares mundo afora.
Assim, há uma necessidade de buscar formas de desenvolvimento de soluções de transporte que
utilizam as vantagens técnicas e comerciais de cada modalidade, de modo a criar um sistema de
transporte intermodal que minimiza os impactos negativos e maximiza os pontos positivos ao aumentar
a produtividade em termos econômicos, sociais e ambientais dos sistemas de transporte. Tal sistema
seria caracterizado por ligações eficientes, possibilidade de escolhas dos modais pelos usuários do
transporte, coordenação entre modos e de cooperação entre o governo em todos os níveis e do setor
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privado (DEY; LAGUARDIA e SRINIVASAN, 2011; IANNONE, 2012; MCKINNON et al, 2010;
SZYLIOWICZ, 2003).
A intermodalidade se refere à movimentação de cargas em unidades de carregamento
padronizados, que utiliza duas ou mais modalidades de transporte (IANNONE, 2012).
Desse modo, a transferência do transporte rodoviário para a intermodalidade é uma meta
política visada em vários países, particularmente a intermodalidade através do transporte terrestre
(IANNONE, 2012).
Apesar das vantagens mostradas da intermodalidade logística, ela é de difícil implementação,
devido a diversas barreiras. Segundo Szyliowicz (2003), devido à sua história, cada modal de
transporte possui as suas próprias estruturas, culturas, eleitorados e interesses poderosos, que se
beneficiam com o foco das políticas em modais únicos. Parlamentos e governos em vários países são
sensíveis a estes grupos de interesse em defesa a algum modal de transporte.
Assim, enquanto há forças poderosas que suportam cada modal, existem poucos grupos
intermodais politicamente eficazes. Desse modo, o equilíbrio do poder continua fortemente em favor de
modais específicos, especialmente o modal rodoviário.
Além disso, existe uma cultura particular em dividir o transporte em modais, que está
profundamente enraizada na maioria das organizações governamentais. Nestas condições, é difícil
esperar que os atores e agências de transporte trabalhem em conjunto de modo a criar um sistema
intermodal eficiente e eficaz, a nível local, regionalmente ou nacionalmente. Assim, ultrapassar estas
barreiras continua a ser um desafio que não será rapidamente superado (ALT et al., 1997).
A criação de um sistema intermodal sustentável, também, exigirá desenvolvimentos
significativos em áreas como tecnologia, política, legislação e regulamentação, infraestrutura e recursos
humanos. Especificamente, o aperfeiçoamento da coordenação e desenvolvimento de novos padrões de
transporte que visam a intermodalidade vai precisar da criação de diferentes mecanismos de políticas e
o desenvolvimento de pessoal que possua as habilidades necessárias para construir coalizões e para
desenvolver e implementar novas tecnologias (SZYLIOWICZ, 2003).

2.2 TERMINAIS INTERMODAIS SUSTENTÁVEIS

Os terminais intermodais são uma parte vital da infraestrutura de transporte, porque eles são os
elos que integram os diferentes modais de transporte, permitindo a intermodalidade logística (LUN et
al., 2008). Os terminais logísticos têm evoluído sua função de um simples ponto de movimentação de
carga para desempenhar o papel de centro de distribuição que serve como eixo do transporte nas
cadeias de fornecimento (ALMOTAIRI e LUMSDEN, 2009).
Por isso, o terminal logístico se torna uma interface entre as áreas de produção e consumo,
atraindo a atenção dos usuários dos serviços de transporte. Os terminais logísticos, também, ligam
atores-chave na cadeia transporte internacional de cargas, tais como carregadores, usuários do
transporte de carga e operadores de transporte intermodal (LUN, 2011).
A utilização dos terminais intermodais traz diversos benefícios para o transporte de cargas
(GOEL, 2009; KONINGS; PRIEMUS e NIJKAMP, 2008; IANNONE, 2012). Em relação aos aspectos
econômicos e operacionais, Dekker et al. (2009) apuraram, através de simulações com dados logísticos
de empresas reais, que as empresas que enviam suas cargas para terminais intermodais diminuem os
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seus custos de armazenamento e reduzem o tempo de resposta do transporte para os destinatários finais
das cargas.
Os terminais intermodais, também, oferecem vantagens socioambientais, porque eles
possibilitam que os deslocamentos de cargas combinem os pontos fortes específicos de cada modal de
transporte ao longo do trajeto do frete, diminuindo as externalidades negativas causadas pelo transporte
de carregamentos, as quais foram abordadas anteriormente (KONINGS; PRIEMUS e NIJKAMP, 2008;
IANNONE, 2012).
Porém, apesar dos terminais intermodais possibilitarem que a logística de transporte seja mais
sustentável, os estudos que tratam da sustentabilidade dos próprios terminais intermodais são escassos,
aliás, essa lacuna também se estende sobre a sustentabilidade dos terminais logísticos em geral (LUN,
2011). A presente pesquisa encontrou apenas três estudos sobre essa temática. Essas pesquisas serão
apresentadas a seguir.
Rijsenbrij e Wieschemann (2011), em seu estudo teórico, afirmam que o planejamento,
construção e operacionalização dos terminais logísticos usualmente apenas focam na minimização dos
custos de investimento ao invés de considerarem a minimização dos custos operacionais anuais dos
terminais. Consequentemente, os aspectos da sustentabilidade, principalmente os efeitos das
externalidades negativas das operações, não recebem a devida importância dos gestores dos terminais
logísticos.
No entanto, os autores argumentam que o esforço de tornar os terminais logísticos mais
sustentáveis pode contribuir para melhorar as operações desses terminais. Essas medidas são redução
do uso de energia, eco-eficiência da construção e operação dos terminais e utilização de instalações
mais duráveis.
Sobre a redução do uso de energia, os terminais podem adotar medidas como utilizar fontes de
energias renováveis nos seus equipamentos, aproveitar a iluminação solar nas suas instalações, evitar o
desperdício de energia no uso de equipamentos, etc. A respeito da eco-eficiência da construção e das
operações, os terminais podem utilizar equipamentos ambientalmente corretos para reduzir emissão de
ruídos e poluição, melhor utilização da área de trabalho e adoção de abordagens de cunho sócio-técnico
como administração participativa e métodos de controle de custo. Em relação à utilização de
instalações mais duráveis, os terminais podem ser construídos com materiais renováveis, concretos de
alta qualidade, estruturas de madeira e painéis de vidro – tais materiais podem aumentar o tempo de
vida e reduzir os custos de manutenção dos terminais. Além disso, o uso de componentes modulares na
construção permite que os terminais sejam expandidos futuramente sem grandes modificações
(RIJSENBRIJ e WIESCHEMANN, 2011).
Em outra pesquisa de natureza empírica, Lun (2011) analisou a associação da adoção de
práticas ambientalmente corretas com o desempenho operacional e econômico de um grupo sediado em
Hong Kong, que controla terminais logísticos portuários em vinte e cinco países e é a maior empresa do
mundo nesse setor.
Nesse estudo, as práticas ambientalmente corretas foram divididas em três grupos: cooperação
com parceiros da cadeia de suprimentos, operações ambientalmente corretas e apoio da administração
interna. O desempenho econômico-operacional foi medido pela movimentação de cargas em toneladas,
lucros e custos operacionais dos terminais.
O referido autor comparou o desempenho econômico-operacional do grupo empresarial
analisado com outros seis competidores de mesmo porte em dois períodos: antes e depois da adoção
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das práticas ambientalmente corretas. Apurou-se que o grupo asiático melhorou significativamente seu
desempenho econômico-operacional após adotar práticas ambientalmente corretas.
Em outra pesquisa de cunho teórico no Brasil, Pascal (2011) elaborou uma estrutura de
indicadores para a gestão e relato da sustentabilidade do Porto de Santos (SP) com base em indicadores
já utilizados pelo porto. A elaboração dos indicadores foi fundamentada no GRI - Global Reporting
Initiative, grupo internacional composto por especialistas que buscam desenvolver normas globais de
elaboração de relatórios de sustentabilidade.
Desse modo, Pascal (2011) desenvolveu indicadores voltados para as três dimensões da
sustentabilidade: ambiental, econômico e social. Os indicadores econômicos foram divididos nos
temas: influência econômica local e influência econômica nacional. Os indicadores ambientais foram
segmentados nos temas: consumo de recursos naturais, geração de resíduos, emissões eventuais,
emissões contínuas, impactos sobre a biodiversidade e conformidade legal. E os indicadores sociais se
dividiram nos temas: segurança do trabalho, condições de trabalho, influência sobre a comunidade e
proteção contra a corrupção (PASCAL, 2011).
3 METODOLOGIA

O presente estudo é de natureza qualitativa. A abordagem utilizada para a pesquisa foi
exploratória, em geral empregada quando se quer conhecer mais sobre determinado assunto (HAIR et
al., 2005). Escolheu-se essa abordagem porque a presente pesquisa pretende estudar o assunto pouco
conhecido da sustentabilidade socioambiental em terminais logísticos.
O tipo de metodologia de procedimento é o estudo multicaso. Escolheu-se a técnica multicasos
porque ela é utilizada quando a pesquisa é restrita a determinado número de unidades, nessa pesquisa
são os terminais intermodais de grãos do Brasil. (COLLIS e HUSSEY, 2005).
A amostra da pesquisa é classificada como amostra não-probabilística por conveniência. Hair et
al. (2005) afirmam que esse tipo de amostra não é estatisticamente representativa da população à qual
pertence. Assim não é possível fazer generalizações para a população com os resultados obtidos das
pesquisam que utilizam esse tipo de amostragem.
A amostra da pesquisa é composta por trinta e um terminais intermodais da cadeia logística de
grãos do Brasil. Essa amostra abrangeu todas as grandes cinco regiões do Brasil: 8 terminais na região
Centro-Oeste; 7 terminais na região Sul; 5 terminais na região Nordeste; 8 terminais na região Sudeste;
e 3 terminais na região Norte.
A coleta de dados foi realizada utilizando fontes primárias. Os dados foram coletados por meio
de questionários semi-estruturados aplicados em entrevistas com gerentes dos terminais intermodais. A
análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva com o uso de tabela de frequências.
As variáveis utilizadas na pesquisa são mostradas no quadro 1. Elas são práticas de
sustentabilidade socioambiental realizadas pelos terminais logísticos e estão divididas em duas
dimensões da sustentabilidade: social e ambiental. São duas variáveis relacionadas à dimensão
ambiental e duas variáveis relacionadas à dimensão social. Essas variáveis foram fundamentadas na
revisão teórica mostrada anteriormente.
Todas as variáveis de pesquisa são dummies. No quadro 2, apresenta-se as categorias de cada
variável.
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Quadro 1 - Variáveis de pesquisa: Práticas de sustentabilidade socioambiental
Dimensão

Variáveis

Referências

Procedimentos relativos aos
Dyllick e Hockerts, 2002; Marrewijk,
danos às instalações e segurança
2003; Pascal, 2011
do trabalho
Social
Lun, 2011; McKinnon et al., 2011;
Konings, Priemus e Nijkamp, 2008;
Ianonne, 2012; Szyliowicz, 2003

Conflitos nos acessos viários

Prevenção e controle
contaminação do solo

da

Barbieri, 2010; Ianonne, 2012;
McKinnon et al., 2011; Pascal, 2011;
Szyliowicz, 2003

Ambiental
Gestão Ambiental

Barbieri, 2010; Lun, 2011; McKinnon
et
al.,
2011;
Rijsenbrij
e
Wieschemann, 2011

Fonte: Elaborado pelos autores.
Quadro 2 – Descrição das categorias das varáveis de pesquisa
Variáveis

Categorias
Não pratica

Procedimentos relativos aos Existência de equipe de primeiros socorros
danos às instalações e
Existência de equipe de resgate e rescaldo
segurança do trabalho
Existência de equipe de primeiros socorros e de equipe de resgate e
rescaldo
Existência de congestionamentos e problemas de capacidade nas vias do
entorno
Conflitos nos acessos viários

Existência de estacionamento adequado no terminal ou área destinada
para esse fim no entorno do terminal, mas ainda ocorre
congestionamentos e problemas de capacidade nas vias do entorno
Existência de estacionamento adequado no terminal ou área destinada
para esse fim no entorno do terminal (sem congestionamentos)
Não pratica
Existência de tratamento dos resíduos de oficinas de manutenção de
equipamentos

Prevenção e controle
contaminação do solo

da Relatório de vazamentos de tanques de armazenamento ou tanque de
combustíveis
Existência de tratamento dos resíduos de oficinas de manutenção de
equipamentos e relatório de vazamentos de tanques de armazenamento
ou tanque de combustíveis

Gestão Ambiental
XV ENGEMA 2013

Não pratica
10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Atende às normas legais estabelecidas
É superior às normas legais e está associado à redução de custos ou
geração de receitas para o terminal.
É superior às normas legais e prevê em prevenção à poluição e/ou
produção melhoria contínua baseada mais limpa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

As primeiras duas variáveis dos quadros 1 e 2 estão relacionadas com a dimensão social dos
terminais intermodais. A variável Procedimentos relativos aos danos às instalações e segurança do
trabalho se refere ás condições de trabalho dos funcionários desses terminais.
A variável Conflitos nos acessos viários caracteriza como os terminais intermodais estão
lidando com o fluxo de veículos nas suas instalações, fator com potencial de gerar externalidades
negativas ás comunidades próximas desses terminais.
A terceira e quarta variável dos quadros 1 e 2 envolvem a dimensão ambiental da
sustentabilidade dos terminais intermodais pesquisados. A variável Prevenção e controle da
contamdinação do solo se refere às ações que os terminais adotam para evitarem contaminar o solo
dentro de suas propriedades. E a variável Gestão ambiental mostra o nível da administração dos
recursos naturais dos terminais pesquisados.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nessa parte, serão apresentados os resultados agregados das entrevistas realizadas com os
gerentes dos terminais intermodais da logística de grãos do Brasil. Esses resultados consistem da
frequência das práticas socioambientais encontradas nos terminais intermodais pesquisados e são
mostrados na tabela 1.
Tabela 1 – Frequência das práticas de sustentabilidade socioambiental dos terminais
Variáveis

Categorias

%

Não pratica

25,8

Procedimentos relativos aos Existência de equipe de primeiros socorros
danos às instalações e
segurança do trabalho
Existência de equipe de resgate e rescaldo

0
25,8

Existência de equipe de primeiros socorros e de equipe de resgate e
48,4
rescaldo
Conflitos nos acessos viários

XV ENGEMA 2013

Existência de congestionamentos e problemas de capacidade nas vias do
16,1
entorno

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Existência de estacionamento adequado no terminal ou área destinada
para esse fim no entorno do terminal, mas ainda ocorre 19,4
congestionamentos e problemas de capacidade nas vias do entorno
Existência de estacionamento adequado no terminal ou área destinada
64,5
para esse fim no entorno do terminal (sem congestionamentos)
Não pratica

54,8

Existência de tratamento dos resíduos de oficinas de manutenção de
6,5
equipamentos
Prevenção e controle
contaminação do solo

da

Relatório de vazamentos de tanques de armazenamento ou tanque de
6,5
combustíveis
Existência de tratamento dos resíduos de oficinas de manutenção de
equipamentos e relatório de vazamentos de tanques de armazenamento 32,3
ou tanque de combustíveis

Gestão Ambiental

Não pratica

28,78

Atende às normas legais estabelecidas

50

É superior às normas legais e está associado à redução de custos ou
3,22
geração de receitas para o terminal.
É superior às normas legais e prevê em prevenção à poluição e/ou
18
produção melhoria contínua baseada mais limpa.

Fonte: Elaborado pelos autores.
Em relação à dimensão social da sustentabilidade, a respeito da prática de possuir
procedimentos relativos aos danos às instalações e segurança do trabalho; 25,8% dos terminais
logísticos intermodais pesquisados disseram que não realizam essa prática, nenhum terminal afirmou
que possui apenas equipe de primeiros socorros; 25,8% dos terminais logísticos pesquisados disseram
ter uma equipe de resgate e rescaldo e 48,4% dos terminais pesquisados afirmaram que possuem tanto
equipes de primeiros socorros quanto equipes de resgate e rescaldo.
Desse modo, de acordo com as respostas dos gerentes desses terminais, verifica-se que
praticamente três quartos dos terminais realiza alguma prática que visa à segurança do trabalho nas
suas instalações, sendo que quase metade dos terminais desempenha a segurança no trabalho de forma
completa ao possuir os dois tipos de equipes possíveis para essa prática.
Sobre a questão dos conflitos nos acessos viários; 16,1% dos terminais logísticos pesquisados
afirmaram que existem congestionamentos e problemas de capacidade nas vias do entorno das suas
instalações. 19,4% dos terminais pesquisados disseram que possuem estacionamento adequado ou área
destinada para esse fim no seu entorno, mas ainda ocorrem congestionamentos e problemas de
capacidade nas vias do entorno das suas instalações. 64,5% dos terminais pesquisados afirmaram que
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possuem estacionamento adequado ou área destinada para esse fim no entorno do terminal e que não
existem congestionamentos.
Assim, baseado nas respostas dos terminais, percebe-se que a grande maioria dos terminais
procura mitigar os impactos negativos trazidos pelo trânsito de veículos pesados às comunidades
vizinhas as suas instalações por meio da construção de estacionamentos e áreas de movimentação de
veículos, embora alguns terminais não sejam capazes de eliminar congestionamentos nas vias do seu
entorno.
Em relação à dimensão ambiental da sustentabilidade, sobre a prática da prevenção e controle
da contaminação do solo; 54,8% dos terminais logísticos disseram que não realizam essa prática; 6,5%
dos terminais pesquisados afirmaram que realizam o tratamento dos resíduos de oficinas de
manutenção de equipamentos; também 6,5% dos terminais pesquisados disseram que realizam relatório
de vazamentos de tanques de armazenamento ou tanques de combustíveis; e 32,3% dos terminais
logísticos pesquisados afirmaram que realizam tanto o tratamento dos resíduos de oficinas de
manutenção de equipamentos quanto elaboram relatórios de vazamentos de tanques de armazenamento
ou tanque de combustíveis. Desse modo, de acordo com essas respostas, pouco mais da metade dos
terminais não realizam a prevenção e controle da contaminação do solo nas suas instalações. No
entanto, do restante dos terminais que realizam tal prática, a maior parte desse grupo realiza a
prevenção e controle da contaminação do solo de forma completa.
A respeito do nível de gestão ambiental; 28,78% dos terminais logísticos pesquisados disseram
que não possuem nenhum tipo de gestão ambiental; 50% dos terminais pesquisados afirmaram que sua
gestão ambiental apenas atende às normas legais estabelecidas; 3,22% dos terminais intermodais
pesquisados afirmaram que sua gestão ambiental é superior às normas legais e está associado à redução
de custos ou geração de receitas para o terminal; e 18% dos terminais disseram que sua gestão
ambiental é superior às normas legais e prevê em prevenção à poluição e/ou produção melhoria
contínua baseada mais limpa.
Assim, com base nessas repostas, verifica-se que aproximadamente três quartos dos terminais
possuem gestão ambiental, porém a gestão ambiental apenas atende a legislação vigente em metade dos
terminais pesquisados. Somente a minoria dos terminais logísticos pesquisados, aproximadamente um
quinto dos terminais, possui gestão ambiental mais desenvolvida.

5 CONCLUSÕES
O agronegócio brasileiro se destaca no comércio internacional e na economia do país, porém ele
possui alguns problemas como a concentração do modal rodoviário na matriz de transporte brasileira, o
que gera ineficiências para o setor, reduzindo sua competitividade.
A intermodalidade se apresenta como uma solução adequada para esse problema ao possibilitar
utilizar as vantagens de diversos modais de transporte ao longo do deslocamento das cargas. Além
disso, essa superioridade da logística intermodal não está apenas restrita ao aspecto econômico, uma
vez que a intermodalidade, também, torna a logística mais sustentável ao reduzir os impactos
socioambientais das suas atividades.
Os terminais intermodais são os elos que permitem a intermodalidade logística ao serem os
locais onde ocorre a transferência das cargas em diferentes modais de transportes. Desse modo, os
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terminais intermodais são pontos estratégicos para a sustentabilidade da logística de transportes, mas
apesar dessa importância, os estudos sobre a sustentabilidade dos terminais são escassos na literatura.
Assim a presente pesquisa procurou expandir a literatura sobre esse tema por meio de um
estudo exploratório utilizando uma amostra de abrangência nacional como passo inicial para
compreender esse assunto negligenciado. O estudo levantou quatro variáveis na literatura para
descrever a sustentabilidade socioambiental dos terminais intermodais da logística de grãos do Brasil.
Essas variáveis estão relacionadas á segurança de trabalho nos terminais, mitigação das externalidades
causadas pelo tráfego de caminhões no entorno dos terminais, prevenção e controle da contaminação
do solo dos terminais e nível da gestão ambiental dos terminais.
Apurou-se que os terminais intermodais pesquisados estão priorizando as práticas da dimensão
social, que são voltadas aos seus públicos interno (funcionários) e externo (comunidades vizinhas), pois
se verificou que a maioria dos terminais, pelo menos três quartos, está realizando as duas práticas
sociais levantas nessa pesquisa: segurança no trabalho e medidas para evitar congestionamentos nas
vias no entorno dos terminais.
Já os resultados sobre as práticas da dimensão ambiental da sustentabilidade mostram que
pouco mais da metade dos terminais pesquisados não realizam nenhuma medida de prevenção e
controle da contaminação do solo. E que aproximadamente três quartos dos terminais possuem gestão
ambiental, porém aproximadamente 70% desses terminais apenas cumprem as normas legais vigentes.
Esses dados mostram que as práticas ambientais não estão sendo adotadas com tanta ênfase quanto às
práticas sociais.
Esses resultados são um esforço de pesquisa inicial, uma vez que se utilizou uma abordagem
exploratória para começar a entender o fenômeno da sustentabilidade socioambiental em terminais
logísticos. E como a sustentabilidade é um tema complexo de natureza multidisciplinar e
multidimensional, além de que esse estudo utilizou uma amostra por conveniência, embora com
abrangência nacional, são necessários mais estudos para confirmar ou refutar os resultados
encontrados, além de expandir os assuntos da sustentabilidade tratados nessa pesquisa.
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Resumo: Em 1987 foi homologado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), um conjunto de normas
dedicado a estabelecer procedimentos para classificação e amostragem de resíduos sólidos, as quais foram revisadas em
2004. O presente trabalho visou fazer uma discussão da aplicação das normas de classificação de resíduos, tendo como
objeto de estudo, além das normas, os laudos de classificação de resíduos emitidos por oito prestadores de serviço da região
metropolitana de São Paulo - SP, de forma anônima e aleatória. A metodologia utilizada neste estudo é descritiva, com
aplicação de análise de conteúdo. O procedimento foi pautado em um roteiro elaborado a partir das etapas do processo de
classificação apresentado na norma NBR 10004. Considerou também as informações apresentadas e identificadas nas
normas como sendo necessárias a serem informadas nos laudos de classificação, a partir das demais normas que fazem parte
do processo de classificação (NBR 10005, NBR 10006 e NBR 10007). Posteriormente, os laudos foram confrontados com
os requisitos identificados. Os resultados foram apresentados e analisados visando avaliar o atendimento aos requisitos
normativos de classificação.
Palavras-chave: ABNT, Classificação, Laudo de classificação, Resíduos.
Abstract: In 1987 it was approved by the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), a set of standards
dedicated to establishing procedures for classification and sampling of solid waste, which were revised in 2004. This study
aims to make a discussion of the application of classification standards of waste, with the object of study beyond the
standards, the reports waste classification issued by eight service providers in the metropolitan region of São Paulo - SP,
anonymously and random. The methodology used in this study is descriptive, using content analysis. The procedure was
guided by a roadmap drawn from the steps of the classification process presented in NBR 10004. It also considered the
information presented and identified in standards as required to be disclosed in reports classification from other standards
that are part of the classification process (NBR 10005, NBR 10006 and NBR 10007). Subsequently, the reports were faced
with the identified requirements. The results were presented and analyzed to evaluate the compliance with the regulatory
requirements for classification..
Key-words: ABNT, classification, waste, report rating
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1 Introdução
Em 1987, foi homologado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), um
conjunto de normas dedicado a estabelecer procedimentos para classificação e amostragem de resíduos
sólidos. Essas normas, após homologação, passaram a ser referência nos procedimentos de
gerenciamento de resíduos sólidos para diferentes segmentos da sociedade brasileira. Atualmente, está
em vigor a versão de 2004. Entre os usuários das normas de classificação de resíduos têm-se os órgãos
ambientais, instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas, entre outros. As normas passaram
também a ser discutidas e analisadas criticamente em relação aos seus procedimentos (e.g.TEIXEIRA;
NUNES; OLIVEIRA, 1991; TEIXEIRA; NUNES; OLIVEIRA, 1992a; TEIXEIRA; NUNES;
OLIVEIRA , 1992b; TEIXEIRA; NUNES; OLIVEIRA, 1992c).
Visando revisar os procedimentos contidos nas normas de classificação de resíduos, a ABNT
criou a CEET-00.01.34 - Comissão de Estudo Especial Temporária de Resíduos Sólidos. Esse conjunto
de normas foi revisado e a segunda edição publicada pela ABNT em 31 de maio de 2004, a qual entrou
em vigor a partir de 30 de novembro de 2004, a saber: NBR 10004 - Resíduos Sólidos – Classificação
(ABNT, 2004a); NBR 10005 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos
(ABNT, 2004b); NBR 10006 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos
(ABNT, 2004c) e NBR 10007 - Amostragem de Resíduos sólidos (ABNT, 2004d).
A introdução da segunda edição da NBR 10004 (ABNT, 2004a) apresenta a justificativa de
revisão como sendo a tentativa de aperfeiçoamento do processo de classificação de resíduos, a fim de
fornecer subsídios para o gerenciamento de resíduos sólidos. Entendendo como gerenciamento de
resíduos um conjunto de etapas associadas ao controle da geração, armazenamento, coleta,
transferência e transporte, processamento (tratamento, reutilização, reciclagem) e disposição final dos
mesmos (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993). Desta forma, as premissas de revisão
contemplaram a “correção, complementação e a atualização, bem como a desvinculação do processo de
classificação em relação apenas à disposição final de resíduos sólidos” (ABNT, 2004a, p.1).
Contudo, o processo de caracterização e classificação de resíduos é ainda complexo, sobretudo
dependendo da natureza do resíduo a ser classificado. Kaminski (2007), por meio de consulta a
usuários do estado de São Paulo, identificou dificuldades de interpretação das normas, levando a
classificações incorretas. Ressalta-se que o resultado do processo de classificação de resíduos é
expresso na forma de um laudo técnico. Esses laudos normalmente são emitidos e assinados por
entidades e profissionais habilitados.
Dentro deste contexto, o presente trabalho visou fazer uma discussão da aplicação das normas
de classificação de resíduos, tendo como objeto de estudo, além das normas, os laudos de classificação
de resíduos emitidos por oito prestadores de serviço da região metropolitana de São Paulo - SP, de
forma anônima e aleatória. O estudo envolveu o levantamento de requisitos expressos nas normas,
como sendo aqueles a serem integrantes dos laudos de classificação de resíduos. Importante destacar
que o objetivo do estudo foi avaliar a aderência dos laudos emitidos pelos laboratórios amostrados aos
requisitos das normas brasileiras de classificação de resíduos e que o conteúdo técnico das análises
propriamente ditas não foi objeto deste estudo. O procedimento de análise foi pautado em um roteiro
elaborado a partir das etapas do processo de classificação apresentado na norma NBR 10004 (ABNT,
2004a), bem com em relação a todas as informações apresentadas e identificadas nas normas como
sendo necessárias a serem informadas nos laudos de classificação, a partir das demais normas de
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classificação (NBR 10005, NBR 10006 e NBR 10007). Posteriormente, os laudos foram confrontados
com os requisitos identificados. Os resultados foram apresentados e analisados visando avaliar o
atendimento aos requisitos normativos de classificação.
2 Referencial Teórico
A NBR 10004 (ABNT, 2004a, p.1) define resíduos sólidos como sendo aqueles “nos estados
sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição”. São incluídos também “os lodos provenientes do tratamento de
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, assim como líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água,
ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis” (ABNT, 2004a, p.1).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei n° 12.305, de 02 de agosto
de 2010 e regulamentada pelo decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010, define resíduos sólidos
como “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade,
a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido
ou semissólido, bem como gases em recipientes e líquidos que não possam ser descartados nas redes de
esgotos [...].” (PNRS, 2010).
Segundo a norma NBR 10004 (ABNT, 2004a, p. 2) “a classificação de resíduos sólidos envolve
a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a
comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao
meio ambiente é conhecido”.
A PNRS em seu artigo 13 estabelece duas categorias de classificação de resíduos: I – quanto à
origem (domiciliares, de limpeza urbana, urbanos, de estabelecimentos comerciais, dos serviços
públicos, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de
transportes e de mineração) e II – quando à periculosidade (perigosos e não perigosos) (PNRS, 2010).
A classificação de resíduos segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004a) embasa a categoria II de
classificação apresentada pela PNRS. A periculosidade do resíduo é definida pela norma como a
característica apresentada por um resíduo, que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou
infecto-contagiosas, pode apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. Esta norma divide os
resíduos sólidos, exceto os resíduos radioativos que são de responsabilidade exclusiva da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), em duas classes: Classe I – Perigosos e Classe II – Não
perigosos, sendo esta segunda classe dividida em II A – Não Inertes; e II B – Inertes.
A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas que envolvem a classificação dos resíduos
sólidos, visando facilitar o entendimento. A classificação de resíduos inicia-se primeiramente pelo
conhecimento, quando possível, do processo que deu origem ao resíduo e quando aplicável do
enquadramento destes resíduos processos identificados nas listagens dos Anexos A e B constantes da
NBR 10004 (Figura1). O laudo de classificação pode ser baseado exclusivamente na identificação do
processo produtivo, quando do enquadramento do resíduo em uma dessas listagens.
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Resíduo

Não

O resíduo tem
origem conhecida?

Sim

Consta nos
Anexos A ou B?

Sim

Não

Tem característica de:
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade ou
patogenicidade?

Sim

Resíduo não perigoso,
Classe II

Não
Resíduo não perigoso, Classe II

Possui constituintes que
são solubilizados em
concentrações
superiores ao Anexo G?

Não

Resíduo inerte
Classe II B

Sim
Resíduo não inerte
Classe II A

Figura 1 - Caracterização e classificação de resíduos
Fonte: NBR 10004 (ABNT, 2004a).

Não sendo possível o enquadramento nos Anexos A ou B, avalia-se então se o resíduo apresenta
alguma característica de periculosidade. Os resíduos pertencentes à Classe I são aqueles que
apresentam uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e/ou patogenicidade. Para avaliar as características de periculosidade é apresentada pela
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norma uma descrição de cada característica de periculosidade. Para a toxicidade é descrito na norma
10005 (ABNT, 2004b), o procedimento de ensaio de lixiviação de resíduos, que é um dos meios de
avaliar a toxicidade de um resíduo (ABNT, 2004a). Os resultados do teste de lixiviação devem ser
confrontados com o Anexo F. Ressalta-se que apenas para a toxicidade tem-se um ensaio normativo de
obtenção de um extrato a ser analisado. Para as demais quatro características de periculosidade, não são
definidos procedimentos ou testes.
Caso o resíduo não seja enquadrado como perigoso por alguma das características de
periculosidade, avalia-se então, o enquadramento do resíduo como não perigoso, classe II A ou classe
II B. Essa distinção se faz por meio do ensaio de solubilização, seguindo as recomendações da NBR
10006 (ABNT, 2004c) e do Anexo G (Figura 1). Os resíduos Classe II A são aqueles que não se
enquadram nas classificações de Classe I e Classe II B e que podem apresentar propriedades como
biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, ou seja, concentrações superiores para um
ou mais parâmetros aos padrões de potabilidade de água, conforme o Anexo G da NBR 10004 (ABNT,
2004a). Já os resíduos Classe II B são aqueles que submetidos a um contato estático e hidrodinâmico
com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, seguindo as recomendações da NBR 10006
(ABNT, 2004c), não apresentarem constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões
de potabilidade de água, conforme o Anexo G da NBR 10004 (ABNT, 2004), excetuando-se aspecto,
cor, turbidez, dureza e sabor.
A norma apresenta também oito anexos, classificados por letras. Os Anexos de A à G são
considerados normativos, ou seja, aqueles que fazem parte do processo de classificação, com exceção
do Anexo H que tem caráter informativo.
O processo de classificação, segundo os passos apresentados na Figura 1, resulta em um laudo
de classificação de resíduos sólidos. No laudo deve constar a indicação da origem do resíduo, descrição
do processo de segregação e descrição do critério adotado na escolha de parâmetros analisados, quando
for o caso, incluindo os laudos de análises laboratoriais. Os laudos devem ser elaborados por
responsáveis técnicos habilitados (ABNT, 2004a).
A classificação de resíduos faz parte dos procedimentos necessários ao correto gerenciamento
de diferentes tipos de resíduos. Os órgãos ambientais solicitam para fins de destinação, informações a
cerca da composição e classe pertencente ao resíduo que se quer destinar. Os custos de destinação de
resíduos dependem da classificação, sendo os resíduos pertencentes a Classe – I, os mais dispendiosos,
haja visto as suas características de periculosidade. Dessa forma, uma correta classificação é necessária
e importante para o gerenciamento adequado dos resíduos.
3 Procedimento Metodológico
A metodologia utilizada neste estudo é descritiva, com aplicação de análise de conteúdo. Gil
(1999) trata o método descritivo como aquele que descreve as características de uma população ou
fenômeno, permitindo identificação, análise e comparação de dados, além de estabelecer relações entre
variáveis. Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações
para se obter indicações quantitativas ou qualitativas, visando conhecer as condições da produção da
comunicação. A técnica permite a classificação de extratos de uma mensagem ou texto, tais como
palavras ou frases, com o significado pretendido, e a posterior quantificação das frequências como que
tal extrato aparece no material pesquisado. Bardin (2004) chama a atenção para o fato de que é
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necessário primeiramente fazer uma análise dos elementos do texto, para posteriormente agrupá-los de
acordo com as características desejadas e construir as categorias de análise.
Os objetos de estudo para as análises de conteúdos foram as normas de classificação
mencionadas e os laudos de classificação de resíduos. Convém ressaltar que os laudos analisados foram
provenientes de laboratórios que oferecem ao mercado serviços de classificação de resíduos e possuem
os devidos credenciamentos exigidos pelos órgãos competentes na região metropolitana de São Paulo –
SP. Apesar de a pesquisa não ter identificado o tamanho da população de prestadores de serviços de
classificação de resíduos, a unidade amostral aleatória de laudos utilizada é proveniente de
fornecedores ativos no mercado. Em outras palavras, os laudos analisados referem-se a processos reais
de classificação de amostras de resíduos. Ressalta-se que o conteúdo técnico em si em relação à
amostra de resíduo classificada pelo laudo, não foi objetivo de análise.
O trabalho foi conduzido a partir da execução de atividades consecutivas, organizadas em dois
grupos: Grupo I - Identificação de requisitos normativos e Grupo II - Avaliação dos laudos quanto ao
atendimento dos requisitos.
O Grupo I teve como objetivo a identificação dos requisitos normativos estabelecidos no
conjunto de normas em estudo: ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos - classificação; ABNT
NBR 10005:2004 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos; ABNT NBR
10006:2004 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos; e ABNT NBR
10007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos. Nesta primeira parte, foi utilizada a análise de
conteúdo qualitativa que, segundo Bardin (2004), consiste em detectar a presença ou não de um
determinado elemento. Para a análise de conteúdo foi utilizado como critério a identificação de
requisitos normativos cujo conteúdo referisse ou remetesse a uma característica a ser provida no laudo.
Durante a leitura, foram utilizados como buscadores principais as palavras: “deve” e “devem”. Além
deles, um segundo critério foi a utilização das palavras “estabelece”, “pode”, “são”, “tem”, “comparar”
e “caberá”, em sentenças expressando ordem. Os requisitos foram agrupados em categorias
caracterizadas por elementos comuns, mantendo a separação por documentos (requisitos das normas
NBR 10004, 1005, 10006 e 10007), quando da análise de conteúdo. Essa forma de organização visou
evitar redundâncias, pelo fato do texto normativo apresentar repetições.
A partir do resultado obtido do Grupo I, executou-se o conjunto de atividades do Grupo II, cujo
objetivo foi a verificação da extensão com que os laudos expedidos por oito laboratórios refletiram o
atendimento aos requisitos normativos. Nesta parte do estudo, aplicou-se a análise de conteúdo
quantitativa, que, segundo Bardin (2004), envolve a verificação da frequência de ocorrência, nos
laudos, de categorias pré-definidas.
A análise de conteúdo dos laudos frente às categorias definidas para análise foi feita,
procedendo-se o registro do status verificado na leitura. Os status foram pontuados como “não atende”,
para as situações onde o laudo não apresentou elementos que permitissem concluir pelo atendimento
dos requisitos da categoria, e “atende”, para as situações em que se constatou cumprimento integral do
requisito estabelecido na categoria analisada.
Para a condução da análise de conteúdo foi realizada uma pré-análise, exploração do material,
tratamento e interpretação dos resultados. Os resultados foram registrados e apresentados em gráficos
para permitir melhor visualização.
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4 Análise e discussão de resultados
Esta seção está dividida em três partes, sendo a primeira sobre a identificação dos requisitos a
partir da análise de conteúdo das normas, a segunda sobre a definição das categorias que foram
utilizadas para a análise dos laudos e a terceira, sobre a análise dos laudos propriamente dita, com foco
na aderência do conteúdo dos laudos dos laboratórios amostrados aos requisitos definidos como
categoria de análise.
A interpretação dos resultados foi feita ao longo das três partes constituintes acima referidas,
conforme aplicável.
4.1 Identificação de Requisitos
Os Quadros de 1 a 4 apresentam as identificações das partes dos textos e o próprio texto,
caracterizados como sendo requisitos que devem ser discriminados nos laudos de classificação,
identificados nas normas ABNT NBR 10004 (ABNT, 2004a), 10005, 10006 e 10007, respectivamente.
Na NBR 10004 (Quadro 1), o capítulo de introdução apresenta menções diretas de informações
que devem constar nos laudos de classificação. Ressalta-se que a referida norma, não conceitua a
expressão “laudos de classificação”.
Item da Norma

0.3 Introdução

0.4 Introdução

0.4.1 Introdução

0.4.1.1 Introdução
4 Processo de
Classificação

4.1 Laudo de
Classificação

Elementos textuais
A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua
origem são partes integrantes dos laudos de classificação, onde a descrição
de matérias-primas, de insumos e do processo no qual o resíduo foi gerado
devem ser explicitados.
A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do
resíduo deve ser estabelecida de acordo com as matérias primas, os insumos
e o processo que lhe deu origem.
Os resíduos sólidos são classificados em dois grupos - perigosos e não
perigosos, sendo ainda este último grupo subdividido em não inerte e inerte.
Esta Norma estabelece os critérios de classificação e os códigos para a
identificação dos resíduos de acordo com suas
características.
Todos os resíduos ou substâncias listados nos anexos A, B, D, E, F e H têm
uma letra para codificação, seguida de três dígitos.
A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do
resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas,
os insumos e o processo que lhe deu origem.
O laudo de classificação pode ser baseado exclusivamente na identificação
do processo produtivo, quando do enquadramento do resíduo nas listagens
dos anexos A ou B.
Deve constar no laudo de classificação a indicação da origem do resíduo,
descrição do processo de segregação e descrição do critério adotado na
escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de
análises laboratoriais.
Os laudos devem ser elaborados por responsáveis técnicos habilitados.

Quadro 1 – Requisitos que impactam no laudo de classificação - Norma ABNT NBR 10.004:2004 - Resíduos sólidos –
classificação
Fonte: Adaptado da norma ABNT 10.004 (2004)
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O Quadro 2 refere-se a norma ABNT NBR 10005:2004 – Procedimento para obtenção de
extrato lixiviado de resíduos sólidos, que tem como objetivo padronizar as condições do ensaio de
lixiviação, necessário para a identificação de compostos químicos no resíduo ensaiado, visando a
posterior classificação como classe I – perigosos ou classe II – não perigosos. Convém ressaltar que
esse é um dos ensaios centrais do processo de classificação dos resíduos. A norma está estruturada em
sete itens: objetivo, referências normativas, definições, requisitos, procedimento, interpretação dos
dados e controle da qualidade; além de dois anexos: Anexo A - Tabela de compostos voláteis e Anexo
B - Fluxograma de lixiviação. A leitura realizada buscou identificar no texto normativo os requisitos
associados direta ou indiretamente aos requisitos do laudo e o resultado obtido encontra-se no Quadro
2.
Item da Norma

6.1 Interpretação
dos dados

6.2 Interpretação
dos dados

Requisitos Identificados – elemento textual
Os dados obtidos no procedimento devem constar em um laudo ou relatório
emitido pelo laboratório, com as seguintes informações:
a) teor de sólidos secos, em porcentagem;
b) pH do extrato lixiviado obtido;
c) tempo total de lixiviação;
d) volume dos líquidos obtidos.
Eventuais observações referentes a este procedimento devem constar também no
relatório.
Para efeito de classificação de resíduo, comparar os dados obtidos com aqueles
constantes no anexo F da ABNT NBR 10004:2004.

Quadro 2 - Requisitos que impactam no laudo de classificação - Norma ABNT NBR 10005:2004 – Procedimento para
obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos.
Fonte: Adaptado da norma ABNT 10.005 (2004)

Os requisitos da norma ABNT NBR 10006:2004 – Procedimento para obtenção de extrato
solubilizado de resíduos sólidos – direta ou indiretamente associados ao laudo de classificação estão
resumidos no Quadro 3. Convém lembrar que esta norma estabelece as condições de realização do
ensaio de solubilização necessário para a classificação de resíduos sólidos como classe II, não
perigosos, em II A - não inertes e II B - inertes.
Item da Norma

5 Interpretação
dos dados
(5.1)

5 Interpretação
dos dados
(5.2)

Requisitos Identificados – elemento textual
Os dados obtidos no procedimento devem constar em um laudo ou relatório
emitido pelo laboratório, com as seguintes informações:
a) teor de umidade, em porcentagem;
b) pH medido no extrato solubilizado.
Eventuais observações referentes a este procedimento devem constar também no
relatório.
Para efeito de classificação de resíduos, comparar os dados obtidos com aqueles
constantes no anexo G da ABNT NBR 10004:2004

Quadro 3 - Requisitos que impactam no Laudo de Classificação - Norma ABNT NBR 10006:2004 – Procedimento para
obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.
Fonte: Elaboração própria, com base na norma NBR 10.006 (ABNT, 2004c)
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Quanto a Norma ABNT NBR 10007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos, seu objetivo é
estabelecer as condições de amostragem para garantir a representatividade e a preservação das
amostras. Está estruturada em quatro itens: objetivo, definições, requisitos gerais e requisitos
específicos; além de três anexos, Anexo-A Tabelas e figura, Anexo B – Sugestões de amostradores e
procedimentos para utilização e Anexo C – Bibliografia. A leitura e análise dessa norma foi feita
buscando a identificação de requisitos voltados a garantia do processo de amostragem,
independentemente da obrigatoriedade de constar nos laudos. O resultado obtido está sumarizado no
Quadro 4.
Item da Norma

3.1.3 Plano de
Amostragem

3.1.3.5 Número de
Amostras (3.1.3.5.1)
3.1.3.5 Número de
Amostras (3.1.3.5.2)
3.1.3.5 Número de
Amostras (3.1.3.5.3)
3.2 Identificação e
ficha de coleta (3.2.1)
3.2 Identificação e
ficha de coleta (3.2.2)

3.2 Identificação e
ficha de coleta (3.2.3)

Requisitos Identificados – elemento textual
O plano de amostragem deve ser estabelecido antes de se coletar qualquer
amostra, ser consistente com o objetivo da amostragem e com a précaracterização do resíduo
... e deve incluir: avaliação do local, forma de armazenamento, pontos de
amostragem, tipos de amostradores, número de amostras a serem coletadas,
seus volumes, seus tipos (simples ou compostos), número e tipo dos frascos
de coleta, métodos de preservação e tempo de armazenagem, assim como os
tipos de equipamentos de proteção a serem utilizados durante a coleta.
Este plano deve também estabelecer a data e a hora de chegada das amostras
ao laboratório.
Para obtenção da concentração média do resíduo, deve ser coletada uma ou
mais amostras compostas.
Para obtenção da faixa de variação da concentração do resíduo, devem ser
coletadas no mínimo três amostras simples.
Para resíduos heterogêneos de difícil amostragem e cuja representatividade
não puder ser definida com uma única amostra, a escolha do método e
número de amostras caberá aos Órgãos Estaduais ou Federais de controle da
poluição e preservação ambiental
Toda amostra deve ser identificada imediatamente após a coleta.
Em alguns casos, a amostra deve ser selada para evitar fraude durante o
tempo entre a coleta da amostra e a abertura dos frascos no laboratório.
Toda amostra deve possuir uma ficha de coleta que permita a sua
identificação para realização dos ensaios pretendidos
A ficha de coleta deve conter no mínimo os seguintes dados:
a) nome do técnico de amostragem;
b) data e hora da coleta;
c) identificação da origem do resíduo;
d) identificação de quem receberá os resultados;
e) número da amostra;
f) descrição do local da coleta;
g) determinações efetuadas em campo;
h) determinações a serem efetuadas no laboratório;
i) observações

Quadro 4 – Padrões de Amostragem - Norma ABNT NBR 10007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos
Fonte: Adaptado da norma ABNT 10.007 (2004).
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4.2 Definição das categorias de análise
Conforme descrito anteriormente, no procedimento metodológico, procedeu-se o agrupamento
dos requisitos em categorias de análise, o que resultou nas categorias apresentadas no Quadro 5.
Grupo

Categoria
Descrição do processo

% de umidade

Detalhamento
Descrição do processo produtivo
que deu origem ao resíduo
Descrição das matérias-primas
utilizadas no processo que deu
origem ao resíduo.
Descrição dos insumos utilizados
no processo que deu origem ao
resíduo.
Descrição das técnicas utilizadas
para a segregação do resíduo no seu
ambiente original.
Menção
a
explicitação
do
responsável
técnico
pelas
informações do laudo.
Menção a explicitação, no laudo de
classificação, dos laudos de ensaio
ou resultados de análise que
subsidiam a classificação.
Explicitação de resultado no laudo.
Explicitação de resultado no laudo.
Explicitação de resultado no laudo.
Explicitação de resultado no laudo.
Refere-se a explicitação, no laudo,
da
análise
interpretativa
do
emitente,
fundamentando
as
decisões da classificação frente aos
parâmetros exigíveis da norma.
(comparação dos resultados obtidos
com os limites estabelecidos no
Anexo F.)
Explicitação de resultado no laudo.

pH do solubilizado

Explicitação de resultado no laudo.

Interpretação dos resultados

Refere-se a explicitação, no laudo,
da
análise
interpretativa
do
emitente,
fundamentando
as
decisões da classificação frente aos
parâmetros exigíveis da norma.
(comparação dos resultados obtidos
com os limites estabelecidos no
Anexo G.)

Descrição das matérias rimas - MPs

Descrição dos insumos

Especificações da
ABNT NBR 10004

Descrição da segregação

Declaração de responsabilidade técnica

Laudos de análise

% de sólidos secos
pH do lixiviado
Tempo de lixiviação
Volume de liquido obtido
Interpretação dos resultados
Especificações da
ABNT 10005

Especificações da
ABNT 10006

Quadro 5 - Categorias utilizadas para análise dos laudos
Fonte: Adaptado das normas ABNT NBR 10004, 10005 e 10006: 2004.
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4.3 Análise da aderência dos laudos aos requisitos - Análise de Conteúdo
Os resultados da avaliação dos laudos em relação aos requisitos levantados na análise de
conteúdo da norma ABNT NBR 10004 estão representados no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Aderência dos laudos aos requisitos da norma ABNT NBR 10004
Fonte: Os autores.

Dos oito laudos analisados, apenas um atendeu aos requisitos referentes à descrição da origem
do resíduo, do processo gerador e das formas de segregação. Em termos percentuais, a origem do
resíduo, enfatizada pela norma ABNT NBR 10004 como uma alternativa para a classificação do
resíduo, com base nas listagens dos seus Anexos A e B, não foi explicitada nos laudos em 87,5% das
situações analisadas, enquanto 12,5% atenderam a essa exigência.
A descrição do processo, incluindo a descrição das matérias-primas requerida pela norma, foi
feita adequadamente em 12,5 % das situações analisadas e os restantes 87,5% apresentaram
deficiências neste quesito. É importante ressaltar que a descrição do processo constitui importante
fonte de informação para nortear o processo de classificação quanto às análises a serem feitas.
As formas utilizadas para a segregação dos resíduos apresentadas nos laudos analisados também
não estão suficientemente descritas para 87,5% dos laudos analisados, frente a 12,5% de situações nos
quais se observou o atendimento ao requisito.
Pode-se inferir que, para 87,5% dos casos, os laboratórios consideraram que a amostragem e a
explicitação das características da amostra, do processo gerador e das formas de segregação do resíduo
de responsabilidade do cliente. Pode-se inferir também que tais laboratórios consideraram que essas
informações não necessariamente devam estar descritas ou apresentadas nos laudos de classificação.
Frente aos resultados obtidos, cabe ressaltar também que uma das premissas da revisão da
norma ABNT NBR 10004 foi a desvinculação do processo de classificação dos resíduos somente com
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relação a sua destinação final, com a inclusão de premissas relacionadas à origem do resíduo, tais
como: descrição do processo gerador, caracterização de matérias-primas utilizadas no processo
produtivo, além da descrição das formas de segregação na fonte (ABNT, 2004a, p.1).
Por outro lado, observou-se que 100% dos laudos apresentaram relatórios de ensaio com os
resultados analíticos dos ensaios realizados, assim como também a totalidade dos laudos amostrados
atenderam ao requisito normativo de declaração de responsabilidade técnica. Convém ressaltar que
essas informações padronizadas são exigidas pelos órgãos competentes.
Os resultados da avaliação dos laudos em relação aos requisitos levantados na análise de
conteúdo da norma ABNT NBR 10005 estão representados no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Aderência dos laudos aos requisitos da norma ABNT NBR 10005
Fonte: Os autores.

Com relação aos requisitos das normas ABNT NBR 10005, 25% dos laudos analisados não
apresentaram o teor de sólidos secos, bem como o pH do extrato lixiviado e o tempo de lixiviação,
como estabelecidos na norma. Os restantes 75% demonstraram cumprimento desses requisitos. Quanto
ao volume de lixiviado obtido, 50% dos laudos explicitaram esse dado, frente a 50% que não o fizeram.
Já no que se refere a interpretação dos dados, entendida como explicitação dos parâmetros que
resultaram na decisão sobre a classificação do resíduo, houve atendimento do requisito em 100% das
situações analisadas. Contudo, ressalta-se que não foi avaliado o conteúdo técnico da interpretação.
Kaminski (2007) destaca as dificuldades encontradas para a correta interpretação. Quanto a esse
requisito, a importância da clareza do laudo para o solicitante é justificada pelo fato de que, segundo
Kaminski (2007), além da classificação propriamente dita, são solicitadas análises com outras
finalidades, quais sejam, planejamento de atividades de reuso, reciclagem, disposição final, inventário,
entre outros. Neste sentido, o resultado deste estudo dando conta de que 100% dos laudos analisados
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apresentaram a interpretação dos resultados, entendida como a tentativa de explicitar um resultado
sobre a classe definida para o resíduo analisado, pode ser considerada como um ponto positivo.
Os resultados da avaliação dos laudos em relação aos requisitos levantados na análise de
conteúdo da norma ABNT NBR 10006 estão representados no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Aderência dos laudos aos requisitos da norma ABNT NBR 10006
Fonte: Os autores

Com relação aos requisitos da norma ABNT 10006, 25% dos laudos não atenderam a exigência
de explicitar o teor de umidade e o pH do solubilizado, enquanto 75 % dos laudos o fizeram.
O requisito sobre interpretação dos resultados foi atendido por 100% dos laudos analisados.
Complementarmente à análise quantitativa realizada para as categorias baseadas nos requisitos
das normas ABNT NBR 10004, 10005 e 10006, foi feita uma análise qualitativa com foco nas
categorias derivadas da norma ABNT 10007. Essa diferença de tratamento justificou-se pelo fato de
que a norma ANBT 10007 não estabelece claramente a obrigatoriedade de se constar nos laudos os
requisitos estabelecidos para amostragem de resíduos.
O resultado obtido demonstra que, com base nos laudos, não se pode concluir pela realização
prévia de planos de amostragem, ou mesmo concluir objetivamente pelo seguimento das formas de
coleta padronizadas, bem como critérios de armazenamento e preservação das amostras.
Cabe pontuar que a norma ABNT NBR 10007 não explicita claramente a interface de
responsabilidade pela tratativa das amostras. Observou-se variação nas formas de identificação entre os
laudos analisados, os quais, em sua maioria, não fizeram menção aos planos de amostragem realizados
pelo cliente e ou exigidos pelo prestador de serviço. Alguns laudos explicitaram claramente que a
responsabilidade pela amostra, incluindo sua representatividade, é do solicitante. Pode-se inferir que
nos processos de classificação considerados, os laboratórios consideram que a amostragem e a
explicitação das características da amostra sejam de responsabilidade do cliente, sem que essas
informações sejam necessárias estarem descritas ou apresentadas nos laudos de classificação.
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5 Conclusão
Os resultados obtidos neste estudo demonstram que um dos principais objetivos da revisão das
normas, qual seja – desvincular a classificação de resíduos somente com relação a destinação final e
utilizar para tal informações sobre a origem do resíduo, como processo gerador, descrição do processo
e matérias-primas, além das formas de segregação na fonte - ainda não está, na prática, consolidado.
Nesse sentido, constatou-se que aproximadamente 90% dos laudos amostrados não explicitaram a
origem do resíduo, a descrição do processo, matérias-primas e insumos utilizados, bem como as formas
de segregação. Considerando que não existe um modelo padrão de laudo de classificação, a
interpretação da norma depende da avaliação do usuário.
Outro ponto importante é que, tendo em vista as deficiências apresentadas na descrição da
origem, do processo, das matérias-primas e das formas de segregação, não foram identificadas
classificações finais de resíduo com base nas listagens dos Anexos A e B, como permite a norma
10004. Em outras palavras, todas as classificações constantes nos laudos amostrados foram feitas com
base em ensaios realizados. É razoável, portanto, concluir que uma descrição mais detalhada dos
processos, se conduzida, poderia ter permitido a classificação sem a realização de ensaios (baseada nas
listagens A e B), com a consequente economia dos custos relacionados.
A apresentação de laudos de ensaio e a explicitação da responsabilidade técnica do emitente
foram atendidas em 100% dos casos, mas é importante lembrar que, embora sejam itens de relevância,
tais itens não foram propriamente objeto da última revisão das normas e que eles constituem a base de
todo laudo analítico.
Com relação aos requisitos das normas ABNT 10005 e 10006, nem todos os laudos
apresentaram os teores estabelecidos nas normas e a comparação de resultados com os limites dos
Anexos F e G, respectivamente. O teor de sólidos secos, o pH do lixiviado e o tempo de lixiviação,
para a norma ABNT NBR 10005, enquanto o teor de umidade e o pH do solubilizado, para a norma
ABNT NBR 10006, constituíram um não atendimento na ordem de 25% dos casos analisados. Quanto
a interpretação de resultados, foi apresentada por 100% dos laudos analisados podendo ser considerado
como um ponto positivo, apesar deste estudo não ter avaliado a procedência da interpretação.
Com relação a norma ABNT NBR 10007, a análise dos laudos não permitiu concluir sobre a
realização de planos de amostragem e utilização de formas de coleta e critérios de armazenamento e
preservação de amostras, de acordo com os requisitos normativos. Ressalta-se, contudo, que a norma
não é prescritiva no que se refere a constar ou não tais itens no laudo de classificação. Pode-se inferir
que nos processos de classificação considerados, os laboratórios consideraram que a amostragem e a
explicitação das características da amostra sejam de responsabilidade do cliente, sem que essas
informações sejam necessárias estarem descritas ou apresentadas nos laudos de classificação.
De modo geral, os laudos dos laboratórios analisados não traduzem o cumprimento integral dos
requisitos estabelecidos para a classificação de resíduos sólidos. Também concluiu-se que não existe
uma padronização entre os laudos dos laboratórios analisados.
Sugere-se a extensão ao estudo realizado, com ampliação da amostra para um número maior de
laboratórios. Outro aspecto importante será a investigação futura das dificuldades encontradas pelos
agentes do processo, entre eles os laboratórios credenciados, na realização das atividades, e os
solicitantes de análises e classificação, com relação a interpretação dos laudos recebidos dos
laboratórios fornecedores. Uma ampliação da visão do processo tomando-se como referência a forma
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como é normatizada e conduzida na prática a classificação de resíduos em outros países também poderá
ser útil na formulação de um estudo propositivo.
Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10004: Resíduos sólidos –
Classificação. Rio de Janeiro, ABNT 2004a.
______. NBR 10005: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. Rio de
Janeiro, ABNT 2004b.
______. NBR 10006: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Rio de
Janeiro, ABNT 2004c.
______. NBR 10007: Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, ABNT 2004d.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.
BRASIL, LEI Nº 12.305 DE 2 DE AGOSTO DE 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm >. Acesso em: 15 dez. 2011
(PNRS, 2010).
BRASIL, DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010, Regulamente a Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em:
<http://www.trusher.com.br/_novo/areas/documentos/lei7404.pdf >. Acesso em: 7 fev. 2011.
CONAMA Nº 313. 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais. Disponível em: <http://www.pda.ufpr.br/portal/legislacoes/008.pdf.> Acesso em: 08 abr.
2012.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas,1999.
KAMINSKI, F. H. C. Análise crítica da norma ABNT NBR 10004:2004 Resíduos sólidos –
Classificação. 2007. 102 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2007.
TEIXEIRA, E. N.; NUNES, C. R.; OLIVEIRA, S. Análise crítica das normas de resíduos sólidos –
parte 1. Saneamento Ambiental, v. 1, n. 16, p. 28-30, 1991.
______. Análise crítica das normas de resíduos sólidos – parte 2. Saneamento Ambiental, v. 1, n. 17,
p. 28-31, 1992a.
______. Análise crítica das normas de resíduos sólidos - parte 3. Saneamento Ambiental, v. 1, n. 18,
p. 30-33, 1992b.
______. Análise crítica das normas de resíduos sólidos - parte 4. Saneamento Ambiental, v. 1, n. 19,
p. 53-54, 1992c
TCHOBANOGLOUS, G.; THEISEN, H.; VIGIL, S. Integrated solid waste management:
engineering principles and management issues. Boston. McGraw-Hill, 1993.

XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

SUSTENTABILIDADE E PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UM ESTUDO SOBRE AS
IMPLICAÇÕES NA VANTAGEM COMPETITIVA EMPRESARIAL

Jaqueline Guimarães Santos.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
jsantos.adm@gmail.com
Vírginia Conceição Vasconcelos Carneiro.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
virginiacvc@yahoo.com.br
Ângela Maria Cavalcanti Ramalho.
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
angelaramalho@oi.com.br

Resumo: Este trabalho discute a relação entre a adoção de sistema de gestão ambiental no âmbito empresarial e as
vantagens competitivas que podem advir desse processo. Para tanto, são debatidos os efeitos da emergência de um modelo
de desenvolvimento sustentável e o papel e as oportunidades da empresa nessa perspectiva. Sendo de cunho teórico, o
objetivo deste artigo é discutir sobre as potenciais contribuições que a implantação da tecnologia Produção mais Limpa
pode oferecer para a estratégia competitiva empresarial. Para ilustração da aplicação dos princípios da P+L, apresentaram-se
dois estudos realizados em duas empresas. Para elucidar tais relações são abordados conceitos relativos à introdução de um
sistema de gestão ambiental, sendo enfatizada a utilização de medidas ambientais proativas, especificamente as inerentes a
Produção mais Limpa (P+L) que visam diminuir os impactos ambientais da produção industrial, eliminando desperdícios e
reduzindo custos. Ademais, o conceito de vantagem competitiva é trabalhado a luz das premissas de Porter sobre a
lucratividade proveniente da redução de custos e da diferenciação de produtos. As conclusões indicam que a introdução da
P+L ao reduzir custos e agregar valor à imagem do produto, é um instrumento de competitividade que permite a empresa se
diferenciar e obter vantagens competitivas.
Palavras chave: Sustentabilidade, Ferramentas De Gestão Ambiental, Produção Mais Limpa, Vantagem Competitiva.
ABSTRACT
This paper discusses the relationship between the adoption of environmental management system in the business and the
competitive advantages that can result from this process. Therefore, the effects are discussed the emergence of a model of
sustainable development and the role and opportunities of the company that perspective. Being theoretical, the aim of this
paper is to discuss the potential contributions that the implementation of cleaner production technology can offer to the
enterprise competitive strategy. To illustrate the application of the principles of CP, presented two studies in two companies.
To elucidate these relationships are discussed concepts relating to the introduction of an environmental management system,
which emphasized the use of proactive environmental measures, specifically the inherent Cleaner Production (CP) that aim
to reduce the environmental impacts of industrial production, eliminating waste and reducing costs. Moreover, the concept
of competitive advantage is crafted light of assumptions Porter on profitability from cost reduction and product
differentiation. The findings indicate that the introduction of the P + L to reduce costs and add value to the image of the
product, is an instrument of competitiveness that allows the company to differentiate and gain competitive advantage.
Key-words: Sustainability, Environmental Management Tools, Cleaner Production, Competitive Advantage.
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1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da revolução industrial no século XVIII, o modelo de desenvolvimento
aplicado nos países ocidentais tem sido pautado no incremento da atividade econômica, em detrimento
de outras dimensões do desenvolvimento. Para alguns autores como Brown (2003) e Leff (2009), este
modelo desenvolvimentista deteriorou as bases da sustentabilidade, de modo que, se criou uma
economia que não pode sustentar esse progresso, uma economia que não pode conduzir a um devido
equilíbrio e equidade dentre todos os aspectos que devem compor o desenvolvimento, como as
questões de ordem social, ambiental, institucional, dentre outras.
Assim, evidencia-se a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento que seja
sustentável, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda,
manter boas relações sociais. O Relatório de Brundtland (1987) define como sendo o desenvolvimento
que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.
Para o alcance de tal desenvolvimento considera-se fundamental que os diversos agentes
(sociedade civil, poderes públicos, empresas, etc), estejam preocupados e cientes do seu papel enquanto
sujeito ativo desse contexto, de modo a direcionar suas ações e práticas que contribuam para o alcance
do desenvolvimento sustentável.
Considerando tais agentes, este estudo traz a tona uma discussão sobre as empresas. Uma das
formas que algumas organizações podem minimizar seus impactos e contribuir para o desenvolvimento
sustentável é a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que corresponde a uma forma
de melhorar seus processos de gestão com o objetivo de minimizar os impactos de suas atividades ao
meio ambiente, de modo a atender as exigências atuais sem comprometer as exigências futuras da
sociedade.
Para as empresas, a NBR ISSO 14001 define o SGA como parte do sistema de gestão que
compreende a estrutura organizacional, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os
processos e recurso para aplicar, elaborar, revisar e manter a política ambiental da empresa.
Nessa perspectiva, várias metodologias foram desenvolvidas, neste estudo será abordada a
Produção mais Limpa (P+L), como uma alternativa que as empresas devem implantar nos seus
processos produtivos a fim de otimizá-los para contribuir para o desenvolvimento sustentável
(MOTTA, 2013).
De acordo com Barbieri (2007), a produção mais limpa PmaisL ou P+L é uma estratégia
ambiental preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o
meio ambiente, e estabelece uma hierarquia de prioridades de acordo com a seguinte sequência:
prevenção, redução , reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energia,
tratamento e disposição final.
É cada vez mais crescente o interesse das organizações em incorporar em suas estratégias
empresariais os conceitos de sustentabilidade (PORTER; KRAMER, 2006), quer seja por atender a
alguma norma, ou exigências por parte de consumidores que estão cada vez preocupados com as
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questões relacionadas ao meio ambiente ou até mesmo como forma de alcançar vantagem competitiva
perante seus concorrentes (PORTER; VAN DER LINDE, 1999).
Assim sendo, o objetivo deste estudo é discutir sobre a adoção de sistema de gestão ambiental
no âmbito empresarial e as vantagens competitivas que podem advir desse processo. Para ilustração de
aplicação dos princípios da P+L apresentaram-se dois estudos realizados em duas empresas.
Considera-se que uma empresa ao optar por implantar a P+L em seus processos produtivos está
tomando uma decisão que poderá desencadear mudanças significativas para a organização, como, por
exemplo, um aumento na eficiência e na eficácia de seus processos e operações, produzindo, cada vez
mais, com menos recursos e ao menor tempo possível, redução dos desperdícios, dentre outros
aspectos.
Em termos metodológicos, realizou-se uma pesquisa de cunho teórico a partir de um estudo
bibliográfico sobre os temas em questão. Este artigo apresenta-se estruturado da seguinte forma: além
desta introdução, na segunda seção os construtos chaves para esse estudo, quais sejam:
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade empresarial, sistema de gestão ambiental, produção mais
limpa (P+L) e, por fim, vantagem competitiva empresarial. Em seguida, a última seção trata das
considerações finais.
2. Desenvolvimento Sustentável
Os problemas causados pela exploração dos recursos naturais para produção industrial e pelo
consumismo desenfreado tem assumido uma magnitude preocupante, que demanda mobilização,
cobrança e atuação efetiva da sociedade com vistas à minimização e solução dos impasses causados.
Diante desse contexto, a ação da sociedade civil, do Estado e das empresas são fundamentais
para implementação de um novo paradigma que prime pela responsabilidade coletiva aos danos
causados ao meio ambiente e a sociedade, advindas da produção e circulação de bens e serviços.
É considerando essa constatação de desigualdades sociais e destruição dos recursos naturais que
surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável, um conceito que trata de uma perspectiva que
considera atores diversificados, objetivos diversos e compromissos abrangentes.
O Desenvolvimento Sustentável apreende as dimensões social, econômica e ambiental da
sociedade e demanda desta um comportamento atuante para consecução dos seus objetivos. Buarque
(2006) enfatiza que o Desenvolvimento Sustentável é um processo que requer uma mudança nas
diferentes esferas da sociedade. Para o mesmo autor, esse fenômeno trata de uma transformação social
que eleve as oportunidades humanas, compatibilizando crescimento econômico, qualidade de vida e
equidade social.
Ostrom (2008), afirma que a obtenção do Desenvolvimento Sustentável perpassa por questões
públicas e privadas e demanda a formulação de direitos de uso sobre os bens comuns, onde a
formulação desses direitos necessita de políticas governamentais e acordos locais, além disso, a autora
enfatiza que esse tipo de desenvolvimento só é possível com a combinação de conhecimento científico
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e local, a colaboração entre comunidade, Estado e instituições e o monitoramento efetivo dos recursos
comuns.
Nesse novo contexto o desenvolvimento adquire uma nova abordagem que ultrapassa o papel
do mercado e do Estado e agrega no debate as empresas e os consumidores com suas necessidades e
reivindicações.
É inegável que as organizações precisam obter lucros em seus negócios, mas este não precisa
ser essencialmente seu único objetivo, é necessário estabelecer também outras prioridades e ser um
agente atuante na sociedade em outras dimensões que não só a econômica, desenvolvendo um sentido
de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) coerente com a estratégia da empresa.
De acordo com o Instituto Ethos que é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, a
RSE é:
A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais
compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais
e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais (INSTITUTO ETHOS, 2008).

Assim sendo, as organizações devem preocupar-se em alcançar a responsabilidade
socioambiental empresarial, que corresponde a um conjunto de práticas que procuram demonstrar o seu
respeito e a sua preocupação com as condições do ambiente e da sociedade em que atuam, conforme
verificado no item abaixo.

2.1 Responsabilidade Socioambiental Empresarial
A percepção da empresa quanto as suas responsabilidades ambientais não se restringe a seus
compromissos sociais, mas se configura também como uma oportunidade de negócio. As empresas que
percebem as demandas de mercado advindas das exigências ambientais conseguem se diferenciar frente
aos concorrentes ao reduzirem custos operacionais com a introdução de padrões tecnológicos mais
eficientes e ao melhorarem sua imagem institucional.
Contribuindo com essa discussão, Hawkens et al. (2009), explicam que as estratégias de gestão
ambiental tem como intuito além da diminuição dos impactos causados pela atividade produtiva da
empresa, a geração de lucros e vantagens competitivas para esta. O desenvolvimento sustentável sob o
ponto de vista corporativo pode ser definido como: a busca do equilíbrio entre o que é socialmente
desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável (SANTOS, 2013).
A nova concepção de empresa compreende que a atividade econômica não deve orientar-se
somente pela lógica de resultados, mas também pelo significado que esta adquire na sociedade como
um todo. Cada vez mais a empresa é compreendida menos como uma unidade de produção, e mais
como uma organização. E, como tal, “é um sistema social, formado por um conjunto de pessoas que
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para ela convergem para alcançar determinados fins. Nessa perspectiva, o grupo social que constitui a
organização deverá ter uma aliança que deve estabelecer e firmar objetivos éticos para orientar suas
atividades” (DIAS, 2009, p. 155).
As práticas ambientais no âmbito industrial têm ocorrido com maior frequência e impulsionado
o questionamento e a reordenação das condutas empresariais, nisto, com o advento da consciência
ambiental especificamente no que concerne a sua agregação aos assuntos organizacionais, tem ocorrido
mudanças significativas na concepção sobre a implantação de inovações ambientais nos processos da
empresa, o que pode ser mais bem visualizado na Figura 01 a seguir.

Figura 01: As mudanças na empresa através da conscientização ambiental
Fonte: Adaptado de Taylor (2006)

A modificação no paradigma referente às questões ambientais no âmbito organizacional
possibilita uma mudança no uso dos princípios empresariais, com essa transformação a empresa passa a
adotar uma nova atuação, voltando-se para procedimentos menos degradantes, melhorando a imagem
da empresa, diminuindo prejuízos por diminuir os desperdícios e vislumbrando o cuidado com o
ambiente como mais uma oportunidade. Algumas adaptações trazem benefícios internos e externos à
empresa com resultados percebidos em curto prazo e melhorados continuamente para resultados
positivos perenes (ALVES et al., 2009). Assim uma forma das empresas contribuírem e se
posicionarem frente a esse novo contexto, pressupõe levar em consideração a variável ambiental em
seus negócios por meio da implantação de um sistema de gestão ambiental, na qual será apresentado na
seção a seguir.
3.

Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

Nos últimos anos a sociedade, no geral, tem se tornado cada vez mais conscientes sobre os
impactos negativos que são causados por suas próprias ações e que afeta o meio ambiente, por isso
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desenvolve a cada dia mais ferramentas para controlar, reduzir e evitar tais impactos (LAKHAMI,
2007). Corroborando, Porter e Kramer (2006) também consideram que muitas empresas já têm feito
algo para melhorar as consequências sociais e ambientais de suas atividades.
Além da “sensibilização” quanto às questões ambientais, as organizações são “obrigadas” a
cumprirem leis ambientais impostas as mesmas. Acrescente-se a tais exigências um mercado em
crescente processo de conscientização ecológica, no qual mecanismos como selos verdes e normas
passam a constituir atributos desejáveis, não somente para a aceitação e compra de produtos e serviços,
como também para a construção de uma imagem ambientalmente positiva junto à sociedade
(NICOLELLA, et al., 2008).
Aponta-se como uma das formas das empresas minimizarem alguns impactos resultantes de
suas atividades e contribuírem para o alcance do desenvolvimento sustentável à implantação de um
sistema de gestão ambiental (SGA) que Christie, Rolfe e Legard, (2007) conceituam como um conjunto
de técnicas e disciplinas que dirigem as empresas na adoção de ações de prevenção de perdas e
minimização da poluição nos seus processos produtivos.
De acordo com alguns autores (SCHUMACHER, 2001; TAYLOR, 2006; NASCIMENTO;
LEMOS; MELLO, 2008) a mudança dos padrões de produção e consumo é um ponto chave para a
sociedade caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável. Lazzarini e Gunn (2004) comentam que os
padrões de produção e consumo atual além de insustentáveis, causam depredação ao meio ambiente.
A agenda 21 (2006) menciona três aspectos fundamentais para a mudança dos padrões de
consumo, quais sejam: o exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo; o desenvolvimento
de políticas e estratégias nacionais de estímulo à mudança nos padrões insustentáveis de consumo e
estratégias para estimular o uso mais eficiente da energia e dos recursos.
Assim, uma das formas para alterar os padrões insustentáveis de produção é a implantação da
ferramenta de gestão ambiental a produção mais limpa (P+L). Em meados da década de 1980, a
expressão Produção Limpa surgiu de campanhas ambientalistas da Greepeace com a participação da
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) (GREENPEACE, 2006).
A seguir será explorado aspectos principais sobre P+L.
3.1 Produção mais Limpa (P+L)
Produção mais limpa é um conceito desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA) que descreve um enfoque preventivo de gestão ambiental, o qual reflete
uma mentalidade de produzir com mínimo impacto. Como estratégia aplicada à Gestão Ambiental, a
Produção Mais Limpa consiste na aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e
tecnológica integrada aos processos e produtos, que evita a geração, minimiza ou recicla os resíduos
gerados pelos processos produtivos, com a finalidade de aumentar a eficiência na utilização das
matérias-primas, água e energia e de reduzir os riscos para as pessoas e para o meio ambiente
(NOWOSIELSKI; BABILAS; PILARCZYK, 2007).
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Entende-se, portanto, produção mais limpa como um novo modelo de industrialização que
concilia crescimento econômico e social da indústria, estabelecendo uma sequência de prioridades a
serem seguidas: redução, prevenção, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e
energias, tratamento e disposição final (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008).
Segundo Motta (2013, p. 6), conforme mostra a Figura 2, a P+L significa minimização de custo
e que, por conseguinte, confere aumento da lucratividade pois converte-se em: “(...) decrescimento de
emissões atmosféricas, redução no consumo de energia e água, resíduos sólidos segregados e livres de
contaminação, diminuição no tratamento de efluentes líquidos e redução no consumo de matéria
prima”.

Figura 02: Visão geral da produção
Fonte: Motta (apud CNTL, 2005)

Aponta-se que a produção mais limpa pode ser aplicada a processos de produção, aos produtos
e também a vários tipos de serviços. Para os processos produtivos a P+L está direcionada à economia
de matéria-prima, água e energia, eliminação do uso de materiais tóxicos e redução da quantidade e
toxicidade dos resíduos e emissões que foram gerados no processo. Já a aplicação aos produtos, a P+L
busca reduzir os impactos ambientais à saúde e à segurança, provocados pelo produto ao longo de seu
ciclo de vida, ou seja, desde a matéria-prima, processos de fabricação, uso do produto até o descarte
final. Para serviços, a P+L direciona seu foco na incorporação de preocupação de questões ambientais,
desde o projeto até a entrega ou execução dos serviços (OLIVEIRA, 2009).
Considera-se que o modelo de desenvolvimento de produtos é tido como um sistema aberto, que
em uma extremidade – input – entram insumos (matérias-primas, água e energia), e na outra
extremidade – output – saem produtos, bens, serviços e rejeitos (HENRIQUES; QUELHAS, 2007).
Assim sendo, a implantação da P+L requer mudanças em várias instâncias (Figura 02), resultando em
produtos/serviços menos degradantes ao meio ambiente e isso pode contribuir com melhores
desempenhos estratégicos da função produção e, por conseguinte, na estratégia competitiva empresarial
(FREEMAN, 2007).
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Figura 03: Formas de atuação da P+L
Fonte: Adaptado Henriques e Quelhas (2007)

De acordo com a Figura 03 a implantação da P+L requer diversas mudanças no processo
produtivo, no que tange a mudanças nas matérias-primas e os vários componentes, a P+L age na
eliminação ou redução de materiais tóxicos ou ecologicamente prejudiciais, na purificação do material
de entrada do processo e na prevenção da geração de resíduos poluentes. Quanto a mudanças na
tecnologia, procuram adaptarem-se os equipamentos e os processos, com o objetivo de reduzir e/ou
eliminar a geração de resíduos, e ainda reutilizar resíduos da produção como matéria-prima no processo
original ou em outros processos. As mudanças no produto/serviço oferecidos aos consumidores
procuram alterar a composição, a durabilidade e os padrões de qualidade do produto e o emprego de
produtos substitutos (SANTANA, 2009).
Desse modo, percebe-se que a implantação da produção mais limpa (P+L) pode contribuir
positivamente para o alcance do desenvolvimento sustentável, visto que envolve ações que incorpora
mudanças no processo produtivo da empresa, por meio de medidas que priorizam o uso de matériasprimas de fontes renováveis, para gerar o mínimo de resíduos e emissões que causem danos ao meio
ambiente.
Considerando o ambiente corporativo em que as organizações estão inseridas, a decisão por
adotar procedimentos de P+L depende da relação custo/benefício que será proporcionada para a
empresa. No entanto, ressalta-se que a maior eficiência dos processos e do uso das matérias-primas,
insumos, água e energia da produção e a diminuição de geração de resíduos e emissões tornam-se
grande incentivo para o planejamento de sua implantação.
Alguns estudos realizados (ANDRES, 2001; PERRETI, et al., 2009; OLIVEIRA NETO, et al.,
2009; SANTANA, 2009; OLIVEIRA NETO; VENDRAMETTO; CHAVES, 2011; PIMENTA;
GOUVINHAS, 2011) demonstraram que há vantagens ambientais e econômicas na implementação da
produção mais limpa. Segundo Santos e Ramalho (2010), de modo geral, a implantação da P+L podem
resultar em: redução do uso de matérias-primas, redução da geração de resíduos, redução ou eliminação
de resíduos, com consequente redução dos gastos relativos ao gerenciamento dos mesmos, redução ou
mesmo eliminação de conflitos junto aos órgãos de fiscalização, melhoria da motivação dos
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funcionários, melhoria da imagem pública da empresa, redução de possíveis conflitos com a
comunidade circunvizinha, melhoria da competitividade da empresa e da qualidade do produto, dentre
outros aspectos.
A seguir são apresentados exemplos de aplicação dos conceitos da P+L em duas empresas (X e
Y, conforme princípios éticos de sigilo), segundo os estudos de Santos e Ramalho (2011) e Perreti, et
al. (2009).
3.1.1 Aplicação de princípios da Produção mais Limpa em duas empresas
A empresa X é fornecedora de alguns componentes (tubos de escapamento, silencioso e outros
componentes) do sistema de exaustão de ônibus para uma montadora de veículos e aplicou princípios
da P+L com o objetivo de reduzir resíduos provenientes das embalagens que envolvem o sistema de
exaustão fornecido. Esta ação tem como objetivo principal reduzir na fonte a geração de 2.300 kg/ano
de resíduos, compostos por 1.900 kg de papelão e 400 kg de plástico bolha.
As empresas fornecedoras dos componentes embalavam individualmente para garantir que os
materiais não fossem danificados durante o transporte, manuseio e armazenagem. Ao chegar à
montadora, todos os itens eram retirados de suas embalagens, o que gerava um grande volume de
resíduos como papelão e plástico bolha.
Como forma de minimizar a geração de resíduos, oriundos da proteção individual, e diminuir os
custos, além da preocupação com as questões ambientais, a empresa X desenvolveu uma estrutura para
transporte e armazenamento dos componentes de forma conjunta. Este modelo é representado na Figura
3.

Figura 2 – Embalagem sem necessidade de proteção individual das peças.
Fonte:Pirreti et al. (2009)

Assim, observa-se que esta ação resultou em diminuição dos custos para a organização, assim
como a redução dos resíduos gerados. Outro exemplo semelhante ao apresentado anteriormente foi
feito em uma indústria (Empresa Y) de produtos utilizados pelos médicos, com o objetivo de reduzir o
excedente de materiais na embalagem e reduzir custos da material agregado ao produto final.
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A indústria utiliza como matéria-prima principal tubos flexíveis de PVC. Estes tubos eram
fornecidos em rolos embalados em sacos plásticos e acondicionados em embalagem final de papelão
ondulado (PIRRETI, et al., 2009). Este acondicionamento representava 9.680 placas de papelão
ondulado, medindo 400 x 360 mm e 9.680 sacos plásticos de polietileno medindo 800 x 700 mm,
descartados anualmente durante o processo de fabricação.
A partir da implementação de alguns princípios da P+L, como a redução da geração de resíduos,
redução ou eliminação de resíduos, por exemplo, resultou na diminuição no preço final do produto
embalado em 4,8% e benefícios ambientais na ordem de 630 kg/ano de sacos plásticos de polietileno e
920 kg/ano de papelão reduzido na fonte.
3.1.1.1 Avaliação Econômica e Ambiental
No projeto “Redução de resíduos através da adequação das embalagens” o objetivo principal foi
reduzir na fonte a geração de 2.300 kg/ano de resíduos, compostos por 1.900 kg de papelão e 400 kg de
plástico bolha.. O segundo projeto segue o mesmo objetivo, ou seja reduzir o excedente de materiais na
embalagem e reduzir custos da matéria-prima agregada ao produto final, na ordem de 630 kg/ano de
sacos plásticos de polietileno e 920 kg/ano de papelão reduzido na fonte, resultando em 1.550 kg/ano.
Segundo Santos e Ramalho (2011), ambas as empresas obtiveram redução de custos, conforme se
observa no Quadro 1 a seguir.

Redução do uso de materiais
(Kg/ano)
Redução da geração de resíduos
(Kg/ano)
Economia de R$/ano

EMPRESA X
2.300 kg/ano (1.900 kg de papelão
e 400 kg de plástico bolha)

EMPRESA Y
1.550 kg/ano (630 kg/ano de sacos
plásticos 920 kg/ano de papelão)

2.300 kg/ano

1.550 kg/ano

29.450 (papelão) + 4.120 (plástico)
= 33.570

14.260 (papelão) + 6.489 (plástico)
= 20.749

Quadro 1: Indicadores de ganho econômico
Fonte: Santos e Ramalho (2011)

Observa-se, portanto que houve uma redução no uso de papelão e plástico para a embalagem
dos produtos de ambas as empresas, resultando em ganhos econômicos e ambientais, os quais a
empresa implantando efetivamente os projetos, irá contribuir de forma positiva para o meio ambiente,
assim como ganhos para a própria empresa, e, por conseguinte, resultando na diminuição do preço final
do produto, podendo gerar uma vantagem competitiva para as empresas X e Y.
A questão ambiental, além de gerar novas oportunidades de negócios, pode propiciar o
surgimento de inovações tecnológicas importantes. “Inovar para adequar-se às regulamentações pode
trazer compensações: utilizar melhor os inputs; criar produtos melhores ou melhorar os resultados do
produto” (PORTER; VAN DER LINDE, 1995, p. 127). A diminuição dos custos operacionais e de
compra e venda de muitos materiais também se colocam como incentivadores para a adoção da
ferramenta. Além disso, a introdução de uma inovação tecnológica pode permitir que uma empresa
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reduza os custos e intensifique a diferenciação simultaneamente, resultando em vantagem competitiva
para a organização.
4. Vantagem Competitiva
Diante do ambiente competitivo que as organizações estão inseridas, torna-se importante que as
mesmas sempre busquem desenvolver estratégias competitivas que resultem em melhores desempenhos
que as empresas concorrentes. Para Porter (1992), a estratégia competitiva é a busca de uma posição
competitiva em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência.
A empresa pode possuir dois tipos básicos de vantagem competitiva que são de baixo custo ou
diferenciação. Estas vantagens combinados com o escopo de atividades para as quais uma empresa
procura obtê-los levam a três estratégias genéricas para alcançar o desempenho acima da média em
uma indústria, quais sejam: liderança em custo, diferenciação e enfoque (PORTER, 1992).
A empresa pode explorar vantagens de custo por meio de um processo produtivo mais limpo
que pode ser traduzido como uma atitude pró-ativa em relação à eficiência no uso dos recursos de
produção que estão relacionados ao meio ambiente (matérias-primas, energia, água). Essa atitude próativa possibilita o planejamento adequado da emissão e direcionamento dos resíduos gerados em todo o
processo produtivo. Assim, a empresa, além de ter vantagens de custos, também pode diferenciar-se
dos seus concorrentes, uma vez que segundo Porter (1992), a introdução de uma inovação tecnológica
importante pode permitir que uma empresa reduza o custo e intensifique a diferenciação
simultaneamente, e talvez alcance ambas as estratégias.
Uma empresa que tenha produtos e serviços ambientalmente adequados apresenta como atributo
de diferenciação a preocupação em exercer suas atividades respeitando o meio ambiente, resultando em
redução de custos e, por conseguinte uma vantagem competitiva. É importante destacar que a dimensão
ambiental esta sendo cada vez mais considerada pelos consumidores ao decidir pela a comprar de um
produto, e de acordo com Porter e Van Der Linde (1999, p. 393), as empresas que vão além do que está
regulamentado são as que auferem os maiores benefícios.
Assim, a implantação da produção mais limpa pode ser resultado de uma pressão do mercado,
aliada a obediência de normas ambientais e/ou exigência dos consumidores, sendo esta uma alternativa
para minimizar impactos, que podem reduzir custos, resultando em um produto diferenciado e, por
conseguinte a empresa pode obter vantagem competitiva (PORTER, 1996) a partir destes aspectos. A
Figura 03 a seguir explica de como essas relações possam acontecer.
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Figura 03: Relações entre os agentes do desenvolvimento sustentável e vantagem competitiva
Fonte: Adaptado Santana (2009)

A Figura 3 apresenta as relações dos agentes do desenvolvimento sustentável, cujo papel é
impulsionar que as empresas considerem em suas práticas organizacionais a questão ambiental, que
para este estudo é a implantação da P+L. Esta ação pode contribuir para o controle da poluição,
diminuição das fontes de materiais e dos desperdícios destes, dentre outros aspectos, podendo isto
contribuir para o alcance do desenvolvimento local sustentável, e resultar em vantagem competitiva
tanto do ponto de vista tecnológico quanto organizacional, Nesse sentido, a P+L torna-se uma
ferramenta importante a ser implantada nas indústrias para a obtenção de produtos socialmente
responsáveis, sendo esta uma estratégia competitiva para as organizações, uma vez que a implantação
da P+L pode ser considerada como um meio das empresas diminuírem seus custos de produção através
de reutilização dos resíduos no próprio processo produtivo, dentre outras formas, além de contribuir
para minimização dos impactos de suas atividades ao meio ambiente, resultando em uma melhor
imagem e, por conseguinte, alcance de vantagem competitiva perante seus concorrentes.
Ressalta-se que as relações apresentadas acima tomam por base os estudos analisados sobre as
vantagens ambientais e econômicas advindas da implantação da Produção mais Limpa nas empresas
citados acima, assim como o trabalho realizado por Santos e Ramalho (2011), no qual as autoras
comprovaram, por meio de estudo empírico, tais relações. No tocante a contribuição da implantação da
P+L para o desenvolvimento sustentável é analisado a partir dos princípios da própria ferramenta, quais
sejam: a prevenção na geração de resíduos, redução do consumo de energia, utilização de fontes
renováveis, reutilização total dos resíduos gerados (SANTANA, 2009), dentre outros, que de fato
contribuem para a minimização dos impactos gerados pelas atividades industriais, e, por conseguinte,
acaba por contribuir para o desenvolvimento local sustentável. É evidente que esta é uma parcela
pequena para tal alcance, mas é um passo importante dado por parte das empresas.
O entendimento que as ações descritas acima podem resultar em vantagem competitiva é
pautado, principalmente, nos estudo de Porter (1992) e Porter e Van Der Linde (1999), quando estes
afirmam que as empresas precisam considerar as questões ambientais em seus negócios e ir além do
que do que está regulamentado como uma forma de alcançar uma posição competitiva no mercado em
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que atua, ou seja, obter vantagem competitiva empresarial. É importante destacar que não se afirma
neste estudo que todas as empresas que implantem P+L inevitavelmente obtenham vantagens
competitivas, mas aponta-se como uma possibilidade plausível destas alcançarem um diferencial
competitivo importante que pode resultar em vantagens em relação aos seus concorrentes.
5. Considerações finais
O presente trabalho se propôs a discutir como a implantação de práticas de gestão ambiental no
âmbito industrial pode resultar na obtenção de vantagens competitivas. Partiu-se do pressuposto de que
as demandas ambientais advindas das discussões acerca da substituição do modelo de desenvolvimento
vigente por um que contemple as dimensões ambientais, sociais e econômicas, requerem da empresa
uma mudança de conduta que prime por práticas de responsabilidade socioambiental empresarial.
Desse modo, a pressão do ambiente externo traduzida nas reivindicações de consumidores com
consciência ambiental, somadas as regulamentações do Estado, exigem a adequação da indústria a
processos produtivos que utilizem de forma racional e consciente os recursos naturais, otimizando suas
técnicas para evitar desperdícios e amenizar os impactos de sua produção no meio ambiente, considerase, portanto, que estes aspectos podem contribuir para um bom desempenho organizacional.
Porter e Van Der Linde (1999), afirmam que a administração de recursos ambientais pode
contribuir para diferentes resultados na empresa, como diminuição de custos, diferenciação da imagem
da empresa no contexto internacional e o estímulo a inovação em processo e produtos.
Assim sendo, considera-se que a utilização de ferramentas de gestão ambiental, como a
produção mais limpa, resulta em práticas ambientais proativas que visam diminuir os resíduos
industriais minimizando os impactos causados ao meio ambiente, conforme observou-se nas empresas
X e Y. Isto significa um investimento empresarial, mas que há retorno ao reduzir custos de produção e
diferenciação dos produtos. Assim, a P+L é um modelo de gestão ambiental que pode contribuir para a
empresa adotar atitudes ambientalmente responsáveis podendo resultar em vantagens competitivas.
Destaca-se que esta não é uma ação que inevitavelmente irá acontecer, mas há possibilidades que a
empresa se destaque dos seus concorrentes pela execução de tal prática, o que, por conseguinte, pode
tornar uma fonte de vantagem competitiva empresarial.
Assim sendo, identifica-se a relevância e originalidade da presente pesquisa atendendo ao
objetivo proposto e seus resultados fornecem explicações plausíveis sobre as relações existentes entre a
implantação de um sistema de gestão ambiental, neste caso a produção mais limpa, e vantagem
competitiva empresarial, não tendo a pretensão de esgotar todas as relações existentes entre os
constructos estudados, mas entende-se que o estudo apresenta discussões enriquecedoras sobre os
temas em questão. Estudos empíricos poderão validar as suposições desenvolvidas nesta investigação,
ilustrando de como os constructos podem afetar no desempenho organizacional.
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Resumo: A construção civil utiliza intensivamente recursos naturais, gerando uma quantidade considerável de resíduos,
seja na execução de novas obras ou em projetos de reforma ou demolição. Embora os impactos ambientais ocorram desde a
extração de matérias primas e durante os processos de produção industrial de elementos construtivos ou de acabamentos, é
nos canteiros de obra que podem ser desenvolvidas ações importantes que impactem toda a cadeia de suprimentos. As
práticas de gestão ambiental aplicadas à construção civil podem reduzir o desperdício, com impactos na demanda de novos
materiais, além de diminuir a geração de resíduos de construção e demolição (RCC). Este trabalho, desenvolvido em forma
de análise bibliométrica sobre um levantamento efetuado na Web of Science, verificou como se situa internacionalmente a
produção acadêmica brasileira sobre gestão ambiental aplicada à construção civil. Constatou-se que a produção nacional
sobre o tema encontra-se em estágio de maturação e evolução, concentrando pesquisas sobre o reaproveitamento de
Resíduos de Construção Civil (RCC) e desenvolvimento de novos materiais, por vezes com o reaproveitamento desses
resíduos. Também foram verificadas áreas ainda pouco exploradas pelos pesquisadores nacionais e que se constituem
oportunidades de pesquisa.
Palavras-chave: Construção Civil, Estudo Bibliométrico, Gestão Ambiental
Abstract: The construction industry uses intensively the natural resources, generating a considerable amount of waste.
Although the environmental impacts occur from the extraction of raw materials and industrial production, actions can be
performed at construction sites, reducing the environmental impact throughout the supply chain. The environmental
management practices applied to the construction industry can reduce waste, impacting demand for new materials and also
reduce the generation of construction and demolition waste (C&D waste). This work was done in the form of bibliometric
analysis over data collected in the "Web of Science". It verified that the Brazilian academic production on environmental
management applied to construction industry is undergoing maturation and evolution, focusing on the reuse of construction
and demolition waste (C&D waste) and development of new materials, sometimes with the reuse of waste. Were also found
research themes which are opportunities for new studies.
Key-words: Construction Industry, Bibliometric Study, Environmental Management
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Introdução
A construção civil utiliza intensivamente recursos naturais e gera uma quantidade considerável de
resíduos durante a execução de novas obras e na reforma ou demolição de edifícios antigos. Embora os
impactos ambientais sejam verificados desde a extração de matérias primas e durante a produção
industrial de elementos construtivos ou de acabamentos, é nos canteiros de obra que podem ser
desenvolvidas ações importantes que repercutem em toda a cadeia de suprimentos. As práticas de
gestão ambiental aplicadas à construção civil podem reduzir o desperdício, com impactos na demanda
de novos materiais, mas também diminuir a geração de resíduos de construção civil (RCC). Embora
essa situação nem sempre seja perceptível ao cidadão comum, os RCC compoem boa parte dos
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Estima-se que os resíduos de construção e demolição constituam
cerca de 50% dos resíduos sólidos de cidades brasileiras (ULSEN, KAHN, et al., 2010), enquanto na
União Europeia esse volume chega a 22% dos resíduos em geral (BARROS e JORGE, 2008),
conforme disponível na Tabela 1.
A título de exemplo, na cidade de Salvador (Brasil), os RCC totalizam aproximadamente 45% dos RSU
(AZEVEDO, KIPERSTOK e MORAES, 2006). Em São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) essa
participação é de aproximadamente 21% (GOMES, NUNES, et al., 2008). Em Portugal, país que
apresenta cultura e métodos construtivos similareas aos brasileiros, embora a produção de resíduos de
construção e demolição seja inferior à média anual europeia (481 kg/capita), ela ainda é significativa,
sendo estimada em 325 kg/capita (PICO, 2008). Estimativas feitas por Coelho e Brito (2011) indicam
que na década de 2020 a produção per capita em Portugal chegará ao redor de 400 kg/ano. Em cidades
como Lisboa esse valor já foi superado, com uma produção per capita ao redor de 600 kg/ano (MELO,
GONÇALVES e MARTINS, 2011), quase o dobro da média portuguesa de 325 kg/ano per capita já
mencionada. Não é difícil prospectar que situação semelhante venha a ocorrer no Brasil.
Tabela 1 - Origens principais de resíduos na União Europeia
Tipo de Resíduo
Escórias da indústria mineira e resultantes da explosão em pedreiras
Indústrias
Construção e demolição
Urbanos
Agrícolas, silvícolas e outros
Total
Fonte: Barros & Jorge (2008)

Proporção
29%
26%
22%
14%
9%
100%

Diante desse cenário, a questão de pesquisa que norteou o desenvolvimento deste trabalho foi a
seguinte: “Como se situa internacionalmente a produção acadêmica brasileira sobre gestão ambiental
aplicada à construção civil?”. Considerou-se que a resposta a esta indagação permitiria atender aos
seguintes objetivos: i) caractereizar a produção internacional sobre o tema; ii) caracterizar e comparar a
produção brasileira, indexada internacionalmente, com a produção internacional sobre gestão ambiental
aplicada à construção civil; iii) avaliar se a produção nacional está gerando soluções que levem a uma
redução nas quantidades de RCC. Concebido em forma de análise bibliométrica, este trabalho foi
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desenvolvido a partir de um levantamento efetuado na Web of Science, suportado por uma bibliografia
específica em metodologia (WOODSIDE, 2010; GERRING, 2006; HANCOCK e ALGOZZINE, 2006;
GEORGE e BENNETT, 2005), e também na análise bibliométrica (SANTOS e KOBASHI, 2009;
PARREIRAS, SILVA, et al., 2006; RUMMLER, 2006; BOYACK, WYLIE e DAVIDSON, 2002;
URBIZAGÁSTEGUI-ALVARADO, 2002; VANTI, 2002; KOSTOFF e SCHALLER, 2001),
conforme descrito no capítulo referente à metodologia.
1. Revisão da Literatura
Para o desenvolvimento deste trabalho, a revisão da literatura foi efetuada em duas vertentes. Na
primeira delas, verificaram-se algumas tendências na gestão, redução e reutilização de resíduos de
construção e demolição, propiciando um melhor entendimento sobre o tema. Na segunda parte, foram
verificadas algumas técnicas biblioméricas que permitirão compreender como tem se desenvolvido a
produção nacional e internacional sobre a gestão ambiental na construção civil, facultando a
consecução de análises comparativas.
1.1. A gestão ambiental na construção civil
A extensão dos problemas ambientais tem levado ao desenvolvimento de uma sociedade em que os
riscos estão globalizados (BECK, 1992), fazendo com que seus efeitos não mais se restrinjam a classes
sociais nem sejam limitados por questões econômicas ou fronteiras geográficas. Os resíduos de
construção civil (RCC) constituem um exemplo dessa situação, pois quem gera ou coleta esse material
nem sempre se preocupa com a sua destinação final, com prejuízos para todos (ARAUJO e
GÜNTHER, 2007). Em grandes cidades, não é difícil encontrar exemplos da deposição de entulho às
margens de córregos, em estradas vicinais ou em terrenos baldios. Embora uma parte considerável dos
RCC seja composta por material inerte, eles podem conter tintas, solventes e amianto, gerando
impactos ambientais significativos.
A expansão do mercado imobiliário, a necessidade de reformas em edifícios antigos e as obras de
ampliação ou manutenção da infraestrutura existente levam a um uso crescente de recursos naturais e,
consequentemente, geram desafios para a gestão dos resíduos de construção civil (GONÇALVES,
2011; ULSEN, KAHN, et al., 2010; BARANDAS, 2009). Isso tem levado a um incremento nas
pesquisas e iniciativas voltadas para a reutilização ou reciclagem de RCC, reduzindo a demanda em
relação aos recursos naturais e promovendo soluções ambientais para esses resíduos. Há diversos
estudos sobre os RCC, procurando melhorar sua gestão como uma forma de reduzir o impacto
ambiental das novas edificações (YUAN, SHEN e WANG, 2011; HAO, TAM, et al., 2010; HAO,
HILL e SHEN, 2008; GOMES, NUNES, et al., 2008; HAO, HILL e SHEN, 2008; HAO, HILLS e
HUANG, 2007) ou a sua valoração como fonte de matérias primas (FONSECA, BRITO e
EVANGELISTA, 2011; SILVA, 2008; LAWSON, DOUGLAS, et al., 2001). Há, também, estudos
sobre novos modelos construtivos, avaliando o uso de recursos naturais e o consumo de energia
(SANTOS e KOBASHI, 2009) e sobre a preocupação dos gestores públicos em contabilizar os custos
do gerenciamento de resíduos e os benefícios dos programas de reciclagem (QIAN, BURRITT e
MONROE, 2011).
Os RCC constituem uma boa oportunidade de negócio na análise de Angulo S. C. (2005). Em situações
em que os RCC são bem caracterizados e suas propriedades bem conhecidas, é viável sua utilização em
concreto estrutural (FONSECA, BRITO e EVANGELISTA, 2011; SILVA, 2008). A utilização desses
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materiais na produção de concreto ou argamassa constitui-se em uma tendência crescente no Brasil,
com os RCC podendo substituir até 50% do material natural (LOVATO, POSSAN, et al., 2012;
RICHARDSON, ALLAIN e VEUILLE, 2010; RICHARDSON, COVENTRY e GRAHAM, 2009;
MYMRIN e CORREA, 2007). Os RCC também são utilizados na pavimentação de estradas (como
base ou sub-base), drenagem, estabilização de encostas (LEITE, MOTTA, et al., 2011; NUNES,
MAHLER e VALLE, 2009; AFFONSO, 2005; CARNEIRO, CASSA, et al., 2000), como material de
preenchimento topográfico ou em terraplenagem (SANTOS, 2007; COSTA, ÁGUAS, et al., 2006).
Para que haja uma melhor gestão dos RCC, a educação ambiental cumpre um papel importante,
especialmente na capacitação da mão de obra para reduzir a sua geração(AZEVEDO, KIPERSTOK e
MORAES, 2006), sendo especialmente necessária em processos de demolição seletiva. O correto
treinamento também é necessário para o sucesso de projetos de reciclagem dentro da obra, que
representa uma tendência crescente (AZEVEDO, KIPERSTOK e MORAES, 2006). Isso inclui a
recuperação de materiais diversos como, por exemplo, o PVC de tubos e conexões hidráulicas contidas
em RCC (PRESTES, MANCINI, et al., 2012). O uso de rótulos ambientais para os artigos e materiais
empregados na construção civil, evidenciaria aos consumidores o quanto os fabricantes estão engajados
em superar as externalidades provocadas pela produção e utilização de seus produtos (BLENGINI e
SHIELDS, 2010). Segundo o estudo, os rótulos ambientais (ecolabels) permitem aos consumidores
uma escolha que vai além da simples análise do preço de venda.
1.2. Bibliometria, Cienciometria e Infometria
A geração de conhecimento depende do desenvolvimento de novos estudos e sua apresentação para a
comunidade, que ocorre quando uma pesquisa é publicada. A classificação e análise estatística dos
artigos e trabalhos científicos revelam muito sobre a produtividade de um campo de estudo, facultando
a realização de análises comparativas que mostram o grau de maturidade de uma determinada área e as
áreas de interesse de seus pesquisadores. Com a informatização e o avanço tecnológico, esse tipo de
análise tomou um grande impulso (SANTOS e KOBASHI, 2009; RUMMLER, 2006). Entre as
abordagens utilizadas encontram-se a bibliometria, cienciometria, infometria e, mais recentemente,
webmetria (VANTI, 2002). A bibliometria consiste na aplicação de conceitos e técnicas estatísticas na
mensuração da produção científica. A cienciometria, também referenciada como cientometria, utiliza
ferramentas e conceitos bibliométricos para estudar e quantificar aspectos da ciência e da produção
científica, adotando um escopo mais amplo do que a bibliometria, pois considera aspectos da sociologia
da ciência. A infometria, por sua vez, permite mensurar o número de publicações que tenham
determinadas características, verificando também a produtividade de um autor ou grupo de pesquisa e o
impacto de determinadas publicações. Estas opções permitem a criação de mapas de conhecimento,
mostrando como as disciplinas, áreas de investigação ou de produção de indivíduos se interrelacionam, além de mostrar as redes de influência e produtividade (BOYACK, WYLIE e
DAVIDSON, 2002). Em termos práticos, os três termos acabam se mesclado, pois tanto a cientometria
quanto a infometria acabam utilizando metodologias e conceitos bibliométricos, embora possam se
valer de técnicas advindas de outras áreas. É por essa razão que o termo bibliometria ou análise
bibliométrica tem sido utilizado com maior frequência, mesmo em estudos que considerem aspectos
cientometricos e infometricos (PARREIRAS, SILVA, et al., 2006; URBIZAGÁSTEGUIALVARADO, 2002; KOSTOFF e SCHALLER, 2001).
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Dentre o acervo providenciado pela bibliometria, destaca-se a Lei de Lotka, que permite avaliar o grau
de maturidade da produção científica de um determinado grupo ou área. Em grupos científicos mais
desenvolvidos, alguns poucos autores concentram uma produção científica elevada, enquanto a grande
maioria apresenta uma produção mais reduzida (URBIZAGÁSTEGUI-ALVARADO, 2002). A Lei de
Bradford, por sua vez, ajuda a identificar as publicações que concentram mais artigos sobre temas
específicos, facilitando a condução de pesquisas bibliográficas. Segundo esta lei, as revistas que
concentram determinados temas tendem a ser mais procuradas por autores que desejam publicar suas
pesquisas sobre estes mesmos temas, gerando um ciclo virtuoso. A Lei de Zipf é usada para identificar
as palavras-chave ou termos de busca que melhor caracterizam os artigos sobre um tema ou área de
conhecimento específico. Embora haja uma rica literatura teórica e empírica sobre essas leis, sua
aplicação pode resultar em conclusões muitas vezes controversas devido às formas de medição,
parâmetros de avaliação, testes e interpretação (RAAN, 2005).
Usando técnicas bibliométricas, este artigo analisa a produção científica brasileira sobre gestão de
ambiental na construção civil, comparando-a com a produção internacional sobre o mesmo assunto.
Para utilizar uma base comum para obtenção dos trabalhos nacionais e internacionais, foi escolhida a
Web of Science, um indexador de produção científica que concentra uma ampla gama de periódicos e
anais de eventos. Em decorrência, este é um estudo prospectivo, explorando técnicas e ferramentas que
ampliam o grau de conhecimento sobre a produção mencionada. Além deste interesse natural, existe a
perspectiva de que as ferramentas e as técnicas empregadas neste estudo podem ser usadas em outras
áreas do conhecimento, facilitando a compreensão da produção científica de outras áreas do
conhecimento (Rummler, 2008).
2. Metodologia
Considerando os impactos ambientais causados pela construção civil, o tema “Gestão Ambiental na
Construção Civil” é naturalmente interessante. Entretanto, é importante conhecer melhor esse campo de
estudos, analisando como tem sido seu desenvolvimento e prospectando sua evolução. Para isso, este
estudo utiliza técnicas bibliométricas para analisar a produção científica brasileira sobre o tema
indexada pela Web of Science, comparando-a com a publicação internacional equivalente. Esse é um
estudo prospectivo, explorando técnicas e ferramentas que potencialmente poderão ampliar o grau de
conhecimento sobre a produção mencionada. Inicialmente, buscou os artigos publicados em revistas ou
trabalhos publicados em anais de eventos que atendem aos termos "environmental management" e
"civil engineering" ou "construction worksites" ou "construction industry", sem restrição de data de
publicação ou país de origem. Em seguida a mesma pesquisa foi feita, restringindo aos textos que têm
na autoria a participação de pesquisadores vinculados a instituições nacionais (Quadro 1). A partir
dessa busca, foram empreendidas as seguintes análises:
1. Verificação dos 20 países mais produtivos.
2. Evolução da produção nacional e internacional – 2003 – 2012.
3. Análise comparativa da produção internacional e nacional, considerando artigos e trabalhos
apresentados em eventos científicos.
4. Análise comparativa da produção exclusiva de artigos científicos internacionais e nacionais
5. Verificação dos 20 autores mais produtivos e aplicação da Lei de Lotka ao conjunto dos autores
nacionais e internacionais.
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6. Levantamento das áreas de pesquisa mais produtivas, tanto nacionais quanto internacionais.
7. Revistas e eventos mais utilizados pelos pesquisadores nacionais e internacionais
8. Palavras-chaves mais utilizadas nacionais e internacionais com a aplicação da Lei de Zipf ao
uso de palavras-chave
Essas ações metodológicas foram desenvolvidas a partir de informações e relatórios gerados pela Web
of Science, com o tratamento de dados tendo sido realizado com o auxílio de softwares SPSS e
Bibexcel, além de um sistema especialmente desenvolvido para realização de contagem de palavras em
textos longos. Todo esse quadro metodológico contou com o suporte de bibliografia específica em
metodologia (WOODSIDE, 2010; GERRING, 2006; HANCOCK e ALGOZZINE, 2006; GEORGE e
BENNETT, 2005) e na análise bibliométrica (SANTOS e KOBASHI, 2009; PARREIRAS, SILVA, et
al., 2006; RUMMLER, 2006; BOYACK, WYLIE e DAVIDSON, 2002; URBIZAGÁSTEGUIALVARADO, 2002; VANTI, 2002; KOSTOFF e SCHALLER, 2001).
Quadro 1 – Termos utilizados na pesquisa na Web of Science
Produção Internacional: 5.460 artigos e trabalhos
Topic=("environmental management") AND
Topic=("civil engineering") OR Topic=("construction
worksites") OR Topic=("construction industry")
Refined by: Document Types=( ARTICLE OR
PROCEEDINGS PAPER ) Timespan=All years.
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S,
CPCI-SSH.

Produção Brasileira: 73 artigos e trabalhos
Topic=("environmental management") AND
Topic=("civil engineering") OR Topic=("construction
worksites") OR Topic=("construction industry")
Refined by: Document Types=( ARTICLE OR
PROCEEDINGS PAPER ) AND Countries/Territories=(
BRAZIL ) Timespan=All years. Databases=SCIEXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH.

3. Apresentação e Discussão dos Resultados
A partir dos termos "environmental management" e "civil engineering" ou "construction worksites" ou
"construction industry" na Web of Scicence (Quadro 1), foram encontrados 5460 artigos e trabalhos
internacionais, com a produção nacional representando 1,34% desse total, com 73 textos. Isso coloca o
Brasil na 17ª posição, ficando logo abaixo do Japão e acima da França, Itália e Portugal, dentre outros
(Tabela 1). Metade da produção internacional está concentrada entre Estados Unidos, China e
Inglaterra. Embora a produção nacional seja pequena, comparativamente ao total produzido
internacionalmente, ela vem demonstrando uma tendência de crescimento, especialmente a partir de
2009 (Tabela 2 e Figura 1).
Tabela 1 – Total de produção para cada país
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
11º.
12º.

País
USA
PEOPLES R. CHINA
ENGLAND
AUSTRALIA
CANADA
GERMANY
SOUTH KOREA
NETHERLANDS
TURKEY
MALAYSIA
TAIWAN
SINGAPORE
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Total de Trabalhos
1246
946
585
303
193
163
149
144
143
133
131
112

% of 5460
22.821 %
17.326 %
10.714 %
5.549 %
3.535 %
2.985 %
2.729 %
2.637 %
2.619 %
2.436 %
2.399 %
2.051 %
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13º.
SPAIN
93
1.703 %
14º.
SWEDEN
87
1.593 %
15º.
SCOTLAND
80
1.465 %
16º.
JAPAN
74
1.355 %
17º.
BRAZIL
73
1.337 %
18º.
INDIA
71
1.300 %
19º.
ITALY
63
1.154 %
20º.
PORTUGAL
58
1.062 %
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

É importante ressaltar que as oscilações nos gráficos apresentados na Tabela 2 e na Figura 1 devem-se,
em parte, ao fato de eles agregarem a produção de artigos e trabalhos publicados em anais de
congressos científicos, fazendo com que eles reflitam a sazonalidade desses eventos. Quando
considerados apenas os artigos científicos, que apresentam um fluxo mais constante de publicação,
verifica-se uma tendência mais firme de crescimento tanto para a produção internacional quanto para a
nacional, evidenciando um interesse crescente pelo tema (Figura 2).
Tabela 2 – Evolução da produção nacional e internacional – 2003 - 2012
Produção Internacional
Produção Nacional
Ano
Artigos e Trabalhos
Ano
Artigos e Trabalhos
2012
473
2012
12
2011
425
2011
10
2010
451
2010
14
2009
439
2009
8
2008
401
2008
5
2007
332
2007
2
2006
321
2006
4
2005
269
2005
2
2004
195
2004
2
2003
291
2003
1
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

Figura 1 – Comparativo da produção internacional e nacional de artigos e trabalhos científicos

Evolução da Produção Internacional
entre1993-2012

Evolução da Produção Brasileira
entre1993-2012

Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science
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Figura 2 – Comparativo da produção de artigos científicos internacionais e nacionais

Produção Internacional entre2003-2012

Produção Brasileira entre2003-2012

Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

As informações apresentadas anteriormente propiciam um entendimento inicial sobre a produção
científica brasileira, estabelecendo uma comparação com aquela produzida internacionalmente. Embora
ela ainda não seja numericamente expressiva, a quantidade de trabalhos produzidos coloca o Brasil na
17ª posição (Tabela 1). Associada à informação de que essa produção está em fase de crescimento
(Tabela 2, Figuras 1 e 2), verifica-se que, além do interesse crescente, mais pesquisadores vinculados a
instituições nacionais têm buscado eventos e revistas científicas internacionais para difundirem seus
estudos. Entretanto, é interessante verificar como esses dois conjuntos (internacional e nacional) se
comportam sob a perspectiva da Lei de Lotka (LOTKA, 1926), conforme exemplos disponíveis na
Figura 3. Esse outro parâmetro fornece um melhor entendimento sobre a maturidade de uma área ou
grupo científico. Acredita-se que, com o decorrer dos anos e o aumento do número de trabalhos
publicados, ocorra uma depuração das pesquisas e a formação de grupos mais profícuos e centrados em
temas específicos, com os autores mais produtivos sendo utilizados como referência pelos demais
(URBIZAGASTEGUI, 2009).
Figura 3 – Distribuição ideal “autores x trabalhos” de acordo com a Lei de Lotka

Dados utilizados nas duas
Escala logarítmica
escalas
Fonte: preparado pelos autores com base em Lotka (1926)

Escala linear

Verifica-se que a produção internacional (Tabela 3 e Figura 4), tem uma relação “autores x trabalhos”
que se aproxima do modelo ideal de Lotka, o que tende a se acentuar com o incremento da produção
verificada nos últimos dez anos (Figura 1 e Figura 2). O conjunto de trabalhos nacionais indexados
internacionalmente na Web of Science mostra que essa é uma área que ainda está em uma fase de
consolidação como grupo científico voltado ao tema “Gestão Ambiental na Construção Civil”. Essa
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diferença de maturidade entre os grupos nacionais e internacionais pode ser explicada não apenas pela
quantidade de artigos publicados e trabalhos apresentados em eventos científicos, mas também pelo
maior tempo em que essa área vem se desenvolvendo internacionalmente. Conforme pode ser
verificado na Figura 1, pelo menos desde 1993 a produção internacional já era quantitativamente
bastante significativa, enquanto no Brasil ela só vem ganhando relevância nos últimos quatro anos, mas
ainda com poucos pesquisadores dedicando-se a esse tema.
Tabela 3 – Autores mais produtivos
Produção Internacional
Produção Nacional
Total de Trabalhos na
Total de Trabalhos na
Autor
Autor
Web of Science
Web of Science
1.
Tam Vwy
36
1.
Barkokebas B
4
2.
Chan Apc
34
2.
Formoso Ct
4
3.
Anonymous
32
3.
Alexandre J
3
4.
Li H
32
4.
Lago Emg
3
5.
Shen Ly
30
5.
Saboya F
3
6.
Wang Yw
27
6.
Saurin Ta
3
7.
Tam Cm
25
7.
Acchar W
2
8.
Shen Qp
24
8.
Alencar Lh
2
9.
Anumba Cj
23
9.
Costa Hg
2
10.
Ling Fyy
23
10.
Ferreira Mlr
2
11.
Haas Ct
22
11.
Kohlman Rer
2
12.
Ofori G
20
12.
Mexas Mp
2
13.
Russell Js
18
13.
Quelhas Olg
2
14.
Chan Dwm
17
14.
Vasconcelos B
2
15.
Brenner H
16
15.
Vilela Acf
2
16.
Lee S
16
16.
Xavier Gc
2
17.
Lipscomb Hj
16
17.
Alarcon Lf
1
18.
Jin Wx
15
18.
Alchorne Add
1
19.
Love Ped
15
19.
Alcoforador Afp
1
20.
Ng St
15
20.
Alencar Mh
1
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

Figura 4 – Aplicação da Lei de Lotka à produção internacional e nacional

Produção Internacional

Produção Nacional

Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

Outra característica que deve ser considerada são as áreas pesquisa. A produção internacional tem um
espectro maior de temas, abrangendo temas como "Construction Building Technology", "Business
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Economics", "Materials Science", "Public Environmental Occupational Health", "Public
Administration" ou "Urban Studies", dentre outros (Tabela 4), refletindo uma maior consolidação. A
produção nacional, por sua vez, está mais voltada para a utilização de novos materiais e novos métodos
construtivos, representados pelas áreas “Materials Science” “Construction Building Technology” e
“Metallurgy Metallurgical Engineering” (Tabela 5).
Tabela 4 – Áreas de pesquisa dos trabalhos internacionais
Total de
Gráfico de
% sobre 5460
Trabalhos
Barras
Engineering
2922
53,52
Construction Building Technology
1830
33,52
Business Economics
1095
20,05
Computer Science
647
11,85
Materials Science
521
9,54
Public Environmental Occupational Health
473
8,66
Operations Research Management Science
360
6,59
Environmental Sciences Ecology
326
5,97
Public Administration
201
3,68
Urban Studies
156
2,86
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science
Áreas de Pesquisa

Tabela 5 – Áreas de pesquisa dos trabalhos nacionais
Total de
Gráfico de
% sobre 73
Trabalhos
Barras
Engineering
35
47,95
Materials Science
13
17,81
Construction Building Technology
10
13,70
Environmental Sciences Ecology
9
12,33
Public Environmental Occupational Health
7
9,59
Computer Science
6
8,22
Metallurgy Metallurgical Engineering
5
6,85
Operations Research Management Science
5
6,85
Business Economics
4
5,48
Mining Mineral Processing
4
5,48
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science
Field: Research Areas

Isso fica evidenciado, também, pelas revistas ou eventos mais utilizados pelos pesquisadores (Tabela
6). Verifica-se que os pesquisadores nacionais utilizam o periódico “Materials Science Forum” e a
“Waste Management”, o que sugere um investimento em pesquisas sobre novos materiais e
reaproveitamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). Como exemplos, podem ser citados os
trabalhos de (PELISSER, STEINER e BERNARDIN, 2012), sobre reciclagem de porcelana,
(FIGUEIREDO, SILVA, et al., 2012) sobre a produção de blocos de solo-cal com a utilização de RCC,
(CODINHO-CASTRO, TESTOLIN, et al., 2012; SIIVA, GONDIM, et al., 2010) investigando a
utilização de resíduos de gesso na produção de tijolos ou (PELEGRINI, PINHEIRO e VALLE, 2010)
que pesquisaram a confecção de placas a partir do reaproveitamento de papel.
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Tabela 6 – Revistas / eventos mais utilizados pelos pesquisadores
Produção Internacional

Produção Nacional
Nº

% de
5460

Fonte

Nº

% de
73

481

8.8

Materials Science Forum

4

5.48

152

2.78

Waste Management

4

5.48

Automation in Construction

126

2.31

3

4.11

Building Research and Information

101

1.85

3

4.11

Journal of Professional Issues in
Engineering Education and Practice

86

1.58

3

4.11

American Journal of Industrial
Medicine

69

1.26

3

4.11

Advanced Materials Research

66

1.21

2

2.74

Safety Science

66

1.21

2

2.74

Fonte
Journal of Construction Engineering
and Management Asce
Journal of Management In
Engineering

Journal of Construction
Engineering and Management
Asce
Safety Science
Sho2010 International
Symposium on Occupational
Safety And Hygiene
Work A Journal of Prevention
Assessment Rehabilitation
Advanced Materials Forum V Pt
1 And 2
Canadian Journal of Civil
Engineering

Canadian Journal of Civil
62
1.14
Cement Concrete Composites
2
2.74
Engineering
Building and Environment
59
1.08
Materia Rio de Janeiro
2
2.74
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

Quanto à utilização de palavras-chave, que são importantes descritores para os artigos e trabalhos,
facilitando sua localização nos indexadores e sistemas de busca, os resultados estão disponíveis na
Tabela 7 e na Figura 5. Conforme previsto pela Lei de Zipf (URBIZAGÁSTEGUI-ALVARADO,
2002), há uma tendência à maior utilização de um número mais restrito de palavras-chave, embora o
conjunto utilizado pelos pesquisadores possa ser bastante amplo. A Tabela 7 mostra que há uma
concentração de uso dos termos “construction” e “industry”. Na literatura internacional, verifica-se
também o uso dos termos “management”, “safety” e “project”. As demais palavras, embora utilizadas,
são em uma frequência muito baixa, com os gráficos decaindo rapidamente (Figura 5). Considerando
que os termos de busca foram “environmental management” e “civil engineering” ou “construction
worksites” ou “construction industry”, seria de se esperar que as palavras “environmental” e
“management”, aparecessem em destaque, mas isso não ocorre. Embora o termo “management”
apareça em terceiro lugar nas produções internacionais e em sétimo lugar dentre as nacionais,
“environmental” ocupa apenas a 78ª posição e o termo “environment” ocupa a 112ª posição entre as
palavras-chave utilizadas internacionalmente. Entre as publicações nacionais, tais palavras-chave não
foram utilizadas. Em contrapartida, os termos “construction” e “industry” ocupam lugar de destaque
nas duas relações.
Há alguns impactos decorrentes dessa verificação. Uma pessoa que queira destacar um trabalho
submetido a um periódico poderia considerar a possibilidade de utilizar palavras-chave pouco usuais.
Um trabalho que utilize as palavras-chave “construction” e “industry” estaria competindo com diversos
outras pesquisas, mas se ele utilizar as palavras “building” (351ª posição) e “sector” (165ª), o nível de
competição reduz-se significativamente. Para avaliar essa possibilidade, entretanto, é necessário
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considerar que os indexadores e os sistemas de busca são utilizados por esses mesmos
pesquisadores/autores e seus alunos. Parece correto considerar que eles tenderão a utilizar, quando
realizam um levantamento bibliográfico, os mesmos termos que estão habituados a selecionar quando
publicam um artigo. A utilização exclusiva de palavras-chave pouco usuais tenderá a colocar o artigo
em uma situação em que ele não será encontrado com facilidade, reduzindo as chances de uma maior
utilização pelos outros pesquisadores. Por outro lado, o uso de termos mais frequentes colocará o artigo
em um grupo com centenas ou milhares de outros trabalhos. Recomenda-se o uso de termos mais
frequentes, facilitando a localização inicial, associados a termos mais específicos que facilitem a
filtragem do artigo em meio a grande quantidade de trabalhos sobre o mesmo tema.
Tabela 7 – Palavras-chaves mais utilizadas
Produção Internacional
Produção Nacional
Posição Palavra
Ocorrências
%
Posição Palavra
Ocorrências
%
1 construction
1118
8,83
1 construction
5
6,85
2 industry
466
3,68
2 industry
3
4,11
3 management
315
2,49
3 building
2
2,74
4 safety
149
1,18
4 civil
2
2,74
5 project
145
1,14
5 decision
2
2,74
6 analysis
109
0,86
6 information
2
2,74
7 building
107
0,84
7 management
2
2,74
8 concrete
89
0,70
8 multicriteria
2
2,74
9 information
89
0,70
9 negotiation
2
2,74
10 design
85
0,67
10 system
2
2,74
11 system
82
0,65
11 accounting
1
1,37
12 occupational
77
0,61
12 aid-constructivist
1
1,37
13 performance
75
0,59
13 assessment
1
1,37
14 cost
70
0,55
14 cycle
1
1,37
15 model
66
0,52
15 demolition
1
1,37
16 systems
62
0,49
16 disorders
1
1,37
17 development
61
0,48
17 durability
1
1,37
18 engineering
59
0,47
18 emissions
1
1,37
19 technology
56
0,44
19 engineering
1
1,37
20 waste
55
0,43
20 evaluation
1
1,37
Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

Outra reflexão que merece ser considerara é a baixa colocação dos termos “environmental” (78º) e
“environment” (112º), especialmente ao se considerar que os trabalhos – obrigatoriamente – deveriam
conter o termo “environmental management” (Quadro 1). Nos abstracts dos trabalhos internacionais, o
termo “environment” aparece apenas como o 92º mais utilizado, ficando o termo “construction” na 7ª
posição, apenas atrás de pronomes, conjunções e artigos. Situação similar ocorre com os abstracts dos
trabalhos nacionais. O termo “environment” aparece apenas na 361ª posição, enquanto o termo
“construction” ocupa o 10º lugar, perdendo apenas para pronomes, conjunções e artigos. Isso mostra
que, para o conjunto de autores dos trabalhos analisados, o foco – tanto nas palavras-chave quanto nos
abstracts – é voltado para a área de origem dos trabalhos. Embora eles tenham foco ambiental (ou
toquem, de alguma forma, no tema ambiental), a área de origem acaba sendo priorizada nos descritivos
(palavras-chave e abstracts) utilizados para localizar e descrever a pesquisa desenvolvida.
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Figura 5 – Aplicação da Lei de Zipf ao uso de palavras-chave

Fonte: elaborada pelos autores com base em levantamento efetuado pelos autores na Web of Science

4. Conclusões
Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma análise bibliométrica que teve como elemento norteador
a seguinte questão de pesquisa: “Como se situa internacionalmente a produção acadêmica brasileira
sobre gestão ambiental aplicada à construção civil?”, porpondo-se caractereizar a produção
internacional sobre o tema e comparar a produção brasileira, indexada internacionalmente, com a
produção internacional sobre gestão ambiental aplicada à construção civil. A partir de um levantamento
na Web of Scicence (WoS) verificou-se que a produção internacional sobre o tema está em um nível
elevado de maturação, com ampla abordagem de assuntos dentro do tema principal. Essa produção
concentra-se, principalmente, em autores americanos, chineses e ingleses, com o Brasil ocupando a 17ª
posição entre os mais produtivos.
A produção nacional, indexada na WoS, embora ainda seja pequena, é superior aquela publicada pela
Itália, Índia e Portugal, manifestando uma clara tendência de crescimento nos últimos anos. Ela
concentra trabalhos sobre a utilização de Resíduos de Construção Civil (RCC), refletindo um problema
cada vez mais premente nas grandes cidades, conforme demonstram os trabalhos de (GONÇALVES,
2011; ULSEN, KAHN, et al., 2010; BARANDAS, 2009). Também há trabalhos sobre o
desenvolvimento de novos materiais, geralmente utilizando materiais reciclados como porcelana, gesso
ou RCC (FIGUEIREDO, SILVA, et al., 2012; CODINHO-CASTRO, TESTOLIN, et al., 2012;
PELISSER, STEINER e BERNARDIN, 2012; PELEGRINI, PINHEIRO e VALLE, 2010; SIIVA,
GONDIM, et al., 2010). Esses trabalhos evidenciam uma tendência de valoração dos RCC como fonte
de matéria prima, constituindo-se em uma alternativa economicamente viável especialmente em
grandes cidades. Isso mostra que as pesquisas nacionais têm contribuído para a redução nas
quantidades de RCC, investigando seu uso em substituição a matérias-primas virgens.
Apesar desses importantes esforços, verifica-se uma carência de trabalhos que tratem mais de aspectos
de gestão e que tenham como foco a redução da quantidade de resíduos gerados, o que passaria pela
maior eficiência dos métodos construtivos e uma redução do desperdício. Também há uma carência de
trabalhos sobre a utilização dos os rótulos ambientais (ecolabels), que permitem aos consumidores uma
escolha além do preço de venda, em que pese uma crescente disponibilidade de materiais mais
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sustentáveis para a construção civil. Essas lacunas constituem oportunidades de pesquisa que podem
ser adequadamente aproveitadas pelos pesquisadores.
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Resumo: O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TPPM) em São Luís - MA é especializado na exportação de minério
de ferro e tem capacidade estática de estocagem para 6,4 milhões de t de minério. Este artigo utilizou o método do estudo de
caso, levantando as características da utilização dos recursos hídricos no TPPM, a fim de entender a eficiência dessa gestão,
pois, seus processos operacionais necessitam umectação e aspersão no controle da dispersão de material particulado nas
correias transportadoras e nos equipamentos de descarga de trens e embarque de navios. A água para umectação é captada
em bacias de decantação e recirculada por caminhões pipa. O terminal possui seis poços artesianos responsáveis pelo
abastecimento de água para uso sanitário, refeitórios e demais atividades. A gestão de recursos hídricos atende modelo de
gestão ambiental próprio descentralizado e realizado por equipe multidisciplinar. A eficiência de utilização de água tratada
cresceu quase 50% em 2012, evidenciando melhoria na gestão ou aumento da demanda dos processos. Concluiu-se que a
gestão dos recursos hídricos atende seus objetivos e o monitoramento contínuo dos resultados, por sistemas gerenciais
dedicados, contribui para o envolvimento e capacitação de funcionários próprios e de contratadas nessa atividade
estratégica.
Palavras-chave: Terminal Marítimo de Ponta Da Madeira (TPPM); Gestão de Recursos Hídricos; Manuseio de Minério de
Ferro; Sistema de Gestão Ambiental.
Abstract: The Ponta da Madeira Maritime Terminal (TPPM) located in São Luís – MA is dedicated to iron ore exportation
and it has a storage static capacity of 6.4 million tons. This paper is based upon a case study, which analysed the main
characteristics of hydric resources utilization in TPPM, in order to determine its management efficiency. Port operational
processes require spray wetting to control the dispersion of particulate material, which is performed by sprinkler systems on
the conveyor belts and on the train discharge and ship loading equipment. The water for wetting come from tailing ponds
and it is recirculated by tanker trucks; the terminal still has six wells for water supply for sanitary use, canteens and other
uses. The hydric resources management is based on environmental management model and it is decentralized and
performed by a multidisciplinary team. The treated water use efficiency has grown 50% in 2012, reflecting improved
management or increasing demand by processes. It was concluded that hydric resources management accomplished its
objectives and the continuous results monitoring by a dedicated managerial system, is contributing to employees and third
party personal capacitation and involvement in such strategic activity.
Key-words: Ponta da Madeira Maritime Terminal (TPPM); Hydric Resources Management, Iron Ore Handling;
Environmental Management System.
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1 Introdução
A gestão ambiental nas empresas e, dentro dela, a de recursos hídricos, se apresenta em três
dimensões a do aumento da competitividade, se adequando às exigências do mercado, a do atendimento
de requisitos legais e pressões sociais e de melhoria da imagem institucional das organizações
(BARBIERI, 2011).
O presente artigo analisa a gestão de recursos hídricos no Terminal Marítimo de Ponta da
Madeira (TPPM) da Vale S.A., segunda maior mineradora e maior produtora de minério de ferro e
pelotas do mundo, especializado na exportação de minério de ferro, manganês, pelotas, entre outros
recursos minerais.
Na movimentação e manuseio dos recursos minerais em seu terminal ocorre a dispersão
atmosférica de material particulado, basicamente controlado por aspersão de água reutilizada e, em
geral, realizada por caminhões pipa nos pátios de estocagem e nas correias transportadoras. Além da
necessidade do controle da qualidade do ar, a usina de pelotização que opera no terminal, também
demanda grande quantidade de água para o processo realizado pela torre de resfriamento.
Dessa forma, objetiva-se analisar a gestão dos recursos hídricos no TPPM, de modo a se
verificar sua utilização (Captação, Distribuição, Tratamento e Reuso), identificar a quantidade
necessária e avaliar seus controles e os eventuais impactos ambientais advindos do uso de água nas
atividades de manuseio de minério. A hipótese básica é de contribuição da gestão dos recursos hídricos
no atendimento dos objetivos estratégicos da empresa e na capacitação e conscientização de
colaboradores sobre esse importante, escasso e valioso recurso.
No Brasil, os recursos hídricos são regulamentados e controlados pela Agência Nacional
das Águas - ANA que, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, realiza, anualmente,
levantamento da situação desses recursos, além de ser responsável por emitir outorgas de sua
utilização, captação, etc.. A ANA também delega a órgãos estaduais algumas de suas atribuições. A
Lei N. 9.433/97 institucionalizou os conceitos de “usuário-pagador” e o de “poluidor-pagador”
(PORTO e PORTO, 2008), sendo que a outorga do direito de uso significa que a água só poderá ser
usada por quem tiver permissão e a cobrança por seu uso deverá gerar receitas a serem aplicadas
prioritariamente na sua bacia de origem, de modo a viabilizar financeiramente o setor. Os autores
consideram que essa Lei coloca o Brasil entre os países mais avançados em política de recursos
hídricos.
O artigo apresenta revisão bibliográfica sobre o tema e focaliza o estudo de caso do TPPM,
para analisar a gestão dos recursos hídricos na condição específica de um terminal portuário voltado à
movimentação de granel sólido, a exportação de minério de ferro.
2. Revisão bibliográfica
As políticas de gerenciamento dos recursos hídricos enfatizam que “se trata de assunto
amplamente discutido pela sua importância para o funcionamento dos ecossistemas e a manutenção das
populações.” (GADELHA e MORGADO, 2007).
Na distribuição de água do planeta constata-se a água doce representa 3% do total e a água
salgada 97%, sendo que dos 3% de água doce, 2,7% se referem a geleiras e somente os 0,3% restantes
podem ser utilizados para o consumo humano, encontrados em rios, lagos e subterrâneos. (METCALF,
1979; CARVALHO, 2005).
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O principal objetivo do gerenciamento da qualidade da água é controlar a descarga de
poluentes, predizendo seus impactos, e determinar níveis aceitáveis para o consumo e seu reuso
(DAVIS e CORNELL, 1998).
Na gestão dos recursos hídricos são observadas a quantidade disponível e a degradação da
qualidade das águas e, segundo Parente, Aprile e Bouvy (2003), a degradação da qualidade da água
pode ser medida por meio de parâmetros físico-químicos e biológicos oficialmente estabelecidos para
seus usos múltiplos. O monitoramento dos parâmetros pode fornecer indicação de fontes poluidoras,
métodos de remediação e os fenômenos que ocorrem durante o transporte e deposição de materiais.
Desde há muito tempo, os problemas ambientais são tratados por instituições
internacionais. Comissões internacionais para os rios Reno e Danúbio foram formadas durante o século
XIX para promover cooperação entre os países ribeirinhos em questões como navegação, hidrologia,
controle de inundações, e poluição. (...) A Comissão Conjunta Internacional, formada pelos Estados
Unidos e Canadá em 1909, tem um longo histórico de resolução de questões ambientais fronteiriças
entre os dois países, especialmente as referentes aos sistemas de lagos e rios ao longo de seus 4.800 km
de fronteira compartilhada. (VIG e AXELROD, 1999).
Em 1977, a Conferência das Nações Unidas em Mar Del Plata no Uruguai marcou o início
das discussões internacionais sobre recursos hídricos, sendo estabelecido o princípio de que todos
deveriam ter acesso à água potável em quantidade suficiente. (BORSOI e TORRES, 1997; OLIVEIRA
e LUZ, 2001).
Treze anos após essa Conferência, em Nova Deli, Índia foram examinados os poucos
resultados obtidos a partir de Mar Del Plata, sendo sugerido que os recursos hídricos, resíduos sólidos e
líquidos fossem manejados de forma integrada, além da ênfase à recomendação de administração no
nível local para ampliar a participação da sociedade nessa gestão. (TATEMOTO, 2008).
Em 1992, na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente (RIO92), foram consolidados
alguns compromissos sobre recursos hídricos, com o objetivo geral de garantir a disponibilidade de
água potável para todos, além de prevenir a poluição, para manter a saúde ambiental e adaptar as
necessidades do homem a capacidade da natureza. (TATEMOTO, 2008). Posteriormente, mais três
eventos foram importantes para a proteção e regulamentação internacional do uso das águas. Paris,
1998; Haia, 2000; e Bonn, 2001 que, basicamente, o abordaram de forma mais ampla, sugerindo uma
descentralização e ampla participação do Estado como regulador e financiador.
Em 1933 foi criada, no Brasil, a Diretoria de Águas, logo em seguida, em 1934, suas
atribuições foram transferidas para o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), que editou
o Código de Águas, em vigor até hoje, Esse código objetiva fortalecer a legislação, adequar às
necessidades da época, garantindo o acesso público, criando medidas que facilitassem e garantissem e,
principalmente, o aproveitamento da hidroeletricidade, além de incentivar e regular o aproveitamento
industrial das águas. (PORTO e PORTO, 2008).
Em 1948, a gestão dos recursos hídricos no Brasil, caracterizou-se pelo uso de instrumentos
econômicos e financeiros, sendo constituída pelo investimento em programas de irrigação, geração de
energia, saneamento, etc. (BORSOI e TORRES, 1997).
Em 1961, o DNPM passou a integrar o Ministério de Minas e Energia, em 1965, o Serviço
de Águas passou para o Departamento de Águas e Energia, que logo em 1968, passou a denominar-se
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE. (BORSOI e TORRES, 1997). Em
1984, foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo-se a classificação
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de todos os tipos de água das águas doces, salobras e salinas. Atualmente, essa classificação está
expressa na Resolução CONAMA 357/2005. (BRASIL, 2005)
Até 1997, como não havia um marco legal em nível nacional para a gestão dos recursos
hídricos, os Estados se comprometeram de maneira diferenciada para a administração de seus processos
de gestão das águas. Com a Lei 6.433/97, a implantação de políticas estaduais de recursos hídricos foi
impulsionada, sendo a última aprovada em 2006, a do estado de Roraima. A Figura 1 apresenta a
evolução das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos.
Figura 1- Avanço da Instituição das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos

Fonte: ANA - Agência Nacional das Águas, 2012.
Em 2004, através da Lei Estadual nº 8.149, institui-se a Política Estadual de Recursos
Hídricos do Maranhão, destacando a água como bem público e tomando consciência de que seu uso
indiscriminado pode levar à escassez, bem como que sua disponibilidade e qualidade vêm sendo
afetadas pela poluição. (MARANHÃO, 2008).
O Estado do Maranhão está inserido em três regiões hidrográficas, dentre as treze do país,
contando com uma área de aproximadamente 274.301 km² da região Hidrográfica do Atlântico
Ocidental, de vazão média de 2.683 m³/s e ecológica de 328 m³/s. (ANA, 2012). A Região Hidrográfica
do Atlântico Ocidental se localiza com 90% no Maranhão, e os 10% restante no Pará, como mostra a
Figura 2.

Figura 2 - Localização da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental
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Fonte: ANA - Agência Nacional das Águas, 2012.
De acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), a demanda de água na
região é de 23,7 m³/s, representando aproximadamente 1% da vazão média. Essa demanda é
subdividida em urbana, irrigação, animal, rural e industrial.
Por ser potencialmente poluidora, a atividade portuária necessita passar por um processo de
habilitação ambiental, o que é determinado também pela legislação aplicável, a de licenciamento, em
que são verificados seus potenciais danos ao meio ambiente como um todo. (ANTAQ, 2012).
A gestão ambiental é um conjunto de ações e programas designados para a prevenção de
atividades ou condições que possam agredir o meio ambiente, buscando minimizar os riscos e proteger
os empregados, usuários e comunidades. (KITZMANN e ASMUS, 2006). Da mesma forma, buscam-se
diminuir as emissões atmosféricas, a contaminação dos solos e efluentes, utilizando tecnologias limpas,
além de assegurar a gestão dos recursos hídricos, energia, recursos florestais e da terra. A gestão
ambiental incorpora também a escolha das melhores técnicas de manejo dos recursos naturais, o
cumprimento da legislação e a alocação correta de recursos humanos e financeiros. (HERMANNS,
2005).
A gestão ambiental empresarial está essencialmente voltada para as organizações, ou seja,
companhias, corporações, firmas, empresas ou instituições, e pode ser definida como um conjunto de
políticas, programas e práticas administrativas e operacionais que considera prioritário a saúde e
segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente, buscando a eliminação ou minimização de
impactos e danos ambientais decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação,
realocação ou desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de
vida de um produto (WEBER, 2004; HERMANNS, 2005).
A aprovação de leis ambientais e o envolvimento de Organizações Não-Governamentais
(ONGs) nas questões ambientais garantem iniciativas privadas de gestão ambiental ao se considerar
que, embora o mercado seja uma instituição da sociedade, suas necessidades são tantas e tão
específicas que influenciam diretamente na competitividade dos países e de suas empresas.
(BARBIERI, 2011).
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser entendido como um conjunto de atividades
administrativas e operacionais realizadas pela empresa ao abordar as questões ambientais. (BARBIERI,
2011). Qualquer SGA requer um conjunto de elementos comuns, que independem da estrutura
organizacional, tamanho, ou setor de atuação da empresa. Para Barbieri (2011), a empresa pode criar
seu próprio SGA, ou adotar modelos genéricos como da Câmara de Comércio Internacional, do
Conselho da União Europeia e ou família das normas ISO 14.000, os quais são abordados a seguir.
O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, conhecido também como EMAS (Eco
Management and Audit Scheme), foi estabelecido pelo Regulamento Nº 1836, de 1993 e alterado pelo
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Regulamento nº 761, de 2001, que tornou o EMAS acessível a toda e qualquer empresa interessada em
melhorar seu comportamento ambiental. (EMAS, 2012).
As normas que integram a família ISO 14.000 começaram a ser elaboradas pelo Comitê
Técnico 207 (TC 207) e seus subcomitês. Independentes e administrados por uma entidade nacional da
ISO, o TC 207 desenvolve suas atividades de normalização internacional por estágios sucessivos
iniciados por estudos preliminares, evolução dos consensos sobre o tema tratado e terminando com sua
publicação. (BARBIERI, 2011).
A ISO 14001 é uma norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser feito
para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) efetivo. Com objetivo de criar o equilíbrio
entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental; com o comprometimento de
toda a organização para que sejam atingidos ambos objetivos. (BSI, 2011).
A NBR 14.063 de 1998 definiu os processos de tratamento de efluentes de mineração para
óleos e graxas, listando três níveis de tratamento: primário, compreendendo a sedimentação, flotação e
centrifugação; secundário, representado pelos métodos químicos e de coalescência; e o terciário, como
a ultra filtração e tratamento biológico. (ABNT, 1998).
Os diversos tipos de tratamento para efluentes de mineração, como adsorção, coagulação e
floculação, filtração por membrana, flotação por ar dissolvido e extração por solvente e precipitação
iônica. (OLIVEIRA e LUZ, 2001). Um dos principais problemas nos sistemas de tratamento para esses
efluentes é que alta salinidade e presença de materiais orgânicos afetam diretamente na eficiência e
custo do processo.
Os estudos sobre a remoção de Ferro e Manganês dissolvidos em águas para abastecimento
urbano e industrial apontaram que diversos oxidantes podem ser utilizados na remoção, e que a melhor
alternativa de tratamento depende das concentrações presentes e da presença, ou não, de matéria
orgânica na água a ser tratada. (MOURUZZI e REALI, 2012).
A remoção dos precipitados formados apresenta diversas tecnologias que podem ser
empregadas a partir de um estudo prévio para definição da melhor alternativa. A adequação das
condições de coagulação, visando separação por flotação por ar dissolvido surge como alternativa
eficiente na remoção de formas complexas de ferro e manganês, demandando menores quantidades de
oxidante. Além disso, o tamanho das moléculas também influencia a remoção dos compostos
complexados de ferro e manganês.
Essas técnicas poderão ser identificadas na gestão de recursos hídricos do TPPM, como
será analisado adiante.
3 Metodologia da pesquisa
O método utilizado foi o de estudo de caso único e qualitativo, com abordagem,
predominantemente interpretativa, utilizando-se de dados estatísticos descritivos, tendo como foco o
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira – TPPM, localizado em São Luís - MA.
Para tanto, foi realizada pesquisa de campo em visitas técnicas ao TPPM para coleta de
dados e informações com o pessoal responsável e a base teórica foi desenvolvida por pesquisa
bibliográfica e documental, a primeira com base em material identificado, constituído principalmente
de livros sobre o tema. Já a pesquisa documental se constituiu na análise sistematizada de material
publicado em revistas, jornais, redes eletrônicas.
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O presente estudo pode ser considerado como exploratório e qualitativo, na medida em que
se pretende explorar ideias iniciais sobre um problema, e não uma recomendação final e tem como
ponto de partida dados constatados de forma particular, com o objetivo de inferir um comportamento
geral, como por exemplo, o efeito da utilização de água pela significativa pluviosidade do local em que
se encontra o TPPM. (LAKATOS e MARCONI, 1983). O caráter qualitativo do estudo não excluiu a
utilização de dados e sua análise quantitativa e descritiva.
O estudo foi desenvolvido no contexto da realização de pós-graduação lato sensu em
Engenharia Portuária realizado em parceria com a VALE, o que facilitou o acesso ao sítio do TPPM,
documentos internos e relatórios gerenciais, sendo que foi assegurado aos respondentes o uso
essencialmente acadêmico das informações disponibilizadas.
A base do estudo é que o levantamento de aspectos e impactos ambientais se constitui em
ferramenta da gestão ambiental, por propor a análise das atividades, que interagem com o meio
ambiente e prever os impactos e gerir métodos de controle adequados. (BARBIERI, 2011)
4 Análise e discussão dos resultados
O Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TPPM) possui dois píeres com capacidade de
atender navios de até 420.000 TPB (Tonelada Peso Bruto - capacidade em toneladas movimentada num
navio), com um terceiro em fase de instalação. Conta com um pátio descoberto de aproximadamente
250.000 m², para estocagem de ferro e manganês de capacidade estática de 6,4 milhões de t. (VALE,
2012). O terminal é especializado no embarque de minério de ferro, pelotas e manganês. Um sistema
portuário é composto, em geral, por quatro subsistemas, conforme classificação proposta por Alfredini
e Arazaki (2009), quais sejam:
Acessibilidade terrestre que compreende as rotas terrestres de chegada de produto ao
terminal, o que compreende quase que exclusivamente por linha férrea, com a malha rodoviária
utilizada apenas para materiais de consumo e recursos humanos;
Retro área, compreendendo instalações de descarga de minérios, as áreas de estocagem e
equipamentos de manuseio e movimentação de carga;
Estruturas de acostagem, píeres e cais, onde as embarcações são amarradas e a carga é
embarcada. No TPPM, os cais correspondem a dois píeres próprios. A VALE ainda conta com um
terceiro píer arrendado ao Porto de Itaqui voltado para a movimentação de grãos agrícolas e um quarto
em construção em sua área própria;
Acessibilidade marítima, que se relaciona com os canais marítimos de acesso aos píeres,
além de obras para o abrigo e proteção das embarcações e estruturas de acostagem, No TPPM, o canal
de acesso e os berços de atracação possuem profundidade compatível com navios de grande porte,
porém com condições severas de operação devido à amplitude e velocidade das marés.
O subsistema de retro área do TPPM compreende três atividades: a descarga dos vagões de
minério de ferro e manganês; as operações de pátio onde são armazenados todos os produtos para
embarque, além de insumos para a usina de pelotização; e por último, o embarque, que corresponde ao
encaminhamento do minério em correias transportadoras para a área dos dois píeres onde quatro
carregadores de navios operam. As instalações e capacidades correspondem a:
Estocagem e Empilhamento (Descarga): composto por três máquinas de empilhamento,
duas de 16.000 t/h e uma de 8.000 t/h e quatro empilhadeiras/recuperadoras de 8.000 t/h cada;
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Recuperação (Embarque): composto por três recuperadoras de 8.000 t/h cada, além das
quatro empilhadeiras/recuperadoras relacionadas anteriormente.
O embarque de minério é realizado em dois píeres, o Píer 1 com um carregador de navio
(CN) de 16.000 t/h de capacidade, onde são atracados navios de até 420.000 TPB e o Píer três com
dois berços com três CNs de capacidade de 8.000 t/h hora cada, onde são carregados navios de até
220.000 TPB. (LIMA, 2012).
Figura 3: Píer 3 (mais a frente) e Píer 1 (ao Fundo)

Fonte: LIMA, 2012.
O sítio do TPPM possui uma extensa rede de drenagem de efluentes, sendo eles pluviais e
industriais. A contaminação do efluente industrial mais significativa é a por minério, originalmente
devido a chuvas e lavagem de estruturas e vias. Estes efluentes são, em grande parte, direcionados a
controles ambientais. A drenagem da água que se acumula na área dos pátios de estocagem é feita por
meio de canaletas que circundam os pátios e/ou os entremeiam e dois sistemas de drenagem, o Leste e
o Oeste.
Os efluentes da parte Leste do pátio de estocagem, assim como da área de descarga e parte
da área dos viradores de vagões são drenados por canaletas que desembocam em uma bacia de
decantação menor. Desta bacia, os efluentes são direcionados à Bacia Leste, com capacidade para
35.000 m³, onde sedimenta. Deste reservatório, a água é bombeada aos reservatórios de água de reuso,
ao reservatório das águas depositárias do Boqueirão, e a caminhões-pipa para umectação e lavagem de
vias.
A drenagem da parte Oeste do pátio direciona seus efluentes a canais de meio de pátio que
desembocam na Bacia Oeste por canaletas, com capacidade de 35.000 m³. Os transportadores e casas
de transferência nesta área também direcionam seu efluente para esta bacia. Na bacia, o efluente sofre
processo de sedimentação e seu excedente verte para as águas depositárias do Boqueirão, sendo
também utilizada para reuso. Este reservatório verte ao mar quando seu nível alcança o máximo. O
efluente vertido, conforme dados do monitoramento ambiental, não apresenta contaminação por
minério.
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A drenagem da área do embarque e de suas vias é feita por gravidade e pela declividade do
terreno. As águas acumuladas são direcionadas a canaletas e daí a caixas de passagem de onde são
bombeadas para bacias de decantação. Depois de decantado, o material sólido é direcionado para a
Bacia do Píer III. Após a decantação, o efluente é clarificado no Clarificador de Lamelas e direcionado
para a Bacia Oeste.
Os transportadores e casas de transferências da quarta linha têm sua drenagem feita de
forma idêntica. O efluente pluvial é direcionado por gravidade a canaletas que desembocam em bacias
de decantação. A drenagem principal leva à bacia de sedimentação da CT16, que acumula parte do
minério contaminante do efluente e ao se encontrar em nível de vertimento, o direciona à Bacia da
Quarta Linha.
O Píer III possui sistema de drenagem que direciona o efluente à Bacia do Píer III e
Clarificador Lamelar. A Figura 4 apresenta a localização desses dispositivos.
Figura 4: Sistema de drenagem do embarque

Fonte: VALE, 2012.
O Clarificador de Lamelas é um equipamento para tratamento de efluente industrial, que
visa à separação física de sólidos, por meio de operações unitárias de floculação e sedimentação,
clarificando a água a ser despejada ao ambiente ou reaproveitada no processo. O efluente bruto (não
tratado) adentra no sistema recebendo dosagem de um floculante, para posterior mistura e decantação
nas placas inclinadas, daí sua denominação.
Tendo como base as informações disponibilizadas nas visitas técnicas e utilizando-se a
metodologia de levantamento de aspectos e impactos ambientais, foi realizado um levantamento nas
atividades de manuseio de minério dos sistemas de descarga, pátio e embarque, além das atividades de
limpeza industrial, conforme se descreve a seguir.
Na atividade de descarga são utilizados aspersores para diminuição da dispersão de material
particulado proveniente da movimentação de minério nos viradores de vagão. Com isso há um
consumo de água significativo que pode ocasionar alteração da qualidade do solo e água. A drenagem
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da água de aspersão e pluvial é realizada por canaletas que são frequentemente monitoradas e
desobstruídas para garantir o escoamento da água até as bacias de decantação.
As atividades de empilhamento, recuperação e estocagem de produtos minerais são grandes
utilizadoras de água, para umectação das vias de acesso e para mitigação dos impactos advindos da
dispersão de material particulado. Para garantir a drenagem eficiente e reutilização dos recursos
hídricos, as canaletas e valas de drenagens são limpas periodicamente e os efluentes direcionados as
bacias de decantação Oeste e Leste.
Na atividade de embarque de minério, foram identificados aspectos significativos relativos
ao consumo de água e lastro de navios, que podem afetar a sua disponibilidade e alterar a sua
qualidade, respectivamente.
A limpeza de equipamentos e máquinas de manuseio de minério é realizada através de
jateamento de água, o que também demanda grandes quantidades de água, sendo realizada com água de
reuso, das bacias Leste e Oeste. A utilização de água nas atividades de manuseio de minério, em geral,
se resume ao controle da dispersão de material particulado, já que é um item de licenciamento
ambiental.
A seguir, descreve-se a utilização de água pelos caminhões pipas, para umectação, sistema
de descarga e utilização de água nova, captada de poços artesianos, conforme dados disponibilizados
nas visitas técnicas e entrevistas com responsáveis. As informações disponibilizadas se referem aos
anos de 2010 a 2012, sendo que, em 2012 até novembro, a captação de água nova foi de 912.556 m³,
apresentando diminuição significativa a partir do mês de outubro, como mostra o gráfico da Figura 5.
Figura 1: Utilização mensal de água nova 2010 – 2012 (m³)

Fonte: VALE, 2012.
A proporção de água captada nos poços é mostrada no gráfico da Figura 6, sendo os mais
importantes os Poços A, C e D correspondendo a 61% da água captada.
Figura 2: Proporção de captação de água anual dos poços
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Fonte: VALE, 2012.
A usina de pelotização é responsável pelo consumo de aproximadamente 30% da água
captada dos poços, sendo que a torre de resfriamento é responsável pela quase totalidade desse
consumo (98%).
A utilização de água tratada e reutilizada das bacias é influenciada diretamente pela
precipitação local de chuvas, já que grande parte da água é usada para umectação de vias e controle da
dispersão de material particulado. Assim, os dados coletados indicaram que a utilização de água para
aspersão e umectação, por caminhões, teve uma queda nos períodos de maior quantidade de chuva. A
correlação entre os dois parâmetros tanto em 2011 como em 2012 foi de -0,75, ou seja, média e
negativa, indicando uma diminuição considerável de reutilização de água nos meses mais chuvosos.
Figura 7: Pluviometria x Captação de água para umectação e aspersão por caminhões pipa.
2011

2012

Fonte: VALE, 2012.
A Figura 8 evidencia que o percentual de água recirculada aumentou, cerca de 50% em
2012, quando comparado aos anos anteriores, 2010 e 2011. Esse percentual foi calculado pela razão
entre o total da utilização de água de reuso, pelo total de água utilizado, ou seja, água nova mais o
reuso.
Esse comportamento pode ser explicado pelos dados pluviométricos, que indicam para os
anos de 2010 e 2011, índices de pluviosidade duas vezes maior que em 2012. Outra hipótese seria
mudança nos processos de produção ou aumento da movimentação de minério, o que, entretanto, não
foi possível constatar por restrição dos dados disponibilizados.
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Figura 8: Percentual de água reutilizada (Água reuso/Captação total)

Fonte: VALE, 2012.
Em função da necessidade de se adequar a Lei N. 9.433/97, referente à Política Nacional de
Recursos Hídricos (BRASIL, 2009), a VALE elaborou programa de gerenciamento de recursos
hídricos, buscando uma gestão eficaz de suas águas em conformidade legal ao menor custo possível,
inclusive em relação aos padrões legais estabelecidos para cada tipo de água. (VALE, 2011). O
programa estabeleceu cinco prioridades, desde estudos hidrológicos, hidráulicos e geotécnicos, até o
monitoramento das barragens e futuros projetos.
Os respondentes afirmaram que o treinamento e conscientização sobre o programa são
realizados anualmente para os Facilitadores Ambientais, como são conhecidos os responsáveis de cada
área para os assuntos relacionados à sustentabilidade, além de outros empregados envolvidos nos
processos de gestão de recursos hídricos.
O Programa tem como um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, a Comissão de
Recursos Hídricos, constituída por equipe multidisciplinar formada por funcionários da VALE ou de
contratadas, os quais são responsáveis pela adoção de medidas específicas para a efetivação do sistema
de gestão das águas. (VALE, 2011).
Além disso, para verificar o sistema de gerenciamento e acompanhar a eficiência das ações
de acordo com o planejamento, são realizadas auditorias internas e externas anualmente, programadas e
realizadas pelo Sistema de Gestão Ambiental. (VALE, 2011).
5. Conclusões
O levantamento realizado e as entrevistas permitiram concluir que o modelo de gestão de
recursos hídricos do TPPM atende as legislações pertinentes e garante o acompanhamento da utilização
de recursos hídricos.
Além disso, o levantamento dos aspectos e impactos ambientais demonstrou que o
consumo de água para umectação e aspersão, além da drenagem de efluentes e águas pluviais é
considerado significativo, devido à frequência em que ocorre, a abrangência e severidade dos seus
impactos ambientais relacionados.
A usina de pelotização, em seu processo de resfriamento, utiliza aproximadamente 30% da
água nova captada. Por tanto, a utilização de água recirculada, nesse processo, pode ser alternativa
viável para reduzir a utilização de água nova. Porém, técnicas de tratamento mais eficientes e de grande
XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

porte podem inviabilizar os projetos de reutilização. Outro fator detectado é a relativa falta de pessoal
tecnicamente qualificado para manter o funcionamento das estações, conforme necessidades previstas.
A utilização de água tratada, para umectação e aspersão, varia consideravelmente, de
acordo com as precipitações pluviométricas. Em 2012, se apresentou um aumento da recirculação de
água tratada, mais de 50%, quando comparado com os anos de 2010 e 2011, o que pode ser associado
ao fato de que, nesse ano, a precipitação foi duas vezes menor que nos anteriores.
Dessa forma, pode-se concluir que a gestão dos recursos hídricos no TPPM atende seus
objetivos e destaque-se a estratégia de monitoramento contínuo dos resultados e condições, utilizandose sistemas gerenciais dedicados, nos quais, é importante o envolvimento e capacitação de funcionários
próprios e de terceiros na atividade, considerada estratégica pela empresa.
O estudo, a par das características de estudos de caso único, poderia ser estendido a
períodos de análise mais longos, assim como outros sítios industriais ou terminais portuários e
empresas com atividades similares, de modo a contribuir com a gestão de recursos hídricos, importante,
não só para as organizações, como para toda a sociedade direta ou indiretamente envolvida.
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Resumo: O objetivo do estudo foi analisar a evidenciação da criação e distribuição da riqueza das empresas brasileiras. A
amostra da pesquisa é não aleatória e intencional, a qual é composta por 154 empresas. O período de análise corresponde ao
ano de 2012. Analisou-se, primeiramente, as notas explicativas, por meio da técnica de análise de conteúdo. A segunda fase
ocorreu por meio das Demonstrações do Valor Adicionado, as quais foram base para o cálculo dos indicadores elaborados
por Iudícibus et al. (2010). Após, foi realizada a triangulação das informações qualitativas das notas explicativas de cada
empresa com os dados quantitativos de sete indicadores da DVA. Constatou-se que 61 empresas não divulgaram nenhuma
informação acerca da DVA em suas Notas Explicativas. Por outro lado, algumas empresas publicaram informações mais
detalhadas sobre a DVA, porém, não fizeram menção sobre a geração e distribuição da riqueza gerada. Os resultados da
análise estatística descritiva permite afirmar que a proporção é pequena do valor adicionado em relação ao Ativo Total e
Patrimônio Líquido. Quanto à distribuição da riqueza, revelou-se significativa a proporção do governo, no entanto, a maior
proporção deu-se a partir dos lucros retidos em relação ao valor adicionado.
Palavras-chave: Evidenciação; Demonstração do Valor Adicionado; Criação e distribuição da riqueza
Abstract: The aim of the study was to analyze the disclosure of the creation and distribution of wealth of brazilian
companies. The survey sample is not random and intentional, which is composed of 154 companies. The period of analysis
corresponds to the year 2012. Analyzed, first, notes, through the technique of content analysis. The second phase occurred
through the Statements of Value Added, which were the basis for the calculation of indicators developed by Iudícibus et al.
(2010). After, we performed a triangulation of qualitative information from the notes of each company with quantitative
data of seven indicators of DVA. It was found that 61 companies did not disclose any information about DVA in their
Notes. On the other hand, some companies have published detailed information on the DVA, however, made no mention of
the generation and distribution of wealth generated. The results of statistical analysis to suggest that the proportion of value
added are small in relation to total assets and shareholders’ equity. Regarding the distribution of wealth, proved significant
proportion of the government, however, the largest proportion occurred from retained earnings in relation to added value.
Key-words: Evidence; Value Added Statement; Creation and distribution of wealth
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1 INTRODUÇÃO
A partir da Lei 11.638/07, que alterou os dispositivos da Lei 6.404/76, houve diversas
alterações para a contabilidade, dentre elas a obrigatoriedade da divulgação da Demonstração do Valor
Adicionado (DVA). Com isso, a publicação do valor adicionado pela empresa, na atividade, passa a ser
divulgada aos usuários da informação contábil, que contempla evidenciação da riqueza, bem como a
composição de sua distribuição, que no Brasil passou a ser compulsória pelas empresas de capital
aberto.
No entanto, em períodos anteriores à promulgação da referida lei, algumas empresas
divulgaram suas informações de maneira voluntária como forma de evidenciar à sociedade sua
agregação de valor na atividade, bem como sua distribuição. Tem-se ainda, como exigência publicação
da DVA, determinada pela Lei 11.638/2007 e evidenciação orientada pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis CPC 09 (2008), porém ressalta-se que esta demonstração não faz parte das normas
internacionais editadas pelo IASB – International Accounting Standards Boards.
De maneira voluntária, alguns países se diferenciam dos demais na publicação e estrutura da
DVA. Para Van Staden (2001) um dos fatores que diferenciam a África do Sul dos outros países, por
ter alto nível de publicação desta demonstração de forma voluntária, é que as empresas sul-africanas
estão tentando se livrar do estigma associado com o apartheid, assim, publicam a DVA para
aparecerem preocupadas socialmente. Em sua pesquisa, Staden (2001) identificou que mais de 200
empresas das 600 listadas na Bolsa de Joanesburgo publicaram a DVA em 1998. Já em outra pesquisa
realizada por Van Staden (2003), cerca de 50% das empresas listadas, publicam voluntariamente a
DVA como parte de suas demonstrações financeiras anuais e afirma ainda que, até a data da pesquisa,
esta é a maior incidência de publicação voluntária da DVA em todo mundo.
Para Gillchrist (1970) apud Van Staden (2003) o conceito de valor adicionado foi inicialmente
utilizado em 1790, no primeiro Censo Norte-americano de Produção, pelo então funcionário do
Tesouro dos EUA, Trenche Cox. Este conceito tem sido utilizado pela maioria das nações
industrializadas para análise do cálculo do Produto Nacional Bruto (VAN STADEN, 2003).
Posteriormente com Ruglles e Ruglles (1965), corroborando com Aldama (2012), os relatórios de valor
adicionado foram mais citados como “o valor de evento adicionado”.
Segundo Iudícibus et. al (2010), a DVA tem como objetivo demonstrar a riqueza econômica
gerada pelas atividades da empresa em determinado período, como resultado de um esforço coletivo e
a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a criação de valor. Esta afirmação vem ao
encontro com o conceito editado pelo CPC 09 (2008) que apresenta a finalidade da evidenciação da
riqueza criada pela entidade e sua destruição durante determinado período.
A partir desta incursão, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como ocorre a evidenciação da
criação e distribuição da riqueza das empresas brasileiras? Para responder este questionamento o
objetivo do estudo é analisar a evidenciação da criação e distribuição da riqueza das empresas
brasileiras.
Notoriamente, a DVA vem se tornando ferramenta relevante de informação contábil. Para
Martins, Machado e Calado (2012) após os trabalhos de Ball e Brown (1968), e Beaver (1968), os quais
iniciaram pesquisas sobre a relevância da informação utilizando indicadores financeiros como
preditores de falência, outras pesquisas têm sido desenvolvidas com foco na relevância da informação à
sociedade. É neste foco que a DVA se destaca pela comunicação do desempenho agregado pela
empresa na atividade aos usuários, fazendo com que as informações evidenciadas apresentem a
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situação e o valor agregado nas operações da empresa. A pesquisa de Cosenza (2003) destaca-se ao
fato de apresentar uma proposta de indicadores de caráter econômico e financeiro, os quais permitem
ao usuário externo analisar a DVA.
A criação de valor para empresa pode ser vista como ferramenta de sustentabilidade, onde os
seus diferentes usuários podem relacionar itens fundamentais da demonstração com a eficiência da
empresa em termos de rentabilidade e criação de riqueza. Este interesse pode ser observado no Reino
Unido e na Europa pela importância dada ao valor adicionado (STAINBANK, 2009). Esta importância
é também verificada nos relatórios de sustentabilidade apresentados pelas empresas brasileiras, como
exemplo, as diretrizes do GRI – Global Reporting Iniciative e Sustainability Reporting Guidelines
(SRG) evidenciando indicadores de sustentabilidade empresarial.
É neste contexto de geração e distribuição de riqueza que a presente pesquisa busca, por meio
das empresas listadas no Novo Mercado do BM&F Bovespa realizar uma análise da DVA, a qual é de
publicação obrigatória no Brasil e de fundamental importância para a compreensão da relação da
empresa com a sociedade onde está inserida.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 CRIAÇÃO DE RIQUEZA
A partir da criação da riqueza, as entidades têm como prerrogativa obrigatória sua posterior
divulgação, que demonstre a eficiência gerada pela empresa no seu segmento de atuação, ficando
claramente quantificada seu valor adicionado evidenciado na DVA.
Não há consenso claro sobre o significado de valor e como medi-lo, tem um significado
complexo e multifacetado, com inter-relações complexas. No ambiente comercial, o valor é geralmente
entendido como a relação entre a função e preço, do custo do projeto do produto e a satisfação do
cliente. O valor de um produto pode ser considerado em termos de sua utilidade funcional. O valor
deve ser mensurável e o produto deve oferecer valor correspondente ao dinheiro a ser desembolsado
(BÁRTOLO, 2000).
A agregação de valor para uma organização deve ser desenvolvida com o foco no cliente. Neste
processo os funcionários são uma fonte principal de serviço de valor adicionado, devem ter a
responsabilidade e inspiração para transmitir ao cliente a sensação de ser importante e valorizado
(MAIN, 1989). Assim, a estratégia de geração de riqueza centra-se em movimentos de trabalhadores e
métodos que agregam valor a um produto, eliminando práticas de desperdício ou que não adicionam
valor (DIGALWAR; METRI, 2005). Esta filosofia apoia os esforços para reduzir o tempo de produção
atual, a ênfase na agregação de valor aos processos aumenta os níveis de qualidade e produtividade por
empregado (KASUL; MOTWANI, 1995).
No entanto, as estratégias de valor agregado não devem ser consideradas apenas mais um
chavão de gestão, deve ser uma filosofia que subjaz todo o planejamento e desenvolvimento da
organização. Os desafios para a gerência e funcionários são a mudança das atitudes e responsabilidades
no trabalho, contribuição de ideias inovadoras e a importância para a qualidade percebida do serviço
pelo cliente. O valor da riqueza só pode ser realizado quando o retorno sobre o investimento em
planejamento estratégico se autoperpetuar (MAIN, 1989).
2.2 DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA
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Para contextualizar a distribuição de riqueza é importante considerar como o homem se tornou
consciente de que a natureza deveria ser estudada para ser realmente bem sucedido nos negócios e com
uma nação materialmente bem equilibrada e harmoniosa. O lado material da humanidade já passou por
quatro grandes etapas de desenvolvimento. Na primeira etapa o homem descobriu que certos animais
poderiam ser domesticados, assim, o estágio pastoral foi inaugurado. Posteriormente, o homem
começou a combinar o seu cuidado de animais com o cultivo da terra. Já naquela época, alguns homens
eram naturalmente econômicos, outros perdulários. Para desfrutar dos resultados da economia a política
de endividamento começou a ser fatal. Na modernidade o comércio e a indústria são os principais
interesses materiais da humanidade, descobriu-se que os bens manufaturados podem distribuir mais
riqueza do que a produção de matérias-primas (OMAN, 1903).
As implicações para a distribuição de riqueza são hipóteses alternativas da economia,
reprodução, políticas de herança e homogeneidade do trabalho, os quais são investigados no contexto
de um modelo de crescimento neoclássico. Esta análise isola as diferentes forças econômicas que
tendem a fazer a distribuição de riqueza no longo prazo, igualitária e aqueles que tendem a distribuir
desigualmente a riqueza (STIGLITZ, 1969).
Da mesma forma, os processos de acumulação econômica e distribuição de riqueza são
considerados desiguais, de acordo com a lógica do capitalismo global. O cenário internacional tende a
ser uma encenação de desigualdade, uma vez que, por definição, a política internacional é caracterizada
por hierarquia e discriminação. Neste sentido, a própria lógica da globalização econômica cria e exige
deveres globais de justiça que devem ser implementados em um reino cosmopolita global
(KACOWICZ, 2013).
Neste contexto, a Demonstração do Valor Adicionado é um instrumento importante de
evidenciação contábil com fins à transparência da gestão das empresas. É a partir do DVA é que as
organizações evidenciam a distribuição da sua geração de riqueza, seja pela demonstração ou por notas
explicativas.
2.3 A EVIDENCIAÇÃO DA RIQUEZA NA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
A Demonstração do Valor Adicionado, de acordo com o CPC 09 (2008), deve ser elaborada,
como parte integrante das demonstrações contábeis, proporcionando aos usuários da informação
contábil, informações sobre a riqueza criada pela entidade. De acordo com o referido CPC, o qual
normatiza essa demonstração no Brasil, a evidenciação da riqueza gerada pela entidade deve ser
detalhada envolvendo minimamente: pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições; juros e
aluguéis; juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos; lucros retidos/prejuízos do exercício.
Através desses dados, pode-se identificar qual a proporção gerada de riqueza e sua respectiva
distribuição.
Para Santos (1999, p. 98), a DVA é “a forma mais competente criada pela Contabilidade para
auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem como de distribuição, da riqueza de
uma entidade”. Proporciona uma melhor visualização da capacidade de geração e destruição da riqueza
gerada, contribuindo para o desenvolvimento da região onde a empresa está inserida (SANTOS;
CHAN; SILVA, 2007).
A DVA se difere das outras demonstrações e surge como lacuna, principalmente da DRE
visando identificar a riqueza gerada e distribuída na visão dos sócios e investidores. Enquanto a DRE
confere ênfase ao lucro líquido, principalmente destinado aos proprietários, sócios ou acionistas, a
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DVA representa a riqueza gerada pelas atividades operacionais da empresa a partir de um esforço
conjunto dos envolvidos, bem como a evidenciação da distribuição do valor gerado as partícipes do
processo (SANTOS; CHAN; SILVA, 2007).
A DVA, assim como as demais demonstrações exigidas, possui estrutura própria, a qual
evidencia a geração de riqueza acumulada pela entidade, não sendo possível tal riqueza ser obtida a
partir das demonstrações financeiras tradicionais.
Para De Luca (1998, p.28), Santos (1999), e Silva e Nascimento (2005) a DVA se caracteriza
por apresentar informações de cunho social e econômico, e não apenas contábil, evidenciando o quanto
de riqueza uma empresa produziu. Para Iudícibus (2007), a DVA tem como objetivo principal,
informar o valor da riqueza criada pela empresa, e a forma de distribuição.
De acordo com Dalmácio, Rangel e Nossa (2003) o valor adicionado representa a riqueza
gerada por uma organização num determinado espaço de tempo, em que a riqueza agregada de um país
pode ser obtida a partir das atividades oriundas de seus agentes econômicos. Para Assaf Neto (2010) a
DVA é um componente fundamental que consta no balanço social, entre outros benefícios, “um
benefício notório dessa demonstração é que pode ser utilizada como forma de avaliação de desempenho
e de acompanhamento de agregação do valor para a sociedade, ou seja, o quanto a empresa agregou de
valor efetivamente para a sociedade no exercício”.
Diante da caracterização da DVA, explicitada pelos autores citados, Assaf Neto (2010) assevera
que as informações de cunho social apresentadas nesta demonstração, tem forte ligação com os
Balanços Sociais publicados pelas empresas. De acordo com Santos (1999, p. 98):
A Demonstração do Valor Adicionado – DVA, componente importantíssimo do Balanço
Social, deve ser entendida como a forma mais competente criada pela Contabilidade
para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem como de
distribuição da riqueza de uma entidade.

Para De Luca (1998, p.56), a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) a partir de sua riqueza
gerada, constitui um componente importante do balanço social. O autor é estudioso do assunto desde
1998, afirmando que a responsabilidade social da empresa além de produzir riqueza é ser agente social
prestando contas aos envolvidos no processo dessa geração (DE LUCA, 1998, p.17).
A DVA comumente conhecida é dividida em duas partes: geração de valor e distribuição de
valor. Para Santos (2007, p. 37), este demonstrativo deve ser entendido “como a forma mais
competente criada pela contabilidade para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de
geração, bem como de distribuição da riqueza de uma entidade”.
A DVA evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, quanto ela
adicionou de valor a seus fatores de produção, e de que forma essa riqueza foi
distribuída (entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital) e quanto
ficou retido na empresa (MARION, 2007, p. 69 ).

A partir da Lei 11.638/2007, essa demonstração passou a ser obrigatória para as empresas
brasileiras de capital aberto, e dessa forma sua evidenciação passou a fazer parte do rol de
demonstrações já publicadas por essas empresas. Ao passo que atualmente estão obrigadas de
publicação somente as empresas de capital aberto. Cabe ressaltar que as demais empresas não estão
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impedidas de também publicarem sua geração e distribuição de riqueza como uma demonstração
complementar, demonstrando dessa forma a transparência da entidade. Para Cosenza (2003, p. 19):
A Demonstração do Valor Adicionado é parte integrante deste novo grupo de relatórios
desenvolvidos pela contabilidade para assistir melhor essas necessidades emergentes,
visando, principalmente, a evidenciar o papel social das empresas, apresentando
claramente a riqueza gerada, para que toda a sociedade conheça sua função positiva na
criação de valor para a comunidade.

Percebe-se pelos conceitos dos autores que o DVA tem como objetivo principal, evidenciar o
que a empresa está gerando e distribuindo para a sociedade, para eu esta possa conhecer de forma
positiva o seu papel social na comunidade a partir da evidenciação da sua riqueza gerada e distribuída.
Para Iudícibus (2000), a evidenciação deve “apresentar informação qualitativa e quantitativa de
maneira ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora dos demonstrativos formais a fim de
propiciar uma base adequada de informação para o usuário”. Para o autor, qualquer que seja a
evidenciação contábil, esta deve proporcionar ao usuário uma base informacional qualitativa e
quantitativa, adequada as necessidades dos usuários.
Nesse sentido, a partir do conceito de evidenciação, a DVA é uma das demonstrações contábeis
que precisa ser divulgada de forma clara e adequada, transmitindo a seus diversos usuários informações
geradas das operações contínuas da entidade, prestando conta aos envolvidos no processo de geração
de riqueza.
4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA
Esta pesquisa é caracterizada como pesquisa descritiva. De acordo com Gil (1999, p. 44) a
pesquisa descritiva tem como “objetivo primordial a descrição de determinada população ou fenômeno
ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. A pesquisa descritiva observa, analisa e correlaciona
fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 1990).
Para cumprir o objetivo proposto pela pesquisa foram analisadas a Demonstração do Valor
Adicionado e as Notas Explicativas. O estudo tem como base de pesquisa os arquivos documentais que
estão disponíveis nos sítios eletrônicos da BM&FBovespa.
A população do presente estudo são as empresas com ações negociadas na BM&FBovespa. A
amostra da pesquisa é não aleatória e intencional, os pesquisadores investigaram as 154 empresas que
pertencem aos setores de Bens Industriais, Construção, Consumo Cíclico, Consumo não Cíclico e
Materiais Básicos. Presume-se que as empresas pertencentes a estes setores provocam maiores
impactos sociais e ambientais. A seguir, o Quadro 1 apresenta a amostra da pesquisa estratificada por
Setor, Subsetor, Segmento e correspondente número de empresas.
Setor
Bens Industriais

Subsetor
Equipamentos Elétricos
Máquinas e Equipamentos

Construção

Construção
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Segmento
Equipamentos Elétricos
Máq. e Equip. Construção e Agrícolas
Máq. e Equip. Hospitalares
Máq. e Equip. Industriais
Motores. Compressores e Outros
Construção Civil
Construção Pesada

Número de empresas
1
2
1
5
3
20
5
6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Consumo Cíclico

Tecidos. Vestuário e Calçados

Utilidades Domésticas

Consumo não
Cíclico

Agropecuária
Alimentos Processados

Bebidas
Fumo
Produtos de Uso Pessoal e de
Limpeza
Materiais Básicos

Embalagens
Madeira e Papel
Materiais Diversos
Mineração
Químicos

Siderurgia e Metalurgia

Petróleo. Gás e
Biocombustíveis

Petróleo. Gás e
Biocombustíveis

Materiais de Construção
Acessórios
Calçados
Fios e Tecidos
Vestuário
Eletrodomésticos
Móveis
Utensílios Domésticos
Agricultura

4
2
4
18
1
6
1
2
4

Açúcar e Álcool
Alimentos Diversos
Café
Carnes e Derivados
Grãos e Derivados
Laticínios
Cervejas e Refrigerantes
Cigarros e Fumo
Produtos de Limpeza

4
5
3
6
1
3
1
1
1

Produtos de Uso Pessoal
Embalagens
Madeira
Papel e Celulose
Materiais Diversos
Minerais Metálicos
Minerais Não Metálicos
Fertilizantes e Defensivos
Petroquímicos
Químicos Diversos
Artefatos de Cobre
Artefatos de Ferro e Aço
Siderurgia
Equipamentos e Serviços

1
2
2
7
3
5
1
2
5
1
1
6
5
1

Exploração e/ou Refino
Total

6
152

Quadro 1 – Amostra estratificada
Fonte: Dados da pesquisa.

A amostra do estudo são 152 empresas, contudo 4 empresas foram excluídas para o cálculo da
estatística descritiva, por que todas as contas das Demonstrações de Valor Adicionado destas empresas
estavam sem valores declarados.
O período de análise corresponde ao ano de 2012. A primeira fase da análise dos dados dá-se
pelas notas explicativas, as quais foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, atendose às questões relacionadas à Demonstração do Valor Adicionado. No que se refere a esta técnica de
pesquisa, Martins e Theóphilo (2009, p. 99) concebem que “a análise de conteúdo busca a essência de
um texto nos detalhes das informações, dados e evidências disponíveis. [...] presta-se tanto aos fins
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exploratórios, ou seja, de descoberta, quanto aos de verificação, confirmando, ou não, proposições e
evidências”.
A segunda fase dá-se pela Demonstração do Valor Adicionado, a qual foi analisada por meio de
indicadores elaborados Iudícibus et al. (2010), conforme segue discriminado no Quadro 2.
Geração de Riqueza

Distribuição de Riqueza

Quociente
Quociente
Quociente entre
Quociente entre entre gastos
entre gastos
valor adicionado e valor adicionado e com pessoal e com impostos
ativo total
patrimônio
valor
e valor
líquido.
adicionado
adicionado

Quociente
entre gastos
com
remuneração
de capital de
terceiros e
valor
adicionado

Quociente
entre
dividendos e
valor
adicionado

Quociente
entre lucros
retidos e
valor
adicionado

Quadro 2 – Indicadores para análise da DVA
Fonte: Iudícibus et al. (2010).

O primeiro indicador de geração de riqueza faz a relação entre o valor adicionado e o Ativo
Total; e o segundo indicador entre o valor adicionado e o Patrimônio Líquido. O primeiro indicador de
distribuição de riqueza faz a relação entre gastos com pessoal e valor adicionado; o segundo indicador
entre impostos e valor adicionado; o terceiro indicador entre remuneração de capital de terceiros e valor
adicionado; o quarto indicador a relação entre dividendos e valor adicionado; e, por fim, o quinto
indicador a relação entre lucros retidos e valor adicionado. O cálculo destes sete indicadores para cada
empresa pertencente da amostra da pesquisa deu-se por meio de planilhas eletrônicas do software da
Microsoft Office Excel versão 14.0.6129.5000. O software utilizado para o cálculo da estatística
descritiva é o Statgraphics.
Após, foi realizada a triangulação das informações qualitativas das notas explicativas de cada
empresa com os dados quantitativos dos sete indicadores do Quadro 2. Este procedimento de análise
dos dados promove a elucidação das principais fontes de geração e distribuição de riqueza das
empresas pertencentes da amostra da pesquisa.
Assim, a abordagem metodológica é qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa segundo
Triviños (1987, p. 116-117), “parte da descrição que procura captar não só a aparência do fenômeno,
como também sua essência, buscando as causas da sua existência, explicar sua origem, relações e
mudanças”. O método quantitativo, por sua vez, oferece informações de natureza mais objetiva e seus
resultados podem refletir as ocorrências do ambiente com o qual se trabalha (OLIVEIRA, 2001).
4. ANÁLISE DOS DADOS
Verificou-se que uma parcela significativa de empresas pertencentes da amostra da pesquisa não
se reporta à DVA nas notas explicativas de 2012. A seguir, o Quadro 3 com a relação destas empresas.
1. Braskem S.A.

32. Inepar S.A. Indústria e Construções

2. Brasmotor S.A.

33. Josapar Joaquim Oliveira S.A.

3. Buettner

34. Laep Investements Ltda

4. Café Solúvel Brasília

35. Magnesita Refratários S.A.
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5. Cerâmica Chiarelli S.A.

36. Mangels Industrial S.A.

6. Cia Cacique de Café Solúvel

37. Metisa Metalúrgica Timboense S.A.

7. Cia Bebidas das Américas Ambev

38. Monticiano Participações S.A.

8. Cia Ferro Ligas da Bahia Ferbasa

39. Nordon Indústria Metalúrgica S.A.

9. Cia Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

40. Pacific Rubiales Energy

10. Cia Hering

41. Pettenati S.A. Indústria Textil

11. Cia Industrial Schlosser

42. Portobello S.A.

12. Cia Siderúrgica Nacional

43. Rasip Agro Pastoril S.A.

13. Clarion

44. Refinaria de Petróleos Manguinhos S.A.

14. Construtora Better S.A.

45. Renar Marcas S.A.

15. Construtora Lix da Cunha S.A.

46. Rossi Residencial S.A. e Controladas

16. Cosan Limited

47. Sansuy S.A. Indústria de Plásticos

17. Cosan S.A. Indústria e Comércio

48. Santher Fábrica de papel Santa Terezinha S.A.

18. Dohler S.A.

49. Schulz S.A.

19. Duratex S.A.

50. Sergen Serviços de Engenharia S.A.

20. Electro Aço Altona S.A.

51. Siderúrgica JL Aliperti S.A.

21. Elekeiroz S.A.

52. Tecblu Recelagem Blumenau S.A.

22. Eucatex S.A. Indústria e Comércio

53. Technos S.A.

23. Fábrica tecidos Carlos Renaux S.A.

54. Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.

24. Fiação tecelagem São José S.A.

55. Textil Renauxview S.A.

25. Fibam Cia Indus

56. Unipar Participações S.A.

26. Fibria Celulose S.A.

57. Usina SID de Minas Gerais S.A. Usiminas

27. Grendene S.A.

58. Vanguarda Agro S.A.

28. Haga S.A. Indústria E Comercio

59. Vigor Alimentos S.A.

29. Helbor Empreendimentos S.A.

60. Weg S.A.

30. IGB Eletrônica S.A.

61. Whirlpool

31. Indústria Romi
Quadro 3 - Empresas que não se reportam à DVA nas Notas Explicativas
Fonte: Dados da pesquisa.

Cabe salientar que as notas explicativas passaram a ter maior importância para o conjunto de
demonstrações contábeis, devido à convergência das normas brasileiras de contabilidade. As notas
explicativas tem grande importância para análise, pelo fato de proporcionar uma interpretação das
informações contidas nas demonstrações financeiras.
A maior parte das empresas evidenciam apenas aspectos estruturais e legais da DVA nas notas
explicativas. A seguir, no Quadro 4 a relação destas empresas.
1. Alpargatas S.A.
2. Azevedo & Travassos S.A.
3. Bardella S.A.
4. Baumer S.A.
XV ENGEMA 2013
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5. Biosev S.A.
48. Metalgrafica Iguaçu S.A.
6. Bombril S.A.
49. Metalúrgica Duque S.A.
7. Brf S.A.
50. Metalúrgica Gerdau S.A.
8. Brookfield Incorporações S.A.
51. Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S.A.
9. Cambuci S.A.
52. Minerva S.A.
10. Ccx Carvão da Colômbia S.A.
53. Minupar participações S.A.
11. Celulose Irani S.A.
54. Mmx mineração e metl. S.A.
12. Centennial asset partic. Minas Rio S.A.
55. Mrv engenharia e participações S.A. controladas
13. Cia de tecidos Norte de Minas Coteminas
56. Mundial S.A. produtos e consumo
14. Cia de Iguaçu Café Solúvel
57. Nadir Figueiredo ind. e com. S.A.
15. Cia Industrial Cataguases
58. Natura cosméticos S.A.
16. Cia melhoramentos de São Paulo
59. Ogx petroleo e gas participações S.A.
17. Cia Providência Indústria e Comercio
60. Osx brasil S.A.
18. Cia de tecidos Santanese
61. Planatlantica S.A.
19. Conservas Oderich S.A.
62. Parapanema S.A.
20. Construtora Sultepa S.A.
63. Pdg reality as empreendimentos e participações
21. Cr2 empreendimentos Imobiliários S.A.
64. Petróleo brasileiro as Petrobras
22. Direcional engenharia S.A.
65. Qgep participações S.A.
23. Empresa nac com retido part as Encorpar
66. Rodobens negocios imobiliarios S.A.
24. Eternit S.A.
67. São Martinho S.A.
25. Even construtora e incorporadora as e controladas
68. Slc agrícola S.A.
26. Évora S.A.
69. Souza Cruz S.A.
27. Ez tec empreendimentos e participações as controladas
70. Springer S.A.
28. Fertilizantes Heringer S.A.
71. Springs Global participações S.A.
29. Gafisa S.A.
72. Suzano holding S.A.
30. Gerdau S.A.
73. Suzano papel e celulose S.A.
31. Gpc participações S.A.
74. Tecnisa S.A.
32. Hercules as fabrica de talheres S.A.
75. Tekno S.A. Indústria e comércio
33. Hrt participações em Petróleo S.A.
76. Tereos internacional S.A.
34. Jbs S.A.
77. Tglt S.A.
35. Jhsf participações S.A.
78. Trisul S.A.
36. Joao Fortes engenharia S.A.
79. Unicasa indústria de madeira S.A.
37. Karsten S.A.
80. Vale S.A.
38. Kepler Weber S.A.
81. Via varejo S.A.
39. Klabin S.A.
82. Vicunha têxtil S.A.
40. Litel participações S.A.
83. Viver e incorporadora e construtora S.A.
41. Lupatech S.A.
84. Vulcabras Azaleia S.A.
42. M Dias Branco as indústria com alimentos
85. Wembley S.A.
43. Magazine Luiza S.A.
Quadro 4 – Notas explicativas que evidenciam apenas aspectos estruturais e legais da DVA
Fonte: Dados da Pesquisa.

As empresas acima discriminadas não evidenciaram em suas notas explicativas aspectos
particulares da DVA, bem como análise do comportamento das contas, e sim, apenas seus aspectos
estruturais e legais. A seguir o texto considerado como padrão que foi divulgado nas notas explicativas
das referidas empresas:
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido
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pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e
como informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as IFRSs. A DVA foi preparada com base em
informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações
financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas
(receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e os
efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros
(custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos
incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a
depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência
patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a
distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de
terceiros e remuneração de capitais próprios.

Apenas cinco empresas publicaram informações um pouco mais detalhadas a respeito da DVA.
Contudo, nenhuma delas se reporta ao desempenho da empresa no quesito geração e distribuição de
riqueza. A seguir, o Quadro 5 com trechos das notas explicativas das empresas: Nutriplant Indústria e
Comércio S.A.; J Macedo S.A.; Excelsior Alimentos S.A.; Cyrela Brazil Reality as empreendimentos e
participações; e, Construtora Adolpho Linderberg S.A.
Empresas
Nutriplant Indústria e
Comércio S.A.

Descrição
A Companhia incluiu na divulgação das suas demonstrações contábeis a Demonstração do Valor
Adicionado (DVA), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia,
a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como
empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não
distribuída.
J Macedo S.A.
O Grupo reclassificou valores contidos no custo dos produtos vendidos (CPV), com a finalidade
de adequá-los à sua natureza, conforme determina o CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. O resultado da reclassificação não teve efeitos no patrimônio e no resultado da
Companhia.
Excelsior Alimentos
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31de dezembro de
S.A.
2012, foi submetida aos procedimentos de auditoria e, em nossa opinião, está adequadamente
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Cyrela Brazil Reality A Administração da Companhia efetuou determinadas reclassificações no exercício findo em 31
Empreendimentos e
de dezembro de 2011, com o intuito de alinhar os critérios de classificação na Demonstração do
Participações
Valor Adicionado, entre as rubricas de “Valor adicionado total a distribuir” e “Valor adicionado
total distribuído” (R$32.141 na controladora e R$212.772 no consolidado).
Construtora Adolpho A demonstração do valor adicionado consolidada de 31 de dezembro de 2011 sofreu
Linderberg S.A.
reclassificação entre as linhas de “Custo dos imóveis e serviços vendidos” e “distribuição do
valor adicionado – pessoal” para melhor comparabilidade com os valores de 2012.
Quadro 5 - Destaques das Notas Explicativas
Fonte: Dados da Pesquisa.

Percebe-se claramente que as empresas ainda estão se comportando de forma bastante tímida
acerca da evidenciação detalhada das informações disponibilizadas pela DVA.
Na sequência, tem-se a Tabela 1, a qual aborda as estatísticas descritivas sobre o conjunto de
dados. Esta Tabela mostra as estatísticas de resumo, inclui medidas de tendência central, de
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variabilidade e de forma. De particular interesse são a assimetria e curtose normalizada padronizada,
que podem ser usadas para determinar se a amostra é proveniente de uma distribuição normal. Neste
caso, as variáveis a seguir mostram valores de assimetria padronizados fora do intervalo esperado.
Tabela 1 – Estatística descritiva
Geração de Riqueza
Quociente entre Quociente
valor
entre
valor
adicionado e
adicionado e
ativo total
patrimônio
líquido

Quantidade
148
Média
2,75857
Desvio Padrão
29,8464
Coeficiente de
1081,95%
Variação
Mínimo
0,000396384
Máximo
363,382
Intervalo
363,381
Assimetria
60,4104
padronizada
Curtose
367,441
padronizada
Fonte: Dados da pesquisa

Quociente
entre gastos
com pessoal
e valor
adicionado

Distribuição de Riqueza
Quociente
Quociente entre Quociente
entre gastos gastos com
entre
com impostos remuneração de dividendos e
e valor
capital de
valor
adicionado
terceiros e valor adicionado
adicionado

Quociente
entre lucros
retidos e
valor
adicionado

148
1,28376
11,3377
883,162%

148
0,114057
10,3635
-9086,2%

148
0,23925
1,49688
625,656%

148
1,25413
17,8096
-1420,07%

148
0,023196
0,0583839
251,698%

148
1,98246
29,2531
1475,6%

-33,1744
132,954
166,128
52,6807

-119,617
36,6822
156,299
-50,9558

-14,514
7,12349
21,6375
-30,4135

-214,72
10,116
224,836
-58,9884

-0,189707
0,250007
0,439714
10,096

-52,1431
349,85
401,994
57,3819

314,001

306,321

170,249

355,599

15,4639

344,495

Na Tabela 1 tem-se que o maior desvio padrão apresentado no referido período é da variável
Quociente entre valor adicionado e ativo total (29,8464) indicando a alta dispersão da referida variável.
Isto deve-se ao fato que as empresas pertencentes da amostra da pesquisa são de ramos de atividade
diferentes.
O menor desvio padrão foi constatado para a variável Quociente entre dividendos e valor
adicionado (0,0583839), esta informação possibilita concluir que a política de distribuição de
dividendos e valor adicionado das empresas tem baixa dispersão estatística.
O coeficiente de variação é uma medida de dispersão empregada para estimar a precisão de
experimentos e representa o desvio padrão expresso como porcentagem da média. A variável
Quociente entre gastos com pessoal e valor adicionado apresentou o maior coeficiente (-9086,2%). A
variável Quociente entre dividendos e valor adicionado apresentou o menor coeficiente de variação
(251,698%).
Os valores da assimetria padronizada apresentam o comportamento das medidas de tendência
central, quando há valores negativos, o histograma tem a curva deslocada para a esquerda, quando há
valores positivos deslocam a curva para a direita. Isto significa que a moda e a mediana estão abaixo da
média (valores negativos) e ao contrário, a moda e a mediana estão acima da média. Quanto à curtose
padronizada todas as variáveis apresentaram valores positivos, significando maior concentração em
torno da média.
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A análise dos indicadores de geração de riqueza permite vislumbrar que para cada R$ 100,00
investidos no Ativo Total, em média R$ 2,75 tem seu valor adicionado. Percebe-se que é uma parcela
bastante pequena do valor adicionado pelas empresas. Quanto ao segundo indicador de geração de
riqueza a proporção é ainda menor, apenas R$ 1,28 são adicionados em relação aos capitais próprios
das empresas. Concluiu-se, portanto, que as empresas possuem a gestão baseada apenas no resultado
econômico. A triangulação das informações das notas explicativas e destes dois indicadores dá-se a
perceber que as empresas não têm políticas de gestão baseadas em valor. Estas informações corroboram
com Main (1989), o qual destaca que o valor da riqueza só pode ser realizado quando o retorno sobre o
investimento em planejamento estratégico se autoperpetuar.
Quanto aos indicadores de distribuição de riqueza, o primeiro indicador revela que a parcela do
valor adicionado aos gastos com pessoal é bastante pequena, para cada R$ 100,00 de valor adicionado,
apenas R$ 0,11 são investidos aos funcionários. Outra constatação relevante é que a parcela do valor
adicionado ao governo, segundo indicador, é a terceira maior parcela de destinação de valor dentre os
cinco indicadores de distribuição de riqueza. A remuneração de capitais de terceiros, como esperado,
compõe a maior parcela de destinação de valor. O quarto indicador de distribuição de riqueza, a relação
entre dividendos e valor adicionado, representa a menor proporção. E por fim, os lucros retidos em
relação ao valor adicionado, representa a segunda maior parcela da distribuição de riqueza, isto
significa que as empresas estão operando com políticas consistentes de reinvestimentos dos seus lucros
para ampliação de mercado.
De acordo com Kacowicz (2013) os processos desiguais, conforme constatados acima, de
acumulação econômica e distribuição de riqueza, advém da lógica do capitalismo global, o qual cria e
exige deveres globais de justiça que devem ser implementados nas organizações.
5. CONCLUSÕES
A pesquisa demonstrou que a maioria das empresas utiliza redação padronizada para explicar a
DVA. Constatou-se ainda que 61 empresas não divulgaram nenhuma informação acerca da DVA em
suas Notas Explicativas. Por outro lado, empresas como a Nutriplant Indústria e Comércio S.A.; J
Macedo S.A.; Excelsior Alimentos S.A. Cyrela Brazil Reality Empreendimentos e Participações;
Construtora Adolpho Linderberg S.A. publicaram informações mais detalhadas sobre a DVA, porém,
apesar de apresentarem informações mais detalhadas, não fizeram menção sobre a geração e
distribuição da riqueza gerada.
Estas informações são contraditórias com o estudo de Van Staden (2003), o qual afirma que
50% das empresas sul africanas publicam voluntariamente a DVA.
Os resultados da análise estatística descritiva permite afirmar que a proporção é pequena do
valor adicionado em relação ao Ativo Total e Patrimônio Líquido. Quanto a distribuição da riqueza,
revelou-se significativa a proporção do governo, no entanto, a maior proporção deu-se a partir dos
lucros retidos em relação ao valor adicionado, significando assim que as empresas estão operando com
políticas de reinvestimentos dos seus lucros para ampliação de mercado.
A triangulação das informações qualitativas (Notas Explicativas) e quantitativas (Indicadores da
DVA) indica que as empresas pertencentes da amostra da pesquisa não estão preocupadas com a
transparência das informações acerca da DVA. A questão legal do advento da lei 11.638/07 ainda
prepondera na evidenciação da DVA. Pode-se destacar ainda que as empresas pertencentes da amostra
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da pesquisa possuem a gestão baseada apenas no resultado econômico, ainda não há políticas
implementadas de gestão baseadas em valor.
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A RELAÇÃO ENTRE OS RANKINGS FORMADOS PELOS INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS E OS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS EMPRESAS
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Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar o grau de relacionamento entre os rankings formados pelos indicadores
econômico-financeiros e socioambientais das empresas distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS). A população e a amostra deste estudo é composta por empresas do setor de distribuidoras de
energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no período de 2011. Para análise dos dados
utilizou-se o método multicritério para tomada de decisão VIKOR e correlação de Kendall. Os resultados desta pesquisa
indicam que as empresas ocupam posições semelhantes nos rankings econômico-financeiros e socioambientais. A
correlação de Kendall demonstrou uma relação positivamente significante entre os rankings, apoiando a ideia de que
empresas distribuidores de energia elétrica com altos desempenhos econômico-financeiros, possuem maiores
responsabilidades socioambientais.
Palavras-chave: Indicadores econômico-financeiros. Responsabilidade socioambiental. Rankings.
Abstract: The objective of this study is to assess the degree of relationship between the rankings formed by financial
indicators and socioenvironmental of companies electricity distribution companies, affiliated to the National System
Operator Electricity (ONS). The population and study sample consists of companies in the electricity distributors, affiliated
to the National System Operator Electricity (ONS) during 2011. Data analysis used the method for multicriteria decision
making VIKOR and Kendall correlation. The results of this research indicate that companies occupy similar positions in the
rankings economic, financial and environmental. The Kendall correlation showed a significant positive relationship between
the rankings, supporting the idea that firms electricity distributors with high economic and financial performance, have
higher socioenvironmental responsibilities.
Key-words: Economic and Financial Indicators. Socioenvironmental responsibility. Rankings.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas emergiram discussões sobre o tema responsabilidade socioambiental, tanto
no ambiente acadêmico como nos negócios. As organizações além de se preocuparem com o
desempenho econômico-financeiro, buscam a melhoria da qualidade socioambiental na região na qual
desenvolvem suas atividades. A preocupação das empresas com a responsabilidade socioambiental, se
reveste de uma postura mais ética das organizações, deixando de se preocupar apenas com os lucros,
mas sim com a realidade social, cultural e ambiental. Contudo, as organizações necessitam de um
equilíbrio entre os benefícios originados pelas atividades econômico-financeiras com os investimentos
socioambientais, de modo que os investimentos realizados não comprometam a continuidade da
organização (CALIXTO, 2008; MACHADO; MACHADO 2009; CERRETA et al. 2009; HOLANDA
et al. 2011).
As primeiras discussões sobre os investimentos sociais realizado pelas entidades, iniciou-se
com a teoria dos stakeholders defendida pelos pesquisadores Levitt (1958) e Friedman (1988). Segundo
os autores as organizações devem se preocupar com a maximização dos lucros para seus acionistas,
assim a responsabilidade social passa a ser uma função do Estado. Entretanto, Carrol (1979) eFreeman
(1984) defendem que a responsabilidade das empresas está além da maximização dos lucros,
preocupando-se também em promover o bem-estar social. Por fim, Elkingto (1998) avalia a empresa
sob três aspectos, denominado de triple botton line, o econômico, ambiental e social. Conforme o
autor, para que as empresas sejam bem sucedidas em suas atividades, devem ter sucesso além do
aspecto econômico (lucro), o ambiental e social.
Diversas são as pesquisas que tem investigado a relação entre o desempenho econômicofinanceiros com os investimentos socioambientais, dentre eles destacam-se: Castro Júnior, Abreu e
Soares (2005), Borba (2005), Arrantes (2006), Tupy (2008), Cerreta et al. (2009), Machado e Machado
(2011), Souza, Parisotto e Marcondes (2011), Holanda et al. (2011) e Orelano e Quiota (2011).
Neste sentido apresenta-se a questão problema: Qual o grau de relacionamento entre os
rankings formados pelos indicadores econômico-financeiros e socioambientais das empresas
distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)? O objetivo
do estudo é analisar a relação dos rankings formados pelos indicadores econômico-financeiros e
socioambientais, das empresas distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
Este estudo se justifica pela relevância do tema socioambiental aliado a avaliação do
desempenho econômico-financeiro é proeminente na área contábil, bem como sua contribuição ao
ambiente empresarial. Visto que a pesquisa busca verificar empiricamente se o investimento realizado
pelas organizações no ambiente socioambiental reflete positivamente em seu desempenho econômicofinanceiro e assim, por consequência, atende aos interesses de seus stakeholders.
2 REVISÃO DA LITERATURA
Este capítulo possui como objetivo apresentar argumentos teóricos que trazem sustentação para
a presente pesquisa. Inicialmente é exposta a Teoria dos Stakeholders, a qual serve de base para o
estudo. No segundo momento, explanou-se acerca sobre o tema responsabilidade socioambiental. Por
fim, traz-se estudos anteriores que objetivaram em encontrar a relação entre os investimentos
socioambientais com o desempenho empresarial.
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2.1 Teoria dos stakeholders
A teoria dos stakeholders é a mais utilizada pela literatura para explicar a relação entre os
investimentos socioambientais com a performance econômico-financeira, visto que esta estabelece que
os gestores tomam decisões através dos interesses de todos os stakeholder da organização (CERRETA
et al. 2009). Conforme Freeman (1984) os stakeholders é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar
ou é afetado pela realização dos objetivos da empresa, de tal modo, que os stakeholders são: os
investidores, clientes, o governo, empregados concorrentes, entre outros, além da sociedade e
ambientalistas.
Conforme Donaldson e Preston (1995), a teoria dos stakeholders defende que as pessoas ou
grupos de pessoas possuem interesses legítimos nos processos ou nos impactos das atividades da
empresa, o que a diferencia de outras teorias que abordam o ambiente empresarial. Assim, conforme os
autores a teoria dos stakeholders não parte apenas do pressuposto de um único foco legítimo de
controle e governança corporativa, mas sim de aspectos diversos e alternativos, os quais são
caracterizados em instrumental, descritivo e normativo.
As organizações devem avaliar seus stakeholders como aqueles considerados cruciais para as
empresas, ou seja, sem os quais as entidades deixariam de existir (MITCHEL et al. 1997). De acordo
com Michel, Agle e Bradley (1997) os stakeholders devem ser classificados em diferentes grupos de
interesses e funções como: “poder”, “legitimidade” e “urgência”, com diferentes atributos. Conforme
Freeman e McVea (2001), a teoria dos stakeholders vem se desenvolvendo dentro de quatro linhas
distintas de pesquisa: o planejamento corporativo; a teoria de sistemas; a responsabilidade social
corporativa; e a teoria organizacional. Destaca-se a responsabilidade social, a qual os autores salientam
que nesta linha é indicado a importância da construção de um relacionamento forte e confiável entre as
organizações e os grupos externos, buscando o sucesso da gestão empresarial.
Arantes (2006) salienta que de modo geral, a sociedade e o mercado como um todo tem cobrado
uma postura socialmente responsável pelas organizações, minimizando a desigualdades sociais e os
impactos negativos causados por alguns setores da economia no desenvolvimento de suas atividades.
Desta forma, o objetivo das empresas deixa de ser apenas em caráter econômico, mas também em
caráter socioambiental.
As mudanças ocorridas no comportamento dos stakeholders e do mercado promoveram uma
alteração no foco das organizações, que anteriormente buscavam atender apenas seus shareholders,
passam a atender também os stakeholders (FREEMAN; REED, 1983). Sendo assim, a relação
encontrada através do desempenho econômico-financeiro e socioambiental das organizações deve
apresentar um resultado positivo, visto que, conforme à teoria dos stakeholders, os resultados
encontrados através da relação, demonstrariam uma eficiência da administração no que tange a
consecução dos objetivos organizacionais e atendimento das expectativas de seus stakeholders nos
aspectos econômico, social e ambiental (BORBA, 2005).
2.2 Responsabilidade socioambiental
Os debates referentes à responsabilidade socioambiental têm início com o reconhecimento das
questões relacionadas ao papel social que as empresas possuem no contexto em que estão inseridas,
visto que inicialmente era considerado como única responsabilidade das empresas o lucro
(FRIEDMAN, 1970). Assim, o fato da responsabilidade empresarial vir evoluindo ao longo do tempo,
as empresas passam a identificar outros interesses envolvidos pelos processos econômico-financeiros,
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

dentre estes destaca-se a responsabilidade socioambiental que vem ganhando crescente relevância em
vários setores da sociedade (FREEMAN, 1984).
Conforme o Instituto Ethos (2006), a responsabilidade socioambiental pode ser definida pela
relação entre a ética transparente e solidária das empresas com o meio que ela se relaciona,
estabelecendo metas empresariais compatíveis para o desenvolvimento socioambiental, o qual deve
auxiliar na preservação dos recursos ambientais e cultuarias e promover a redução das desigualdades
sociais. Segundo Elkington (1998) as empresas devem se guiar na direção da responsabilidade
socioambiental, envolvendo-se em práticas sociais e ambientais, além de atender o caráter lucrativo a
qual as mesmas estão submetidas.
Elkington (1998) propõe o Triple Bottom Line, enfatizando duas questões: a integração entre os
aspectos econômicos, social e ambiental; e a integração entre as visões de curto e longo prazo. Na
primeira questão discute-se que a sustentabilidade econômica como uma condição isolada dentro das
organizações não é suficientemente significativa para uma sustentabilidade global. Sobre a segunda
questão, o autor salienta que a ambição das empresas por lucros imediatos é completamente oposta a
visão de uma empresa sustentável, que exige a satisfação das necessidades das gerações atuais, não
comprometendo as necessidades de gerações futuras.
Segundo Ferreira (2004, p. 137) o crescimento dos investimentos socioambientais “reforça a
relação entre a responsabilidade social e a valorização dos papéis da empresa.” De acordo com
Rezende, Nunes e Portela (2008) o mercado acionário vem buscando novos meios para investirem seus
fundos, os quais proporcionem uma maximização do retorno aos stakeholders e uma minimização do
risco. Dentre os meios existentes para o investimento, destaca-se os socioambientais que surgiram com
a necessidade que os stakeholders possuíam em encontrar novas alternativas para seus investimentos,
os quais devem aliar a empresa a um desenvolvimento sustentável, social e com práticas de governança
corporativa.
Dentre os diversos instrumentos de evidenciação da responsabilidade social e corporativa,
destaca-se o Balanço Social. O Balanço Social é um meio que as empresas possuem para a
transparência de suas atividades corporativas, apresentando três principais indicadores: indicadores
sociais internos (ISI) que evidenciam os investimentos feitos pela empresa internamente, sejam eles
obrigatórios ou voluntários, buscando beneficiar e/ou atender ao corpo funcional da entidade; os
indicadores sociais externos (ISE), que demonstram os investimentos voluntários realizado pelas
organizações, cujo público-alvo é a sociedade em geral; e os indicadores ambientais (IA), apresentando
os investimentos que as entidades fazem para suavizar ou compensar seus impactos ambientais, além
de proporcionar uma melhora na qualidade ambiental (IBASE).
2.3 Estudos anteriores
Neste tópico apresenta-se uma síntese de estudos relacionados à área socioambiental que
investigaram a relação entre os mesmos com as variáveis econômico-financeiras em diferentes setores
empresariais.
Castro Júnior, Abreu e Soares (2005) analisaram a relação entre o comportamento ambiental e o
desempenho financeiro das empresas de fiação e tecelagem listadas na Bovespa. Os achados dos
autores indicam que existe uma relação positiva entre as variáveis econômico-financeiras e a conduta
ambiental das empresas de fiação e tecelagem.
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A investigação de Borba (2005) analisou a relação entre o desempenho socioambiental e
desempenho econômico-financeiro das empresas brasileiras listadas na Bovespa. Os resultados
sinalizaram que não há relação estatisticamente positiva ou negativa significante entre o desempenho
socioambiental e o desempenho econômico-financeiro (lucro operacional sobre ativo total, lucro
operacional próprio sobre ativo total, retorno da geração bruta de caixa sobre o ativo, q de Tobin e
valor da firma) corporativos das empresas listadas na Bovespa.
O objetivo do estudo de Arrantes (2006) foi verificar a relação entre o investimento
socioambiental e o desempenho econômico-financeiro das empresas com ações negociadas nas bolsas
de valores de Nova Iorque e São Paulo. A análise verificou que empresas que demonstram desenvolver
ações socialmente responsáveis apresentam uma valorização de suas ações acima daquelas que não
adotam tais práticas.
A investigação de Tupy (2008) analisou as relações entre variáveis socioambientais e
econômico-financeiras, das empresas pertencentes ao índice IBR-X 50 e no Índice de Sustentabilidade
da BM&FBovespa. Os resultados obtidos mostram que não existem relações estatisticamente
significativas entre variáveis econômico-financeiras e socioambientais, das empresas pertencentes ao
índice IBR-X 50 e do ISE.
Cerreta et al. (2009) verificou a relação entre os investimentos socioambientais e a performance
econômico-financeira de empresas brasileiras. Os achados indicam uma relação significativa positiva
entre os indicadores sociais externos e a receita líquida e entre indicadores sociais internos, indicadores
sociais externos, indicadores sociais externos defasados com o resultado operacional.
Machado e Machado (2011) verificaram se as variáveis socioambientais causam impacto no
desempenho econômico-financeiro das 500 maiores e melhores empresas, segundo a publicação anual
da Revista Exame no período de 2003 a 2007. Os achados evidenciam que existe um impacto positivo
das variáveis socioambientais no desempenho econômico-financeiro. Contudo, dentre as variáveis
socioambientais a que representa os indicadores ambientais não se encontrou um impacto positivo ou
negativo no desempenho econômico-financeiro.
Os autores Souza, Parisotto e Marcondes (2011) verificaram a relação entre a divulgação do
Balanço Social e o resultado econômico-financeiro das empresas do setor de eletricidade. Os resultados
apontam que os indicadores sociais externos e internos receberam um maior volume de investimento.
Destaca-se que o crescimento dos indicadores sociais internos e externos foi acompanhado pelas
variáveis econômico-financeiras.
Holanda et al. (2011) investigaram a associação entre o desempenho socioambiental e o
desempenho econômico-financeiro, das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na
BM&FBovespa. Os achados demonstram que não há relação estatisticamente positiva ou negativa
significante entre a relação do desempenho socioambiental com desempenho econômico-financeiro,
das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na BM&FBovespa.
O objetivo de Orellano e Quiota (2011) foi investigar a relação entre os investimentos
socioambientais e o desempenho econômico-financeiro, de diversas empresas brasileiras no período de
2001 a 2007.Os resultados revelam uma correlação positiva entre investimento socioambientais e
desempenho econômico-financeiro, sobretudo o investimento social interno.
Diversos estudos encontraram relações positivas entre as variáveis socioambientais e as
variáveis econômico-financeiras. Assim, esse estudo busca analisar a relação dos rankings formados
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pelos indicadores econômico-financeiros e socioambientais, das empresas distribuidoras de energia
elétrica, filiadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, documental e de abordagem
quantitativa. De acordo com Vergara (2006, p. 47) “a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno”. Configura-se como pesquisa documental,
conforme Marconi e Lakatos (2010) por utilizar-se dos relatórios de socioambientais e financeiros
publicados pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, associadas ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS) no ano de 2011 como fonte dos dados para a pesquisa. A abordagem é
quantitativa devido ao uso de instrumentos estatísticos nas fases de coleta, tratamento e análise dos
dados, conforme preconizado por Richardson (1999).
Foram examinados os relatórios socioambientais e financeiro referente aos exercícios sociais
das empresas distribuidoras de energia elétrica associadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS). O universo totaliza em 39 empresas, para a amostra da pesquisa, realizou um cruzamento de
dados para formar uma amostra de 32 empresas, isso ocorreu, uma vez que, ocorreu de empresas não
demonstraram os relatórios socioambientais de 2011.
Os dados utilizados para a análise estatística foram retirados das demonstrações socioambientais
e financeiras das empresas compostas na amostra. Foram considerados os mesmos dados utilizados por
diversos estudos que buscaram observar a relação entre as variáveis econômico-financeiras e
socioambientais. As varáveis são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1– Variáveis da pesquisa
Dados
Variável
REN%
LL
Econômico-financeiros
GC
RL
IA
Socioambiental

ISI
ISE

Identificação
Rentabilidade do Patrimônio Líquido em
%.
Lucro Líquido do exercício em R$
milhões.
Geração de Caixa do exercício,
representada pelo valor do LAJIDA ou
EBITDA em R$ milhões.
Resultado Operacional Líquido do
exercício em R$ milhões.
Indicadores Ambientais do exercício em
R$ milhões
Indicadores Sociais Internos do exercício
em R$ milhões.
Indicadores
Sociais
Externos
do
exercício em R$ milhões.

Autores
Borba (2005).
Souza, Parisotto e Marcondes (2011);
Tupy (2008).
Borba (2005).
Machado; Machado (2011);
Souza, Parisotto e Marcondes (2011).
Machado; Machado (2011);
Souza, Parisotto e Marcondes (2011).
Machado; Machado (2011);
Souza, Parisotto e Marcondes (2011).
Machado; Machado (2011);
Souza, Parisotto e Marcondes (2011).

Fonte: Dados da pesquisa.

Para obtenção dos dados necessários para determinação dos indicadores econômico-financeiros
e socioambientais, utilizou-se às demonstrações disponibilizadas no endereço eletrônico das empresas.
Os dados coletados referem-se ao ano de 2011, o qual foram estruturados em planilha pelo Microsoft
Excel®. Posteriormente foi realizado a correlação canônica verificando a relação existente entre os
grupos de variáveis por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0. Na
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sequência, foram elaborados, por meio do método multicritério para tomada de decisão VIKOR, os
rankings socioambientais e econômico-financeiros das empresas.
Optou-se por fazer os rankings pelo método do VIKOR por ser desenvolvido para optimização
multicritério de sistemas complexos, é uma ferramenta adequada para avaliar cada alternativa para cada
função critério (OPRICOVIC; TZENG, 2004, 2007; TZENG; LIN; OPRICOVIC, 2005). Conforme
Opricovic e Tzeng (2004) o VIKOR possui como foco avaliação e a classificação a partir de um
conjunto de alternativas na presença de critérios contraditórios, apresentando uma classificação
multicritério com base na medida especial de proximidade com a solução ideal.
As etapas principais do método VIKOR são descritos conforme os autores Opricovic e Tzeng
(2004 e 2007) e Tzeng, Lin e Opricovic (2005), como se segue:
Passo 1:
função,

Determinar

os

melhores

valores

e

os

piores

valores

de

toda

a

Passo 2: Calcular os valores
(é o grupo de utilidade máxima) e
(é o peso individual
mínimo),
, nas relações, em que
são os pesos dos critérios.

XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Figura 3 – Compromissos e soluções ideais
Conjunto não Viável

Conjunto Viável

Fonte: Opricovic e Tzeng (2004).

Passo 3: Calcular os valores ,
, pela relação, em que
,
e
,
, o vé introduzido como peso de estratégia geralmente utilizado como v
= 0,5.

Passo 4: Classificar as alternativas de forma decrescente, pelos valores obtidos por S, R e Q. Os
resultados são três listas de classificação, contudo pode se considerar apenas os valores obtidos
por Q.
Por fim, foi calculado o coeficiente de correlação de Kendall, com o intuito de avaliar o
relacionamento entre os rankings de econômico-financeiro e socioambientais. Para cálculo deste
coeficiente utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0.
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas dos indicadores econômico-financeiros
e socioambientais das empresas distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
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Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis
Indicadores Econômico-financeiros
Empresas
REN(%)
LL
GC
RL
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão
Fonte: Dados da pesquisa.

79,29

1.575.942

2.847.853

9.835.578

0,00
19,95
17,60
18,91

-391.162
243.317
122.900
411.845

-47.823
467.706
283.153
587.479

147.300
2.376.447
1.912.100
2.333.178

Indicadores de Socioambientais
ISI
ISE
IA
140.85
906.996
5.111.764
2
6.547
0,00
0,00
134.199
1.1192.859
22.593
59.111
818.900
11.769
192.346
1.275.724
31.276

Conforme apresentado na Tabela 1, pode-se perceber das variáveis socioambientais o indicador
que apresentou maior desvio-padrão, isto é, uma maior discrepância entre o valor mínimo e o valor
máximo dos dados, foi o ISE. Essa observação demonstra que as empresas possuem uma grande
diferença, quanto a interação da entidade com o ambiente externo. Em contrapartida, o indicador
socioambiental que apresentou menor desvio-padrão para as empresas distribuidoras de energia elétrica
foi o que mede os indicadores ambientais (IA), que é encontrado pela interação da entidade com o meio
ambiente, demonstrando que não existe uma grande variabilidade de investimento no meio ambiente
entre as entidades.
Observam-se nos dados apresentados na Tabela 1 que a maior heterogeneidade entre os
indicadores econômico-financeiros das empresas refere-se à Receita Líquida (RL), ou seja, existe uma
grande diferença entre as receitas líquidas das empresas, devendo levar em consideração que o valor da
tarifa nas empresas do setor de energia ser regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). Outrossim, existe uma proximidade da rentabilidade obtida pelas empresas distribuidoras de
energia elétrica, ou seja, o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido das empresas foram
próximos.
Para uma melhor aplicação do método multicritério para tomada de decisão VIKOR, procedeuse a normalização dos dados coletados, tanto os dados de liquidez quanto os dados de rentabilidade.
Para tanto, utilizou-se a seguinte método de normalização:

Na Tabela 2 são apresentadas as variáveis econômico-financeiras e socioambientais
normalizadas, com suas estatísticas descritivas.
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Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis normalizadas
Indicadores Econômico-financeiros
Empresas
REN (%)
LL
GC
RL
Máximo
13,14
13,24
14,05
13,20
Mínimo
8,95
8,47
9,12
9,04
Média
10,00
10,00
10,00
10,00
Mediana
9,88
9,71
9,69
9,80
Desvio-Padrão
1,00
1,00
1,00
1,00
Fonte: Dados da pesquisa.

Indicadores de Socioambientais
ISI
ISE
IA
14,02
13,07
13,78
9,34
9,06
9,28
10,00
10,00
10,00
9,61
9,71
9,65
1,00
1,00
1,00

Após a normalização dos dados, foi realizado o teste de correlação canônica para averiguar a
relação existe entre o grupo de variáveis socioambientais e o grupo de variáveis econômico-financeiras.
A Tabela 3 evidencia os resultados da correlação canônica entre os grupos.
Tabela 3– Correlação Canônica
Número
Autovalor
1
0,807378
2
0,362023
3
0,0173315
Fonte: Dados da pesquisa.

Correlação
0,898542
0,601684
0,131649

Lambda
0,120759
0,626919
0,982669

Qui-quadrado
63,4189
14,0081
0,524503

D.F.
12
6
2

P-Value
0,0000
0,0295
0,7693

Conforme verificado na primeira coluna da Tabela 3, três combinações lineares diferentes
puderam ser calculadas, visto que este é o número de variáveis do grupo 2, e que o número de variáveis
do grupo 2 é menor do que o do grupo 1. Dentre as três combinações lineares encontradas, apenas duas
foram significativas, ou seja, apresentaram p-value inferior a 5% ou 0,05, utilizando-se o teste quiquadrado. Analisando o r2 (autovalor), pode-se concluir que o primeiro autovalor bem como a sua
correlação canônica é mais significante que os demais. A primeira combinação corresponde a uma
correlação de 89,85%, com um r2 canônico de 80,74%, que demonstra alta variância compartilhada
entre as variáveis canônicas.
Assim, pode-se confirmar a ocorrência de associações entre as variáveis de responsabilidade
social e de desempenho financeiro das empresas brasileiras distribuidoras de energia elétrica no ano
2011.A verificação prática da correlação canônica foi efetuada por meio da medida de redundância das
variáveis que, conforme Fávero et al. (2009), verifica a influência que os grupos de variáveis possuem
entre si. A Tabela 4 expõe as medidas de redundância.
Tabela 4 – Medidas de redundância
Funções
Média da Variância
1
0,708
2
0,108
3
0,185
Fonte: Dados da Pesquisa.

Correlação Canonica2
0,807
0,362
0,017

Medida de Redundância
0,571
0,039
0,003

Os resultados da Tabela 4 indica que a medida de redundância total das variáveis
socioambientais é igual a 0,613, ou seja, as variáveis econômico-financeiras influenciam em 61,30% da
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variância das variáveis socioambientais. Assim, evidencia-se a existência de uma relação satisfatória
entre os grupos de variáveis.
Na sequência foram elaborados, por meio do método VIKOR, os rankings das variáveis
econômico-financeiras e socioambientais das empresas. A Tabela 5 apresenta o ranking geral de
indicadores econômico-financeiros das empresas distribuidoras de energia elétrica associadas ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Tabela 5 – Ranking geral dos indicadores econômico-financeiros
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Econômico-financeiros
Empresas
S
R
ELETROPAULO
0,507
0,506
CPFL
1,670
0,604
CEMIG
1,616
0,618
COELBA
2,050
0,588
ELEKTRO
2,405
0,661
CPFL PIRATININGA
2,185
0,786
COPEL
2,533
0,796
CELESC
2,764
0,796
CELPE
2,937
0,787
SUL
2,920
0,814
EBE
2,916
0,817
RGE
3,033
0,803
CEMAR
2,986
0,818
CEMAT
3,187
0,855
CHESF
2,433
0,982
COSERN
3,071
0,897
ENERSUL
3,217
0,877
ESCELSA
3,311
0,889

Posição

Q
0,277
0,283
0,318
0,446
0,540
0,602
0,638
0,656
0,680
0,683
0,686
0,694
0,762
0,776
0,786
0,789
0,815

19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º

Econômico-financeiros
Empresas
S
ENERGISA PARAÍBA
3,284
ELETRONORTE
2,878
ENERGISA MG
3,052
ENERGISA SERGIPE
3,461
CELTINS
3,570
CLFSC
3,402
LIGHT
3,467
ENERGISA BORBOREMA
3,515
EEVP
3,649
EEB
3,668
CEB
3,628
CELPA
3,650
CEPISA
3,696
CEEE
3,704
CEAL
3,762
CERON
3,762
CAIUÁ

3,786

R
0,916
0,993
0,971
0,948
0,938
0,991
0,981
1,000
0,990
0,990
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Q
0,839
0,854
0,859
0,898
0,905
0,932
0,932
0,959
0,969
0,972
0,976
0,979
0,986
0,987
0,996
0,996

1,000

1,000

Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 6 apresenta o ranking geral de indicadores socioambientais das empresas
distribuidoras de energia elétrica associadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Tabela 6 – Ranking geral dos indicadores socioambientais
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Socioambientais
Empresas
S
COPEL
0,276
ELETROPAULO
1,247
CELESC
1,614
CEMIG
1,265
CPFL
2,030
CHESF
2,090
COELBA
1,984
ELEKTRO
2,199
LIGHT
2,019
ELETRONORTE
2,158
CELPE
2,135
CEEE
2,608
SUL
2,614
CPFL PIRATININGA
2,578
CELPA
2,631
EBE
2,568
RGE
2,629
ESCELSA
2,674

R
0,276
0,577
0,722
0,827
0,844
0,830
0,873
0,840
0,898
0,900
0,917
0,926
0,931
0,947
0,944
0,965
0,957
0,949

Q
0,388
0,556
0,564
0,717
0,718
0,729
0,745
0,752
0,779
0,786
0,881
0,885
0,889
0,897
0,900
0,906
0,908

Posição
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º

Socioambientais
Empresas
S
ENERSUL
2,773
CEMAR
2,791
COSERN
2,786
ENERGISA PARAÍBA
2,849
CEMAT
2,769
ENERGISA SERGIPE
2,846
CEB
2,814
CELTINS
2,877
ENERGISA MG
2,877
CERON
2,892
CEAL
2,904
CEPISA
2,925
CAIUÁ
2,958
CLFSC
2,959
EEVP
2,974
EEB
2,967
ENERGISA BORBOREMA

2,978

R
0,953
0,957
0,966
0,971
0,992
0,975
0,996
0,982
0,994
1,000
1,000
1,000
0,994
0,999
0,998
1,000

Q
0,930
0,936
0,941
0,956
0,956
0,958
0,967
0,969
0,977
0,984
0,986
0,990
0,992
0,996
0,998
0,998

1,000

1,000

Fonte: Dados da pesquisa.
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Segundo o exposto nas Tabelas 5 e 6 a empresa Eletropaulo ficou em 1º lugar no ranking
econômico-financeiro, ocupando o 2º lugar no ranking socioambiental. A Eletropaulo é uma empresa
extremamente preocupada com o desenvolvimento socioambiental e eficiente sob a ótica econômicofinanceira. Dado o fato de esta empresa pertencer ao Nível 2 e integrar o ISE, já era de se esperar que
ela fosse desenvolvida sustentavelmente.
Em seguida, observa-se a CPFL ocupando 2º lugar no ranking econômico-financeiro e em 5º
colocado no de socioambiental. Observa-se para o fato de esta empresa pertencer ao Mercado
Tradicional e também não fazer parte do ISE, fazendo com que esse resultado seja inusitado de acordo
com a literatura.
Destaca-se também na Tabela 5 e 6, a Caiuá foi a última colocada no ranking econômicofinanceiro e a 31º colocada no ranking de socioambiental, caracterizando-se, portanto como uma das
piores empresas analisadas. A Caiuá é uma empresa que não possui capital aberto, ou seja, não possui
suas ações listadas na BM&FBovespa, o que pode ocasionar esses resultados.
A Copel é a mais sustentável dentre as pesquisadas, porém no ranking econômico-financeiro
passa a ser a 7º colocada. A empresa Copel pertence ao Nível 1 da BM&FBovespa e integrante do ISE
é extremamente preocupada com o desenvolvimento socioambiental além de possuir uma eficiência
econômico-financeira razoável.
Ainda de acordo com a Tabela 5 e 6, a Energisa Borborema foi a última colocada no ranking
socioambiental e a 26º colocada no ranking econômico-financeira, caracterizando-se, portanto como
uma das piores empresas analisadas. De forma geral, observou-se que as empresas com melhores
desempenhos econômico-financeiros, também são nos aspectos de responsabilidade socioambiental e
vice-versa. Contudo é necessário verificar se existe uma relação através da aplicação de uma técnica
estatística. Desta forma, a Tabela 7 apresenta a aplicação da correlação de Kendall.
Tabela 7 – Coeficiente de correlação de Kendall
Econômico-financeiros

Coeficiente de correlação
Significância

Socioambientais
0,583
0,000

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme evidenciado na Tabela 7, se constatou uma correlação positivamente significante ao
nível de 1% entre os rankings socioambientais e econômico-financeiros pelo método Vikor. Ressalta-se
que esses resultados vão ao encontro daqueles obtidos por Castro Júnior, Abreu e Soares (2005),
Arrantes (2006), Cerreta et al. (2009), Machado e Machado (2011), Souza, Parisotto e Marcondes
(2011) e Orelano e Quiota (2011). Que também evidenciaram relação estatisticamente significativa
entre o desempenho socioambiental e o desempenho econômico-financeiro das empresas por ele
pesquisadas.
Por outro lado alguns estudos já evidenciaram resultado não significativo em relação à análise
de indicadores econômico-financeiros e socioambientais não corroborando com os resultados do
presente estudo. Como exemplo tem-se a pesquisa de Borba (2005), Tupy (2008) e Holanda et al.
(2001), uma vez que esses autores não encontraram correlações estatisticamente significativas entre
variáveis de desempenho socioambiental e desempenho econômico-financeiro.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou analisar a relação dos rankings formados pelos indicadores econômicofinanceiros e socioambientais, das empresas distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no ano de 2011, por meio do método multicritério para tomada de
decisão VIKOR. Para atingir o objetivo inicialmente utilizou-se estatística descritiva, com o intuito de
caracterizar a amostra da pesquisa. Em seguida efetuou-se a normalização dos dados. Posteriormente
foi aplicado a correlação canônica. Na sequência foi realizado os rankings socioambientais e
econômico-financeiros. Por fim, utilizou-se o coeficiente de correlação de Kendall para determinar o
grau de relacionamento entre os rankings elaborados.
A correlação canônica constatou-se a existência de relação entre as variáveis econômicofinanceiras e as variáveis socioambientais. A medida de redundância indica que o grupo de variáveis
econômico-financeiras influenciam em 61,30% da variância das do grupo de variáveis socioambientais.
Para os rankings criado pelo método VIKOR, destacam-se as empresas Eletropaulo e Cpfl como
sendo as duas melhores nos aspectos de desempenho econômico-financeiro, ao passo que a Copel e
novamente a Eletropaulo são as melhores no quesito de investimentos socioambientais. A Energisa
Borborema emerge como uma das piores empresas tanto na classificação feita pelos indicadores
econômico-financeiro quanto no ranking socioambiental.
As posições da Eletropaulo e da Energisa Borborema nos ranking, corroboram com a ideia de
que empresas com alto desempenho empresarial, também possuem alto investimento socioambiental e
vice versa. Contudo, foi necessário aplicar uma técnica estatística para verificar a relação entre as
variáveis, através dos rankings.
Os resultados encontrados pela correlação de Kendall apontaram uma relação positivamente
significativa ao nível de 1% entre os rankings, corroborando com os estudos de Castro Júnior, Abreu e
Soares (2005), Arrantes (2006), Cerreta et al. (2009), Machado e Machado (2011), Souza, Parisotto e
Marcondes (2011) e Orelano e Quiota (2011). Desta forma, considera-se que as empresas distribuidoras
de energia elétrica, filiadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com alto desempenho
econômico-financeiro, são mais preocupadas com o desenvolvimento socioambiental,
As limitações deste estudo consistem na impossibilidade da generalização dos resultados, visto
que a amostra é composta apenas por empresas distribuidoras de energia elétrica, filiadas ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), resultando a uma amostra pequena. Para trabalhos futuros,
sugere: aumentar tamanho da amostra, ou alterar o grupo de empresas pesquisadas; ampliar o período
de análise; alterar o conjunto de indicadores utilizados; e realizar uma pesquisa mais detalhada com um
número reduzido de empresas, alterando o caráter da pesquisa para qualitativo. Assim, novas pesquisas
poderão utilizar este estudo para fins de comparabilidade dos resultados.
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Resumo: Os conceitos sobre sustentabilidade estão cada vez mais presentes no ambiente que nos cerca, sendo foco
discussões em varias áreas da sociedade, em especial no meio acadêmico, empresarial, e no setor público. No entanto
percebe-se pontuadas diferenças sobre os conceitos disseminados até hoje, os administradores, principais condutores de
atitudes sustentáveis, por exemplo, sofrem significativas divergências em suas percepções sobre o tema, principalmente no
que diz respeito a sua finalidade. Neste sentido, foi desenvolvido o presente estudo de caso, adotando-se o método desk
research, para aferir o que pensa os administradores sobre o tema sustentabilidade, analisando os artigos publicados no
ANPAD, (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração) relacionados ao tema dos anos de
2008 a 2012, em um total de 83 artigos publicados durante o período, sendo que para analises dos artigos selecionados, os
mesmos foram organizados em grupos, os quais cada um ficou responsável pela analise de um anos, e posteriormente foi
realizado um grande grupo de discussão para análise como um todo das publicações. Por fim, este estudo possibilitou o
entendimento das percepções dos administradores sobre o tema a forma como esta vem sendo trabalhando a partir da
aplicabilidade de suas conceituações junto às práticas organizacionais.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Administradores. Conceito.
Abstract: The e concepts of sustainability are increasingly present in the environment around us. This topic has been the
focus discussions on various areas of society, particularly in academia, business and the public sector. However realizes
punctuated differences on the concepts disseminated today, administrators, key drivers of sustainable attitudes, for example,
suffer from significant differences in their perceptions on the topic, especially with regard to its purpose. In this sense, we
developed this case study, adopting the method desk research to gauge what administrators think about the sustainability
issue, analyzing the articles published in ANPAD (National Association of Graduate Programs in Administration) related to
the theme of the years 2008-2012, a total of 83 articles published during the period, and for analysis of the selected articles,
they were organized into groups, each of which was responsible for the analysis of one year and thereafter we performed a
large group discussion to analyze the publications as a whole. Finally, this study enabled the understanding of the
perceptions of administrators on the topic of how this has been working from the applicability of their concepts with
organizational practices.
Key-words: Sustainability. Administrators. Concept.
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1. Introdução
Vive-se um período de mudança do paradigma de uma visão meramente antropocêntrica (o
homem como centro do universo) para uma visão mais holística, em que todos os seres vivos são
importantes e necessários para a manutenção da vida no planeta (COIMBRA, 2004, TACHIZAWA,
2006. Apud MENEGHETTI, Francis Kanashiro. Et al, 2012), onde essa manutenção, pode-se dizer
que acontece através de iniciativas sobrevindas da sustentabilidade.A origem do termo
sustentabilidade advém do conceito de “desenvolvimento sustentável”, expresso pela primeira vez, no
relatório elaborado pela comissão Bruntland das Nações Unidas (ONU) em 1987. A comissão através
deste estudo percebeu que o desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento que atende as
necessidades presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atenderem suas
próprias necessidades” (MENEGHETTI, Francis Kanashiro. Et al, 2012).
No início da década de 90, o conceito de desenvolvimento sustentável foi traduzido pelo
consultor Britânico John Elkington no modelo que contemporaneamente tem orientado a ação prática
empresarial para o termo sustentabilidade. Elkington (1997) sugeriu que a atividade corporativa
orientada pela lógica do desenvolvimento sustentável é aquela que, ao mesmo tempo produz lucros, é
socialmente justa e ambientalmente correta (apud MENEGHETTI, Francis Kanashiro. Et al, 2012).
Nesse contexto, o conceito mais disseminado de sustentabilidade é o Triple Bottom Line, criado
por John Elkington em 1994, que considera os resultados financeiros, sociais e ambientais como
dimensões orientadoras. Essas três dimensões, quando observadas adequadamente, possibilitam um
modelo de desenvolvimento que integra as questões econômica, social e ambiental. A definição de
sustentabilidade com base nesses três pilares evoluiu consideravelmente e de forma positiva com o
passar do tempo, deixando de fazer parte apenas dos segmentos elitizados para estar no domínio da
sociedade em geral (ALMEIDA, 2007; MENDES, 2008 apud CHEVARRIA, DiegoGonzales. Et al.,
2012).
Portanto o conceito de sustentabilidade é mais pujante do que o de responsabilidade social, pois
exige a integração das dimensões econômica, ambiental e social nas decisões empresariais (FEITOSA,
Mardem, 2011).
A adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo um planeta em boas
condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os
recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos recursos e
garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.E, ainda que a busca por práticas
sustentáveis não sejam a solução definitiva do conflito entre a abundância de tecnologias disponíveis e
a queda da qualidade de vida, a aplicação de melhores regras de sustentabilidade permitam um
caminho futuro de convergência de forças no âmbito econômico que conduzam a um crescimento
sustentado (MAIA, Sueli Gonçalves da Silva. Et al., 2012).
Entretanto, o conceito de desenvolvimento sustentável vem sofrendo diferentes interpretações,
questionamentos, aprimoramentos e até alguns retrocessos em sua aplicação prática (EGLER,1999;
EGRI & PINFIELD, 1999;BAUMGARTEN, 2003). A partir disso surgiu o anseio de identificar os
novos conceitos e atribuições existentes no âmbito administrativo. Assim buscou-se com o presente
estudo aferir o que pensa os administradores sobre o tema sustentabilidade, como o conceito inicial
sofre alterações no decorrer do tempo e sobre a forma como esta vem sendo trabalhando a partir da
aplicabilidade de suas conceituações junto às práticas organizacionais.
XV ENGEMA 2013
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2. Metodologia
O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico teórico, cujo procedimento metodológico
adotado foi o de desk research, baseado nos artigos nacionais do ANPAD (Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Administração), utilizou-se como base de dados os artigos publicados
junto a ANPAD, por ser esse um dos principais eventos do Brasil, relacionado a publicações da área da
administração. Para apontamento dos artigos, publicados, foi realizada, uma busca junto ao site do
evento, pela palavra sustentabilidade, sendo que foram selecionados para análises os artigos que tinha
no titulo a palavra sustentabilidades publicado nos últimos 05(cinco) anos, ou seja, que foram
publicados durante os anos de 2008 a 2012, sendo que no ano de 2008 verificou-se 21(vinte e um)
artigos; em 2009 verificou-se 15 (quinze), em 2010, examinou-se 9 (nove); em 2011 examinou-se 17
(dezessete); e em 2012 verificou-se 21 (vinte e um) artigos. Como resultado da análise do somatório de
83 artigos; Para realizar a análise dos mesmos, dividiram-se os 83 artigos por anos, sendo que cada
grupo ficou responsável por analisar artigos de um referido ano, posteriormente ocorreu um seminário
com todos os envolvidos na pesquisa, a fim de fazer a analise final dos artigos, sendo que a
categorização deu-se pela analise: (1) tema da pesquisa; (2) objetivos da pesquisa e (3) metodologia
utilizada – viés dado a pesquisa, sendo que fez-se um panorama levantando em consideração os pontos
chaves destes estudos, a fim de inter-relacioná-los e consequentemente responder o objetivo desta
pesquisa.
Assim a presente pesquisa, trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e descritiva, pois há
uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, “verifica uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números” (MINAYO, 2007). e a interpretação dos fenômenos e
a atribuição de significados são os focos principais de abordagem. Foram utilizadas as técnicas de
pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo, com base em material publicado no ANPAD. Feita o
detalhamento da metodologia utilizada para realização do presente pesquisa, posteriormente retratarase com relação aos resultados da pesquisa.

3. Resultados
Para a obtenção dos resultados apresentado a seguir, os artigos foram analisados e subdivididos nos
seguintes pontos: Tema Abordado, Autor (es), Metodologia e Objetivo.

Relação das Publicações do ANPAD 2008
Tema Abordado
Sustentabilidade
Empresarial E Valor Da
Empresa

Autor (es)
Luiz Ricardo Mattos Teixeira
Cavalcante, Adriano Leal
Bruni, Fábio José Mota Costa
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Metodologia
estudo de evento, (40 pregões
simetricamente distribuídos).

Objetivo
Analisar a evolução dos preços das ações que
compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE)
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Efeitos da sustentabilidade
de ONGs baianas – Foco
no empreendedorismo
O grau de sustentabilidade
empresarial a partir
doModelo pepse

João Martins Tude, Grace
Kelly Marques Rodrigues

Estudo de caso

Refletir sobre os efeitos que empreendimentos de
geração de recursos (EGRs) podem causar na
sustentabilidade de organizações não governamentais.

Elvis Silveira Martins, Carlos
Ricardo Rossetto, Adriana
Marques Rossetto, Elaine
Ferreira

Pesquisa qualitativa,
estudo de caso, entrevista semiestruturadas com vinte e cinco
funcionários da empresa.

Medir o grau de sustentabilidade corporativa de uma
cooperativa gaúcha utilizando o Modelo de
Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade
Empresarial

Sustentabilidade nos
Bancos Brasileiros:
Iniciativas Socioambientais
versusDesempenho
Financeiro Corporativo
A Carne Orgânica
Brasileira Sob a Ótica da
Sustentabilidade

Mineração de Gemas,
APLs e Sustentabilidade.
Reserva de
desenvolvimento
sustentável mamirauá: uma
Percepção da gestão
ambiental acerca da
sustentabilidade.
Sustentabilidade
Empresarial: Avaliação do
Equilíbrio Socioeconômico
e Ambiental da
Empresa Natura
Cosméticos S.A.
Desempenhos SócioAmbiental, Operacional e
Contábil-Financeiro no
Setor ElétricoBrasileiro:
aplicando DEA na análise
da sustentabilidade
multidimensional
Retorno Acionário e
Adesão ao Índice de
Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa.

Daniel Wajnberg,
Celso FunciaLemme

Alexandre de Melo Abicht,
Alessandra Carla Ceolin

Bruno Milanez, José
AntonioPuppim de Oliveira

Cínthia Maria Souza e Silva,
Kilner Guilherme Ferreira,
Larisse Christine de Oliveira
Ferreira

Pedro Henrique Duarte
Oliveira, Solange Garcia dos
Reis

Pesquisa as informações públicas de
instituições do setor bancário
brasileiro
Exploratória, bibliográfica e
descritiva.

Contribuir na construção do conhecimento, podendo
tornar-se base para futuros trabalhos a
respeito da pecuária orgânica na ótica da
sustentabilidade.

Estudos de caso, revisão
bibliográfica, pesquisa em
documentos oficiais do APL e
entrevistas com vários integrantes do
Arranjo.

Melhorar o desempenho dos pequenos garimpos e
minas de gemas no Brasil, desde que integrem questões
ambientais e sociais às ações voltadas ao
desenvolvimento econômico.

Pesquisa social de cunho qualitativo.

Preservar o meio ambiente sem a extradição da
população local.

Pesquisa
exploratória e descritiva(bibliográfica
e documental.)

Éaplicar a metodologia desenvolvida pelo
UNEP/UNESCO (1987) para verificação do nível de
equilíbrio das ações econômicas, sociais e ambientais
da
Empresa Natura Cosméticos S.A.

Marcelo Alvaro da Silva
Macedo, Fabrício Carvalho
Cípola, Antonio Francisco
Ritter Ferreira,
Márcio Flávio Amaral de
Souza

Descritiva e quantitativa

Márcia Reis Machado,
Márcio André Veras
Machado

Pesquisa empírica
Estudo de evento

A influência da divulgação
do índice de
sustentabilidade
Empresarial sobre os
preços das ações no Brasil
e nos Estados Unidos.

Sandro Gomes Luz,
Raimundo Nonato Sousa da
Silva, Paulo Sérgio Coelho

Pesquisa quantitativo-descritivo

Economia solidária e
autogestão.

Geanderson Lúcio de Souza
Silva

Estudo de caso

Ambiente e Estratégia:
Valores Subjacentes aos
Relatórios de
Sustentabilidade
Apresentados por Bancos
Comerciais
Sustentabilidade
empresarial e retorno ao
acionista: um
Estudo sobre o ise

Natália Rese, Diego Iturriet
Dias Canhada

Observação dos relatórios de
Sustentabilidade

Edson Aparecido Dias, Lucas
Ayres Barros

Estudo de evento
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Entender até que ponto a divulgação de informações
sobre as iniciativas socioambientais destas empresas
faz associação com o desempenho financeiro
corporativo.

Verificar, através da aplicação de DEA, o desempenho
multidimensional de quinze empresas de distribuição
de energia elétrica no Brasil, no que diz respeito a
atuação nas seguintes dimensões: sócio-ambiental,
operacional e contábil-financeira, nos anos de 2004 e
2005.
Averiguar, por meio da
metodologia de estudo de eventos, se após a
divulgação, pela Bovespa, de que a empresa fará
parte da carteira ISE, o preço de suas ações sofre
alteração.
Investigar se o mercado acionário brasileiro e norteamericano ao
tomar conhecimento da entrada de uma empresa para o
Índice de Sustentabilidade
Empresarial – ISE
Interpretar os padrões de interação dos membros da
organização
autogestionária e analisar a sustentabilidade do
empreendimento.
Compreender a relação entre as pressões
exercidas pelo ambiente e as práticas desenvolvidas
pelas três maiores organizações bancárias
privadas que atuam no Brasil, observando seus
relatórios de sustentabilidade.

Gerar inferências acerca da população-objeto, a partir
das amostras consideradas.
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Gestão Estratégica de
Pessoas no Contexto de
Demanda por
Sustentabilidade

Luciana Pucci Santos,
Ricardo Wagner

Avaliação da
Sustentabilidade do
Município de GuajaráMirim (RO)

Osmar Siena, Gleimíria
Batista da Costa

Sustentabilidade e
Inovação na Cadeia
Produtiva da Cajucultura
Cearense
As questões de
sustentabilidade e
responsabilidade
Socioambiental em uma
incubadora tecnológica
Fatores de Risco à
Sustentabilidade
Organizacional dos
Agronegócios Frutícolas: o
Casodo Perímetro Irrigado
Senador Nilo Coelho,
Petrolina, Pernambuco
Inovação e
sustentabilidade:
formulação de indicadores
de desenvolvimento
socioambiental baseada em
pesquisa empírica

Análise Temática que se insere no
conjunto das técnicas da Análise
de Conteúdo.

Identificar a percepção de colaboradores a cerca da
sustentabilidade;buscar através desta
percepção o entrelaçamento entre gestão estratégica de
pessoas e sustentabilidade.
Avaliar o atual estágio de desenvolvimento do
município de Guajará- Mirim (RO), estado de
Rondônia, na perspectiva da sustentabilidade, por meio
da aplicação no âmbito municipal de metodologia
conhecida internacionalmente
Compreender como as
questões sobre a sustentabilidade e a inovação na
cadeia produtiva no setor de cajucultura
cearense, são abordadas pelos especialistas na área e
como estas se relacionam entre si.

Marcelo Trevisan,
ShalimarGallon, Rosália
Montagner

Exploratória-descritiva

Verificar as práticas adotadas pelos
empreendimentos vinculados a uma incubadora
tecnológica do Rio Grande do Sul quanto à
sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental.

Eva Maria Campos, Daniel
Rodriguez de Carvalho
Pinheiro

A pesquisa é exploratória, tendo sido
usado o método da amostragem nãoprobabilística, em virtude da
dificuldade de acesso ao campo
empírico.

Verificar a preponderância e identificar novos fatores
de risco correlacionados à sustentabilidade
organizacional do agronegócio frutícola

Leonel Gois Lima Oliveira,
Ana Sílvia Rocha Ipiranga

TakeshiTachizawa, José
Henrique Souza, Hamilton
Pozo, Rui Otavio Bernardes
de Andrade

Descritiva do tipo levantamento, com
análise
quantitativa.

referência literatura

Pesquisa empírica, de campo

Conceber uma arquitetura de base de dados, alicerçada
em indicadores de desenvolvimento socioambiental –
IDS, para monitoramento e direcionamento das ações
de sustentabilidade nas empresas

Com relação, ao ano de 2008, observa-se claramente junto as publicações realizadas junto a
ANPAD, desse período que todos os artigos mantiveram o foco de suas pesquisas, em buscar
encontrar a relação entre ações sustentáveis e o retorno financeiro que esse poderia trazer para as
empresas. Tanto que ao analisar os temas abordados todos trazem em seus títulos a questão de
sustentabilidade versus o retorno financeiro destas ações; Quanto a metodologia abordada, junto aos
mesmos tem-se a predominância de estudo de caso, sendo utilizado métodos descritivos em sua grande
maioria bem como os métodos se dividem em qualitativo e quantitativo. Quanto aos atores, nota-se
claramente que não há uma rede de estudos formados entre eles, sendo que há sim grupos de pesquisas
dentro das instituições, mas não há uma relação entre os grupos das demais instituições, que trabalham
na mesma linha de pesquisa; Quanto aos objetivos eles buscam ligar as pratica de administração, sejam
elas de competência, comprometimento, desenvolvimento organizacional bem como percepção da
organização frente a consumidores externos quanto internos frente a prática de ações sustentáveis,
buscando encontrar o retornos que tais relações podem trazer para a organização ou prática em estudo;
Os resultados em sua maioria se mostraram inconclusivos, sendo que que não foi possível encontrar
relações estatística ou monetária entre ações sustentáveis e o retorno financeiro para organização que
passa a desenvolver ações nessa área.
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Relação das Publicações do ANPAD 2009
Tema Abordado

Sustentabilidade
Socioambiental em frigoríficos
Os Reflexos da Crise Financeira
nas Práticas de Responsabilidade
Social de
Empresas dos Setores de Energia
Elétrica e Bancário
Avaliação das Atitudes e
Comportamentos de
Empreendedores de uma
Incubadora sobre a Dimensão
Ambiental da Sustentabilidade
Estratégias de Gestão para a
Sustentabilidade de Organizações
do Terceiro setor- Um estudo dos
Empreendimentos Sociais
Apoiados pela Ashoka

Empreendimentos Inovadores,
Nova Mentalidade? Um Estudo
Exploratório sobre a
Sustentabilidade Empresarial em
uma Incubadora de Empresas
Green IT e o Processo de
Produção de Informação: Uma
Análise das Atividades que
Produzem Sustentabilidade
Ambiental
Análise das Variáveis que
Influenciam à Adesão das
Empresas ao Índice Bovespa de
Sustentabilidade Empresarial
Níveis de Evidênciação dos
Relatórios de Sustentabilidade
das Empresas Brasileiras A+
do Global Reporting Initiative
(GRI) no Ano de 2007
Uma Tentativa de Mensuração da
Relação entre Valor de Mercado
e Sustentabilidade
Empresarial nas Ações Listadas
no ISE da Bovespa
A Qualidade dos Relatórios de
Sustentabilidade: uma Avaliação
em
Empresas do Ramo de Energia
Elétrica
A Rede de Economia Solidária do
Algodão Agroecológico:
Desenvolvimento Humano,
Sustentabilidade e Cooperação
entre os Produtores Rurais do
Estado do Ceará
Políticas e Práticas de
Responsabilidade Social
Corporativa em Empresas do
Interior de
Santa Catarina e do Paraná:
Referenciais de Sustentabilidade

As Relações Existentes entre as
Práticas Empreendedoras e a
Sustentabilidade: Estudo de Caso
em uma Empresa de Reciclagem

Sustentabilidade em Cadeia de

XV ENGEMA
2013
Suprimentos

Sustentabilidade e Vantagem
competitiva das Empresas do
Setor Náutico
Brasileiro

Autor (es)
Marcio Gonçalves dos
Santos, Paulo Sergio Miranda
Mendonça
Breno de Paula Andrade
Cruz, Conrado Farah
Montenegro Caulliraux
Pithon
Marcos Cohen, Bruno
Henrique Louzada, Carlos
André Pereira de Lucena,
Leonardo de Jesus Melo

Maiso Dias Alves Junior,
Raimundo Eduardo Silveira
Fontenele

Metodologia
Abordagem qualitativa,
exploratória e descritiva e,
pesquisa bibliográfica,
documental e estudo decaso.

Pesquisa Qualitativa,de Campo,
com questionários

Estudo de caso, pesquisa
qualitativa
pesquisa exploratória,
técnicas qualitativas,técnicas de
observação de campo e análises
de conteúdo.

Objetivo
identificar quais são as ações de sustentabilidade
social e ambiental desenvolvidas pelas indústrias do
setor e verificar como essas ações são desenvolvidas.
Identificar os reflexos da crise financeira nas
práticas de Responsabilidade Social das empresas
dos setores de Energia Elétrica e Bancário que
compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) BM&F-Bovespa

avaliar as estratégias de gestão dos empreendimentos
sociais apoiados pela Ashoka no Ceará,
considerando o triple bottom line como um conjunto
de indicadores nas três dimensões: econômica, social
e ambiental.

estudo de caso
investigação inicial junto às
gerências da incubadora, dado
ao alto grau de influência que
estas têm sobre os
empreendimentos gerados.

entender melhor o funcionamento do segmento,
amadurecendo algumas reflexões, levantando novas
hipóteses e questões de pesquisas para serem
trabalhadas nas outras fases deste estudo (ampliação
para todas as incubadoras do Estado).

Wagner Junior Ladeira,
Jaciane Cristina Costa, Clecio
Falcão Araujo

Pesquisa empírica Envolveu
aplicação de um questionário
análise fatorial exploratória
(AFE). abordagem quantitativa.

Desenvolver atividades organizacionais e
informacionais que visam reduzir a arquitetura
energética (consumo e custo) e equipamentos usados
na TI.

Julyana Goldner Nunes,
Aridelmo J. C. Teixeira,
Valcemiro Nossa

Coleta de dados através do
software Economática

Analisar as variáveis que influenciam a adesão das
empresas ao Índice
Bovespa de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
Analisar o nível de evidenciação das informações
sócio-ambientais dos relatórios de sustentabilidade
no ano de 2007 das empresas consideradas com
nível de aplicação A+ pelo Global Reporting
Initiative

Leonardo de Jesus Melo,
Marcos Cohen

Geraldo Alemandro Leite
Filho, Lorene Alexandre
Prates, Thiago Neiva
Guimarães
Cassio Luiz Vellani, Andrei
Aparecido de Albuquerque,
Eduardo de Paula e Silva
Chaves
Edileusa Godói-de-Sousa,
Luana Schoenmaker da
Pedreira, Heloize Helena de
Campos, Daniela Mattern

Josiane de Andrade Pereira,
Maria Vilma Coelho Moreira
Faria

Liandra Pereira, Lisandro
José Fendrich
Torquato Tarso Lima, Andre
Neublum Balistrieri, Jose
Maria Ruivo Jr., Michel
Carlos Volpe Lima,
Eduardo Seri Fernandez,
Denise Pereira Curi
Sylmara Lopes Francelino
Gonçalves-Dias, Letícia
Labegalini, Gilson Rodrigo
Silvério Polidório

Leonardo Riche, Leonardo
Pabon, Marcos Cohen

Técnicas de análise de conteúdo
qualitativas e quantitativas como
também testes nãoparamétricos.
“Pesquisa de Estudo de Casos
Múltiplos
Foi desenvolvido um roteiro de
avaliação dos relatórios,
baseado em referências
internacionais e nacionais sobre
o tema.

Ver como empresas sustentáveis podem incorporar
atributos de continuidade e com isso reduzir seu
custo de capital
Analisar de que modo tem-se dado a evolução dos
relatórios de sustentabilidade publicados por duas
empresas brasileiras do ramo de energia elétrica,
com o intuito de verificar se houve aprimoramento
na forma como essas empresas elaboraram esses
relatórios nos últimos anos.

Qualitativo
( entrevistas)

Objetivo principal analisar a influência de três
dimensões da economia solidária – cooperação,
desenvolvimento humano e sustentabilidade - entre
produtores rurais que integram a chamada “Justa
Trama”

estudo de campo de cunho
qualitativo, no qual foi efetivado
o diagnóstico e análise das
práticas em exercício.

mapear as principais atividades realizadas, os
princípios e diretrizes em que pautam-se e analisar
as principais práticas e políticas de RSC adotadas

Estudo de Caso, pesquisa
empírica
Identificar como as práticas empreendedoras podem
se relacionar às questões de sustentabilidade
Desk research, baseado em um
conjunto de artigos nacionais e
internacionais

pesquisa qualitativa, estudo de
caso exploratório

apresentar uma visão integrada da literatura nacional
e internacional publicada em GCSS
comparar dois processos distintos
de fabricação de barcos de lazer levando-se em conta
a economia de recursos materiais, financeiros, a
degradação do meio ambiente e os males que os
produtos químicos causam às pessoas que trabalham
lá
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No ano de 2009, nota-se que ainda existe uma preocupação dos pesquisadores em encontrar
uma relação entre as ações sustentáveis e o retorno financeiro que essa possa trazer, mas nasce nesse
período uma nova linha de investigação, voltada para avaliar os resultados das ações sustentáveis, bem
como dos relatórios gerados nesses períodos por órgãos competentes, voltando-se o foco para ações
empreendedoras. Também tem-se nesse período a formulação de redes de pesquisas, tanto que começa
a se formar as primeiras redes interinstituições para pesquisar e publicar sobre a temática
sustentabilidade. Quanto as resultados obtidos, os mesmo se mantiveram inconclusivos para a relação
ação sustentável versus retorno financeiro, por outro lado mostrou-se positivo pelo processo de
avaliação das ações sustentáveis e pela sugestões de novas ações sustentável, bem como pela
preocupação em se investigar o retorno de empreendimentos sustentável. No quesito metodologia,
também ocorreu um grande mix de práticas, não existindo uma prática única desenvolvida pelos
pesquisadores.

XV ENGEMA 2013
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Relação das Publicações do ANPAD 2010
Tema Abordado

Autor (es)

Educar Gerentes para
Sustentabilidade: Os Desafios de
uma Escola de Negócios
Brasileira com Atuação
Internacional
Competência societal: uma
experiência corporativa de ação
educativa voltada ao
desenvolvimento de gestores para
sustentabilidade

Katia Cyrlene de Araujo
Vasconcelos, Annor da Silva
Junior

Janette Brunstein, Vivian Neri
Scartezini, Andrea Leite
Rodrigues

Transferência Tecnológica e
Inovação por meio da
Sustentabilidade

Diego Antonio Bittencourt
Marconatto, Marcelo Trevisan,
Eugenio Avila Pedrozo,
Kleiton Douglas Saggin,
Valdecir José Zonin
Carlos Cesar Garcia Freitas,
Marlete Beatriz Maçaneiro,
Marcos Roberto Kuhl,
Luiz Fernando de Lima, Sérgio
Luis Dias Doliveira, Andréa
Paula Segatto

Análise da Sustentabilidade de
Destinos Turísticos

Mariana Cavalcanti Falcão, Carla
Regina Pasa Gómez

Nova Perspectiva para a Análise
e a Decisão em Sustentabilidade

Metodologia
Debate sobre os temas negócios
sustentáveis e educação
gerencial visando nortear um
estudo de caso de natureza
qualitativa em uma escola de
negócios brasileira.
Conceito de
competências societais.

Ensaio teórico

Discutir os desafios das escolas de negócios ao
articularem a formação de gestores para atuação
em ambientes de negócios sustentáveis

discutir o conceito de competência societal em si.
Competência, em sua dimensão político-societal,
começa a fazer parte da agenda dos modelos de
desenvolvimento de pessoas nas organizações,
sobretudo sob o mote da sustentabilidade.
propor uma nova perspectiva conceitual, de
análise e decisão que permita uma maior
aproximação das visões de Analise e Decisao

leitura de dados tantos
quantitativos quanto
qualitativos, PER (PressãoEstado-Resposta)

analisar o processo de transferência de tecnologia
de universidade para a
sociedade, com base em fatores de
sustentabilidade
propor a adequação do TALC à seis dimensões da
sustentabilidade para que quando aplicados à
áreas turísticas obtenha-se um resultado integrado
entre os estágios do ciclo de vida no qual o
destino se encontra,

Aldo Leonardo Cunha Callado,
Jaime Evaldo Fensterseifer

exploratória, descritiva e
bibliográfica

estruturar um modelo que mensure a
sustentabilidade no contexto de empresas a partir
de integração de resultados das dimensões
ambiental, social e econômica.

Fatores Determinantes da
Evolução e Sustentabilidade da
Dívida Pública

Paulo Eduardo Moledo Palombo

Pesquisa empírica, de campo.

Indicadores de Sustentabilidade:
em busca de um modelo de
integração e de
diferenciação estratégica para a
gestão empresarial

Flávio Hourneaux Júnior,
Hamilton Luiz Corrêa,
ClandiaMaffiniGomes

Pesquisa quantitativa
ecorrelacional

Coerência entre o Discurso
Institucional e o Discurso
Midiático sobre a
Sustentabilidade

Ana Lúcia de Araújo Lima
Coelho, Christiane
KleinübingGodoi

Mensurando a sustentabilidade
empresarial a partir de uma
Perspectiva integradora

pesquisa descritiva e
exploratória, por meio da
abordagem qualitativa e a
estratégia de estudo de caso

Objetivo

Pesquisa de caráter bibliográfico

Analisar a sustentabilidade da dívida pública
brasileira e a forma como é financiada
Identificar a utilização dos principais elementos
relacionados ao emprego de indicadores de
sustentabilidade por parte das empresas industriais
associadas ao CIESP (Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo)
Analisar a coerência entre as estratégias
discursivas sobre sustentabilidade, extraídas dos
Relatórios de Sustentabilidade (RS) de empresas
de capital aberto com ações listadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA) e as práticas
ambientais dessas empresas relatadas no discurso
midiático

De acordo com a tabulação feita dos artigos publicados do Anpad 2010 sobre o tema
sustentabilidade, observa-se que praticamente 100% destes voltou sua análise para a educação dando
ênfase ao desenvolvimento de gestores para a sustentabilidade, a diferenciação estratégica e o uso da
tecnologia e inovação para o mesmo.
Observa-se que na metodologia buscou-se verificar o estudo de caso de natureza qualitativa,
juntamente com a pesquisa bibliográfica.
Em suma o objetivo das mesmas eram discutir os desafios das escolas de negócios e formação
de gestores para a atuação em ambientes sustentáveis, propor um novo modelo de gerir, inserindo o uso
da tecnologia e informação na busca da inserção de um sistema sustentável.Após pesquisa chegou-se
ao resultado de que é viável sim dar ênfase e investir no desenvolvimento dos gestores frente a
XV ENGEMA 2013
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sustentabilidade, pois os mesmos possuem uma visão ampliada e são responsáveis por suas ações,
sendo que estes estão dispostos a buscar qualificação sobre o assunto que é tão discutido nos dias
atuais.
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Relação das Publicações do ANPAD 2011
Tema Abordado

Autor (es)

Metodologia

Objetivo

A Análise do Discurso como
instrumento de pesquisa para os
estudos em Sustentabilidade

Virgínia Conceição
Vasconcelos Carneiro

Pesquisa de campo com caráter
qualitativo

Seu intuito é refletir sobre como a utilização desse
instrumental analítico pode esclarecer as questões
complexas que permeiam a sustentabilidade.

JanetteBrunstein, Andrea
Leite Rodrigues

Pesquisa de campo com caráter
ontológico e epistemológico da
abordagem
interpretativista

Problematizar o mesmo tema, ao se propor a entender
como gestores traduzem as diretrizes da sustentabilidade
nas suas ações cotidianas

VeraniseJacubowski
Correia Dubeux, Silvia
Borges Correa

Pesquisa quantitativa, envolvendo a
técnica do survey, que
consiste na aplicação de
questionários estruturados e
padronizados com coleta de dados

Analisar a compreensão de conceitos e as
práticas ambientais relacionadas à sustentabilidade entre
jovens universitários de uma IESP da
cidade do Rio de Janeiro.

Sustentabilidade, sentido e ação:
contribuições para o
desenvolvimento da competência
Societal
O que Pensam e Sabem sobre
Sustentabilidade os Futuros
Profissionais? Os
Conhecimentos sobre Meio
Ambiente e as Práticas
Sustentáveis de um Grupo de
Universitários Cariocas
Perfil e Evolução da Pesquisa em
Sustentabilidade Ambiental: uma
Análise
Bibliométrica
Competitividade e
Sustentabilidade na percepção
dos stakeholders do “Porto
Digital” do
Recife (PE)
A Economia Solidária como
Prática Estratégica para a
Sustentabilidade Socioambiental
de uma ONG
Identificação de Práticas de
Gestão Estratégica Visando a
Sustentabilidade de
Companhias de Dança do Brasil

Maria Tereza Saraiva de
Souza, Henrique César
Melo Ribeiro, Celso
Machado Júnior,
RosanyCorrêa
Minelle Enéas da Silva,
Ana Carolina Vital da
Costa, Ana Paula
Machado Corrêa, Camila
Scheidegger Farias,
Andréa Costa van Herk
Vasconcelos, Vivian
Duarte Couto Fernandes,
Márcia Freire de Oliveira

Tecnologia da Informação e
Sustentabilidade

Dóris Dornelles de
Almeida, Peter Bent
Hansen
Vanessa Marcela
Nascimento, Hans
Michael van Bellen,
Marcelo Nascimento
Guilherme Lerch
Lunardi, Ricardo Saraiva
Frio, Marilia de Marco
Brum

Sustentabilidade: Economia e
Ecologia Sustentáveis?

Eloy Antônio Fenker,
Elaine Ferreira

Instrumentos de políticas
públicas e seus impactos para a
sustentabilidade.

Laura Calixto

Pesquisa de campo e bibliográfica

Abordagem qualitativa, pesquisa
exploratória e descritiva.
A pesquisa tem caráter descritivo
estudo de caso. A coleta de dados
em documentos físicos e
eletrônicos, complementados com
entrevistas semi-estruturadas.

pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório.

Pesquisa bibliográfica, com
abordagem qualitativa

analisar os instrumentos de políticas públicas existentes, e
seus conseqüentes impactos nas questões ambientais.

Estudo de caso, método
exploratório-descritivo, e analise
quantitativa

Identificar as principais práticas de TI Verde adotadas
pelas organizações, analisando-se, ainda, os seus
benefícios.

Pesquisa empírica

pesquisa descritiva
de cunho qualitativo

Sustentabilidade nos Discursos
Organizacionais

Sabrina Soares da Silva,
Ricardo Pereira Reis

Pesquisa exploratória. Em
referências aos documentos
utilizados para a coleta de dados
secundários, pesquisa bibliográfica,
documental e ex-post-fact
de abordagem qualitativa, é
classificada como descritiva

Os Jovens e o Tema de
Sustentabilidade

Mardem Feitosa

estudo de caso de natureza
exploratória

Maria José Barbosa de
Souza, Elaine Ferreira

descritiva, utilizando-se da
abordagem documental

Sustentabilidade em instituições
financeiras no Brasil

Planos Nacionais de Turismo,
Desenvolvimento Local e
Sustentabilidade
Análise dos indicadores de
sustentabilidade e do grau de
internacionalização das empresas
químicas produtoras de resinas
termoplásticas

XV

Uma análise dos relatórios de
sustentabilidade no âmbito
ambiental do
Brasil
ENGEMA
2013

Valéria da Veiga Dias,
Marcelo da Silva
Schuster, Renato
Rodrigues Dias
Marcio de Oliveira Mota,
Adriana Carla Avelino
Mazza, Francisco Correia
de Oliveira

caracterizar a relação entre sustentabilidade e
competitividade na percepção dos stakeholders do APL de
TIC do Recife
(PE)
analisar como o uso da estratégia como prática pode ser
benéfico para uma ONG, através de ações com foco na
economia solidária e que podem produzir um efeito de
sustentabilidade
construiu-se um embasamento teórico através da
associação entre as premissas constantes na literatura
denotando as preocupações de vários pesquisadores com
este tema

Relatórios de Sustentabilidade

Ana Cristina de Faria,
Elaine Petil Nogueira

Investigar o perfil
das pesquisas e a evolução do tema sustentabilidade
ambiental nos artigos publicados.

Pesquisa descritiva de cunho
documental e buscando dados
secundários

Pesquisa documental de fontes
primárias, pesquisa bibliográfica

apresentar referenciais e proceder a uma análise crítica dos
fundamentos teóricos que envolvem o conceito de
sustentabilidade
analisar comparativamente as informações
socioambientais divulgadas por companhias que exercem
atividades em três países latinoamericanos, a saber:
Argentina, Chile e Peru.
identificar e analisar o nível de evidenciação das
informações socioambientais dos maiores bancos
brasileiros, com base nos padrões da Global Reporting
Initiative - GRI, visando a observar se as instituições
financeiras estão comprometidas,
efetivamente, com as evidências socioambientais.
compreender como a sustentabilidade é conceituada nas
organizações, descrevendo os significados a ela atribuídos.
identificar se os discentes da graduação em
Administração de Empresas, que atuarão como futuros
gestores, estão conscientes da
importância desse tema no seu futuro profissional
analisar os dois últimos planos nacionais de turismo
(PNTs), compreendendo os períodos de 2003 a 2004 e de
2007 a
2010, sob o enfoque do desenvolvimento local e da
sustentabilidade
verificar quais indicadores de sustentabilidade são
priorizados pelas indústrias químicas do segmento de
resinas termoplásticas, associadas a
ABIQUIM (Associação das Industrias Químicas do Brasil)
analisar as linhas gerais do GRI e comparar com os
indicadores de cunho ambiental nos relatórios das
empresas brasileiras que publicaram os relatórios GRI no
ano de 2009
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Os artigos publicados pelo ANPAD 2011 dão ênfase à importância da sustentabilidade nas
organizações, não só pelo marketing e consequentemente retorno financeiro, mas também no que diz
respeito à teoria em relação a pratica adotada.
Os objetivos dos dezoito artigos analisados trás em sua maioria a comparação da teoria versus
prática, comparando o que os administradores ou futuros administradores sabem sobre o tema, com
relatórios das empresas das praticas desenvolvidas. Quanto a metodologia a maioria dos artigos são
pesquisas qualitativas e advém de fontes secundarias de cunho documental e bibliográfico.

Relação das Publicações do ANPAD 2012
Tema Abordado
TI Verde e seu Impacto na
Sustentabilidade Ambiental
Modelo de Indicadores de
Sustentabilidade de Energia
Elétrica para o Setor comercial
paraense
Sustentabilidade de uma
cooperativa de catadores e a
gestão de resíduos sólidos no
Distrito Federal
Sustentabilidade tem valor? –
Uma investigação no mercado
de capitais brasileiro

Autor (es)
Guilherme LerchLunardi, Ana
Paula Ferreira Alves, Ana Carolina
Salles

Metodologia
O estudo caracteriza-se como
uma pesquisa quantitativa de
caráter exploratório.

Fabrício Quadros Borges, Fabrini
Quadros Borges, Hélio Raymundo
Ferreira Filho

Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, documental e
estudo de caso.

Luiz Fernando Macedo Bessa,
GemaelChaebo, Daniel Mendes
Pinto, Rafael Liberal Ferreira
Santana, Daniel Farias, Simone
Pereira Silva Bastos
Valdir de Jesus Lameira, Walter
Lee Ness Junior, Osvaldo Luis
Gonçalves Quelhas,
Roberto Guimarães Pereira

Winnerse Losers Participantes
ou Não do Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE): Um estudo empírico na
BM&FBOVESPA

Sueli Gonçalves da Silva Maia,
Valcemiro Nossa, Silvania
NerisNossa

Sustentabilidade – Os
Consumidores estão
Deglutindo essa Ideia?

Francisco Vicente Sales Melo,
Maria de Lourdes de Azevedo
Barbosa, Sonia Rebouças da Silva
Melo,
Michelle Helena Kovacs

A Inclusão da Sustentabilidade
na Agenda Energética
Brasileira

Diego GonzalesChevarria,
PatriciaTometich, Edi Madalena
Fracasso

Por uma Crítica ao Conceito de
Sustentabilidade nos Estudos
Organizacionais
Contribuições da construção
civil brasileira para a
sustentabilidade
socioambiental
Comportamento
Organizacional em Redes para
Sustentabilidade e Crescimento

XV ENGEMA 2013

Fabio Vizeu, Francis Kanashiro
Meneghetti, Rene Eugenio Seifert

José Carlos Garé, Raquel da Silva
Pereira

Henrique Cordeiro Martins, Carlos
Alberto Gonçalves, Gabriela
Nascimento ValladaresMiranda

Objetivo
Reduzir a poluição e o gasto com energia
no desenvolvimento de produtos e serviços
Construção e a aplicação de um modelo de indicadores
de Sustentabilidade, de eletricidade para o setor
comercial paraense na intenção de orientar os
investimentos do setor elétrico.

Pesquisa bibliográfica e
estudo de caso

Identificar alguns aspectos da sustentabilidade da
atuação das cooperativas de catadores de materiais
recicláveis do Distrito Federal.

Pesquisa exploratória com
caráter quantitativo,

Investigar a existência de relações entre as variáveis de
sustentabilidade e de desempenho, risco e valor,

pesquisa empírica, de campo

Estudo é de natureza
explicativa bibliográfica e
com aplicação de
questionários

Investigar se há diferença nos retornos anormais das
empresas
winnerse loserslistadas na BM&FBOVESPA entre as
classificadas no ISE, no período de
2005 a 2010.
Examinar de que modo o argumento de
sustentabilidade apresentado em um cardápio se
relaciona com a avaliação mais positiva de um
restaurante de hotel e a intenção de compra do
consumidor.

Pesquisa descritiva, de caráter
bibliográfico e aplicação de
entrevistas

Analisar a adoção do conceito de sustentabilidade
como uma premissa na agenda energética brasileira.

Estudo de caso

Ensaiar uma crítica ao conceito de sustentabilidade

Pesquisa exploratória, de
campo e bibliográfica

Identificar ações de gestão ambiental no segmento e
compará-las aos procedimentos indicados pela
construção sustentável

Pesquisa de natureza
quantitativa e aplicação de
questionário,

Descrever de que maneira a forma de relacionamento
entre hospitais implica em dinâmicas de competição,
cooperação e aprendizagem organizacional, de modo a
contribuir para o conhecimento na formação de redes
Inter organizacionais
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Relação das Publicações do ANPAD 2012
Tema Abordado
Estratégias De
Sustentabilidade: Novos
Rumos?
Práticas Ambientais e suas
Relações com a
Competitividade e a
Sustentabilidade: um
estudo de caso em empresa
agroindustrial
Determinantes da performance
de sustentabilidade
empresarial:

Incorporando Sustentabilidade
na Análise de Crédito
A Dimensão Social da
Sustentabilidade do Destino
Turístico de Fernando de
Noronha,
Pernambuco – Brasil
Transferência de Tecnologia,
Tecnologia Ambiental e
Sustentabilidade Local: MDL
em
Usinas de Cana de Açúcar no
Brasil
Relatórios de Sustentabilidade
na América Latina: Um Estudo
Longitudinal
Paradoxos e contradições no
desenvolvimento de
competências para a
sustentabilidade

Autor (es)

Metodologia

Eloy AntonioFenker

Pesquisa de campo

Maria de Fátima Nóbrega Barbosa,
Gesinaldo Ataíde Cândido

Lélis Pedro de Andrade, Bruno
Cesar de Melo Moreira, Guilherme
HenryquePedrosa
Luiz Carlos Jacob Perera, Aída
Maria Mendes Milani, Marco
Antonio Figueiredo Milani Filho,
Roberto Borges Kerr
Mariana Cavalcanti Falcão, Carla
Regina PasaGómez

Pesquisa de campo,
bibliográfica

Pesquisa bibliográfica, de
campo

Pesquisa quantitativa

Abordagem qualitativa,
estudo de caso. estudo
descritivo, pesquisa
bibliográfica e de campo

Objetivo
Propor questionamentos e reflexões sobre a
sustentabilidade nos termos propagados pelas teorias
organizacionais tradicionais
Verificar as práticas ambientais de uma destilaria de
álcool do
Estado da Paraíba e suas relações com a sua
competitividade e a sustentabilidade do
município onde se localiza a empresa
Identificar os determinantes da Performance de
Sustentabilidade
Empresarial (PSE) em empresas brasileiras de capital
aberto
Analisar os efeitos das variáveis econômicas, sociais e
ambientais no desenvolvimento de um modelo para
análise e concessão de crédito empresarial baseado em
ratings.
Análise da dimensão social da sustentabilidade de
Fernando de
Noronha - FN, Pernambuco - Brasil

Antônio Costa Silva Júnior, André
Luis Rocha de Souza, Danielle
Soares Paiva, Ana Cristina de
Oliveira Telésforo, Sonia Maria da
Silva Gomes, Evandro José Santos
Ramos

Pesquisa de caráter
exploratório.

Laura Calixto

Estudo qualitativo, com
pesquisa é descritiva e
bibliográfica

Marcos Bidart Carneiro de
Novaes, JanetteBrunstein

Pesquisa de campo com bases
epistemológicas

Investigar de forma cooperativa o desenvolvimento de
competências dos gestores, ao se introduzir a discussão
sobre sustentabilidade no ambiente organizacional.

Francisco Vicente Sales Melo,
Salomão Alencar de Farias

Estudo de caso com natureza
explicativa

Investiga de que modo a identidade de uma destinação
turística, apresentada em seu website oficial a partir de
características de sustentabilidade, se relaciona com a
avaliação mais positiva do destino e a intenção de
compra por parte do consumidor.

Arranjos Socioeconômicos em
Reservas Extrativistas:
Sustentabilidade sob a análise
Institucional da Sociologia
Econômica

Carlos André da Silva Müller,
Osmar Siena, NeimaQuele
Almeida da Silva

Para realização da pesquisa
utilizou-se perspectiva
descritivo-analítica. A coleta
e
dos dados baseou-se em
triangulação e a pesquisa de
campo empírico

Discutir os efeitos dos arranjos socioeconômicos e os
impactos sobre a
sustentabilidade dos recursos naturais em Reservas
Extrativistas fundamentado na Sociologia
Econômica.

A Contribuição dos Princípios
de Sustentabilidade na Gestão
de Projetos:
O Caso Siemens do Brasil

Michelle de Stefano Sabino,
Roque Rabechini Jr.

Método de estudo de caso e
bibliografico

Analisar como os princípios de sustentabilidade
contribuíram na gestão de projetos em uma
organização

Sustentabilidade como Fator de
Identidade de Destinos
Turísticos em Websites: o
Consumidor se Importa?

XV ENGEMA 2013

Busca analisar as contribuições dos projetos de
mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) de
cogeração de energia através do bagaço de cana em
uma Usina de Cana de Açúcar para a promoção de
transferência de tecnologia, tecnologias ambientais e
da sustentabilidade local.
Analisar as informações socioambientais divulgadas
pelas companhias latino-americanas nos seus relatórios
anuais
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Conforme tabulação feita dos artigos publicados do Anpad 2012 sobre o tema sustentabilidade,
observou-se que os mesmos recorrem para uma sustentabilidade socioambiental, buscando saber quais
os indicadores da sustentabilidade da energia elétrica, dos catadores de resíduos sólidos, visando
sempre preservar a natureza, os destinos turísticos e analisar qual a reação dos consumidores em
relação a isso.
Observa-se que na metodologia buscou-se pesquisa bibliográfica e estudo de caso, bem como a
aplicação de questionários para o estudo da mesma.
O objetivo foi de buscar reduzir a poluição bem como os gastos com utilização da energia com
desenvolvimento de produção e serviço, visando a buscar o melhor para a natureza e consequentemente
para os consumidores. Analisar também, como as pessoas se sentem ao se deparar com o tema inserido
em seu dia a dia.
Após pesquisa percebeu-se que as ações de sustentabilidade são um pouco mais efetivas que as
demais já utilizadas. Recomenda-se o aprofundamento nos estudos que possam contribuir para a
inclusão da questão ambiental nas estratégias das empresas, tendo o objetivo da redução do consumo
dos recursos naturais e da poluição, sendo que estas contemplam uma visão positiva por parte dos
consumidores.

4. Considerações Finais
Com base nas análises dos artigos foi possível perceber a evolução que o estudo voltado para
questões sustentáveis teve junto a área da administração, sendo percebível tal transformação
anualmente, tanto que ao analisar os artigos publicados no ano de 2008 percebeu-se que o foco das
pesquisas estava voltado para a possibilidade de encontrar relação direta entre a realização de ações
sustentáveis por parte da organização e retorno financeiro que tais praticas poderiam trazer para a
mesma através dessas ações.
Já em 2009 observa-se que ainda foi realizada pesquisas focadas na tentativa de encontrar retorno
financeiro a partir da execução de ações sustentáveis, mas, neste mesmo período surge uma nova linha
de pesquisa que busca avaliar ações sustentáveis e empreendedoras dessa linha, focando na melhoria
de praticas administrativas que possam trazer resultados, não só financeiros para tais ações
sustentáveis.
No ano de 2010, as mudanças no foco das pesquisas, tornou-se mais gritante pois todos os
trabalhos publicados nesse período buscaram apontar e avaliar ações educativas as quais estavam
sendo realizadas a fim de inserir a temática sustentável junto as organizações e as instituições
responsável pela multiplicação do conhecimento afim de tornar a temática não só um objeto teórico de
pesquisa mas sim uma realidade a ser vivenciadas por todos.
O ano de 2011, também trouxe grandes avanços para pesquisas voltadas as ações sustentáveis
sendo que passou-se a investigar como as ações sustentáveis podem interferir nas dinâmicas
administrativas da organização sendo que foram pesquisados as relações de importância da associação
da temática sustentável com as praticas do marketing e de ações sócias que a organização poderia estar
realizando; mas o grande destaque do período das se pela investigação de praticas que buscaram
XV ENGEMA 2013
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realizar construtos teóricos e seus resultados quando postos em praticas, afim de dar maior
praticabilidade as ações sustentáveis.
Encerrando-se a analise dos artigos observou-se no ano de 2012 que os pesquisadores passaram a
preocupar-se mais com o reflexo de suas ações sustentáveis que os mesmos praticavam bem como, dos
reflexos de toda a sua produção para o meio ambiente, ou seja, com sua responsabilidade social
perante o ambiente e sociedade na qual ele esta inserido.
Considera-se assim que por mais que as pesquisas administrativas passaram nos últimos 5 anos
por uma evolução de seu pensamento e pela forma de encarar tais praticas ainda há um forte viés para
a parte financeira ate porque o objetivo maior da organização é o lucro, embora a atual conjuntura
socioeconômica faça-nos refletir sobre de que adianta ter lucro se não há um ambiente sustentável
capaz de suprir tais receitas financeiras.
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INTERNACIONALIZAÇÃO E DISCLOSURE AMBIENTAL NAS EMPRESAS DE CAPITAL
ABERTO BRASILEIRAS
Paulo Henrique Nobre Parente
Universidade Federal do Ceará – UFC
paulonobreparente@yahoo.com.br
Alan Diógenes Góis
Universidade Federal do Ceará – UFC
alandgois@hotmail.com
José Glauber Cavalcante dos Santos
Universidade Federal do Ceará – UFC
jglauber_cont@hotmail.com

Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre a internacionalização e a divulgação ambiental nas
empresas listadas na BM&FBovespa sob a hipótese da influência daquela variável sobre esta. Para tanto, foram tomadas
duas perspectivas de internacionalização: uma suportada pelo modelo multidimensional que comporta quatro dimensões da
internacionalização (estrutura, desempenho, atitude e extensão); e a outra, denominada aqui como abordagem setorial
(Resource Seeking e Marketing Seeking), apoiada pela classificação de Dunning e Lundan (2008), que define a orientação
da atividade da empresa. A evidenciação ambiental foi verificada a partir da divulgação dos indicadores ambientais
conforme diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Descritivo, com abordagem quantitativa, o estudo parte
inicialmente do grupo composto por todas as empresas listadas na BM&FBovespa. A amostra definitiva consolidou-se, após
exclusões, em 79 empresas. Os resultados demonstraram que: (i) o Grau de Internacionalização, medido pela perspectiva
multidimensional, não influencia a Disclosure Ambiental – rejeitando-se a hipótese H1a; (ii) o Setor resource seeking e o
Tamanho influenciam positivamente, enquanto que a Governança (Novo Mercado) influencia negativamente a Disclosure
Ambiental – aceitando-se a hipótese H1b; (iii) Existe evidência estatística que demonstra setores resource seeking com
desempenhos médios superiores a marketing seeking (p-valor <0,10), para internacionalização e Disclosure Ambiental.
Palavras-chave: Internacionalização; Modelo Multidimensional; Resource Seeking; Marketing Seeking.; Disclosure
Ambiental.
Abstract: This study aimed to investigate the relationship between internationalization and environmental disclosure in
companies listed on the BM & FBOVESPA under the hypothesis of the influence of that variable on this. Therefore, two
approaches were taken to internationalization: one supported by the multidimensional model comprising four dimensions of
internationalization (structure, performance, attitude and extension), and the other, named here as sectoral approach
(Resource Seeking and Marketing Seeking), supported by the classification Lundan and Dunning (2008), which defines the
orientation of the company's activity. The environmental disclosure was verified from the disclosure of environmental
indicators in accordance with guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI). Descriptive with quantitative approach,
the study initially start of the group composed of all companies listed on the BM&FBovespa. The final sample was
consolidated after exclusions, in 79 companies. The results showed that: (i) the degree of internationalization, measured by
multidimensional perspective, does not influence the Environmental Disclosure - rejecting the hypothesis H1a, (ii) resource
seeking Sector and Size positively influence, while Governance (New Market) negatively influences Environmental
Disclosure - accepting the hypothesis H1b (iii) There is statistical evidence that demonstrates seeking resource sectors with
above average performance marketing seeking (p-value <0.10), internationalization and Environmental Disclosure..
Key-words: Internationalization; Multidimensional Model; Resource Seeking; Marketing Seeking; Environmental
Disclosure.
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1 INTRODUÇÃO
As sociedades mundiais têm apresentado apurado senso crítico quanto às atividades das
empresas devido aos efeitos negativos gerados ao ambiente natural e aos impactos de sua atividade nas
comunidades em que atuam (CARDOSO et al., 2008). Tal fato acarreta a proatividade ambiental,
definida como ações voluntárias realizadas pelas organizações com o objetivo de minimizar o impacto
ambiental gerado pelas mesmas no desempenho de suas atividades (SANCHES, 2000, GONZÁLEZBENITO; GONZÁLEZ-BENITO, 2006). Atenta-se que a proatividade ambiental advinda da pressão
de cunho ambiental sofrida pelas organizações, com origem nos diversos stakeholders, contribui, direta
e indiretamente, para o desenvolvimento e direcionamento da gestão ambiental pautada no controle do
impacto ambiental e na ação ambientalmente responsável (CASTRO NETO et al., 2011).
A adoção de posturas ambientais responsáveis ganhou força com o acirramento da competição
empresarial resultante do processo de globalização da economia (MASULLO, 2004). Neste ambiente, a
competitividade das empresas brasileiras, bem como sua visão da gestão, passou a ser cada vez mais
voltada ao mercado global, demonstrando a necessidade do planejamento de estratégias que
contemplem a possibilidade de internacionalização de suas atividades (BUENO; DOMINGUES, 2011).
Segundo Fagundes et al. (2012) a busca pela internacionalização é devido ao dinamismo das relações
entre os países, decorrente da globalização e do ambiente de negócios cada vez mais competitivo.
Portanto, observa-se que o processo de internacionalização deriva da necessidade de competitividade e
da adaptabilidade das organizações ao mercado.
Pesquisas (MAIMON, 1994; MASULLO, 2004; CARDOSO; SAUAIA, 2010) demonstraram a
existência de relação entre as práticas ambientais realizadas pelas empresas e a internacionalização,
justamente devido à globalização das práticas organizacionais, inclusive no que se refere à disclosure
ambiental. Murcia et al. (2008) destaca que a simples inserção da empresa em outros mercados
proporciona à empresa o cumprimento de exigências de divulgação não comuns a seu país de origem.
Masullo e Lemme (2005) também vêm a corroborar essa perspectiva determinística da
internacionalização sobre a responsabilidade ambiental da empresa. Para eles, existem incentivos de
mercado (a internacionalização, por exemplo) que fazem com que a empresa adote uma postura
proativa em relação às questões ambientais. O ingresso no mercado internacional amplifica os grupos
de interesse, que delineiam o perfil ambiental da organização.
Destarte, em meio à discussão exposta, surge nesta pesquisa o seguinte questionamento: qual a
relação entre a internacionalização o nível de divulgação ambiental das empresas listadas na
BM&FBovespa? Foram apropriadas neste trabalho duas perspectivas (endógena e exógena) de
internacionalização: (i) o grau de internacionalização (GrI); e (ii) o setor de atuação da empresa (SET),
classificado segundo Dunning e Lundan (2008). Deste ponto emerge a hipótese geral da investigação
(H1) de que a internacionalização tem reflexo no nível de divulgação ambiental da empresa. Assim, o
estudo em questão objetiva investigar a relação entre a internacionalização e a divulgação ambiental
nas empresas listadas na BM&FBovespa sob a hipótese da influência daquela variável sobre esta. São
percursos necessários à consecução do objetivo geral: 1) Mensurar o disclosure ambiental e a
internacionalização das empresas em estudo; e adicionalmente, 2) Analisar as empresas classificadas
em Resource Seeking e Marketing Seeking sob a perspectiva dos níveis de internacionalização e
disclosure ambiental.
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A pesquisa enquadra-se como descritiva e quantitativa, utilizando-se das informações do
exercício de 2011 das empresas que divulgam relatórios anuais e/ou de sustentabilidade de acordo com
as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Observa-se na literatura que, apesar da existência de
propostas que examinaram os fatores determinantes da divulgação ambiental (BRAGA; OLIVEIRA;
SALOTTI, 2009, ROVER et al., 2012, MIRANDA; MALAQUIAS, 2013), poucos são os trabalhos
que abordam a internacionalização como fator determinante da disclosure ambiental. Dessa forma, a
relevância e justificativa do estudo residem na análise dos fatores determinantes da evidenciação
ambiental, sob o foco da internacionalização, nas empresas brasileiras de capital aberto.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E HIPÓTESES
2.1 Disclosure Ambiental
A evidenciação ambiental, também denominada como disclosure ambiental, tem sido
considerada relevante aos stakeholders em geral. Essa evidenciação pode ser considerada uma
ferramenta de comunicação, apresentando indicadores centrais de credibilidade, continuidade e
comparabilidade (SKILLIUS; WENNBERG, 1998). O disclosure ambiental objetiva fornecer aos
stakeholders informações relativas a aspectos ambientais (MONTEIRO; FERREIRA, 2007), que
possam garantir segurança e confiança para os diversos usuários (MELO et al., 2007). Nesse sentido,
Almeida et al. (2010) adicionam que a evidenciação de informações ambientais visa o esclarecimento
das ações relativas às organizações, desenvolvidas para minimizar impactos ambientais causados pela
sua operacionalização.
Pesquisas sobre o disclosure ambiental têm sido apresentadas sob diversas perspectivas
teóricas, tais como a teoria da legitimidade, teoria da agência, teoria dos stakeholders, dentre outras
(HACKSTON; MILNE, 1996; LIU; ANBUMOZHI, 2009). Conforme Deegan (2002) a teoria dos
stakeholders considera que a permanência em longo prazo das organizações do mercado está
condicionada a aprovação por parte destes stakeholders. Estes, por sua vez, exigem das organizações a
evidenciação das informações ambientais (ABURAYA, 2012). A teoria dos stakeholders é um dos
principais constructos teóricos que subsidiam esta pesquisa.
A busca de evidenciação de informações ambientais pelas organizações, segundo Ribeiro
(2006) e Farias e Farias (2009), pode estar relacionada à pressão exercida pelos stakeholders, que exige
a adoção de práticas que minimizem os impactos causados ao meio ambiente. Bachmann, Carneiro e
Espejo (2012) afirmam que algumas empresas acreditam que os aspectos ambientais, inclusive a
divulgação, proporcionam para estas melhores retornos. Por sua vez, Brammer e Pavelin (2006)
argumentam que a evidenciação de informações voluntárias, inclusive as ambientais, possibilita às
empresas redução dos riscos de informações enfrentadas pelos investidores.
Para Moretti e Campanario (2009) o relacionamento da empresa com o disclosure ambiental
está, também, relacionado com dimensões estratégicas e éticas da Responsabilidade Social Corporativa.
Adicionalmente, Rover et al. (2012) afirmam que o nível de divulgação das informações ambientais é
definido a partir da estratégia adotada pelas organizações diante dos seus stakeholders. A
internacionalização das organizações, por outro lado, surge como uma das principais estratégias
adotadas pelas empresas, buscando vantagem competitiva através da ampliação dos mercados
(NASCIMENTO et al., 2011). Ainda segundo os autores, esse novo cenário tem influenciado o perfil
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organizacional possibilitando a ampliação do campo de atuação e a integração de mercados dessas
organizações.
As empresas almejam, também, alcançar novos mercados consumidores, aumentar o número de
fornecedores, obter o reconhecimento dos órgãos públicos encarregados das questões ambientais,
dentre outros (PAIVA, 2003). Para Wernke (2000) informações relativas ao meio ambiente podem ser
consideradas como um instrumento que permite à empresa destacar-se de suas concorrentes,
conferindo-lhe assim maior participação no mercado.
Déniz-Déniz e García-Falcon (2002) relatam que para que as empresas possam permanecer no
mercado globalizado e complexo necessitam repensar suas políticas estratégicas mais amplas,
buscando, nesse sentido, a inclusão, além dos aspectos econômicos, dos elementos sociais e ambientais.
Para Kennelly e Lewis (2002) e Strike, Gao e Bansal (2006) as empresas, na busca por mercados
externos, adotam estratégias ambientais mais rigorosas, assim como exige maiores níveis de divulgação
desses aspectos ambientais (MAIMON, 1994; LEVY, 1995; MEEK; ROBERTS; GRAY, 1995;
MASULLO, 2004, CARDOSO; SAUAIA, 2010).
2.2 Internacionalização das empresas
A globalização dos mercados tem funcionado como fator impulsionador das empresas a
ingressarem no mercado internacional (SILVA et al., 2013). Nesse sentido, a internacionalização pode
ser definida como uma estratégia organizacional que serve como meio para a empresa alcançar
expansão dos negócios e desenvolvimento. Ikeda e Garrán (2013) ratificam o exposto ao afirmar que as
empresas, acerca da decisão de internacionalizarem-se ou não, precisam considerar os efeitos que
resultam da globalização.
Sundaram e Black (1992) afirmam que existem aspectos inerentes às multinacionais que, de
fato, são substancialmente distintos de algumas características de empresas não multinacionais.
Conforme Carneiro e Dib (2007, p. 2), “entender por que as empresas se internacionalizam e que
produtos ou atividades são alvo deste processo tem sido desafio constante para as pesquisas na área de
negócios internacionais”. Destaca-se aqui, portanto, a importância dos estudos no âmbito da
internacionalização das empresas, proposta desta pesquisa.
A redução das barreiras comerciais, facilidades de comunicação e transporte, além de
modificações institucionais na maior parte dos países ocasionou um ambiente favorável à
internacionalização. Esse cenário tem como característica a elevada competitividade e, se faz presente
independente na localização geográfica, setor ou porte da organização (FARO; FARO, 2010). Por essas
questões, a empresa que tem como intuito alcançar patamares elevados de desempenhos de suas
atividades em mercados internacionais, torna-se substancial a adoção de estratégias de diferenciação
ante seus concorrentes. E é nesse escopo que se insere a evidenciação ambiental, como um dos fatores
de diferenciação e sobrevivência das organizações no mercado internacionalizado.
A crescente atenção dada ao debate que envolve as questões sociais e ambientais pelas
organizações, que tem caráter recente, impacta positivamente o nível de evidenciação de informações
relacionadas a este escopo. Bauer e Naime (2012) afirmam que, nas organizações, a temática da
responsabilidade socioambiental apresenta-se em forte evidência e que sua prática conduz à elaboração
de um modelo de prestação de contas direcionado a atender os interesses dos stakeholders.
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Assim, o segundo fator, considerado nesta pesquisa, que impacta a estratégia da organização,
além dos stakeholders, discutidos junto à sua teoria na seção anterior, é o ambiente. Fagundes et al.
(2010, p. 54) afirmam que estudos clássicos elaborados à luz da teoria da contingência estrutural
demonstraram que, dentre outros determinantes, o ambiente externo estaria entre aqueles que afetavam
fortemente o desempenho econômico das empresas. Deste modo, segundo a abordagem contingencial,
prescreve-se a organização em constante adaptação ao ambiente no qual ela se insere. “O ambiente
externo acaba estabelecendo diferentes exigências à organização” e, além disso, “desenha a estrutura
organizacional”. Destarte, explicita-se como segundo pressuposto dessa pesquisa que o ambiente
internacionalizado, que segundo Stal (2010) impõe padrões internacionais e que para Faro e Faro
(2010) tende a possuir uniformidade comportamental dos agentes, pode afetar suas práticas de
divulgação, especificamente, a evidenciação de caráter ambiental.
Fleury e Fleury (2003, p. 138) afirmam que empresas globais reestruturam-se conforme uma
perspectiva de integração em nível internacional, mas que também reformulam suas relações junto a
empresas em outros países. Exemplo disso são as normas ISO 9000, como evidenciam os autores. As
empresas “motivadas em atender aos padrões de qualidade estabelecidos internacionalmente,
realizaram as mudanças necessárias para estabelecer procedimentos de gestão que atendessem aos
quesitos para certificação”. Essas explanações reforçam os pressupostos da teoria contingencial, como
denota Donaldson (2008) ao citar os paradigmas do funcionalismo adaptativo e do determinismo
contingencial. O ambiente não somente impulsiona as empresas ao ingresso no mercado
internacionalizado, como também, a atender aos “requisitos necessários” à participação nele. Reforçase que esta investigação dá foco ao requisito do comprometimento com práticas ambientais.
Na subseção seguinte encontram-se delineadas, em atenção à hipótese geral do estudo, duas
hipóteses específicas. Elas abarcam, respectivamente, para medir a internacionalização, uma
perspectiva endógena (atividade operacional e stakeholders) – modelo multidimensional; e uma
exógena (ambiente/setor) – abordagem setorial, descritas adiante.
2.3 Hipóteses de pesquisa
O modelo multidimensional da internacionalização propõe a mensuração do grau de
internacionalização através de múltiplos critérios, indo de encontro ao modelo proposto pela escola
comportamental (Uppsala). Enquanto este se torna limitado por considerar a internacionalização um
processo composto por etapas, a abordagem multidimensional atenta para um conjunto mais amplo de
variáveis ao considerar que “variações de dotações de recursos, de oportunidades mercadológicas e de
capacidades gerenciais geram diferenças não apenas entre firmas, mas também dentro da própria firma
em diferentes instantes temporais” (FLORIANI; FELURY, 2012, p. 442). Diversas pesquisas, citandose algumas delas (HASSEL et al., 2003; PLATCHEK; FLORIANI; BORINI, 2012; ANDRADE;
GALINA, 2013), aplicaram, parcial ou integralmente, esta forma de mensuração do grau de
internacionalização, sendo ela considerada mais completa por abranger diversas dimensões/medidas da
internacionalização conjuntamente.
Alguns estudos defenderam a proposição de que o grau de atuação da empresa no mercado
internacional, ou seja, seu nível de internacionalização, pode ser decisivo na postura ambiental da
organização (MASULLO, 2004; MASULLO; LEMME, 2005; MURCIA et al., 2008; ROVER et al.,
2012). Nesse sentido, propõe-se a primeira hipótese específica da pesquisa:
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Hipótese 1a: O grau de internacionalização de empresas brasileiras de capital aberto, medido
pelo modelo multidimensional, influencia positivamente o nível de divulgação de informações
de caráter ambiental.
Segundo Dunning e Lundan (2008), para a proposta desta pesquisa, a abordagem setorial prevê
a segmentação das atividades das empresas em duas: (i) empresas Marketing Seeking e (ii) empresas
Resource Seeking. Seguindo essa classificação, Stal (2010) define as empresas que desenvolvem
atividades de Marketing Seeking aquelas que possuem como motivador à internacionalização o
mercado. As atividades de Resource Seeking têm como fator motivacional a busca por recursos.
Ribeiro, Oliveira Jr. e Borini (2012) argumentam que a simples inserção da empresa em determinados
mercados, por exemplo, um mercado com forte orientação internacional, faz com que a organização
tenha de se adaptar e internacionalizar rapidamente a fim de atender a demanda de seus clientes.
Segundo Machado et al. (2006), as Marketing Seeking tendem a ter suas atividades dirigidas ao
mercado interno. Em contra ponto, as Resource Seeking teriam direcionamento ao mercado externo.
Fernandes e Campos (2008) exemplificam como Resource Seeking os setores de alimentos e bebidas,
fumo, mineração, etc. No Marketing Seeking estão os segmentos de construção, serviços de transporte,
serviços diversos, etc.
No âmbito da evidenciação ambiental, diversas investigações consideram o setor de atuação
como efetivo determinante do nível de evidenciação de informações ambientais das empresas. Porém,
como se vê, por exemplo, em Masullo (2004) e Murcia et al. (2008), essa relação é estabelecida em
referência ao impacto ambiental da atividade empresarial. Em caminho da proposta de pesquisa
levantada, estabelece-se a segunda hipótese específica:
Hipótese 1b: O setor de atuação de empresas brasileiras de capital aberto, verificado à luz da
classificação de Dunning e Lundan (2008), influencia o nível de divulgação de informações de
caráter ambiental.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Tipologia, amostragem e coleta de dados
Com a finalidade de atender aos objetivos elencados e responder ao questionamento levantado
na pesquisa, realizou-se uma pesquisa descritiva, que segundo Collis e Hussey (2005, p. 24) “avalia e
descreve as características das questões pertinentes” do problema, neste caso, a relação entre a
internacionalização e a disclosure ambiental. No que tange aos meios empregados, para Martins e
Theóphilo (2007), a pesquisa denomina-se como documental por ter como fonte de dados secundários
os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Formulário
Referência, Formulário Cadastral e o Relatório Anual, todos disponibilizados pelas empresas que
compõem a amostra, alusivos ao período de 2011.
Aplicou-se a técnica de análise de conteúdo que, segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 96),
“busca a essência de um texto nos detalhes das informações, dados e evidências disponíveis”. Essa
técnica se fez pertinente na elaboração do nível de divulgação ambiental e do grau de
internacionalização das empresas da amostra, com dados localizados nos relatórios supracitados.
Ressalte-se que o estudo possui natureza quantitativa, na medida em que quantifica os dados no
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processo de coleta e tratamento, assim como realiza análise estatística entre variáveis, utilizando
recursos e técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999).
O universo da pesquisa compreende 524 empresas listadas na BM&FBovespa em maio/2013,
período de coleta. Compuseram a amostra as empresas que publicaram relatórios anuais ou de
sustentabilidade segundo as diretrizes G3 do Global Reporting Initiative (GRI). Após verificação,
constatou-se que 91 empresas publicaram o relatório anual ou de sustentabilidade, modelo GRI. Foram
excluídas as empresas que aprestaram valores extremos (outliers) para os níveis de divulgação,
resultando em uma amostra final de 79 empresas.
3.2 Operacionalização das variáveis
3.2.1 Variável dependente
Os relatórios de sustentabilidade, segundo as diretrizes GRI-G3, são compostos por diversos
indicadores de desempenho, classificados em econômicos, ambientais e sociais. Nesse estudo,
utilizaram-se, somente, os indicadores ambientais (30 indicadores) para a construção do nível de
divulgação. Para tanto, atribuiu-se valor “0” para o indicador não evidenciado, valor “1” para
evidenciação parcial do indicador e valor “2” para evidenciação total de cada indicador. A pontuação
foi estabelecida através da razão entre a pontuação obtida pela empresa e a pontuação total possível.
Esta métrica de mensuração tem sido comumente utilizada em pesquisas anteriores.
3.2.2 Variáveis independentes
Em alusão à primeira hipótese deste estudo, a variável de internacionalização desta pesquisa, o
Grau de Internacionalização (GrI), foi mensurada através do modelo multidimensional que, neste
estudo, considerará quatro dimensões na consecução do nível de internacionalização das empresas.
Segundo Andrade e Galina (2013, p. 246), dentre as literaturas que abordam a internacionalização,
existe consenso que “a mensuração da internacionalização por meio de um índice composto tende a ser
mais robusta, por apresentar menor erro de predição e, portanto, ser capaz de alcançar maior validade
enquanto constructo”. Nesse sentido, o Quadro 1 apresenta as variáveis delimitadas como proxy do GrI.
Quadro 1 – Dimensões da internacionalização
Dimensão

Estrutural

Medida (Proxy)

Localização

Definição e base teórica

Item 7.1 Número de unidades controladas pela empresa
Descrição fora do país. Base teórica: Ruigrok; Wagner
Número de países onde Atividades emissor/ (2003); Floriani e Fleury (2012). Em função da
a empresa se instala
Controladas e 7.2 - elevada dispersão do número de unidades no
exterior das empresas da amostra, utiliza-se
Inf. sobre seg.
como Proxy os países onde elas se instalam.
operacionais

Desempenho

Participação das
receitas externas nas
receitas totais

Item 7.6 - Receitas Parcela das receitas externas na receita total da
relevantes no
empresa. Base teórica: Sullivan (1994);
exterior
Ruigrok; Wagner (2003); Hassel et al. (2003).

Atitude

Parcela do controle
estrangeiro na empresa

Item 15 - Controle - Representa as atitudes da matriz com as
subsidiárias e atividades da organização.
15.1/2 - Posição
Masullo (2004) menciona que, dependendo da
acionária
origem do capital, inclusive sendo ele
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internacional, a empresa pode adotar
direcionamentos estratégicos diferentes. Para
Santos, Vasconcelos e De Luca (2013), a
composição acionária influi nos interesses,
estratégias e desempenho da firma. Medido
pelo capital sob controle estrangeiro.

Extensão

Distribuição
geográfica das receitas

Extensão geográfica onde se desdobram as
Item 7.6 – Receitas atividades da empresa. Medido pelo número de
relevantes no
regiões de destino das receitas externas. Base
exterior
teórica: Platchek, Floriani e Borini (2012);
Floriani e Fleury (2012); Mitter et al. (2012).

Fonte: elaborado pelos autores com base na revisão da literatura.

À luz dos critérios prescritos no Quadro 1, elaborou-se o indicador GrI para cada empresa a
partir da soma de cada resultado para as dimensões de internacionalização. Esse critério também foi
tomado no trabalho de Platchek, Floriani e Borini (2012), porém sob outras perspectivas da
internacionalização. O resultado desta variável foi adicionado ao modelo estatístico a fim de se
verificar sua influência na disclosure ambiental. A pressuposição inicial do estudo é que maiores graus
de internacionalização apontam para um maior nível de divulgação ambiental.
Por seu turno, em referência à segunda hipótese do estudo, para a mensuração do setor,
observada atividade desempenhada pela empresa segundo estabelece a BM&FBovespa, procurou-se
enquadrá-la de acordo com a classificação de Dunning e Lundan (2008), seguida por Machado et al.
(2006), Stal (2010) e Fernandes e Campos (2011). Segundo eles, setores chamados Resource Seeking
teriam inclinação ao mercado externo, enquanto que setores Marketing Seeking não. Nesta pesquisa, a
variável em questão será tratada como dicotômica, sendo atribuído “1” para empresas tomadas com
suas atividades direcionadas ao exterior e “0” àquelas pertencentes aos setores Marketing Seeking.
Pressupõe-se neste estudo que empresas intituladas como Resource Seeking, teriam maiores níveis de
divulgação ambiental.
3.2.3 Variáveis de controle
Neste artigo incluíram-se na análise de regressão outras quatro variáveis de controle que possam
estar relacionadas com o nível de disclosure ambiental: tamanho da empresa, idade da empresa,
Rentabilidade e o Nível de Governança Corporativa.
Estudos anteriores têm encontrado evidências empíricas de que empresas maiores têm elevados
níveis de divulgação ambiental (HACKSTON; MILNE, 1996; BRAGA; OLIVEIRA; SALOTTI, 2009;
ROVER et al., 2012). O tamanho da empresa é medido pelo logaritmo natural do ativo total. A idade
da empresa foi mensurada através do logaritmo natural da diferença entre o ano de 2011 e a data de
constituição. Empresas “mais antigas” apresentam maiores níveis de divulgação voluntária, dentre estas
o aspecto ambiental (OWUSU-ANSAH, 1998; HOSSAIN; HAMMAMI, 2009). Para Akerlof (1970),
empresas com maior rentabilidade tendem a divulgar mais informações para diferenciarem-se de
empresas menos rentáveis e reduzir a assimetria informacional. A rentabilidade é mensurada através do
Return On Equity (ROE), cujo cálculo é realizado por meio da razão entre o lucro líquido e o
Patrimônio Líquido. A adoção de um conjunto maior de práticas de governança corporativa pode
contribuir para o aumento da evidenciação ambiental voluntária (MACÊDO et al., 2013). Em alusão ao
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exposto, supõe-se que empresas que participam dos níveis diferenciados de governança da
BM&FBovespa assumem melhores práticas de governança e, consequentemente, maiores níveis de
divulgação ambiental. No presente estudo, a variável Governança é representada por variáveis dummy,
segundo os segmentos de governança.
3.3 Modelo de análise
Em decorrência da pretensão de teste das hipóteses específicas fundamentadas neste estudo,
elaborou-se um modelo teórico onde o constructo da internacionalização, representado pelas variáveis
independentes “Grau de Internacionalização” e “Setor”, teria influência no nível de “Disclosure
Ambiental” (variável dependente) das empresas componentes da amostra (Figura 1).
Figura 1 – Modelo teórico proposto

Fonte: elaborado pelos autores com base na revisão da literatura.

Destarte, através do modelo teórico assinalado, sob a pressuposição da existência de
dependência estatística envolvendo a internacionalização e a divulgação ambiental, variáveis
independentes e dependente, nesta ordem, aplicou-se a técnica estatística de Regressão Linear Múltipla,
recorrendo-se ao método dos Mínimos Quadrados Ordinários (CUNHA; COELHO, 2009). Abaixo
segue a equação geral derivada do modelo de regressão utilizado, edificado a partir das variáveis
dependente, independentes e de controle, descritas na subseção 3.2, conforme evidencia a equação (1):
DAMBi = α + β1GrIi+ β2SETi + β3TAMi + β4IDAi + β5ROEi + β6NMi + β7N2i + β8N1i + εi (1)
Em que:
DAMBi representa o nível de disclosure ambiental;
α é o intercepto;
β1GrIi representa o grau de internacionalização, medido pelo modelo multidimensional;
β2SETi representa o grau de internacionalização, mensurada classificada segundo Dunning (2008);
β3TAMi representa o tamanho da empresa;
β4IDAi representa a idade da empresa;
β5ROEi representa da rentabilidade da empresa, medida pelo ROE;
β6NMi representa o segmento de listagem Novo Mercado (NM) da BM&FBovespa;
β7N2i representa o segmento de listagem N2 da BM&FBovespa;
β8N1i representa o segmento de listagem N1da BM&FBovespa;
εi é o termo de erro;
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i subscrito referente à empresa.
Procedeu-se ao teste Kolmogorov-Smirnov, com a finalidade de verificar se a amostra do
estudo pode ser considerada proveniente da população. Para os resultados alçados, verificou-se que
algumas variáveis não se comportavam à semelhança da curva normal (COLLIS; HUSSEY, 2005).
Essa inferência apresentou-se relevante, em especial para o alcance da análise do teste de médias,
proposta adicional da pesquisa. Aponta-se que os dados inerentes à pesquisa tiveram tratamento
estatístico efetuado por meio do software STATA 9.0.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Análise descritiva dos dados
a) Constructos principais
Esta subseção contempla, principalmente, a análise descritiva dos dados referentes aos dois
constructos principais desta pesquisa. Assim, na Tabela 1, dispõem-se as primeiras conclusões acerca
da inserção das empresas que compõem a amostra no mercado internacional, bem como o nível de
disclosure ambiental por elas praticado.
Tabela 1 – Internacionalização e disclosure ambiental das empresas
Dimensões de Internacionalização
Medidas
Estrutura

Desempenho Atitude Extensão

Disclosure
Ambiental

Média

6

30%

20%

4

55%

Mediana

3

22%

9%

5

50%

Desvio Padrão

7

27%

22%

2

27%

Máximo

24

100%

76%

7

97%

Mínimo

1

1%

2%

1

3%

24

34

43

31

79

30%

43%

54%

39%

100%

Observações
% de observações
Fonte: Dados da pesquisa.

A estrutura foi medida através do número de países (exceto Brasil) onde a empresa informava, a
partir dos itens 7. 1 e 7.2 do seu Formulário de Referência, possuir, pelo menos, uma subsidiária.
Observa-se, com base na Tabela 1, que a minoria das empresas (30%) apresentaram-se
internacionalizadas sob essa dimensão. Daquelas que detinham atuação em outros países, inferiu-se que
há uma média de seis (6) países para cada empresa situada no Brasil, com metade das empresas
instalando-se em até três (3) países. O valor máximo observado foi de 24 países, com desvio padrão e a
amplitude evidenciando elevada dispersão dos dados, também percebida nas demais proxies.
O desempenho teve em 34 observações, média de 30%, o que demonstra razoável relevância do
mercado internacional no resultado da empresa. Mesmo com o valor mínimo observado (1%), a
amostra apresentou empresas com uma forte estratégia de comercialização internacional, pois foram
obtidos resultados superiores a 50%, com uma observação possuindo totalidade de receitas
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provenientes do exterior. A dimensão extensão refere-se ao alcance geográfico das atividades da
empresa no globo. Ela traduz os mercados de origem das receitas externas (América do Norte/Central,
América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania). Essa segmentação se fez pertinente, porque não houve
uniformidade da divulgação pelas empresas. Das 31empresas que descreveram a origem de suas
receitas, obtiveram-se média e mediana, nesta ordem, de 4 e 5 regiões implicando na
internacionalização de larga escala global.
Com maior “adesão” pelas empresas (54%), a dimensão atitude demonstrou a
internacionalização do capital da empresa, ou seja, sua atratividade na obtenção de
recursos/financiamento para suas atividades proveniente do mercado não doméstico. Depreende-se que
as empresas da amostra, com preocupação em divulgar informações ambientais e, sendo elas de capital
aberto, possuem relativa participação estrangeira no capital. Destaca-se a média de participação do
capital estrangeiro (cerca de 20%) com algumas observações alcançando valores superiores a 60%,
sendo que a participação máxima atingiu 76% do capital da empresa.
Os resultados de internacionalização, mesmo suportados pelo modelo multidimensional,
parecem reforçar pressupostos da Escola de Uppsala. Faz-se conjecturar, sob avaliação da Tabela 1,
que as empresas, comprometidas com a disclosure ambiental, priorizariam, em sequência, a
internacionalização do capital, as atividades e suas as estruturas. Segundo a Escola, a
internacionalização é feita por etapas, sendo a última a instalação.
No que tange à divulgação ambiental característica das empresas avaliadas, pode-se notar o
elevado comprometimento das empresas, visto que metade delas efetuou disclosure superior a 50%,
havendo divulgação máxima de 97% das medidas de divulgação. À semelhança daquilo que ocorrera
com as dimensões de internacionalização, o desvio padrão e a amplitude dos dados demonstram
dispersão elevada dos níveis de divulgação. Uma das razões pode ser a diversidade de porte, setor,
dentre outras variáveis, descritas a seguir.
b) Demais variáveis
Com relação ao setor, classificação pautada em Dunning e Lundan (2008), observou-se que,
preponderantemente, as empresas investigadas encontram-se dispostas em setores em que suas
atividades voltam-se ao mercado externo (“Resource Seeking”) – 79% das observações totais, mesmo
com resultados de internacionalização não tão expressivos para as dimensões. Quanto ao tamanho,
inferiu-se que os valores pertenciam ao intervalo de R$ 92.604,00 a R$ 966.823.068,00. A média de
idade das empresas foi de 38 anos de constituição. A rentabilidade média das empresas indicou que as
empresas tiveram resultados do período equivalente a 16% do seu capital. A governança (NM, N2 e
N1) ressaltou a forte preocupação das empresas em comprometerem-se com o stakeholder. Do total,
66% das empresas aderiram a algum dos segmentos (NM possuiu maior representatividade – 38%).
4.2 Modelo de regressão
Uma vez realizados os testes dos pressupostos das regressões (ausência de independência dos
resíduos, multicolinearidade, normalidade dos resíduos e homoscedasticidade), a Tabela 2 reúne os
resultados estatísticos dos modelos de regressão linear múltipla aplicado à pesquisa. Esperava-se que o
grau de internacionalização e o setor (Resource Seeking/Marketing Seeking) das empresas analisadas
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influenciasse seu nível de disclosure ambiental, em conformidade com as hipóteses levantadas nesta
pesquisa.
Tabela 2 – Análise de regressão linear

Fonte: Dados da pesquisa.
***, 1%; **, 5%.

Observa-se, na Tabela 2, que todos os modelos de regressão apresentaram o teste F com
significância inferior a 1%; destarte, os modelos são válidos e é possível fazer inferência estatística
acerca de cada um deles, pois esse resultado avalia a significância conjunta das variáveis explicativas.
(FÁVERO et al., 2009).
Inicialmente, o modelo de regressão H1a apresentou significância em relação às variáveis
tamanho (influência positiva) e segmento de listagem Novo Mercado (influência negativa). Ainda
pode-se afirmar que o poder explicativo do modelo é de 26,75%. Conclui-se que, a um nível de
significância de até 1%, as empresas brasileiras de capital aberto de maior porte e não pertencentes ao
NM adotam maiores níveis de disclosure ambiental. As demais variáveis de controle não obtiveram
significância estatística. Neste primeiro modelo testou-se apenas a influência isolada da
internacionalização (GrI), sem interferência do Setor (SET).
Posteriormente, o modelo de regressão H1b apresentou valores significativos apenas para a
variável setor (influência positiva). Com poder explicativo do modelo de 14,96%, pode-se concluir que,
a um nível de significância de até 1%, as empresas brasileiras de capital aberto que se enquadram no
setor Resource Seeking (com atividades inclinadas ao mercado não doméstico) adotam maiores níveis
de disclosure ambiental. Desta feita, procurou-se a verificação pontual dos setores de Dunning e
Lundan (2008) na disclosure ambiental, não sendo acrescida ao modelo a métrica GrI.
Finalmente, procedeu-se com o teste do modelo de regressão Geral, onde todas as variáveis
foram inseridas. Nesta situação, apresentaram significância as variáveis setor (influência positiva),
tamanho (influência positiva) e segmento de listagem Novo Mercado (influência negativa). Detendo
poder explicativo de 32,69%, é possível concluir, com base no modelo, a um nível de significância de
até 5%, que as empresas brasileiras de capital aberto de setores Resource Seeking, de maior porte e não
enquadradas no maior segmento de listagem (NM) praticam maiores níveis de disclosure ambiental. À
semelhança daquilo que ocorrera no modelo H1a, a internacionalização (GrI) não dispôs qualquer
influência à variável ambiental examinada.
Sintetizando as inferências, a internacionalização (GrI), medido pelo modelo multidimensional,
não revelou significância nos modelos H1a e Geral. Esse resultado refuta os resultados de Masullo e
Lemme (2005, p. 9), concluindo que o “grau de internacionalização, definido de forma a refletir a
intensidade de pressões ou incentivos internacionais, é condicionante relevante da divulgação de
informação sobre responsabilidade ambiental”. No entanto, corrobora com os achados de Murcia et al.
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(2008) e Rover et al. (2012), demonstrando que as empresas em processo de internacionalização estão
mais preocupadas com a inserção no mercado exterior do que questões ambientais.
Portanto, rejeita-se a hipótese H1a deste estudo. No entanto, a internacionalização, mensurada
através da classificação de Dunning e Lundan (2008), revelou significância nos modelos H1b e Geral.
Esse resultado corrobora com os achados de Masullo (2004) e o pressuposto de Murcia et al. (2008),
demonstrando que as empresas enquadradas no setor Resource Seeking, empresas com orientação para
o mercado externo, alinham a sua preocupação com a sua inserção no mercado exterior às questões
ambientais. Portanto, se aceita a hipótese H1b deste estudo.
4.3 Teste de Médias
Na Tabela 3 são apresentados os resultados relativos a uma análise adicional, em decorrência
dos resultados aprecidados pelos modelos H1a, H1b e Geral de regressão linear, descritos na subseção
anterior. Assim, achou-se pertinente a realização de teste de médias a fim de se atestar diferenças
significativas entre os níveis de internacionalização e disclosure ambiental mediante inclusão da
empresa em setores Resource Seeking ou Marketing Seeking.
Tabela 3 – Comparação de médias entre empresas Marketing Seeking e Resource Seeking para as
variáveis de disclosure ambiental e grau de internacionalização
Variável

Setor - Dunning e Lundan (2008)

N

Média

Marketing Seeking

62

0,5194

Resource Seeking

17

0,6569

Marketing Seeking

34

4,3287

Resource Seeking

15

8,4722

Valor-p
0,0627*

DAMB

0,0726*

GrI
Fonte: Dados da pesquisa.
*, 10%.

Na realização do teste de médias, são confrontadas duas hipóteses a saber: H0 (não há diferença
estatisticamente significativa entre as médias comparadas) e H1 (existe diferença estatisticamente
significativa entre as médias comparadas). O que se pode perceber, com base na Tabela 3 é que, de
fato, não existe evidência estatística (significância de 10%) para aceitar H0 em ambas as análises.
Portanto, as médias de disclosure ambiental (DAMB) e de internacionalização (GrI) são distintas em
setores Resource Seeking e Marketing Seeking. Com valores-p < 0,10, as empresas “Resource Seeking”
obtiveram maiores médias. Esse resultado corrobora o modelo de Dunning e Lundan (2008), além de
ratificar as diferenças existentes entre as duas orientações estratégicas da empresa, exploradas por
Machado et al. (2006). Esse resultado também se dispõe alinhado às prerrogativas e resultados expostos
por Stal (2010), Ribeiro, Oliveira Jr. e Borini (2012) e Fernandes e Campos (2008).
5 CONCLUSÃO
O presente trabalho, descritivo e quantitativo, investigou a relação entre a internacionalização e
a divulgação ambiental nas empresas listadas na BM&FBovespa. Argumentou-se que o primeiro
constructo, verificado sob duas perspectivas – modelo multidimensional e abordagem setorial, atuaria
como determinante do segundo. Para tanto, de início, procurou-se descrever o grau de
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internacionalização das empresas, com base em quatro dimensões (estrutura, desempenho, atitude e
extensão), e o nível de disclosure ambiental para, em seguida, testar a existência de influência
significante, hipótese geral do estudo.
Primeiramente, pode-se inferir que a adesão das empresas brasileiras de capital aberto ao
disclosure ambiental, no modelo de relatório de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI),
é discreto. Destas empresas, observou-se que a internacionalização é também tímida, sendo mais
comum a internacionalização do capital e menos comum a de estrutura, ressaltando a proposta de
Uppsala. A divulgação ambiental fez-se robusta, com média de evidenciação elevada. Quanto às
demais variáveis de caracterização, percebeu-se elevada dispersão quanto ao tamanho, idade e
rentabilidade, sendo a amostra, preponderantemente, pertencente ao Novo Mercado e incluída como
Resource Seeking (atividade para o exterior).
Em segundo lugar, como resultados da análise de regressão, foram testados três modelos para
avaliação das hipóteses específicas da pesquisa. No primeiro modelo, que não considerava a
interferência do setor na divulgação ambiental, constatou-se apenas o tamanho (influência positiva) e o
Novo Mercado (influência negativa) como determinantes. Na literatura, é amplo o argumento de que
maiores empresas teriam maior disclosure por serem mais visíveis, portanto mais pressionadas pelos
stakeholders. Este mesmo raciocínio é aplicado à governança. Contudo, nesta pesquisa, o que se
observou foi a relação negativa entre o segmento de listagem e a prática de divulgação ambiental. No
segundo modelo, sem a presença do grau de internacionalização, o setor dispôs-se influente,
positivamente. Assim, a orientação estratégica voltada para o mercado externo seria um condicionante
de boas práticas de disclosure ambiental. Recorda-se aqui a perspectiva determinística, na qual se
destaca a influência do ambiente na postura da organização. Para o modelo geral em que coexistiam
todas as variáveis do estudo, ratificaram-se as influências da variável tamanho e setor (positivas) e da
governança representada pelo Novo Mercado (negativa), relevância estatística de 5%. O resultado
peculiar da governança pode se justificar, talvez, na necessidade das empresas dos segmentos menores
de governança, frente às empresas do Novo Mercado, de buscarem outros mecanismos que
demonstrem o alinhamento de interesses, a redução da assimetria informacional e comprometimento da
organização, dentre os quais estaria o disclosure ambiental. Assim, rejeitou-se a hipótese de pesquisa
H1a e aceitou-se a hipótese H1b, levantadas à luz da hipótese geral. Em análise adicional, sob a ótica
da direção dada às atividades das empresas, constatou-se que empresas “Resource Seeking” dispunham
de níveis de internacionalização e divulgação de informações ambientais superiores às empresas
“Marketing Seeking”, corroborando a literatura pertinente. Dessa forma, conclui-se que a
internacionalização exerce papel importante nas práticas organizacionais, apesar da aceitação parcial
das hipóteses erguidas no estudo.
Por fim, deve-se ressaltar que a presente pesquisa intencionou, primariamente, corroborar e
ampliar o escopo de discussão das temáticas centrais do estudo, inclusive em sinergia: a
internacionalização e divulgação ambiental, no cenário nacional. Atingido o objetivo geral do estudo,
sugere-se a realização de análise longitudinal, visto que os resultados obtidos referem-se pontualmente
a este grupo de empresas, no período abordado, limitação esta inerente à investigação. Ao modelo
multidimensional, propõem-se a inclusão de demais métricas pertinentes, em outras análises, pois como
se observou, o setor de atuação, não contemplado pelo modelo originalmente difundido, demonstrou
influir a variável dependente.
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Resumo: Este trabalho objetivou conhecer qual a influência do país de origem na atitude dos brasileiros em relação às
roupas feitas de tecido eco-inovador e na intenção de compra dessas roupas. Foram realizados dois estudos, primeiro foram
realizadas entrevistas em profundidade com 10 consumidores brasileiros, e depois um quase-experimento com 115 pessoas,
com a manipulação dos países de origem de roupas com tecidos eco-inovadores (Brasil, China, Itália e Austrália). Os
resultados indicaram atitude e intenção de compra positivas, porém sem influência do país de origem do produto ecoinovador.
Palavras-chave: país de origem, tecidos eco-inovadores, inovação, sustentabilidade, intenção de compra

Abstract: This study focused on the influence of the country of origin in the attitude of the Brazilians in relation to clothing
made by eco-innovative textiles and in the intention to buy these clothes. Two studies were conducted, first in-depth
interviews were conducted with 10 Brazilian consumers, and then a quasi-experiment with 115 people, with the
manipulation of the countries of origin for clothing with eco-innovative textiles (Brazil, China, Italy and Australia). The
results indicated positive attitude and purchase intention, but no effects of the country of origin of the product ecoinnovation.
Key-words: country of origin, eco-innovative textiles, innovation, sustainability, buying intention
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INTRODUÇÃO
Uma série de problemas ambientais é relacionada à ação mais intensiva do homem, tanto
individualmente, no consumo doméstico, como coletivamente, com o aumento da produção nas
empresas e do consumo como um todo. Para diminuição desses impactos ambientais negativos, alguns
grupos civis e acadêmicos focam na disseminação do não-consumo, o que vai contra os objetivos
econômicos das empresas e dos governos, ou nos tratamentos pós-consumo, ou seja, limpar depois de
poluir.
Porém, existe uma abordagem alternativa, a eco-inovação, que se propõe a aliar os objetivos de
lucratividade das empresas com a responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Isto é, a ecoinovação impulsiona o crescimento econômico e ao mesmo tempo protege o meio ambiente com o uso
mais eficiente dos recursos (European Comission, 2012; PORTER; VAN DER LINDE, 1995;
FAUCHEUX et al., 2006; HALILA; RUNDQUIST, 2011).
Como qualquer outra inovação, a eco-inovação precisa ser comercializada no mercado para ter
sucesso, e, quanto maior a sua difusão, mais empresas investirão. Forma-se um ciclo onde poderão ser
disponibilizadas mais opções para esse tipo de consumo, com vistas a reduzir cada vez mais o consumo
nos padrões tradicionais.
Nesse trabalho, optou-se por utilizar como objeto de estudo roupas produzidas com tecidos ecoinovadores, uma vez que é crescente a preocupação com inovação e sustentabilidade no setor
(EUROMONITOR, 2012). Uma das expectativas para o futuro da cadeia têxtil é adotar a estratégia
sustentável para permanecer na vanguarda. Além disso, como apenas a produção de fibras orgânicas,
como o algodão ecológico, não deve ser suficiente para atender a demanda, os fabricantes estão
desenvolvendo formas alternativas de produção de tecido com apelo ecológico. Dentre essas estão os
tecidos de fibra de garrafa PET, de fibras orgânicas e os tecidos mistos, como o que foi descrito para a
realização desta investigação. Além disso, cabe destacar que o Brasil é o quinto maior produtor têxtil
do mundo (CNI, 2012).
Nesse contexto, destaca-se a relevância dos estudos sobre desenvolvimento de novos produtos
verdes, assim como questões relacionadas aos interesses do consumidor e suas atitudes e percepções
sobre produtos eco-inovadores (PUJARI, 2006) e sobre elementos relacionados ao contexto e à cultura
de países específicos (RUBERA et al., 2011).
Diversos estudos foram desenvolvidos no intuito de verificar a percepção dos consumidores
diante da nacionalidade de um produto, como os trabalhos de Andersen e Chao (2003), Funk et al.
(2010), Chong (1993) e Ayrosa, (1991). Dessa forma, pode-se dizer que o país de origem influencia as
avaliações de produtos pelo consumidor e as suas decisões de compra, atuando como um estereótipo
(NAGASHIMA, 1970).
A produção de tecidos é bastante internacionalizada, um único produto pode ter a marca de uma
determinada nacionalidade enquanto seu desenho, produção ou montagem podem ser feitos em
diferentes países (ETTENSON; GAETH, 1991, VAN PHAM, 2006 apud FUNK et al., 2010). Embora
essa característica possa atribuir ao produto múltiplas origens, causando confusão no consumidor
(SAUNDERS, 2010), o conceito e a imagem de roupas e tecidos podem diferir conforme a percepção
de qualidade ou da imagem do país construída pelo consumidor. Tal imagem vai depender do conjunto
de associações de diversas informações guardadas na sua memória e do país ao qual faz parte (ENGEL
et al., 1995). Assim, mesmo em produtos cujo processo produtivo ocorre em mais de um país, se há
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animosidade em relação a um desses países, o efeito é negativo no desejo de compra do consumidor
(FUNK et al., 2010).
Com base no exposto e com intuito de unir os temas da influência do país de origem e a
intenção de compra de produtos eco-inovadores, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a
influência do país de origem na atitude dos brasileiros em relação às roupas feitas de tecido ecoinovador e na intenção de compra dessas roupas?
Por meio da realização de dois estudos, um de natureza exploratória, realizado através de
entrevistas em profundidade, e um quase-experimento, que conta com a manipulação dos países de
origem de roupas feitas de tecidos eco-inovadores (Brasil, China, Itália e Austrália), busca-se formular
uma resposta para esse problema de pesquisa. Além disso, o estudo visa identificar como é a atitude e a
intenção de compra para esses produtos eco-inovadores.
Conhecer qual a intenção de compra de um produto eco-inovador, combinada com o país de
origem do mesmo é relevante tanto em termos acadêmicos quanto gerenciais. Em termos acadêmicos,
destaca-se a importância do uso da criatividade e inovação para o desenvolvimento de novos produtos,
cujo sucesso pode depender da percepção do seu país de origem e da atitude e intenção de compra para
essas eco-inovações. Com o sucesso destas, pode-se aliar cuidados com o meio ambiente e manutenção
da competitividade. Embora existam trabalhos que investiguem as atitudes e intenção de compra sobre
produtos ecológicos, pouco é investigado sobre eco-inovação.
Em termos gerenciais, o momento que vive o setor têxtil é de acirrada competição por baixos
custos e mercados, dessa forma toda e qualquer forma de se diferenciar estrategicamente emerge como
uma opção atraente. As empresas precisam desenvolver respostas adequadas às questões sociais e
ambientais demandadas pela sociedade, contudo, contam com recursos limitados e precisam
desenvolver estratégias adequadas à realidade. Para Giraldi e Carvalho (2004), compreender esses
efeitos pode levar a melhores decisões de compra, por parte dos consumidores, bem como a melhorar
as estratégias organizacionais por parte dos gestores das empresas. Assim, este estudo pode
proporcionar condições para uma empresa decidir com relação a investimentos em mercado global ou
local e considerando ou não as questões socioambientais. Nesse sentido, o entendimento sobre quais os
atributos devem ser levados em consideração, na escolha de fornecedores, fábrica ou na escolha de
quais atributos devem ser mais evidenciados em campanhas de marketing. Além disso, se os
consumidores exibirem um alto grau de consciência ecológica que corresponda a compras verdes ou de
eco-inovações, é provável que as empresas vão ficar mais fortemente motivadas para adotar o conceito
de eco-inovação nas suas operações (CHAN, 2001).
Além dessa introdução, o artigo está organizado em mais cinco seções. A seção dois, é realizada
a revisão de literatura, dividida em duas subseções sobre produtos eco-inovadores e efeito país de
origem e a suas respectivas intenções de compra. Na seção três é descrito o método e, por fim, segue-se
com as seções de descrição dos resultados, análise dos resultados e considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Produtos eco-invodarores e intenção de compra
Existe um consenso de que o crescimento econômico, principalmente quando dado de forma
intensiva e rápida, é um dos principais responsáveis pelos danos ambientais (CHAN, 2001) com os
quais nos deparamos e que devem ser combatidos pelos consumidores, governos e empresas. Assim, as
eco-inovações podem ser um meio de alavancar a melhoria ambiental sem que as empresas percam
competitividade. Isso porque, se buscaria o uso mais racional dos recursos, de forma a reduzir os custos
e manter a preocupação ambiental (PORTER; VAN DER LINDE, 1995, FAUCHE et al., 2006).
Ou seja, além de ambientalmente importantes, as eco-inovações desempenham um papel
fundamental no desenvolvimento econômico uma vez que trabalham com a prevenção e não apenas
com o tratamento dos danos (HALILA; RUNDQUIST, 2011). Assim, destaca-se a importância dos
estudos relacionados ao desenvolvimento de novos produtos verdes, pois esses produtos verdes e seu
sucesso comercial no mercado são cruciais para direcionar as empresas e a sociedade na direção da
sustentabilidade ambiental (PUJARI, 2006).
Pode-se relacionar o termo eco-inovação ao anseio do atingimento do desenvolvimento
sustentável, ou seja, de contrabalancear os benefícios sociais, ambientais e econômicos (FAUCHEUX
et al., 2006, HALILA; RUNDQUIST, 2011). A eco-inovação apresenta três facetas complementares.
Pode representar novos procedimentos e produtos menos poluentes, seguido do melhoramento dos
processos existentes e enfim, o desenvolvimento de tecnologias que permitam tratar da poluição
advinda dos erros cometidos no passado (FAUCHEUX et al., 2006).
O sucesso do produto verde depende do seu desempenho e qualidade, que podem ser
alavancados se for realizado um bom planejamento do produto em si. Da mesma forma, é importante
que exista sinergia dentro e entre os grupos de trabalho tanto dentro da empresa como com seus
stakeholders externos. Outros fatores importantes para o sucesso são o foco na comercialização e
marketing, a viabilidade e escolha dos fornecedores e a eficiência dos vendedores do dado produto
(PUJARI, 2006).
O mercado em que os novos produtos são lançados tem mudado. Especificamente, a
criatividade tem emergido como um elemento central para a competitividade estratégica das firmas.
Porém, de acordo com a cultura do país de origem, a criatividade é vista de maneiras diferentes, uma
vez que a criatividade não é inerente ao produto, mas sim, depende da interação de três elementos:
produto, observador e seu contexto. Valores e diferenças culturais podem influenciar a percepção de
consumidores, por exemplo, com relação a produtos nacionais e importados ou quanto ao design de
embalagens. A cultura nacional é uma estrutura complexa e multi-dimensional que pode separar
nações, inclusive com diferenças em instituições, valores e normas. Assim, os tipos culturais moderam
a importância da dimensão novidade da criatividade e a intenção de compra será mais influenciada pela
novidade em algumas culturas do que em outras (RUBERA et al., 2011).
Com relação a estudos que investigam atitudes e intenção de compra de produtos ecoinovadores ou em relação a produtos com apelo ambiental, pode-se citar o estudo de Kruter et al.
(2012). As autoras investigaram a atitude dos consumidores em relação ao plástico verde, onde
percebeu-se uma atitude favorável, assim como uma intenção de compra positiva em relação ao
produto, mesmo que nem todos os respondentes conhecessem todas as características do produto.
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Chan (2001) investiga fatores culturais e psicológicos que influenciam a compra de produtos
verdes por consumidores chineses, e verifica a influência de certas características (relação homemnatureza, grau de coletivismo, efeito ecológico, e conhecimento ecológico) em suas atitudes para
compras verdes, que afetam a intenção de compra e comportamento de compra verde.
Bansal e Clelland (2004) afirmam que os consumidores avaliam produtos e empresas conforme
suas próprias preferências, sendo que uma série de fatores podem influenciar as escolhas próambientais, como fatores demográficos, fatores externos (institucional, econômico, social e cultural) e
fatores internos (motivação, conhecimento ambiental, consciência, valores, atitudes, emoção, lócus de
controle, responsabilidades e prioridades) (KOLLMUSS; AGYEMAN, 2002). Jansson et al. (2010), ao
investigar a adoção de eco-inovação, constataram que os consumidores com idade e nível de
escolaridade superiores estavam menos dispostos a modificar suas ações.
Assim, é relevante a investigação sobre a atitude dos brasileiros em relação a roupas de tecido
eco-inovador, visto que tanto o setor têxtil, quanto sua cadeia apresentam alto impacto ambiental e
social no desenvolvimento de suas atividades. Por exemplo, Goswami (2008) aponta estudos que
consideram a indústria têxtil como insustentável em virtude de seu alto impacto ambiental e
toxicológico. É condenada como uma das mais ofensivas ao planeta Terra em termos de poluição
Por outro lado, embora ainda novo, o mercado produtos têxteis que trazem o apelo social e
ecológico está crescendo. Em nível mundial, por exemplo, atualmente são 1500 produtos licenciados
para usar a marca de Fair Trade (certificação que visa um equilíbrio de ganhos na cadeia e o
cumprimento de princípios éticos, sociais, de manejo ambiental e de trabalho). No Brasil, uma série de
ações da Associação Brasileira de Indústrias Têxteis (ABIT, 2012) visam o incremento de ações
inovativas e sustentáveis no setor, como o desenvolvimento de materiais informativos e de orientação,
além de parcerias com organizações internacionais que visam o alcance da sustentabilidade por meio da
indústria da moda, como a organização dinamarquesa Danish Fashion Institute, com o evento
“Changing the World Through Fashion”.
2.2 Efeito país de origem e a intenção de compra
Dois debates giram em torno do tema país de origem. Um trata da busca do consenso em torno
do fato de que o país de origem pode exercer impacto na avaliação de produtos. Outro está relacionado
com a magnitude do efeito país de origem e com a existência de fatores ambientais e culturais que
podem facilitar ou inibir a confiança em determinado país (GIRALDI; IKEDA, 2009).
Estudos que abordam o tema relacionado à imagem de um país estão embasados nas
características do país avaliado e nas diferenças demográficas existentes entre os países pesquisados
(BALABANI; MUELLER; MELEWAR, 2002). O efeito país de origem, apesar de receber definições
variadas na literatura, é amplamente concebido como a influência da informação sobre o país de origem
nas atitudes e no comportamento do consumidor com relação a um produto ou a uma marca.
O fator país de origem é tido como uma informação extrínseca de um produto
(MAHESWARAN, 1994). Essa característica extrínseca são os elementos intangíveis como a marca,
país de origem, garantias, dentre outros. Já as características intrínsecas seriam os atributos físicos, que
podem ser mais relacionados com a percepção de qualidade por parte do consumidor. A importância
dessa distinção se dá mediante ao fato de que quando o consumidor não tem experiência prévia com o
produto as informações sobre o país de origem se tornam fator relevante na tomada de decisão sobre a
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compra (MAHESWARAN, 1994). No contexto desta pesquisa, as informações sobre o potencial
ecológico de um produto podem ser associadas a essa categoria de características intrínsecas.
As investigações sobre o efeito país de origem são de grande interesse por parte de
pesquisadores e profissionais de marketing, em virtude do impacto sobre as avaliações individuais
sobre a qualidade do produto e sobre as intenções de compra (KABADAYI; LERMAN, 2008).
Percebe-se que a eficácia das informações fornecidas sobre produtos fabricados por países estrangeiros
pode influenciar a percepção de qualidade e a intenção de compra. Dessa maneira, quando um país tem
uma imagem positiva para o consumidor, a percepção de qualidade tende a ser bastante alta e,
consequentemente, há um aumento na intenção de compra (MANRAI; MANRAI, 1993).
A imagem do país, para Roth e Romeo (1992), pode ser ponderada de acordo com a intensidade
de características de produto como a propensão à inovação (inclusão de nova tecnologia e avanços de
engenharia em um produto), design (aparência, estilo, cor e variedade de um produto), prestígio
(exclusividade, status e reputação da marca) e trabalho (confiabilidade do produto, durabilidade,
acabamento e qualidade de produção).
O etnocentrismo também pode ser influenciador na intenção de compra, sendo considerado que
a compra de produtos estrangeiros é inapropriada ou até mesmo imoral, porque isso é prejudicial para a
economia doméstica, compromete os empregos domésticos e é antipatriótico (SHIMP; SHARMA,
1987). Esse sentimento de animosidade ou antipatia por um determinado país é capaz de influenciar
negativamente o desejo de compra de um consumidor mesmo que apenas uma parte do produto tenha
sido produzido no país em questão (FUNK et al., 2010).
Embora pareça haver um consenso sobre o fato de o país de origem ter um impacto sobre a
avaliação do produto, há, ao mesmo tempo, um debate constante sobre a magnitude deste efeito.
Particularmente, este debate considera a resistência intrínseca das pessoas e informação extrínseca
sobre o produto, bem como fatores ambientais e culturais que podem facilitar ou inibir a confiança em
um país de origem. Nesse sentido, a intenção de compra pode ser afetada por razões como crenças
sobre países; características dos consumidores; quantidade de pistas, nível de envolvimento e
características dos produtos; e diferentes formas de mensuração da imagem de um país e do efeito país
de origem (GIRALDI; IKEDA, 2009).
Tem-se, por exemplo, que o efeito país de origem pode ser diferente de país para país a partir
das semelhanças percebidas pelo consumidor comparadas ao seu próprio país. Essas características
podem ser tipo de cultura, o sistema político e econômico do país. Tais efeitos se mostram mais
intensos e negativos quando comparados produtos de países industrializados e produtos de países em
desenvolvimento (HAN, 1989).
A imagem do país pode ser desenvolvida como resultado de uma experiência direta com o país
ou ser influenciada por fontes externas de informação, que por sua vez, poderia ser afetada por
inferências (corretas ou incorretas) baseadas na experiência do passado, tais como opiniões sobre o uso
de produtos originários desse país (MARTIN; EROGLU, 1993).
Dentre as características dos consumidores, devem ser levadas em conta: “nível de instrução e
conservadorismo, idade e sexo, fluência na língua do país, quantidade de pistas sobre o produto,
necessidade de cognição, motivação, grau de envolvimento e familiaridade com a marca e cultura”
(GIRALDI, 2006, p. 46-47). Quanto maior o nível educacional menor o preconceito com relação aos
produtos estrangeiros (ANDERSON; CUNNIGHAM, 1972, WALL et al., 1988). O mesmo resultado é
percebido com consumidores mais jovens (GOOD; HUDDLESTON, 1995).
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Porém, destaca-se a ausência de uma dimensão que poderia ser considerada interessante de ser
pesquisada, que é a dimensão ambiental ou ecológica. Atualmente, há uma intensa atenção voltada para
as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e aos países que estão se articulando por meio
de tratados e conferências mundiais em busca de soluções para os problemas causados pela ação
humana no meio ambiente, ameaçando não somente a natureza como a própria qualidade da vida
humana.
Em relação ao comportamento do consumidor de roupas com certificações ambientais, alguns
estudos realizados no exterior (GOSWAMI, 2008, DICKSON, 1997, 2001) indicam que existem
segmentos que estão dispostos ao pagamento premium e que estes estão em crescimento. No Brasil,
não foram identificados estudos investigando esta temática, o que aponta uma lacuna a ser preenchida
em termos teóricos e que pode trazer benefícios às empresas que planejam oferecer produtos têxteis
com apelos ambientais. Nesse sentido, aliam-se os dois temas, efeito país de origem e intenção de
compra de produtos eco-inovadores, visto que ainda não existem estudos que verifiquem se a
percepção que um consumidor tem sobre um país de origem é refletida na intenção de compra destes
produtos.
3 MÉTODO
Dois estudos foram conduzidos para investigar o problema de pesquisa proposto. O primeiro
passo para a realização desses estudos foi escolher um produto eco-inovador para investigar os efeitos
do país de origem. Buscou-se um produto que pudesse ser adquirido tanto por homens quanto por
mulheres, o que evita a restrição de gênero para a pesquisa, e cuja preferência pelo produto importado
não fosse óbvia como no caso de muitas das variedades de bebidas alcoólicas e de perfumes que são
avidamente procurados pelos brasileiros em suas viagens ao exterior. Dessa forma, roupas com tecidos
eco-inovadores foram consideradas pelas pesquisadoras.
O primeiro estudo, de caráter exploratório, consistiu em entrevistas em profundidade realizadas
com dez consumidores brasileiros, com o objetivo de compreender as suas atitudes e percepções de
qualidade em relação a roupas produzidas no Brasil, assim como sobre as roupas produzidas em outros
países. Tal estudo resultou numa lista de países cuja qualidade das roupas foi avaliada como sendo
melhor ou pior que as roupas brasileiras. Ainda identificou países cuja qualidade das roupas avaliou-se
como neutras, ou seja, que não conseguiram avaliar a qualidade, nem classificá-las como boas ou ruins.
Esse resultado foi utilizado para elaboração dos questionários do segundo estudo, de caráter
experimental, que manipulou o país de origem de roupas de tecido eco-inovador para medir seu efeito
sobre a atitude e a intenção de compra do consumidor.

4 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 Primeiro Estudo
Nesse estudo, foram entrevistados três homens e sete mulheres de nacionalidade brasileira,
cujas idades variaram de 23 a 67 anos. As pesquisadoras perceberam que, com essas dez entrevistas,
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muitas informações já estavam sendo repetidas e que o propósito do estudo de contribuir para a
compreensão do contexto e fazer um levantamento acerca da percepção de qualidade em relação a
roupas produzidas no Brasil e em outros países já havia sido alcançado. As entrevistas duraram cerca
de trinta minutos e foram conduzidas pelas próprias pesquisadoras com uma amostra por conveniência,
formada por pessoas conhecidas que estavam próximas a elas durante essa fase da pesquisa, mas
desconheciam os objetivos da pesquisa que sucederia esta.
Quando questionados em relação a sua percepção quanto às roupas produzidas no Brasil, quatro
dos nove respondentes demonstraram que o país no qual as roupas foram fabricadas não é uma
característica importante, que eles não prestam atenção nesse tipo de informação, um deles comentou:
“Só descubro que a roupa é de outro país quando já estou usando. Não compro a roupa pela
nacionalidade, mas sim pela marca”. Essa noção apresentou-se como um desafio ao segundo estudo,
que buscaria justamente investigar a relação entre atitude do consumidor e intenção de compra em
função do país de origem. Seriam as roupas um tipo de produto para o qual o país de origem realmente
não tem importância? Por que apenas a metade dos entrevistados comentou isso? Questões como essas
ficaram guardadas para serem respondidas após o segundo estudo.
Grande parte dos respondentes disse que no Brasil havia roupas de boa e de má qualidade,
sendo que uma entrevistada completou essa ideia comentando que, no entanto, as roupas de má
qualidade do Brasil tinham pior qualidade que as roupas de má qualidade de outros países, como as da
Inglaterra.
Foi solicitado aos entrevistados que mencionassem países que, na sua opinião, produziam
roupas de melhor e de pior qualidade que as roupas produzidas no Brasil. Também foi solicitado aos
participantes que citassem países dos quais não soubessem avaliar a qualidade das roupas, ou seja,
países que não seriam sinal de boa nem de má qualidade de roupas, países que a partir deste ponto
serão chamados de neutros quanto à qualidade.
A China foi citada por sete, dos dez entrevistados como sendo um país cujas roupas seriam de
qualidade inferior que as roupas brasileiras. Os demais países que também foram listados como tendo
roupas de qualidade inferior, como Venezuela (3 citações), Cuba (2 citações), Guatemala (1 citação),
Peru (1 citação), Bolívia (1 citação), Índia (1 citação), México (1 citação), Haiti (1 citação) e Uganda
(1citação), compartilham a característica de serem países subdesenvolvidos, o que sugere que a
percepção de qualidade no caso de roupas, e provavelmente no caso de diversos outros produtos, pode
estar positivamente relacionada ao desenvolvimento econômico do país no qual as mesmas são
fabricadas.
Tal sugestão de relação entre qualidade e desenvolvimento econômico de um país permaneceu
quando os entrevistados citaram os países que teriam roupas de melhor qualidade que as roupas
brasileiras. Esta é a lista dos países mencionados: Itália (7 citações), França (6 citações), Estados
Unidos da América (4 citações), Inglaterra (4 citações), Holanda (1 citação), Espanha (1 citação),
Alemanha (1 citação), Argentina e Uruguai (1 citação).
Até agora percebe-se dois países que se destacaram como pior (China) e melhor (Itália)
qualidade em comparação às roupas brasileiras, sendo mencionados por sete dos dez entrevistados. As
opiniões ficaram um pouco mais divididas quando foi solicitado aos entrevistados que mencionassem
países neutros em relação à qualidade. Os países mencionados foram: Austrália (3 citações), Nova
Zelândia (3 citações), Uruguai (2 citações), Argentina (2 citações), Canadá (1 citação), Japão (1
citação), Chile (1 citação), China (1 citação), Grécia (1 citação) e Brasil (1 citação). O fato do Brasil ter
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recebido uma citação como país neutro em qualidade e também por ter sido mencionado como um país
com roupas de boa e de má qualidade mostrou que a escolha desse produto como objeto de estudo não
incorreu numa categoria de produto obviamente preferido ou preterido pelo público entrevistado, o que
proporciona uma investigação que não está restrita a obviedades.
Com base nos países mencionados pelos entrevistados nessa etapa exploratória, foram
escolhidos 3 países para serem comparados ao Brasil no segundo estudo: a China como país de pior
qualidade, a Itália como melhor qualidade e a Austrália como neutro em qualidade. Austrália e Nova
Zelândia tiveram o mesmo número de citações como países neutros, porém apenas um deles poderia
entrar no próximo estudo, pois colocar dois países no cenário neutro acabaria mudando a situação que
se deseja analisar, pois passaria a ser um cenário de múltiplos países de origem, o que está fora do
escopo desta pesquisa.
4.2 Segundo Estudo
O segundo estudo consistiu num quase-experimento, de acordo com a classificação de Shadish
et al. (2002). É um estudo dedicado à investigação de relação de causalidade no qual a atribuição do
tratamento experimental não é feita de forma aleatória. Quatro cenários foram criados para esse estudo,
tendo como única variação entre eles o país de origem no qual a roupa com tecido eco-inovador era
criado: Brasil, China, Itália e Austrália. As pesquisadoras postaram o link para os questionários em seus
perfis de uma rede social, exatamente com o mesmo texto de apresentação da pesquisa e solicitando
que o participante respondesse apenas uma vez, de maneira que os seus contatos em comum não
percebessem que haviam questionários diferentes.
Logo no início do questionário, era apresentada uma figura na qual constava a imagem de
roupas e um breve texto, no qual a única coisa que era diferente de um questionário para outro era o
país mencionado no texto. O texto dizia o seguinte: “Apresentamos roupas femininas e masculinas
produzidas no Brasil com tecido de tecnologia neutra em carbono, recém lançado no mercado. A
produção do tecido é ecológica desde a polpa até a fibra. Parte do tecido é composto da transformação
de garrafas pet em fibras”. Este texto ficava ao lado da imagem das roupas e logo abaixo da imagem
havia a informação “Made in Brazil”. Essa informação variava de nome de acordo com o país para
cada questionário. Após essa figura, composta pelos três elementos acima citados (imagem, texto e
informação de onde foi feito o produto), haviam questões para medir atitude e intenção de compra em
relação ao produto. Na página seguinte, constou uma página de checagem de manipulação, na qual os
participantes precisaram escrever o nome do país no qual as roupas da página anterior foram
fabricadas. Como não é possível voltar de uma página para outra, o essa questão mostra se o
participante realmente estava ciente das informações quanto ao país de origem contidas no texto da
página anterior. Essa segunda página ainda continha questões para medir intenção e atitude em relação
a compras verdes. A terceira página continha questões para medir a atitude dos participantes em relação
ao Brasil e questões para traçar o perfil da amostra, tais como nacionalidade, gênero, idade e nível de
escolaridade.
Para medir a intenção de compra do consumidor em relação ao produto descrito, adaptou-se a
escala de Holzwarth et al. (2006), que é composta por três itens cujas escalas de respostas possuem sete
pontos, que variam de discordo totalmente a concordo totalmente. Para medir a atitude do consumidor
em relação às roupas de tecido eco-inovador, utilizou-se a escala de sete pontos proposta por Bagozzi
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(1985), composta por seis itens de diferencial semântico. A mesma escala foi utilizada para medir a
atitude dos participantes em relação ao Brasil. Ainda foram utilizadas outras escalas de mensuração
nesta pesquisa que foram julgadas válidas para melhor compreensão do fenômeno pesquisado, foram
elas a escala de intenção de comprar verde e a de atitude em relação a compras verdes, ambas utilizadas
por Chan (2001), compostas por três itens de sete pontos, que medem intenção e atitude geral em
relação às compras verdes ou ecológicas, diferentemente das escalas utilizadas para medir intenção de
compra e atitude específicas ao produto apresentado no estudo. A Tabela 1 apresenta os índices de
confiabilidade Alpha de Cronbach do instrumento de coleta de dados em termos de coerência interna
no contexto desse estudo.
Tabela 1 - Alfa de Cronbach
Instrumento de Coleta de Dados

Alfa de Cronbach

Nº de Afirmações

Intenção de compra do consumidor em relação ao produto

0,893

3

Atitude em relação ao produto descrito

0,844

6

Atitude em relação ao Brasil

0,908

6

Intenção de comprar “verde”

0,911

3

Atitude em relação à compra “verde”

0,919

3

Esse segundo estudo contou com a participação de 115 pessoas, 111 brasileiros e 4 estrangeiros,
sendo estes últimos retirados da amostra para fins de análise. O número de participantes ficou assim
dividido entre os cenários manipulados: 33 no cenário cujas roupas de tecido eco-inovador eram
produzidos no Brasil, 25 no cenário da China, 26 no cenário da Itália e 27 no cenário da Austrália.
Dentre os participantes, 34% eram homens e 66% mulheres. Os participantes tinham entre 20 e 56
anos, sendo a média de idade 31 anos. 49% já eram formados em um curso de pós-graduação e 11%
eram estudantes de pós-graduação, 38% estavam cursando ou já tinham concluído o ensino superior e
2% haviam concluído apenas o ensino médio, o que configura uma amostra com elevado nível de
escolaridade.
A questão de checagem da manipulação mostrou que todos os participantes estavam cientes do
país no qual as roupas eco-inovadoras descritas nos cenários eram produzidas. Logo, a manipulação foi
eficaz.
O efeito do país de origem na atitude e na intenção de compra de roupas de tecido eco-inovador
foi testado através de ANOVA. Não houve efeito significativo na atitude e na intenção de compra (p
>.05), que teve média semelhante em todos os cenários, conforme a tabela 2. Um teste post-hoc
mostrou que a diferença na intenção de compra entre os cenários de produção no Brasil e na China foi
quase significativa (p = .08), porém as diferenças entre Brasil e Itália e Brasil e Austrália não (p = .73 e
p = .34, respectivamente).
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Tabela 2 – Efeito país de origem na atitude e intenção de compra
Médias de Resposta por País

Brasil

China

Itália

Austrália

Efeito do país de origem na atitude em relação a roupas de tecido ecoinovador (p >,05)

5,5

5,1

5,5

5,4

Efeito país de origem na intenção de compra de roupas com tecido ecoinovador (p >,05).

4,4

3,6

4,2

4,1

Já a atitude em relação ao produto eco-inovador apresenta diferença estatisticamente
significativa entre os grupos de gênero (p < ,01), em que a atitude das mulheres em relação ao produto
eco-inovador (M = 5,59) foi maior que a dos homens (M = 5,02). Com relação à intenção de compra,
não há diferença significativa (p = ,33) entre as respostas de homens e mulheres, o que quer dizer que o
gênero parece não interferir na intenção de compra de um produto eco-inovador. Já na intenção de
compra de produtos verdes em geral, existe diferença significativa entre os grupos (p = ,068) se
considerarmos p< 0,1. Esse resultado se deu, pois uma das três questões foi significativa (GPI2 - p =
0,02), indicando que no "próximo mês" as mulheres considerarão trocar para outras marcas por motivos
ecológicos (M = 4,63) mais que os homens (M = 3,79).
A atitude em relação à compra de produtos verdes mostrou significância no teste ANOVA (p <
,05). Nesse caso, pode-se dizer que as mulheres gostam mais da ideia de comprar produtos ecológicos
(M = 6,25) que os homens (M = 5,42); acham uma boa ideia a compra de produtos verdes, com média
(M = 6,47) maior que a dos homens (M = 5,84); e, têm uma postura mais favorável em relação à versão
verde de um produto (M = 6,34) em relação aos homens (M = 5,55). Embora haja essa diferença
significativa estatisticamente entre os grupos, ambos mostram atitudes favoráveis em relação à compra
verde.
Com relação à atitude em relação ao Brasil, nenhuma das afirmações teve diferença
significativa entre as respostas dos respondentes, indicando uma atitude positiva em relação ao Brasil,
com médias variando de 4,91 a 5,81.
A média geral de intenção de compra (M = 4,1) foi significativamente inferior (t = -8,4; p <
,001) à da atitude em relação às roupas de tecido eco-inovador (M = 5,4). De maneira semelhante, a
intenção de comprar verde (M = 4,4), medida mais geral sobre comportamento eco-inovador, foi
signficativamente inferior (t = -10,8; p < ,001) que a atitude em relação às compras verdes (M = 6,1).
Isso mostra que o consumidor, apesar de gostar da ideia de haver oferta de produtos eco-inovadores
não está tão interessado em adquiri-los.
A média da atitude em relação ao Brasil foi 5,4, média significativamente superior ao ponto
médio da escala (t = 12,1; p < ,001), demonstrando que os participantes desta pesquisa gostam de seu
país. Através de regressão linear conduzida apenas com as respostas dos participantes do cenário de
roupas produzidas no Brasil, verificou-se que não há relação direta entre a atitude em relação ao país e
a atitude em relação às roupas eco-inovadoras produzidas no mesmo (t = 0,71; p > .05), contrariando
expectativas geradas através da revisão de literatura.
Também foi testada a relação entre intenção de comprar verde e intenção de compra das roupas
eco-inovadoras descritas no estudo. Os resultados da regressão linear mostraram que existe uma relação
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direta e significativa entre essas duas intenções de compra (F (1, 109) = 70,7; t = 8,4; p < ,001), ou seja,
quanto maior a intenção de comprar verde, maior a intenção de comprar roupas eco-inovadoras.
Foi realizada também uma análise de regressão linear múltipla, para identificar as relações
existentes entre a intenção de compra do produto eco-inovador (variável dependente) e as demais
variáveis independentes (atitude em relação ao produto eco-inovador, intenção de compra de produtos
verdes em geral, atitude em relação a produtos verdes em geral, e idade), conforme a tabela 3.
Pode-se afirmar que existe um bom ajuste do modelo, em que 63,1% da variabilidade é
explicada pelo modelo (R2=0,631). Observamos na tabela 3 que quanto maior a atitude em relação ao
produto eco-inovador e a intenção de compra de produtos verdes em geral, maior a intenção de compra
do produto eco-inovador.
Tabela 3 - Regressão linear da intenção de compra do produto eco-inovador.
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T

B

Std. Error

Beta

(Constant)

-,958

,748

ATITUDE

,757

,106

GREEN_PI

,494

ATITUDE_GPI
IDADE

Model

Sig.

-1,281

,203

,518

7,119

,000

,068

,507

7,297

,000

-,101

,114

-,072

-,890

,376

-,018

,014

-,077

-1,272

,206

Assim, conforme esperado a partir da teoria do comportamento planejado (AJZEN, 1991),
encontrou-se evidências da relação positiva entre atitude em relação às roupas eco-inovadoras e
intenção de compra das mesmas (F (1, 109) = 80,4; t = 9,0 p < ,001), e ainda entre atitude em relação a
compras verdes e intenção de comprar verde (F (1, 109) = 38,2; t = 6,2; p < ,001).

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados do segundo estudo mostram que, para esta amostra, o país no qual uma roupa de
tecido eco-inovador é produzida não influencia na atitude e na intenção de compra do consumidor.
Diferente do que foi visto na literatura (MANRAI; MANRAI, 1993, RUBERA et al., 2011), a
influência da imagem de um país na intenção de compra não foi verificada. Ou seja, não foi verificado
que um país com uma imagem positiva para o consumidor (nesse caso a Itália era a referência de um
país com boa qualidade na produção de roupas) influencie o aumento na intenção de compra.
O país de origem pode ser um atributo extrínseco e um fator importante na escolha de produtos
não tão conhecidos dos consumidores (MAHESWARAN, 1994). Porém, nesse caso, o país de origem
não foi um fator determinante na atitude e na intenção de compra dos produtos eco-inovadores pelo
consumidor, mesmo que estes não estejam muito difundidos no mercado consumidor brasileiro. Nesse
caso, a avaliação positiva atribuída pode ser resultado de um aumento de consciência dos consumidores
em relação ao meio ambiente, ou seja, ao fator intrínseco do produto, o seu potencial ecológico.
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Outra razão pela falta de influência do país de origem pode ser o fato de diversas empresas já
optarem por uma produção pulverizada, no intuito de reduzir seus custos. A indústria têxtil também já
se encontra nesse tipo de movimento, onde uma peça de roupa é desenhada em um país, seu tecido vem
de outro e a produção se localiza em um terceiro local. Essa característica híbrida de certos produtos
pode, por vezes, confundir a mente do consumidor sobre qual a real origem desse produto, conforme
afirmação de Saunders (2010).
Sobre as diferenças entre os países, Han (1989) afirmou que quanto maiores essas diferenças
percebidas pelo consumidor, maior é o efeito de país de origem. Tais efeitos se mostram mais intensos
e negativos quando comparados produtos de países industrializados e produtos de países em
desenvolvimento. Contudo, ao comparar Brasil e China, países em desenvolvimento, e Itália e
Austrália, países já desenvolvidos, como influenciadores da intenção de compra, esse efeito não se
mostrou efetivo. Ainda que, se considerarmos p<0,1, a intenção de compra de produtos chineses é
menor que de produtos brasileiros.
Não se verificou, portanto, uma atitude diferente dos consumidores pesquisados quando
comparado um produto eco-inovador nacional e um produto eco-inovador de um país citado como de
pior em qualidade (China), de melhor em qualidade (Itália) e neutro em qualidade (Austrália).
Nesse sentido, Giraldi e Ikeda (2009) identificaram que além das crenças sobre países, a
intenção de compra pode ser afetada por razões como características dos consumidores e dos produtos.
Ou seja, os consumidores pesquisados têm percepções positivas em relação aos produtos ecoinovadores, independente do país de origem.
Um dos fatores que afetam as características dos consumidores é o gênero (GIRALDI, 2006).
Na amostra estudada, as mulheres têm atitudes mais positivas em relação aos produtos com apelos
ambientais, confirmando o estudo de Kruter et al. (2012). Porém, essa diferença de gênero não se
confirma quando se trata de intenção de compra para o produto eco-inovador. A intenção de compra é
influenciada tanto pela atitude em relação ao produto eco-inovador como pela intenção de compra de
produtos verdes em geral.
Outro resultado interessante é que os participantes da pesquisa são jovens, com média de idade
31 anos, e de alto nível educacional, pois 49% já eram formados em um curso de pós-graduação, 11%
eram estudantes de pós-graduação, 38% estavam cursando ou já tinham concluído o ensino superior.
Esse resultado é corroborado por pesquisas que comprovam que quanto maior o nível educacional
menor o preconceito com relação aos produtos estrangeiros (ANDERSON; CUNNIGHAM, 1972,
WALL et al., 1988, GOOD; HUDDLESTON, 1995). O estudo de Jansson et al. (2010) verificou que
pessoas mais jovens também estão mais abertas para a adoção de eco-inovações.
A escolha por um produto com apelo ecológico pode estar mais estreitamente vinculada às
características tanto intra-firma, do produto ou do processo de produção (PUJARI, 2006), quanto extrafirma, como institucional, econômico, social e cultural (BANSAL; CLELLAND, 2004), do que às do
país onde esse produto foi produzido. A marca também pode ser outro fator relevante na escolha por
uma roupa, conforme destacado por um dos entrevistados na fase qualitativa. Dentre os determinantes
do comportamento de compra verde pode-se encontrar uma motivação egoísta, de satisfazer as
necessidades pessoais (KOLLMUSS; AGYEMAN, 2002) ou ao avanço de padrões sustentáveis de
consumo, promovido por meio de influências culturais e de situação (ZABEL, 2005).
Mesmo não havendo relação direta entre a atitude em relação ao país e a atitude em relação às
roupas eco-inovadoras produzidas no mesmo, encontrou-se que os participantes desta pesquisa gostam
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de seu país, ou seja, os consumidores brasileiros pesquisados tem uma atitude positiva com relação ao
Brasil. Nesse aspecto, essa constatação para o caso da atitude em relação às roupas de tecido ecoinovador é diferente de outros trabalhos brasileiros que identificaram uma avaliação negativa dos
filmes e vinhos brasileiros quando comparados aos estrangeiros (CHONG, 1993; AYROSA, 1991).
Esses resultados encontrados são relevantes do ponto de vista da gestão das indústrias do setor têxtil, a
partir do momento em que o Brasil é um país com um mercado consumidor que vem crescendo e
aumentando seu poder de compra. Ainda, ressalta-se que as empresas que fazem parte da cadeia do
setor têxtil, que realizam investimentos no desenvolvimento de fibras ecológicas podem se favorecer
desse tipo de resultado, bem como os produtores de algodão orgânico. Ou seja, o fato dos
consumidores terem atitude favorável pelas roupas brasileiras feitas com tecidos eco-inovadores pode
estimular que uma cadeia industrial, preocupada com os impactos com o meio ambiente, possa se
desenvolver. A Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, em suas diversas ações tem influenciado
esse movimento na indústria brasileira, isso reflete que a sustentabilidade no setor seja tema de diversos
eventos de moda e que sejam apoiados movimentos como o “Retalho Fashion” de iniciativa do
Sinditêxtil SP (ABIT, 2012).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo investigou a atitude e intenção de compra de produtos eco-inovadores (roupas feitas
de tecido eco-inovador) e a influência do país de origem em relação a um produto eco-inovador, uma
vez que a eco-inovação pode ser a saída para aliar os cuidados com o meio ambiente e a manutenção da
lucratividade das empresas, assim como para resolver o impasse entre consumo excessivo e a
preocupação com os recursos ambientais.
Os resultados mostram que existe uma atitude positiva das pessoas em relação ao produto ecoinovador, assim como existe a intenção de compra do produto, porém esta com uma média inferior à
média das atitudes. Com relação a produtos verdes em geral, a intenção de compra também tem uma
magnitude menor que as atitudes, porém ambas apresentam médias favoráveis. Verificou-se que as
mulheres têm atitudes mais positivas que os homens e geralmente suas respostas apresentam médias
maiores.
A intenção de compra do produto eco-inovador depende dessa atitude em relação ao produto
específico e à intenção de compra de produtos verdes em geral. Esse resultado é bastante positivo, pois
se os consumidores exibirem bom nível de consciência ecológica e mostrarem a intenção para a compra
de eco-inovações, a demanda para esses produtos pode aumentar e as empresas vão ficar mais
fortemente motivadas para adotar o conceito de eco-inovação nas suas operações (CHAN, 2001).
Porém, apesar da literatura apresentar uma série de estudos que indicariam influência do país de
origem na percepção dos consumidores (ANDERSEN; CHAO, 2003; FUNK et al., 2010; CHONG,
1993; AYROSA, 1991), não houve diferença significativa sobre a influência do país de origem na
amostra estudada. A presente pesquisa aponta que, no caso de uma eco-inovação em roupas, tal
exaltação de produtos importados pode não surtir efeito algum junto aos consumidores. Tal resultado
pode ser atribuído à internacionalização da produção, fato que acaba deixando as pessoas em dúvida
sobre a real origem dos produtos. Para alguns produtos, esse atributo pode não ser tão importante para a
sua diferenciação no mercado.
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De maneira geral, o interesse dos consumidores pelos produtos eco-inovadores têm mais relação
com as características dos produtos e dos consumidores do que com fatores externos, como por
exemplo, o país de origem do mesmo. Patterson e Tai (1991), estudando a influência do país de origem
na indústria de vestuário com consumidores na Austrália identificaram que havia uma leve tendência à
indústria nacional, mas que a importância do país de origem não seria tão forte quanto outros estudos
haviam indicado. Outros fatores como preço e design provavelmente acabam tendo um peso maior na
hora da compra.
Uma das limitações deste estudo foi a amostra utilizada, que não é representativa da sociedade
brasileira, principalmente em termos de nível de educação. Como os estudos foram conduzidos com
pessoas que as pesquisadoras conheciam, boa parte dos participantes eram alunos e ex-alunos de pósgraduação, o que não condiz com a realidade da população brasileira, que, de acordo com a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2011, tinha, em média, 7,3 anos de estudo, tempo insuficiente para concluir o
ensino fundamental.
Outra limitação é a falta de aleatoriedade na atribuição do tratamento experimental aos
participantes da pesquisa, o que, de acordo com Shadish et al., (2002), faz com que o pesquisador
precise considerar possíveis explicações alternativas para os resultados do estudo, uma vez que a os
grupos de participantes podem apresentar diferenças não aleatórias que venham a influenciar os efeitos
encontrados. Contudo, em virtude de não existirem estudos que relacionem os temas de efeito país de
origem e intenção de compra de produto eco-inovador, essa pesquisa é um esforço inicial para que
outros estudos possam explorar os temas desta pesquisa através de experimentos com aleatoriedade de
tratamento e que explorem outros contextos.
Com isso, como sugestão para futuras investigações, seria interessante um estudo que testasse a
relação entre a intenção de compra e a compra, efetivamente. Assim seria possível ver se há essa
diferença, viabilizando a discussão sobre eco-inovações em produtos brasileiros e comparar com outras
categorias para ver se os resultados seriam similares.

REFERÊNCIAS
ABIT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS TÊXTEIS. Relatório de Atividades, 2012.
Disponível em: <http://www.abit.org.br/conteudo/informativos/relatorio_ atividades/relatorio_abitbx2012.pdf>.
Acesso em: 26/04/2013.

ANDERSEN, P.H.; CHAO, P. Country-of-origin effects in global industrial sourcing: toward an
integrated framework. Management International Review, v. 43, n. 4, p. 339-360, 2003.
ANDERSON, W.T.; CUNNINGHAM, W.H. Gauging foreign product promotion. Journal of
Advertising Research, v. 12, n. 1, p. 29-34, 1972.
AJZEN, I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision
Processes, v. 50, p. 179-211, 1991.
AYROSA, E.A. As percepções de filmes brasileiros e estrangeiros: uma investigação entre
universitários. 1991. 145f. Dissertação (Mestrado em Administração). UFRJ/COPPEAD, Rio de
Janeiro, 1991.
XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

BAGOZZI, R.P. Attitude formation under the teory of reasoned action and a purposeful behavior
reformulation. British Journal of Social Psychology, v. 25, p. 95-107, 1986.
BANSAL, P.; CLELLAND, I. Talking trash: Legitimacy, impression management, and unsystematic
risk in the context of the natural environment. Academy of Management Journal, n. 47, v.1, p. 93–
103, 2004.
CHANG, R. Y. K. Determinants of Chinese Consumers’ Green Purchase Behavior. Psychology &
Marketing, v. 18, n. 4, p. 389-413, 2001.
CHONG, A.M.R.V. Influência do país de origem na avaliação de vinhos importados. 1993. 191f.
Dissertação (Mestrado em Administração). UFRJ/COPPEAD, Rio de Janeiro, 1993.
CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Têxtil e Confecção: inovar, desenvolver e
sustentar. Brasília: CNI/ABIT, 2012. 74 p. (Cadernos setoriais rio+20)
DICKSON, M.A. Utility of no sweat labels for apparel consumers: profiling label users and predicting
their purchases. Journal of Consumer Affairs, v. 35, p. 96-119, 2001.
DICKSON, M.A.; LITTRELL, M.A. Consumers of clothing from alternative trading organizations:
societal attitudes and purchase evaluative criteria. Clothing and Textiles Research Journal, v. 15, p.
20- 33, 1997.
ENGEL, J.; BLACKWELL, R.D.; MINIARD, P.W. Consumer behavior, 8ed. Orlando: The Dryden
Press, 1995.
EUROMONITOR. From Fibre to Store: developments in the apparel and household textiles market.
Market research for the retailing industry, EUROMONITOR, 2012.
EUROPEAN COMISSION. Eco-Innovation. Diponível em: <http://ec.europa.eu/envir onment/ecoinnovation/about/index_en.htm>. Acesso em: 18/11/2012.
FAUCHEUX, S.; HUE, C.; NICOLAÏ, I. L'éco-innovation: une opportunité pour l'avenir du
développement durable ? Quelques éléments de bilan et de prospective aux niveaux européen et
international. Les Ateliers de L’éthique, v.1, n.2, p. 41-56, 2006.
FUNK, C.A.; ARTHURS, J.D.; TREVIÑO, L. J.; JOIREMAN, J. Consumer animosity in the global
value chain: The effect of international production shifts on willingness to purchase hybrid products.
Journal of International Business Studies, v. 41, p. 639-651, 2010.
GIRALDI, J. A influência dos valores pessoais dos consumidores no efeito país de origem: um
estudo com eletrodomésticos chineses. 2006. 226f. Tese (Doutorado em Administração). Universidade
de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, São Paulo, 2006.
GIRALDI, J.; CARVALHO, D. A importância da imagem do país de origem na internacionalização de
produtos brasileiros. Caderno de Pesquisas em Administração, v. 11, n. 4, p. 43-57, 2004.
GIRALDI, J.; IKEDA, A. Personal values and the ‘country-of-origin effect’: the moderating role of
consumers’ demographics. International Journal of Consumer Studies, v. 33, p. 309-315, 2009.
GOOD, L.K.; HUDDLESTON, P. Ethnocentrism of Polish and Russian consumers: are feelings and
intentions related? International marketing Review, v. 12, n. 3, p. 35-48, 1995.
XV ENGEMA 2013

16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

GOSWAMI, P. Is the urban Indian consumer ready for clothing with eco-labels? International
Journal of Consumer Studies, v. 32, p. 438-446, 2008.
HALILA, F.; RUNDQUIST, J. The development and market success of eco-innovations: A
comparative study of eco-innovations and “other” innovations in Sweden. European Journal of
Innovation Management, v. 14, n. 3, p. 278-302, 2011.
HOLZWARTH, M.; JANISZEWSKI, C.; NEUMANN, M. M. The influence of avatars on online
cosumer shopping behavior. Journal of Marketing, v. 70, p. 19-36, 2006.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br.>. Acesso em: 14/01/2013.
JANSSON, J.; MARELL, A; NORDLUND, A. Green consumer behavior: determinants of curtailment
and eco-innovation adoption. Journal of Consumer Marketing, v. 27, n. 4, p. 358-370, 2010.
KABADAYI, S.; LERMAN, D. Made in China but sold at FAO Schwarz: country of origin effect and
trusting beliefs. In: COLLOQUE ETIENNE, 11, Saint- Etienne, 2008. Anais… Thil, p. 1-36.
KOLLMUSS, A.; AGYEMAN, J. Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the
barriers to proenvironmental behavior? Environmental Education Research, v.8, n.3, 2002.
KRUTER, G.E.; BARCELLOS, M.D.; SILVA, V.S. As atitudes dos consumidores em relação ao
plástico verde. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GeAS, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 22
– 50, 2012.
MAHESWARAN, D. Country of origin as a stereotype: effects of consumer expertise and attribute
strength on product evaluations. Journal of Consumer Research, v. 21, n. 2, p. 354-365, set. 1994.
MANRAI, L.A.; MANRAI, A.K. Positioning European country as brands in a perceptual map: an
empirical study of determinants of consumer perception and preference. Journal of Euromarketing,
v. 2, n. 3, p. 101-29, 1993.
MARTIN, I.; EROGLU, S. Measuring a multi-dmensional construct: country image. Journal of
Business Research, 28, p. 191-210, 1993.
NAGASHIMA, A. A comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products. Journal of
Marketing, v. 34, Jan, p. 68-74, 1970.
PATTERSON, P.; TAI, S-K. Consumer Perceptions of Country of Origin in the Australian Apparel
Industry. Marketing Bulletin, v. 2, Artigo 4, p.31-40, 1991.
PORTER, M.E., VAN DER LINDE, C. Green and competitive: ending the stalemate. Harvard
Business Review, September–October, 120–133, 1995.
PUJARI, D. Eco-innovation and new product development: understanding the influences on market
performance. Technovation, v. 26, p. 76–85, 2006.
ROTH, M.S.; ROMEO, J.B. Matching product category and country image perception: framework for
managing country of origin effects. Journal of International Business Studies, p. 477-497, 1992.

XV ENGEMA 2013

17

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

RUBERA, G.; ORDANINI, A.; GRIFFITH, D.A. Incorporating cultural values for understanding the
influence of perceived product creativity on intention to buy: An examination in Italy and the US.
Journal of International Business Studies, v. 42, p. 459–476, 2011.
SAUNDERS, S. G. Consumer-generated media and product labelling: designed in California,
assembled in China. International Journal of Consumer Studies, v. 34, p. 474-480, 2010.
SHADISH, W. R.; COOK, T. D.; CAMPBELL, D. T. Experimental and quasi-experimental designs
for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin Company, 2002.
WALL, M.; HESLOP, L.; HOFSTRA, G. Male and female viewpoints of countries as producers of
consumers goods. Journal of International Consumer Marketing, v. 1, n. 1, p. 1-26, 1988.
ZABEL, H. A model of human behavior for sustainability. International Journal of Social
Economics, v. 32, n. 5, 2005.

XV ENGEMA 2013

18

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MEIO ACADÊMICO: MÉTODOS E
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DO MARCO
LEGAL DO SETOR
Layon Carlos Cezar
– Universidade Federal de Viçosa - MG
layoncezar@gmail.com
Telma Regina da Costa Guimarães Barbosa
Universidade Federal de Viçosa – MG
telma@ufv.br
Maria Cecília Teixeira Reis
Universidade Federal de Viçosa - MG
mcecilia.teixeirareis@gmail.com
Fortunato da Fonseca Júnior
Universidade Federal de Viçosa - MG
fonseca.fortunato@gmail.com

Resumo: Esse artigo objetiva analisar o panorama da produção científica nacional a respeito dos resíduos sólidos na área da
administração, a partir da sanção da Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS).
Acredita-se que os estudos obtiveram maior robustez a partir da criação da referida Lei que trouxe inúmeros desafios para
os municípios e novos debates científicos para o setor. Para efetivação deste estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica no
portal eletrônico de indexação de artigos: SPELL. A análise foi realizada por meio de técnicas de bibliometria e metanálise.
Os principais resultados apontam para baixa concentração de artigos embasados na PNRS, levando a pressupor, que a
política pode estar enfrentando problemas quanto ao seu processo de implementação. A conclusiva deste estudo direcionase para a visão de que novos debates científicos poderão ganhar maior solidez ao passo que a PNRS for implementada com
eficiência ao longo do tempo.
Palavras-Chave: Resíduos Sólidos; Políticas Públicas; Gestão Ambiental; Reciclagem; Logística Reversa.
Abstract: This article aims to analyze the landscape of national scientific production regarding about the solid waste
management after the enactment of Law 12,305 that sanctioned the Solid Waste National Policy (PNRS). It is believed that
the studies had greater robustness from the creation of the law that has brought many challenges for municipalities and new
scientific debates for the sector. For realization of this study was held bibliographical research in the electronic portal of
indexing articles SPELL. The analysis was performed by means of bibliometric techniques and meta-analysis. The main
results point to a low concentration of articles grounded in PNRS, leading to assume that the policy may be facing problems
regarding its implementation process. The conclusion of this study shows the view that new scientific debates can gain
greater strength whereas the PNRS is implemented efficiently over time.
Key-words: Solid Waste, Public Policy, Environmental Management, Recycling, Reverse Logistics.
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1.

Introdução
A problemática envolvendo o lixo tornou-se recorrente em muitos países. A busca por
iniciativas que reduzam o volume do lixo produzido visa direcionar a sociedade civil e o setor público,
a criarem mecanismos onde o lixo possa vir a ser tratado como resíduo e assim receba a destinação
adequada. Entre as dificuldades encontradas, está a questão sobre o consentimento dos governantes
para entender a questão dos resíduos sólidos como política pública e da sociedade em adequar seus
padrões de consumo em prol da sustentabilidade.
No rol das iniciativas desenvolvidas, destaca-se no Brasil, a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, que desde 2010 estabeleceu as diretrizes voltadas
especificamente para o setor. A implementação da PNRS encontra-se em curso, porém acredita-se que
muitos municípios brasileiros estão criando planos para a gestão dos resíduos, seja de forma individual
ou isolada. Além desta iniciativa, a política concede oportunidades e incentivos para o surgimento de
cooperativas e de associações de catadores de material reciclável como forma de alimentar as empresas
pelo sistema conhecido como logística reversa e promover alternativas de trabalho e de renda a grupos
que muitas vezes encontram-se marginalizados no mercado de trabalho.
Com a criação da referida Lei vigora-se um marco legal até então inexistente para o setor.
Acredita-se que no campo acadêmico as pesquisas ganharam nova conotação, uma vez que começaram
a englobar aspectos da PNRS para análise e consequentemente tornando-se alicerce para construção de
artigos científicos nesta temática. Nesta premissa e reforçando a importância de publicações para
consolidação deste campo de estudo, o objetivo deste trabalho é apresentar um panorama da produção
científica em periódicos científicos das áreas de administração, ciências contábeis, turismo e economia
a partir da criação da Lei nº 12.305, no período de 2010 até janeiro de 2013.
Na primeira parte do estudo buscou-se o delineamento teórico a respeito da problemática do
lixo e suas possíveis alternativas, complementando sobre a questão dos resíduos sólidos enquanto
política pública brasileira. Posteriormente foram apresentados os procedimentos metodológicos e a
investigação realizada. Por fim, na conclusão foram sintetizados alguns aspectos, levantando
possibilidades e sugestões para novos estudos.
2.
2.1

Revisão Bibliográfica
A Problemática do Lixo e suas Possíveis Alternativas
A questão do lixo no Brasil vem enfrentando uma série de desdobramentos ao longo dos anos,
perante a dificuldade governamental em articular políticas públicas eficientes para o setor.
Complementarmente problemas como a falta de conhecimento da sociedade sobre os impactos dos
resíduos ao meio ambiente e sobre suas formas adequadas de destinação, configura-se entre as
dificuldades em se trabalhar tal área no país. Considerando que há divergência da sociedade em
compreender as particularidades a respeito dos resíduos sólidos, torna-se imperativo aqui recorrer a um
delineamento teórico a respeito de alguns conceitos.
Inicialmente remete-se a diferenciação a respeito de lixo e de resíduos sólidos, uma vez que há
dificuldade por entendê-las. De acordo com Demajorovic (1995) o lixo tal como é entendido pela
maioria da população, representa uma nomenclatura ultrapassada uma vez que o que realmente é lixo
atualmente é responsável por graves problemas ambientais, pois é apenas descartado, e o que é resíduo
sólido constitui algo com alto valor econômico agregado, uma vez que pode ser reaproveitado no
processo produtivo. Para Silva e Cândido (2012) os materiais que são entendidos como lixos
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representam aquilo que não tem utilidade para a coletividade e necessitam ser depositados em áreas
distantes dos centros urbanos. Os autores ressaltam que o descarte destes materiais não obteve
tratamento necessário ao longo do tempo, uma vez que são eliminados em áreas como os “lixões a céu
aberto”, culminando em graves consequências ao meio ambiente e a saúde pública.
Souza (2000) destaca que devido ao aumento considerável da produção de resíduos ao longo
dos anos e ao fato de que o consumo não pode ser evitado, a alternativa da reciclagem passa a ser
levantada. No entanto, como salientado por Besen (2006) para que a sociedade assuma um novo perfil
frente às questões sobre reciclagem é preciso inicialmente a ampla mudança nos padrões de produção e
de consumo. As empresas devem estimular a produção a partir de matéria-prima reciclada, e os
consumidores devem se inteirar sobre as formas de destinação dos resíduos, bem como assumirem
padrões sustentáveis de consumo.
Como grande parte dos resíduos podem ser reciclados, empreendimentos voltados para este
trabalho, merecem destaque uma vez que além de promoverem a limpeza urbana, são responsáveis por
construir alternativas de trabalho e renda aos trabalhadores. Destacam neste campo as cooperativas e as
associações de catadores de materiais recicláveis, que desempenham não só atividade econômica, mas
também atividade social. De acordo com Martins (2006) para que as cooperativas possam exercer o
papel enquanto recicladores dos materiais, elas devem articular com diversos grupos visando não só a
aceitação, mas o apoio frente aos grupos de interesse.
A reutilização do material já produzido oferece a possibilidade de desenvolver ações que
venham a otimizar o uso dos resíduos originados, permitindo a logística reversa, ou seja, restituindo os
resíduos à condição de reaproveitamento em outros ciclos produtivos, em prol de não gerar rejeitos
(MARCHI, 2011). A logística reversa é um mecanismo “que recupera produtos, reintegrando-os aos
ciclos produtivos e de negócios” (MARCHI, 2011, p.19). De acordo com Moretti, Lima e Crnkovic
(2011) tal mecanismo está além das preocupações de clientes e fornecedores, uma vez que representa
um instrumento de gestão ambiental, voltado para minimização de problemas causados pelos resíduos.
Os autores ainda destacam que existem dois grupos básicos ligados a logística reversa: o primeiro de
caráter ecológico (como ONG`s, associações e cidadãos) e o outro de caráter governamental
(legislação, incentivos fiscais e outros beneficiados).
A logística reversa, assim como outros mecanismos, possibilita mudanças no perfil das
organizações e da sociedade de forma geral, uma vez que estão sendo incluídos no dia-a-dia, princípios
de sustentabilidade por meio da conscientização ecológica. O consumo exacerbado, de certa forma tem
influenciado o aumento no volume de resíduos sólidos, no entanto, os novos hábitos de consumo
incorporados atualmente pela sociedade tendem a alcançar alguns pontos, como salientado por
Demajorovic (1995), com a redução do consumo de recursos naturais, de material e energia, redução da
poluição decorrente do processo de produção e consequentemente a redução do volume de resíduos.
Sendo assim, nota-se que alternativas estão sendo desenvolvidas para a utilização de resíduos
que podem ser reciclados. Porém o que é caracterizado como lixo e não pode ser utilizado, deve ter
destinação adequada, preferencialmente, nos aterros sanitários. A criação de aterros é de
responsabilidade dos gestores públicos, porém para que se construam mecanismos mais adequados às
realidades dos estados e dos municípios, torna-se necessária a participação da sociedade civil
participando efetivamente na elaboração e na implementação de políticas públicas para o setor. Ao
governo, cabe a criação de canais institucionais de participação entre sociedade e estado (DAGNINO;
TATAGIBA, 2007).
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2.2

A Questão dos Resíduos Sólidos Brasileiros Enquanto Política Pública
No Brasil, a questão dos resíduos sólidos sempre esteve atrelada a uma das áreas do saneamento
básico. Além dos resíduos sólidos, o setor de saneamento básico é responsável pelas áreas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Porém, como salientado por Barroso
(2007) a questão dos resíduos sólidos não se encontra entre as prioridades de investimentos do Governo
Federal. A Constituição Federal de 1988 enfatiza a legislação das águas como dever do Estado, sendo
os resíduos sólidos um dos aspectos incluídos na legislação (BARROSO, 2007).
Somado ao crescimento desordenado de algumas cidades brasileiras e a ausência de políticas
públicas eficientes, a produção de resíduos sólidos vem crescendo de forma descompassada. Dados da
Abrelpe (2011) retratam que a geração dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil registrou crescimento
de 1,8%, de 2010 para 2011, tal percentual é superior à taxa de crescimento populacional urbano do
país, que no mesmo período foi de 0,9%.
Frente ao cenário desolador quanto à gestão dos resíduos sólidos no Brasil, após 20 anos no
congresso, a problemática ganhou ares de política pública. Como salientado por Souza (2006) as
políticas públicas, podem ser entendidas como conjunto de medidas e ações desenvolvidas pelos
governantes visando atender demandas específicas da sociedade. Assim a Lei n° 12.305/2120 passa a
instituir a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Seu conteúdo está orientado sobre
princípios, objetivos, instrumentos econômicos aplicáveis, gestão integrada e responsabilidade dos
geradores e do poder público.
Em relação aos princípios destaca-se a noção de prevenção quanto a produção dos resíduos e a
precaução quanto a destinação adequada dos mesmos. Destaca-se ainda a penalização ao poluidor e a
responsabilização dos infratores, a cooperação que pode ser estabelecida entre municípios, a
responsabilidade compartilhada e o sistema de informações destinado a reunir informações a respeito
da gestão dos resíduos sólidos em vários municípios.
Atentando que entre as metas está eliminar os lixões até 2014, a PNRS possui vários
instrumentos necessários para consolidação. Entre eles destacam-se os planos de resíduos sólidos, que
devem ser elaborados pelos estados e ou municípios, para acesso aos recursos da união.
Complementarmente a coleta seletiva e os sistemas de logística reversa também se destacam como
instrumentos, uma vez que incentivam a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Destaca-se também a
cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado visando o continuo desenvolvimento
de pesquisas em prol de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem,
reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos (BRASIL,
2010).
A respeito da gestão integrada, a Lei n° 12.305/2010 destaca que é de responsabilidade do
Distrito Federal e dos municípios organizarem alternativas em que a gestão dos resíduos sólidos possa
ser explorada. Cabe ao Estado o controle e a fiscalização das atividades dos geradores de resíduos,
sujeitos a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).
A responsabilidade deve ser compartilhada entre o setor público, o setor privado e os demais
envolvidos no processo. Aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes cabe o
investimentos em produtos cujo material criado tenha condição de ser reciclado, contenha informações
que incentivem a reciclagem e que possam ser coletados pelo sistema da logística reversa. A
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responsabilidade cabe também aos proprietários de empresas que fornecem materiais para a confecção
de embalagens.
Em relação aos instrumentos econômicos, o poder público tem a opção por criar linhas de
financiamento e medidas indutoras para atender as iniciativas de prevenção e de redução quanto a
geração de resíduos sólidos, implantação de infra-estrutura adequada para o tratamento dos resíduos em
cooperativas e associações de catadores e desenvolvimento de projetos e pesquisas que visem
alternativas para a diminuição e a correta destinação dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Enfatiza-se
que os consórcios públicos, regulamentados na Lei n° 11.107/2005, têm prioridades quanto aos
incentivos fiscais que podem ser concedidos pelo Governo Federal.
Dessa forma, a criação da PNRS é preponderante para a questão dos resíduos sólidos, uma vez
que até sua sanção não existiam mecanismos específicos para o assunto. Marchi (2011) destaca que a
PNRS é um instrumento impulsionador de novas diretrizes permitindo a ampliação quanto a
visibilidade das ameaças ambientais provenientes do descarte inconsciente dos resíduos sólidos.
Como salientado entre as metas da PNRS está eliminar os lixões a céu aberto até 2014. Tal
medida tornou-se emergencial, uma vez que os números são alarmantes. De acordo com a Pesquisa de
Saneamento Básico (2008), em 2008 50,8% do destino final dos resíduos foram os lixões a céu aberto.
As demais formas de destinação dos resíduos sólidos encontram-se dispostas na Tabela 1, por unidade
de destino dos mesmos.
Tabela 1 - Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos
Destino final dos resíduos sólidos, por unidade de destino dos resíduos (%)
Ano
Vazadouro a céu aberto
Aterro controlado
Aterro sanitário
1989
88,2
9,6
1,1
2000
72,3
22,3
17,3
2008
50,8
22,5
27,7
Fonte: IBGE (2008).

A trajetória da PNRS está apenas no início e são muitos os desafios a serem enfrentados até sua
consolidação. Somente com o decorrer dos anos e o desenvolvimento das atividades, será possível
avaliar qualitativamente as ações desenvolvidas pelos estados e municípios. De acordo com
informações do IPEA (2012) a aprovação da lei que institui a política ocorre em um momento crítico
do desenvolvimento brasileiro, uma vez que há aumento nos padrões de consumo e consequentemente
no volume de resíduos. Cabe ao governo e a sociedade superar os empecilhos para que as iniciativas
sejam desenvolvidas e as metas possam ser alcançadas.
3.

Método de Pesquisa
Esta pesquisa consiste em um meta-estudo do tipo bibliográfico, de nível descritivo e
exploratório, uma vez que busca a identificação de aspectos ainda não explorados sobre o problema
formulado, no que tange a temática dos resíduos sólidos (VERGARA, 2006). No primeiro momento,
procedeu-se um estudo bibliométrico que consiste, segundo Vanti (2002), na aplicação de técnicas
estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de outros meios de comunicação
(análise quantitativa da informação). Gil (2006) destaca que a pesquisa bibliográfica tem por objetivo
analisar diferentes visões sobre determinado problema, fato este que pode ser engrandecido com novas
contribuições teóricas.
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Da base de dados do sistema de indexação, pesquisa e disponibilização de produção científica
SPELL (Scientific Periodicals Electronic Library) foram extraídos dos periódicos os artigos
selecionados para análise. Os critérios estabelecidos para busca centraram-se nos seguintes campos:
Palavra Pesquisada: Resíduos Sólidos / Pesquisado em: Palavra-Chave, Resumo e Título / Intervalo de
Busca: de janeiro de 2010 a janeiro de 2013 / Formato: Artigos e / Áreas: Administração,
Contabilidade, Economia e Turismo.
A partir da busca e seleção dos artigos, foram realizadas as leituras dos mesmos e analisado sob
a ótica da metanálise. De acordo com Luiz (2002, p. 409) a metanálise visa “extrair informação
adicional de dados preexistentes através da união de resultados de diversos trabalhos e pela aplicação
de uma ou mais técnicas estatísticas”. O autor ressalta ainda que tal método de análise engloba tanto
características quantitativas como qualitativas, permitindo a combinação de resultados de forma
independente, permitindo sintetizar resultados em busca de novas conclusões.
Visando facilitar a disposições dos dados neste trabalho, criou-se a caracterização de 16
variáveis para nomear os artigos selecionados, dessa forma A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13, A14, A15 e A16 referindo-se a cada trabalho.
4.

Análise da Produção Científica sobre Resíduos Sólidos
Os resultados foram apresentados, inicialmente, quanto às propriedades das publicações,
resultado do estudo bibliométrico, contemplando no Quadro 1, o título do artigo, autores, periódicos e o
estrato de classificação pela Qualis Capes/Web Qualis 2012.
Quadro 1 - Análise quanto ao título, autor, periódico e classificação
Artigo
Título
A1

Gestão de resíduos sólidos urbanos na cidade do Porto
(Portugal): um exemplo de prática sustentável?

A2

Resíduos sólidos em restaurante comercial: um estudo de
caso na cidade de Santos/SP

A3

A Logística Reversa como ferramenta para a
sustentabilidade: um estudo sobre a importância das
cooperativas de reciclagem na gestão dos resíduos
sólidos urbanos

A4

Fatores sociais, econômicos e demográficos associados à
geração de lixo domiciliar na cidade de Belo Horizonte

A5

O papel das cooperativas de reciclagem nos canais
reversos pós-consumo

A6

A análise de indicadores de sustentabilidade na
problemática de resíduos sólidos em Campina Grande –
PB
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Autor
Lívia Corrêa Silva;
Beatriz Costa Roza;
Régis Rathmann
Arnaldo Newton de
Aguiar Lafuente
Junior

Periódico
Revista de
Gestão Social e
Ambiental
Revista de
Tecnologia
Aplicada

Classificação

Jaqueline
Guimarães Santos

Reuna

B5

Reuna

B5

Revista de
Administração
de Empresas

A2

Marcelo Rezende
Pinto; Danielle
Ramos de Miranda
Pereira; Rodrigo
Cassimiro de
Freitas.
Maria Tereza;
Saraiva de Souza;
Mabel Bastos de
Paula; Helma de
Souza-Pinto
Minelle Enéas
Silva; Gesinaldo
Ataíde Cândido

B2

C

B5
Reuna
Continua..
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A7

Destinação irregular de resíduos de construção e
demolição (RCD) e seus impactos na saúde coletiva

A8

O programa de manejo diferenciado e reciclagem de
resíduos da Prefeitura de Belo Horizonte

A9

Cenário Mundial dos Resíduos Sólidos e o
Comportamento Corporativo Brasileiro Frente à
Logística Reversa

A10

Gestão de resíduos pós-consumo: avaliação do
comportamento do consumidor e dos canais reversos do
setor de telefonia móvel

A11

Gestão de resíduos sólidos domiciliares urbanos: o caso
do município de Marau-RS

A12

Gestão de Resíduos Sólidos no Setor de Refeição
Coletiva

A13

Impasses na constituição de mecanismo de mudança
climática: a experiência de uma empresa brasileira de
geração de energia elétrica proveniente do lixo.

A14

Gestão de serviços de limpeza urbana em cidades de
médio porte

A15

O gerenciamento de resíduos sólidos na região
metropolitana II do estado do Rio de Janeiro

A16

Uma análise do perfil ambiental do centro comercial em
Açailândia - MA/ BRASIL

João Alexandre
Paschoalin Filho;
Gustavo Silveira
Graudenz.
Renato de Oliveira
Moraes; Priscila
Maria Santiago
Pereira
Cristina Maria
Dacach Fernandez
Marchi
Sérgio Luiz do
Amaral Moretti;
Maria do Carmo
Lima; Luciana
Helena Crnkovic.
Jandir Francisco
Dal Piaz; Gabriel
Murad Velloso
Ferreira.
Margareth da Silva
Corrêa; Liséte
Celina Lange.
Maria Gracinda
Carvalho Teixeira.
Valderi Duarte
Leite; Susiene
Almeida de
Oliveira; Shiva
Prasad; Maria
Denise Ribeiro.
Lúcia Grando
Bulcão; Helton de
Assis Albano.
Adalgilza Silveira
Paé; Ismênia Maria
Duarte De Morais;
Dany Geraldo
Kramer Cavalcanti
e Silva; Geraldo
Barroso Cavalcanti
e Silva; Aurean de
Paula Carvalho;
Anésio Mendes de
Sousas; Felipe
César Marqus
Tupinambá.

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Perspectivas
em Gestão &
Conhecimento

B3

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Revista
Pretexto

B2

Organizações
& Sociedade

A2

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Revista de
Gestão Social e
Ambiental

B2

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).
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Pode-se inferir por meio da análise do título dos artigos, que há preocupação dos autores em
inserir a nomenclatura “resíduos sólidos”. Acredita-se que o uso inicial desta nomenclatura, pode
despertar o interesse tanto dos avaliadores, quanto dos futuros leitores, em um primeiro momento, além
de situar sobre o assunto central a ser explorado no artigo. Complementarmente, observou-se a
preocupação em relacionar a questão dos resíduos sólidos em locais (município, país) específicos, com
destaque no titulo das publicações de: A1, A2, A4, A8, A11, A14, A15 e A16. Tal iniciativa demonstra
o interesse dos autores em trabalharem com casos específicos explorando as iniciativas quanto à gestão
dos resíduos sólidos em determinados locais.
Em relação aos autores não foram observados frequências dos mesmos em mais de uma
publicação, o que retrata a heterogeneidade de autores nas publicações que dão ênfase a análise da
PNRS. Dessa forma, entende-se que o campo dos resíduos sólidos nas áreas de administração,
contabilidade, economia e turismo, ainda não têm como referência autores específicos, nos anos
referidos para análise. A temática ainda está dispersa entre vários autores o que pode dificultar a
solidificação de um referencial teórico para a construção de novos artigos.
Observa-se também a predominância das publicações na Revista de Gestão Social e Ambiental
(50%) e na Revista REUNA (18,8%). A Revista de Gestão Social e Ambiental é uma revista de caráter
interdisciplinar voltada para a publicação de pesquisas nas áreas de planejamento urbano e
regional/demografia. A Revista REUNA por sua vez, possui seu foco em publicações relacionadas a
administração e áreas afins. A análise mostra que há uma tendência em centralizar o tema resíduos
sólidos em periódicos específicos da área. Acredita-se que a difusão destes artigos em periódicos mais
abrangentes, com temáticas mais abertas, possa levar a disseminação do tema a outros campos
acadêmicos, estimulando maiores discussões e consequentemente aumento no número de artigos
publicados.
A partir da análise quanto aos periódicos, observou-se também que 56,3% dos artigos
publicados em periódicos de classificação B2 no Qualis Capes/Web Qualis 2012 (A1, A7, A8, A10,
A11, A12, A14, A15, A16); 18,8% em periódicos B5 (A3, A4, A6) e 12,5% em periódicos A2 (A5,
A13). Apesar da recente sanção da Lei nº 12.305/2010 acredita-se que o campo cientifico referente a
temática está sendo analisado sobre novas percepções, justificando o volume eminente de publicações
em periódicos classificados como B e A.
A partir desta análise inicial, torna-se imperativo, analisar os artigos quanto ao conteúdo
apresentado. Para o aprofundamento quanto ao conteúdo, destacou-se a partir da leitura dos artigos, no
Quadro 2, ano de publicação, a classificação do estudo quanto aos objetivos e os métodos utilizados
para coleta de dados.
Quadro 2 - Análise do ano de publicação e classificação do estudo
Ano de
Classificação do Estudo
Artigos
Publicaçao
(Objetivos)
2012
Descritiva
A1
2012
Descritiva/Exploratória/Transversal
A2
A3

2012

Descritiva/Exploratória

A4

2012

Descritiva/Exploratória

A5

2012

Exploratória
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Métodos de Coleta de
Dados
Estudo de Caso
Estudo de Caso
Estudo de Caso/
Entrevista/Observação
Não Participante
Documental
Entrevista/Observação/
Pesquisa Documental
Continua..
.
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A6
A7
A8
A9
A10
A11

2012
2012
2012
2011
2011
2011

Descritiva/Exploratória
Exploratória
Descritiva
Exploratória
Descritiva/Exploratória
Exploratória

A12

2011

Pesquisa Aplicada/Exploratória

A13

2010

Descritiva

A14

2010

Descritiva/Exploratória

A15

2010

Descritiva

2010
A16
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Descritiva/Exploratória

Estudo de Caso
Documental
Documental/ Entrevista
Bibliográfica
Questionário
Questionário
Documental/Observação
Não
Participante/Entrevista
Bibliográfica/Documental
Estudo de Caso/
Bibliográfico/Questionário
Entrevistas/Observação
Participante
Questionário

O horizonte temporal estabelecido para análise quanto ao “ano de publicação” retrata que a
partir do ano de sanção da Lei n° 12.305 em 2010, houve um crescimento quanto ao volume de
publicações. Contrastando o volume de artigos publicados em 2010 (25%) e 2011 (25%) com os
publicados em 2012 (50%), pode-se dizer que a referida temática obteve maior respaldo acadêmico
enfatizando o interesse de pesquisadores sobre a questão dos resíduos sólidos. Acredita-se que com a
difusão da PNRS e com a elaboração dos Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos pelos estados e
municípios, iniciativas possam ser investigadas, culminando na construção de trabalhos teóricos e
empíricos.
Quanto a “Classificação do Estudo (Objetivos)”, nota-se o predomínio das pesquisas do tipo
Descritiva/Exploratória (37,5%), Exploratória (25%) e Descritiva (25%). A pesquisa descritiva pode
Continua
ser entendida como espécie de levantamento onde o objetivo é obter informações
sobre determinado
grupo, sem que haja relações causais (ROESCH, 1999). A pesquisa exploratória por sua vez, visa
proporcionar maior familiaridade com o problema de pesquisa (GIL, 2006).
A concentração das pesquisas descritivas pode ser explicada uma vez que os principais estudos
de análise dos referidos artigos visam o levantamento de iniciativas para a gestão dos resíduos sólidos
nos municípios. Por outro lado, a concentração em pesquisas de caráter exploratório pode ser
justificada pela necessidade que a área de estudos “resíduos sólidos” possui, quanto à investigação nas
áreas de administração, ciências contábeis, economia e turismo. A combinação dos dois tipos de
pesquisa evidencia a necessidade de análise tanto como forma de se levantar informações, quanto a
necessidade em alicerçar o campo para estudos futuros.
Com relação aos diversos métodos de coleta e de análise de dados observou-se o predomínio
quanto a utilização de técnicas documentais (21,4%), estudo de caso (21,4%) e entrevista (17,9%). A
utilização de documentos e do estudo de caso pode ser justificada pela necessidade de analisar as leis
diretrizes criadas pelos municípios para a criação de mecanismos para a gestão dos resíduos sólidos. Já
a entrevista pode estar associada a necessidade de extrair um conteúdo mais rico com base na
informações dos respondentes.
Na última etapa de análise foram explorados de forma mais detalhada as características
relacionadas ao objetivo dos artigos, os principais conceitos teóricos que foram explorados e se no
decorrer dos estudos, se fazem menção à PNRS. Os resultados estão dispostos no Quadro 3.
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Quadro 3 - Objetivos, principais conceitos e menção à PNRS
Artigos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

Objetivos
Este trabalho visou, por meio do estudo das políticas e
sistemas de gestão referentes aos resíduos sólidos
urbanos, em Portugal, analisar práticas de
sustentabilidade aplicadas e sua real efetividade
Verificar a geração de resíduos sólidos em um restaurante
comercial; tipificar os resíduos sólidos e verificar o
destino dado a esses resíduos
Identificar as contribuições da Cooperativa dos Catadores
de Material Reciclável na gestão dos resíduos sólidos
urbanos de Campina Grande – PB
Identificar os fatores sociais, econômicos e demográficos
associados à geração de resíduos sólidos na cidade de
Belo Horizonte
identificar a contribuição social e ambiental das
cooperativas de reciclagem para os canais reversos de
resíduos sólidos pós-consumo
Elaboração de um diagnóstico sobre a problemática dos
resíduos sólidos em Campina Grande – PB, a partir da
aplicação do Sistema de Indicadores da Sustentabilidade
Pressão-Estado-Impacto-Resposta
Analisar o problema de geração e destinação final de
resíduos sólidos de construção civil e seus impactos na
saúde coletiva por meio de um estudo comparativo em
três municípios brasileiros: São Paulo/SP,
Uberlândia/MG e Recife/PE
Apresentar a implantação Programa para a Correção das
Deposições e Reciclagem de Resíduos da Construção
Civil em Belo Horizonte
Uma reflexão sobre a conexão existente entre o rigor da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e as práticas
cotidianas dos serviços de limpeza urbana dos municípios
brasileiros.
Verificar os hábitos de descarte dos usuários e a
contribuição da logística reversa na gestão de resíduos
pós-consumo de equipamentos de telefonia móvel
Analisar o sistema de gestão dos resíduos sólidos
domiciliares urbanos de Marau-RS, bem como a
participação do indivíduo (gerador) e dos demais atores
sociais envolvidos no processo (prefeitura municipal e
empresa prestadora de serviço de coleta e destinação do
lixo domiciliar urbano).
Analisar documentos que estabeleçam critérios de gestão
ambiental para resíduos, proporcionando aos gestores
análises objetivas sobre como o setor de refeições
coletivas poderá apropriar-se destes em suas atividades
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Principais conceitos teóricos

Mencionam
a PNRS?

Resíduos sólidos em Portugal

Não

Resíduos sólidos; tipos de resíduos
e; Legislação Ambiental

Sim

Desenvolvimento Sustentável,
Resíduos Sólidos, Logística reversa
e Reciclagem

Sim

Lixo e resíduos sólidos

Não

Logística Reversa e cooperativas de
catadores

Sim

Desenvolvimento Sustentável;
Sustentabilidade; Indicadores
Ambientais e Resíduos Sólidos

Sim

Resíduos de Construção e
Demolição

Não

Gerenciamento de Resíduos de
Construção Civil Belo Horizonte

Não

Panorama mundial dos resíduos
sólidos; Política Nacional dos
Resíduos Sólidos, Logística
Reversa
Logística Reversa; Política
Nacional dos Resíduos Sólidos;
Impacto ambiental de eletrônicos

Gestão de Resíduos Sólidos; Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

Sim

Sim

Não

Gerenciamento Ambiental em
unidades de produção de refeições
Não

Continua ....
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A13

Apresentar os impasses na constituição do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) que emergem da
experiência de uma empresa brasileira de geração de
energia elétrica proveniente de resíduos sólidos urbanos

Estudar a realidade do Sistema de Limpeza Urbana da
cidade de Campina Grande-PB, analisando de maneira
A14
integrada os seus aspectos sociais, econômicos e
ambientais
Aborda aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos na
região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro,
A15
discutindo ações desenvolvidas nesta área, da coleta à
destinação final
Avaliar o perfil ambiental de empresários no centro de
A16
Açailândia - MA
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Desenvolvimento Sustentável na
América Latina; Política Nacional
dos Resíduos Sólidos;
Neointitucionalismo
Organizacional

Sim

Limpeza Urbana

Não

Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos no Rio de Janeiro

Não

Gestão Ambiental

Não

Analisando o objetivo traçado nos estudos, observa-se uma concentração de estudos voltados
para análise da gestão dos resíduos sólidos em municípios específicos. Tal iniciativa pode estar
associada a necessidade que a PNRS necessita divulgar as iniciativas desenvolvidas nos municípios
para criar um sistema de informações para outros municípios interessados na elaboração de planos de
gestão dos resíduos sólidos. Nesta análise algumas manifestações merecem maior atenção.
Inicialmente cabe ressaltar que o estudo empírico, foi desenvolvido em locais específicos em
62,5% dos casos (A1, A3, A4, A6, A7, A8, A11, A14, A15, A16). Entre as localidades destacam-se:
Portugal, Campina Grande – PB, Belo Horizonte – MG, São Paulo – SP, Santos – SP, Uberlândia –
MG, Recife – PE, Marau – RS, Rio de Janeiro – RJ e Açailândia – MA. Os municípios de Campina
Grande – PB e Belo Horizonte – MG, encontram-se no alvo dos estudos em cinco oportunidades. O
município paraibano foi estudado em três ocasiões (A3; A6; A14) e no município mineiro em duas
(A4; A8) o que implica dizer que os municípios podem se destacar quanto à gestão dos resíduos sólidos
justificando a concentração de investigações.
Campina Grade – PB enfrentou ao longo do tempo problemas críticos quanto à gestão dos
resíduos sólidos, perante a falta de infraestrutura para destinação final dos resíduos (SILVA;
CÂNDIDO, 2012), porém dados do Governo da Paraíba mostram que a cidade está inserida na
elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Tal plano visa orientar “os municípios paraibanos a
fazerem os planos individuais dentro das suas realidades particulares e, desta forma, dar um destino
correto ao lixo produzido nessas cidades” (PARAÍBA, 2013), fato este que pode estar mudando a
realidade do município.
Já Belo Horizonte – MG por sua vez possui desde 2010, 100% da população atendida pela
coleta e tratamento dos resíduos tratados (FEAM, 2013). Somado a esta informação o estado de Minas
Gerais possui desde 2009 por meio da Lei no 18.031 instituindo a Política Estadual de Resíduos Sólidos
(MINAS GERAIS, 2013), o que pode justificar as investigações concentradas neste município.
Complementando a análise quanto aos objetivos propostos, nota-se a preocupação dos estudos
em analisar o papel das cooperativas como contribuição para a reciclagem dos resíduos sólidos e por
outro lado como forma de auxiliar a limpeza urbana e constituir oportunidades de trabalho e renda para
inúmeros trabalhadores (A3, A5). Ligado à questão da limpeza urbana, os estudos apresentam em dois
casos (A9, A14) como o sistema pode contribuir para a difusão das iniciativas da PNRS e garantir a
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destinação adequada dos resíduos. Por fim a questão da logística reversa também surge como alvo de
discussão (A5, A10) uma vez que tal iniciativa ainda representa um desafio para o setor empresarial
brasileiro e para própria sociedade.
Quanto a análise da variável “Principais Conceitos Teóricos” nota-se que os autores dos artigos
A2, A3, A4 e A6 preocuparam-se em definir conceitualmente o que se entende pela temática resíduos
sólidos e qual a definição para a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e conforme a
PNRS. Por outro lado a temática de Desenvolvimento Sustentável e Logística Reversa foram
enfatizados pelos autores nos artigos A2, A6 e A13 e A3, A5, A9 e A10 respectivamente. A
concentração nos referidos temas, demostra a importância cedida pelos autores quanto à construção de
um referencial teórico para tais questões. Complementarmente observa-se que a conceituação a respeito
da PNRS (A9, A10, A13) e das questões de Gestão Ambiental (A12, A16), foram retratados pelos
autores. Nota-se então que ainda que tais temas possuam amplo referencial teórico, é preciso explorálos nos artigos para que novas investigações possam ser elaboradas.
Ainda nesta variável, foram analisados os referenciais teóricos utilizados para a construção dos
artigos, visando identificar os principais autores da temática “Resíduos Sólidos”. Tal iniciativa parte do
pressuposto que a frequência de citações de determinados autores entre os artigos, pode consolidar em
um alicerce teórico, sendo responsável não somente por fundamentar a análise nas investigações, como
instruir pesquisadores para a construção de novos trabalhos. A Figura 1 traz a síntese da análise.

Figura 1 - Referencial Teórico utilizado pelos autores
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Pela análise da Figura 1 percebe-se a concentração de citações das obras dos autores Ignancy
Sachs (mencionado em 4 artigos); Jacques Demajorovic (mencionado em 4 artigos) e Maria Tereza
Saraiva de Souza (mencionada em 4 artigos); Cristina Maria Dacach Fernandez Marchi (mencionada
em 3 artigos); José Carlos Barbieri (mencionado em 3 artigos); João Marcello Crubellate (mencionado
em 3 artigos) e Paulo Roberto Leite (mencionado em 3 artigos). Os demais autores foram citados em
dois artigos. Devido a frequência de citação destes autores nos referidos artigo analisado acredita-se
que os mesmos podem ser considerados para suporte teórico da temática.
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Analisando a relação entre os artigos encontrados e a menção à PNRS, encontra-se a partir
desse ponto, um dos focos principais deste artigo. A partir da premissa levantada no início deste
trabalho, acredita-se que com a sanção da lei que institui a política, os artigos utilizam das diretrizes da
PNRS como fundamentação de análise nos artigos. Sendo assim, verificou-se por meio da variável
“Mencionam a PNRS?” se os artigos estão utilizando das informações deste marco legal para
fundamentação em seus artigos. Dessa forma notou-se que em 9 casos não foram mencionados (56,3%)
e em 7 casos a PNRS foi mencionada (43,8%). Relacionando tais dados com os referidos anos de
publicação percebe-se que houve um crescimento a partir de 2010, ano em que a Lei 12.305 entrou em
vigor conforme disposto na Tabela 2.
Tabela 2 - Relação entre os anos de publicação e menção a PNRS
Ano
Total
2010
2011
2012
Não
3
2
4
9
PNRS
Sim
1
2
4
7
Total
4
4
8
16
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Porém, como apresentado na Tabela 2, ainda que tenha ocorrido o aumento principalmente nas
publicações do ano de 2012, a maioria dos artigos não mencionam a lei. Acredita-se, no entanto que os
problemas enfrentados pela institucionalização da PNRS, como o pouco tempo desde sua sanção, a
falta de conhecimento técnico dos prefeitos municipais e dificuldades quanto o processo de
comunicação entre o Ministério do Meio Ambiente e os municípios, podem contribuir para a dirimida
menção da PNRS nos artigos.
5.

Conclusão
A gestão dos resíduos sólidos no Brasil ainda é um campo que enfrenta dificuldades quer seja
pela falta de interesse de muitos governantes ou pela falta de consciência ambiental da sociedade. A
Política Nacional dos Resíduos Sólidos trouxe à luz, uma série de mecanismos que tende a diminuir o
impacto dos resíduos no meio ambiente e criar oportunidade de trabalho a milhares de pessoas. Porém,
perante o curto tempo de implementação, não se pode avaliar resultados expressivos sobre quais os
impactos da política e se efetivamente está amenizando a situação.
A partir da literatura analisada notou-se que ainda que a Lei nº 12.305/2010 tenha representado
um marco legal para a questão dos resíduos sólidos no Brasil, no campo científico das áreas de
administração, ciências contábeis, economia e turismo, os estudos mostram-se modestos quanto ao
embasamento na PNRS para a construção de suas pesquisas. Quanto aos autores notou-se que está
sendo criado um ciclo contínuo entre os mesmos. Alguns autores dos artigos analisados neste trabalho
utilizam do próprio referencial ou de referenciais semelhantes aos demais pesquisadores para a
construção de análises.
Por fim, cabe salientar que o estudo possui algumas limitações tanto no processo de busca,
como no processo de análise. Estudos que analisem detalhadamente quais pontos da PNRS estão sendo
mencionados pelos autores, ou qual corrente teórica os mesmos estão seguindo, poderão contribuir para
maiores investigações no campo. Além de instigar para novas revisões que abordem as diferenças e
reflexos entre estudos de caso para aplicabilidade da PNRS em consórcios intermunicipais.
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: ESTUDO DE CASO NA CAMPANHA DE COLETA DE LIXO
ELETRÔNICO EM VIÇOSA-MG
Fortunato da Fonseca Júnior
Universidade Federal de Viçosa - MG
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Layon Carlos Cezar
Universidade Federal de Viçosa - MG
layoncezar@gmail.com
Maria Cecília Teixeira Reis
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mcecilia.teixeirareis@gmail.com
Resumo: A crescente produção de resíduos sólidos tem sido preocupação da sociedade com relação à criação de
mecanismos que promovam a correta gestão e destinação final dos mesmos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos,
instituída em 2010 surge nesse contexto, trazendo a responsabilidade compartilhada e a logística reversa como instrumentos
de gestão. Nessa seara, resíduos como o lixo eletrônico têm demandando grandes esforços do poder público quanto à
operacionalização da logística reversa. A responsabilidade do recolhimento dos resíduos é dos respectivos produtores,
importadores, distribuidores e comerciantes. O poder público tem promovido campanhas de comunicação pública junto aos
diversos atores, sob a perspectiva da responsabilidade compartilhada. Considerando este cenário, o objetivo do presente
trabalho foi identificar aspectos da comunicação pública na campanha de coleta de lixo eletrônico realizada no município de
Viçosa-MG. O artigo de base qualitativa abordou a preparação, implementação e o impacto da campanha, analisando, por
meio de técnicas de análise de conteúdo, o teor de entrevista realizada e conteúdos de sites e jornais. Como principal
resultado, observou uma tendência em utilizar a internet como meio de mobilização social, contribuindo assim para
arrecadação de quantidade considerável de lixo eletrônico em curto período de tempo.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Lixo Eletrônico; Comunicação Pública.
Abstract: The increasing production of solid waste has been a concern of society with respect to the creation of
mechanisms that promote proper management and disposal of the same. The Solid Waste National Policy, established in
2010 arises in this context, bringing shared responsibility and reverse logistics as management tools. Thus, wastes as ewaste are demanding great efforts of the government as the operationalizing of reverse logistics. The responsibility of
collection of waste is the respective producers, importers, distributors and traders. The government has promoted public
communication campaigns with the various actors, from the perspective of shared responsibility. Considering this scenario,
the objective of this study was to identify aspects of public communication campaign in collecting e-waste made in ViçosaMG. The article has qualitative bases, discussing the preparation, implementation and impact of the campaign, analyzing by
through techniques of content analysis, the content of interview, websites and newspapers. As a main result, we observed a
trend in using the internet as a means of social mobilization, thereby contributing to raising considerable amount in the
collection e-waste in a short period of time.
Key-words: Solid Waste; E-Waste; Public Communication
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1. INTRODUÇÃO
Integrante da Política Nacional de Meio Ambiente Lei 6.938/81, e articulada com outras
políticas como a Política Nacional de Educação Ambiental Lei 9.795/99; e a Política Nacional de
Saneamento Básico Lei 11.445/07, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) lançou desde 2010
as bases para a correta gestão e a destinação final dos resíduos sólidos. A proposta da política engloba
compartilhamento de responsabilidade entre cidadãos, governo e governantes, setor empresarial e
sociedade civil organizada, sendo que cada agente passou a ser responsável pela gestão ambientalmente
correta dos resíduos sólidos.
Conforme a PNRS, os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são responsáveis pela
elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos e de fiscalização dos outros envolvidos quanto ao
cumprimento das metas estabelecidas. Neste contexto, o setor empresarial é convocado a pensar no
gerenciamento dos resíduos sólidos, seja pela sua reincorporação na cadeia produtiva ou pelo
desenvolvimento de produtos que sejam socioambientalmente benéficos. Pelos preceitos da política, o
cidadão sai da perspectiva consumidora passiva para a posição ativa, tendo em vista que além da
disposição adequada dos seus resíduos, como os domésticos, é levado a repensar e rever suas atitudes
enquanto consumidor. Estes consumidores são estimulados a participar ativamente da criação dos
planos municipais de gestão de resíduos.
O empenho da PNRS objetiva dentre outros pontos, a implantação da coleta seletiva, da
reciclagem e a eliminação dos lixões em todos os municípios brasileiros até 2014. Segundo os
princípios da política, estabelecidos em lei, além da disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, as ações devem priorizar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento
dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Assim a PNRS busca, por meio da integração de todos os
envolvidos, a agregação de valor aos resíduos, que possibilite a inclusão social e permita aos estados e
municípios obterem clareza de seus papéis na política (NASCIMENTO NETO, 2013).
De acordo com as diretrizes da política, a União disponibilizaria recursos para construção de
usinas de reciclagem, uma vez que os custos são elevados para os municípios. Porém, entre os prérequisitos para que se tenha acesso aos recursos da União esta a elaboração, por parte dos estados e
municípios, dos Planos de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. O prazo para apresentação dos
planos expirou em 02 de agosto de 2012, sendo que, segundo o Ministério do Meio ambiente, apenas
488 dos municípios brasileiros tiveram acesso a recursos da união até então (BRASIL, 2012).
Apesar da importância e da urgência quanto à gestão dos resíduos sólidos no Brasil, a PNRS
vem enfrentando inúmeros desafios de implementação exposto nos dados do Ministério do Meio
Ambiente (BRASIL, 2012). Acredita-se que entre os fatores que influenciam na implementação efetiva
de políticas públicas esta a comunicação pública. Neste sentido, para que a política seja implementada
de fato, a comunicação pública deve assumir importante viés nesse contexto. É por meio da
comunicação pública eficiente entre governo, empresas e sociedade, que a interação poderá ocorrer de
forma a aproximar e tornar mais claro o entendimento entre as partes envolvidas. Entre os objetivos da
comunicação pública no contexto da PNRS é a aproximação e o envolvimento de toda a sociedade, de
modo que todos se sintam responsáveis pela elaboração dos planos de gestão e passem a atuar de
maneira efetiva de modo a contribuir para o sucesso da política.
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A comunicação pública lança mão dos instrumentos de comunicação cada vez mais utilizados
pelos cidadãos, as redes sociais da internet. As redes sociais da internet e as páginas dos órgãos têm
acelerado os fluxos de informações e envolvido maior número de pessoas. No cenário da PNRS e da
comunicação pública, como instrumento de divulgação da política, este trabalho se propõe a analisar
aspectos da comunicação pública a respeito da divulgação de uma campanha de coleta de lixo
eletrônico na cidade de Viçosa-MG. Tal campanha tornou-se alvo de investigação uma vez que no
município em estudo há grande rotatividade de estudantes ingressantes e matriculados na Universidade
Federal de Viçosa, que utilizam de diversos equipamentos eletrônicos ao longo de sua estadia no
município, e estes podem vir a se tornar resíduos eletrônicos. Cabe aqui enfatizar que apesar da cidade
de Viçosa-MG ter perfil universitário e consequentemente alta rotatividade de estudantes, acredita-se
que o volume de resíduos eletrônicos cresceu exponencialmente ao longo dos anos e a campanha para a
correta adequação dos resíduos foi implementada somente no ano de 2012.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A Comunicação Pública na Divulgação de Políticas Públicas
Cada vez mais a comunicação se torna essencial, podendo configurar como um fator estratégico
de sucesso das organizações sejam elas privadas, públicas, ou do terceiro setor. O fluxo eficiente de
informações dentro das organizações e para além das mesmas, como meio de interação com o ambiente
e o mercado, vem demandando grandes esforços dos gestores na busca da excelência. A comunicação,
enquanto troca de informações, somente se torna efetiva quando existe a compreensão e a participação
dos interlocutores, principalmente nas organizações públicas.
Neste propósito, ao tentar conceituar a comunicação praticada no âmbito das organizações
públicas, os conceitos de comunicação pública (CP) e de comunicação governamental se confundem.
Duarte (2011) aponta que a comunicação governamental se encarrega de estabelecer um canal de
repasse de informações padronizadas entre o governo e a sociedade. Saldanha (2006) reforça essa
definição indicando que a comunicação governamental tem o objetivo de aproximar os governantes dos
governados. Porém, percebe-se que ao longo da história a comunicação governamental se voltou à
publicidade das ações dos governantes, até mesmo como meio de autopromoção governamental. Dessa
forma o fluxo de informação tem apenas um sentido, do governo para os demais interessados, quais
sejam iniciativa privada e sociedade em geral. Contemporaneamente, vem se buscando a consolidação
do conceito de comunicação pública, sendo este, entendido inicialmente como comunicação
governamental (BRANDÃO, 2009).
Segundo Koçouski (2009), um dos fatores que contribuíram para a reformulação do conceito da
comunicação feita pelos governos, foi o advento da Constituição Federal de 1988 que trouxe garantias
da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e transparência dos atos dos governos. Assumindo
uma nova vertente, a comunicação realizada pelo governo assume uma nova caracterização,
configurando-se como comunicação pública, Tal comunicação torna-se mais ampla que a comunicação
governamental, envolvendo o Estado, a iniciativa privada e sociedade. Brandão (2009) evidencia as
diferenças existentes entre CP e a comunicação governamental, destacando que a primeira se refere ao
estado e não ao governo. Assim a CP transcende a fronteira da disponibilização das informações,
pressupondo a interação entre todos os envolvidos, desde a formulação da própria informação até a
execução do proposto para consecução dos objetivos.
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A interação e a integração proposta pela definição de comunicação pública é um importante
fator contribuinte para o sucesso na formulação e na implementação de políticas públicas. Dentro do
ciclo de políticas públicas, tanto na formulação quanto na implementação, a comunicação entre o
governo e a sociedade permite o estabelecimento de um canal de fluxo contínuo de informações
(BRANDÃO, 2009). Paula (2007) aponta que fóruns temáticos e orçamento participativo são exemplos
na inclusão da sociedade nas decisões de interesse público. Esta conexão, por meio da CP, deve ser
trabalhada de modo a proporcionar a transferência de informações do governo, como responsável pela
política pública, para com os demais envolvidos, iniciativa privada e sociedade, de forma eficiente.
A concepção de CP aqui adotada segue o delineamento teórico-metodológico proposto por
Brandão (2009, p.30), considerando a comunicação “parte integrante da vida política da sociedade, e
como tal, ela não é um poder em si, mas o resultado do poder do cidadão quando organizado e
constituído como sociedade civil”. Paralelamente, a comunicação pública cria espaço para discussão
dos principais interesses nos diferentes níveis de poder da política no Brasil.
A aproximação do governo com a sociedade em geral, por meio da comunicação, além de tornar
a administração pública mais democrática, legitima as ações dos governantes. Esse processo de
legitimação ocorre ao longo do tempo de acordo com o uso das diversas mídias onde o conteúdo está
disponível. Muitas são as ferramentas e os meios pelos quais a comunicação governo/sociedade é feita
(como jornais, telejornais, revistas, rádios e internet). Dentre as inúmeras mídias existentes, neste
trabalho destaca-se a crescente utilização da internet como meio de divulgação, de convocação e de
envolvimento dos atores sociais nas políticas públicas. Tanto nos sites dos órgãos governamentais
quanto nas redes sociais, o conteúdo disponibilizado na internet permite maior conhecimento dos
instrumentos, dos mecanismos e dos objetivos das políticas públicas da sociedade, principalmente
quando se considera as dimensões territoriais do país.
Alguns dados comprovam a força da internet no cenário nacional. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios de 2011, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –
IBGE – de 2005 para 2011 o número de pessoas que utilizavam internet aumentou 143,8%. Esses
dados revelam um recurso potencial pelo qual o governo possa atingir seus clientes, ou seja, toda a
sociedade. Pinho (2011) destaca que a internet tem a capacidade de tornar o governo mais próximo dos
outros atores sociais, reduzindo as dissonâncias produzidas pelos agentes privados no repasse das
informações. “A internet é atualmente o meio com maior capacidade de fornecer informação”
(PICCIONI; BECKER; MONTEZ 2005, p.20).
O próprio governo federal reconhece a importância das novas tecnologias de informação, sendo
que no ano de 2000 foi criado o Programa Governo Eletrônico por meio do Decreto Presidencial de 03
de abril de 2000, que deu início as ações de interação eletrônicas do governo. O Programa Governo
Eletrônico visa transformar a relação do governo com a sociedade para proporcionar uma
administração pública mais eficiente (BRASIL, 2013).
No que se refere à utilização da internet, em especial das redes sociais virtuais, no processo de
implementação de políticas públicas, acredita-se que este meio de comunicação se constitui como uma
ferramenta para auxiliar no alcance do que a política se propõe. Barcellos (2010, p.32) afirma que “as
redes sociais digitais são uma ferramenta fundamental para a rápida propagação da mensagem a partir
da espontaneidade do próprio usuário”, o que potencializa as divulgações realizadas.
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Destaca-se que a comunicação pública vêem a agir a partir de um conjunto de mídias visando
aproximar o cidadão das questões governamentais. A busca por transparência e accountability nas
relações vem moldando as novas relações governamentais, criando assim vínculos com a sociedade. A
internet tem-se mostrado como um meio eficaz de propagação de informações, principalmente no que
diz respeito à divulgação de políticas públicas e criação de campanhas de mobilização social.
2.2 A Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fruto de mais de 20 anos de tramitação no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto
7.404, de 23 de dezembro de 2010, com o objetivo de solucionar um dos grandes desafios da
atualidade: a gestão dos resíduos sólidos. A PNRS possui um conjunto de instrumentos necessários
para sua adequada execução. Entre estes instrumentos, destacam-se a elaboração de Planos de Resíduos
Sólidos, a educação ambiental, a coleta seletiva, a logística reversa, a responsabilidade compartilhada,
dentre outras.
A sanção da Lei constitui um divisor de águas no que diz respeito à distinção entre resíduo e
rejeito. A Lei deixa claro que resíduo sólido é o material que pode ser reaproveitado ou reciclado. Já o
rejeito, o que realmente é lixo, se constitui de parte dos resíduos sólidos que não podem ser
aproveitados e que devem ter uma disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).
Demajorovic (1995) contribui lembrando que o termo “lixo” foi gradativamente substituído pelo termo
“resíduos sólidos”, uma vez que este possibilita e estimula o reaproveitamento, surgindo até mesmo
oportunidades de geração de renda.
A lei estabeleceu um prazo de dois anos para que os municípios entregassem seus Planos de
Resíduos Sólidos. Porém um número baixo de municípios conseguiram apresentar seus planos no prazo
previsto, que espirou em 2 de agosto de 2012. Dentre as metas estabelecidas pela política, a erradicação
dos lixões a céu aberto até 2014 em todos os municípios brasileiros, tem-se mostrado como uma das
metas mais ousadas, frente ao baixo número de propostas apresentadas. Acredita-se que um número
considerável de municípios não conseguirá cumprir a meta no tempo determinado. O próprio
Ministério do Meio Ambiente reconhece as dificuldades na implementação da política.
A pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE, 2011) revela que a geração de resíduos sólidos urbano cresceu 1,3% de 2011
para 2012, superando a taxa de crescimento populacional urbano que foi de 0,9%. Outro dado que
chama a atenção é que, em 2008, 50,8% dos municípios brasileiros tinham como destinação final de
seus resíduos sólidos urbanos (RSU) os lixões a céu aberto.
Antes da Lei 12.305/2010 a responsabilidade pelo gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Urbanos produzidos era dos municípios. Com o advento da PNRS a responsabilidade sobre o
gerenciamento dos resíduos passou a ser compartilhada entre os governos, a iniciativa privada
(indústrias, comerciantes) e a sociedade. A política ainda considera as seguintes diretrizes em ordem
de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição de forma adequada. Diante da prioridade estabelecida pela política, aliada a
responsabilidade compartilhada, a coleta seletiva e a logística reversa ocupam importantes papéis na
implementação da política.
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Nascimento Neto (2013, p.17) relata que a PNRS objetiva “definir estratégias que viabilizem a
agregação de valor aos resíduos, incrementando a capacidade competitiva do setor produtivo,
propiciando a inclusão social.” Portanto a lei exige grande esforço por parte dos gestores municipais
para viabilização da coleta seletiva em seus municípios. A coleta diferenciada, como também é
conhecida, constitui em uma ferramenta para que as diretrizes da reutilização, de reciclagem e de
tratamento dos resíduos sejam de fato colocadas em prática.
De acordo com Ribeiro e Lima (2000) a coleta seletiva é uma ferramenta concreta que motiva a
diminuição na produção de rejeitos, além de fomentar a conscientização na mudança de
comportamento, principalmente em relação aos desperdícios no consumo. Pereira Neto (2007)
complementa dizendo que a coleta diferenciada consiste na separação de dois ou mais tipos de
materiais dentre os resíduos sólidos com objetivo de reciclagem ou de reutilização. Nessa seara, as
cooperativas e as associações de catadores de material reciclável agem como meio para reutilização do
que pode ter novamente valor econômico. Tais empreendimentos além do apelo ecológico promovem
oportunidades de trabalho e de renda uma vez que agrega diversos trabalhadores que como salientado
por Singer (2002, p.10) “marginalizados pelo capital” não encontram oportunidades de trabalho no
mercado formal.
Aliado à coleta seletiva, a logística reversa se apresenta como um instrumento que está
diretamente ligado ao conceito de responsabilidade compartilhada. Em seu artigo 31 a Lei que institui a
PNRS enfatiza que é de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes o
recolhimento e destinação final ambientalmente adequada dos produtos e resíduos restantes do uso
(BRASIL, 2010). Assim, não somente as indústrias são convocadas a assumir seu papel dentro da
PNRS, criando canais para a logística reversa, mas também a sociedade possui importante missão para
o êxito da política, revendo comportamentos de consumo e colaborando com a destinação dos resíduos.
2.3 Desafios e Perspectivas do Lixo Eletrônico no País
Perante o desafio atual dos resíduos sólidos, a produção do resíduo eletrônico, conhecido
também como “lixo eletrônico”, vem sendo alvo de diversos estudos quanto ao seu tratamento e se
constitui em grande preocupação por parte dos governantes. O relatório das Organizações das Nações
Unidas (ONU), divulgado em 2010, colocou o Brasil como um dos maiores produtores de lixo
eletrônico entre os países emergentes, ao lado do México, Índia e China (PNUMA, 2009). O relatório
destaca ainda que as associações federais brasileiras, àquela época, não consideravam os resíduos
eletrônicos como prioridade, mas que, no entanto, o Brasil é um dos países mais preparados para
enfrentar o desafio do lixo eletrônico.
Informações do IPEA (2012) enfatizam que a aprovação da lei que institui a PNRS torna-se
extremamente necessária para a questão dos resíduos eletrônicos no país. No entanto a política ocorre
em um momento crítico do desenvolvimento, uma vez que há aumento nos padrões de consumo e
consequentemente no volume de resíduos dessa categoria. Resíduos provenientes de peças de
computador ou o próprio aparelho são frutos da obsolescência dos produtos eletroeletrônicos (SILVA,
2010). Com o aumento nos níveis de consumo de eletrônicos, tal questão torna-se de extrema
complexidade para a gestão do poder público e para o controle da sociedade.
Diante deste cenário as organizações vivem o dilema de como lidar com o resíduo que estão
produzindo. Além da questão do volume de resíduos produzidos, o lixo eletrônico preocupa a
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sociedade, pela sua composição tóxica, como mercúrio, cádmio e chumbo, que podem acabar por
contaminar o meio ambiente (LAVEZ; SOUZA; LEITE; 2011). Assim, o lixo eletrônico se torna um
problema sobre tudo na ordem da saúde pública.
A Lei 12.305/10 determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de
produtos eletroeletrônicos, estruturem e implementem sistemas de logística reversa, por meio do
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. A legislação ainda ressalta que a ação de logística
reversa independe do serviço de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos realizados pelos
poderes municipais (BRASIL, 2013). Antes mesmo da PNRS, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
– Conama, por meio da resolução número 257 de 30 de junho de 1999 já responsabilizava os agentes
econômicos envolvidos com os produtos eletroeletrônicos pelo recolhimento dos resíduos provenientes
do consumo deste tipo de mercadoria.
A logística reversa pode ser considerada um segmento da logística empresarial, cujo objetivo é
administrar o retorno dos bens pós-vendas e pós-consumo ao ciclo do negócio ou ao ciclo de produção.
Neste canal de retorno são agregados diversos valores, como o econômico e o ecológico, contribuindo
para a imagem da empresa junto à sociedade (LEITE, 2006). Neste sentido, a logística reversa, além de
contribuir com questões ambientais, possui um potencial econômico que pode beneficiar diversos
agentes ao longo da cadeia produtiva.
Para que a logística reversa tenha resultados expressivos na reutilização de resíduos eletrônicos,
a utilização de campanhas de divulgação e mobilização social tem se tornado um caminho para iniciar
esse processo (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011). Os autores acrescentam ainda que:
(...) a participação voluntária da população nos programas de coleta seletiva é baixa, mas que
pode aumentar em longo prazo e que a participação efetiva (grupo cativo) tende a crescer
gradativamente na medida em que também se incrementem ações mobilizadoras, o que implica
dizer que há mobilidade entre os diferentes grupos identificados, recomenda-se a
implementação de mecanismos adicionais para sensibilização e mobilização social. A
aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com suas diretrizes, objetivos e
instrumentos e o que isso pode vir a representar para o setor, pode ser um mote. A existência de
canais diretos de comunicação com a população, o registro formal de dados, sua sistematização
e a devolutiva à comunidade, como também a realização periódica de pesquisas de opinião são
instrumentos que podem e devem ser incorporados como rotina em programas dessa natureza
(BRINGHENTI; GUNTHER, 2011, p.429).

Campanhas que recolham o material e conscientize a população sobre os reais objetivos para a
gestão adequada, pode contribuir estimulando os envolvidos quanto ao correto descarte dos resíduos,
criando assim ao longo do tempo um hábito quanto a essas ações, institucionalizando o processo.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Objetivando analisar o impacto da campanha de divulgação de coleta de resíduos eletrônicos no
município de Viçosa-MG, o presente trabalho pode ser caracterizado como exploratório-descritivo. Seu
caráter exploratório torna-se evidente ao passo que o objetivo aqui proposto visa maior familiaridade
com o problema de pesquisa. Complementarmente, seu viés descritivo, evidencia-se uma vez que
buscou descrever e estudar determinadas características do processo de divulgação da Campanha. Para
Kauark, Manhães e Medeiros (2010) este tipo de pesquisa visa estabelecer relações entre as variáveis
analisadas.
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A Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico de Viçosa-MG foi desenvolvida entre os meses de
agosto e setembro de 2013 envolvendo a participação do poder público municipal, da iniciativa privada
e de representantes da sociedade. Neste processo de divulgação foram produzidos diversos meios de
comunicação para mobilização social. A pesquisa aqui apresentada analisou as estratégias de
comunicação adotadas bem como o objetivo e o impacto das mesmas.
Sendo assim, no que concerne aos procedimentos metodológicos, foi conduzido um estudo de
caso explorando os meios de divulgação utilizados para mobilizar a sociedade para a coleta do resíduo
eletrônico no município. Inicialmente os dados foram coletados a partir de entrevista semi-estruturada
realizada junto à coordenação da campanha buscando evidenciar aspectos da elaboração, execução e
resultado da comunicação. Posteriormente foram analisados os materiais utilizados para divulgação
bem como os canais midiáticos.
De acordo com Henriques (2005), a comunicação utilizada em campanhas de mobilização
social deve ser vista e analisada de forma estratégica. Isso se justifica uma vez que os meios de
comunicação utilizados atualmente são mais complexos, o acesso a eles se dá de forma assimétrica e o
engajamento dos sujeitos envolvidos se efetiva ao passo que compreendem as informações fornecidas.
Partindo dessa perspectiva, utilizou-se neste estudo um modelo consagrado para avaliação de diferentes
demandas da comunicação. Sendo assim, o modelo PII (Preparação, Implementação e Impacto)
proposto por Cutlip et al. (1945), engloba a avaliação em todas as fases do projeto. A partir dessa
definição tornou-se imperativo adaptar ao modelo supracitado variáveis de análises considerando os
objetivos deste estudo, conforme disposto no Quadro 1.
Categorias
Preparação
Implementação
Impacto

Variáveis de Análises
Estratégia de planejamento
Disponibilidade de recursos
Alcance da informação
Formas de divulgação e mobilização
Resultado alcançado
Repercussão pública

Unidade de Análise
Convocação dos diferentes atores
Logística de apoio
Público alvo
Canais de comunicação
Resposta da sociedade
Propagação da informação

Quadro 1: Modelo de análise dos dados.
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Para análise dos dados, utilizou-se de técnicas de análise de conteúdo. Segundo Bardin (2011,
p.37) a análise de conteúdo pode ser entendida como. ”um conjunto de técnicas de análises das
comunicações”. A autora acrescenta que na análise de conteúdo a comunicação deve ser fragmentada
para que possa ser analisada e compreendida.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A disposição dos dados segue as premissas do modelo de análise proposto. Sua disposição foi
dividida em quadros de acordo com as três categorias pré-estabelecidas. Sendo assim, inicialmente
serão explanados os dados de acordo com a preparação da campanha, posteriormente com a
implementação e por fim o impacto da mesma.
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4.1 Preparação
Nessa categoria identificar quais foram as estratégias de planejamento da campanha no que
tange a convocação dos diferentes atores envolvidos. Paralelamente analisou-se a disponibilidade de
recursos quanto à logística de apoio. Os dados do Quadro 2 dispõem nas unidades de contexto as falas
decorrentes da entrevista com a coordenação da campanha.
Categorias

Variáveis de
Análises

Estratégia de
planejamento

Unidade de
Análise

Convocação
dos diferentes
atores

Unidade de Contexto
“Nós mandamos, nos fizemos contato pessoal, por telefone, mandamos
e-mail, temos caixa e endereços assim, dos principais articuladores da
cidade, né, desses que poderiam ajudar a desenvolver mais
rapidamente o processo.”
“Então nesse caso, o SAAE reuniu na casa dos empresários, na
associação comercial, chamou todos os atores sociais como UFV,
UNIVIÇOSA, CDL, associação comercial, clube de serviços, ONGs,
diretores de associações de bairros, ADEVI, agência de
desenvolvimento de Viçosa, enfim, vários atores participaram,
discutiram e esse projeto não é um projeto que tem um dono, o dono é a
própria sociedade.”
(...) “Nós trabalhamos dentro no que nós chamamos de pertencimento,
o que é isso?! A sociedade só acredita, só ajuda naquilo que ela
conhece, naquilo que ela participa, naquilo que ela discute.”

Preparação

Disponibilidade
de recursos

Logística de
apoio

“Todo esse material que nos coletamos, levamos para a usina de
triagem. Lá uma associação de catadores, a ACAMARE, que é
reconhecida de utilidade pública. Ela tem esse serviço ambiental, ela
retira o que interessa pra ela. E aquilo que ela não da conta, esse
material, então tem uma empresa de Belo Horizonte que recolhe tudo
isso para reciclar, a custo zero pro município.”
“(...) qualquer cidadão que demande serviço é só ligar pro SAAE que
nos fazemos roteiros e marcamos o dia e os horários pra ir coletando
esse material”

Quadro 2: Dados coletados: Categoria Preparação.
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

A partir da análise de conteúdo decorrente da entrevista, nota-se traços do planejamento e da
disponibilidade de recursos. Verificou-se que a elaboração da campanha contou com a participação dos
diversos atores sociais. A construção do plano de mobilização foi feito de forma participativa, sendo
enfatizado pela coordenação que “esse projeto não é um projeto que tem um dono, o dono é a própria
sociedade”. Na convocação dos envolvidos na elaboração do projeto foram utilizados diversos meios
de comunicação, como e-mail, telefone e correspondências. Destaca-se que tanto no processo de
convocação dos atores quanto na elaboração primou-se pela agilidade.
Na preparação da campanha, foi verificada a preocupação com a coleta seletiva e a logística
reversa. Tal informação torna-se evidente ao analisar as unidades de contextos do Quadro 2, a respeito
da variável “Disponibilidade de Recursos”. Como salientado pelo entrevistado, a organização
disponibilizou pontos de coleta do lixo eletrônico, containers, e um canal de coleta domiciliar para
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quantidades maiores. Todo o material coletado foi destinado à seleção, que é realizada em uma
associação de catadores, sendo o que o material não reaproveitado é destinado a uma empresa parceira
na cidade de Belo Horizonte. Sendo assim, a logística reversa ocupou grande espaço na preparação da
ação, demonstrando que a campanha está diretamente alinhada à Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
Na entrevista foi informado ainda que aos responsáveis pela logística reversa, a iniciativa
privada, foi dada ciência dos deveres, conforme já previsto na PNRS. Apesar da campanha ter tido
apoio da iniciativa privada, não houve indícios da efetiva participação destes no que se refere à
disponibilização de coleta dos produtos vendidos. Porém por meio da entrevista foi identificado o
interesse dos elaboradores em envolver toda a sociedade nas ações. Conforme salientado pelo
entrevista: “o projeto não é um projeto que tem um dono, o dono é a própria sociedade”.
4.2 Implementação
Nessa categoria buscou-se levantar informações sobre o processo de implementação da
campanha. Para esse levantamento foram considerados como variáveis de análises o alcance da
informação em termos do público alvo e as formas de divulgação e mobilização por meio dos canais de
comunicação. A síntese dessa análise está disposta no Quadro 3.
Categorias

Variáveis de
Análises
Alcance da
informação

Unidade de
Análise
Público alvo

Unidade de Contexto
“A sociedade como um todo, tanto quem vende, como também quem
compra. Como muito material que estava aí, pessoas que
guardaram, que, uns que não quiseram descartar de qualquer
jeito.”
“Jornais, TV Viçosa, já dei várias entrevista na TV Viçosa.
Frequentemente eu vou às emissoras de rádio de Viçosa. Os jornais
Folha da Mata, Tribuna e O Popular têm dado boa ênfase e o mais
importante, tudo o quanto nos coletamos nas campanhas anteriores,
demos retorno à sociedade, do que tiramos e quanto tiramos.”

“Olha, é, uma coisa que a gente procura fazer é a interligação de
comunicação entre os órgãos. Por exemplo, a ADEVI, ela amarra
Formas de
Canais de
com as informações do SAAE e vice-versa. A casa do empresário
divulgação e
comunicação faz, de forma que você está vendo uma comunicação da ADEVI,
mobilização
você já clique(no caso da internet), já clica e já cai na casa o
empresário, se ta na caso do empresário clica. Então essa
interatividade entre órgãos, entre empresas ou entre instituições,
isso potencializa. Claro que a gente busca todos os instrumentos,
dento desse modal de comunicação, para potencializar ao máximo
a comunicação entre todos os atores sociais. Esse é o grande
desafio, a comunicação chegar a tudo e a todos, de forma clara,
precisa, ta, e de forma bastante eficiente.”
Quadro 3: Dados coletados. Categoria Implementação.
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Implementação
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A entrevista revelou que não foi desenvolvida nenhuma segmentação do público alvo da ação.
Assim a elaboração foi feita de forma participativa, sendo que a divulgação foi realizada buscando
atingir toda a sociedade, como uma forma de mobilização social. Este aspecto indica conhecimento por
parte dos elaboradores da responsabilidade compartilhada, disposta na Lei 12.305/10.
As análises das Formas de divulgação e mobilização apontam a utilização de diversos canais
midiáticos, dentre os quais destaca-se a internet. Segundo palavras do entrevistado, a internet
proporciona “interligação de comunicação entre os órgãos” participantes da campanha. A interligação
citada permite uma maior integração e envolvimento da sociedade com ação desenvolvida. Este meio
de comunicação permitiu ainda o acompanhamento da campanha e a convocação da população para as
mobilizações desenvolvidas na cidade de Viçosa-MG.
Paralelamente ao discurso, foram encontradas, na internet e em jornais da cidade, inúmeras
informações para divulgação da campanha e mobilização popular. Por meio da página do Facebook da
ADEVIi (Agencia de Desenvolvimento de Viçosa) tornou-se possível acompanhar os locais de
divulgação da campanha, os pontos de entrega do “lixo eletrônico”, informando a todos como e onde
entregar os materiais. Os jornais da cidade contribuíram muito para mobilizar o público sobre onde
buscar informações sobre a classificação desse tipo de resíduo e quais as formas de descarte, conforme
apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Matéria de Jornal sobre a campanha
Fonte: Campanha (2013).
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4.3 Impacto
Nessa categoria objetivou-se analisar o impacto da campanha na sociedade. Considerou-se aqui
como parâmetro de análise os resultados alcançados a partir de respostas que foram observadas da
sociedade e, complementarmente a repercussão pública de acordo com a propagação das informações
em meios de comunicação. A síntese dos dados está disponível no Quadro 3.
Categorias

Variáveis de
Análises

Resultado
alcançado

Unidade de
Análise

Resposta da
sociedade

Impacto

Repercussão
pública

Propagação da
informação

Unidade de Contexto
“É você ter número. Nós estamos querendo, é, ver, montar ao longo
do tempo, é, demanda, crescimento. Nós sabemos quantas pessoas
ligam, quantas pessoas pedem serviço, quanto de material a gente tá
recolhendo, porque banco de dados é algo muito importante pra que
nós possamos fazer planejamento(...)”
“(...) A primeira coleta foi um dia de sábado, foi retirado 805 Kg, ou
0,8 toneladas. A segunda coleta nos tiramos 1,1 toneladas, ou seja,
1100 Kg. Então ela é crescente e nós esperamos que possamos ter
resultados ainda maiores(...)”
“(...) Se você pegar durante todo o mês de setembro praticamente
assim, toda as semanas os jornais noticiaram, a campanha antes, o
durante e o depois”

Quadro 4: Dados coletados. Categoria Impacto
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

No que se referem aos resultados alcançados, as declarações obtidas na entrevista mostram que
a coordenação tem utilizado de dados quantitativos das coletas de lixo eletrônico no mês de agosto para
avaliar a efetividade da ação. Tal método de avaliação, considerando o curto espaço de tempo da
campanha (02 de agosto a 06 de setembro de 2013), pode ser considerado satisfatório, tendo em vista a
crescente quantidade de resíduo coletado. Porém para que se possa ter uma avaliação mais qualitativa
do grau de mobilização e conscientização da campanha desenvolvida torna-se necessária uma pesquisa
que englobe a perspectiva do receptor da informação. Uma análise sob a óptica do receptor da
informação poderá fornecer importantes dados que permitirão o aprimoramento das formas de
divulgação, até para futuras campanhas, visando resultados mais consistentes.
Outra informação obtida por meio da análise dos dados coletados foi com relação à repercussão
da campanha, através da propagação da informação. A divulgação dos dados da campanha em todas as
fases foi importante para mobilização social. Ao passo que a sociedade tem informações referentes à
ação em andamento, ela pode acompanhar o desenvolvimento das mesmas e se sentir mais motivada a
participar. Outro aspecto observado foi a divulgação da campanha desenvolvida em Viçosa por jornais
e mídias de outras cidades e estados, destacando a iniciativa do poder público local. Essa divulgação e
aprovação da campanha para além do território onde ela foi desenvolvida contribuem para legitimação
e incentivo a novas campanhas semelhantes, utilizando a campanha desenvolvida na cidade de Viçosa
como modelo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estudo realizado, diversos aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como
a responsabilidade compartilhada e a logística reversa, foram observados na campanha de coleta de lixo
eletrônico desenvolvida em Viçosa-MG. O conteúdo da entrevista fornece importantes informações
acerca da preparação, implementação e do impacto da campanha, fortalecendo assim a comunicação
pública desenvolvida entre os agentes públicos, privados e a sociedade civil.
Considerando o curto prazo compreendido entre a elaboração e a implementação da campanha,
os resultados obtidos podem ser avaliados como satisfatórios. A rápida mobilização social percebida
pela quantidade de material coletado é reflexo da estratégia de divulgação da campanha, com destaque
para a utilização da internet como meio de rápida propagação da informação. Pelas falas obtidas na
entrevista nota-se que a internet teve participação considerável dentro da ação desenvolvida, o que
indica ser este uma tendência a ser utilizada em campanhas dessa natureza.
O estudo revela ainda que a campanha realizada esteve totalmente alinhada com as diretrizes da
PNRS, sendo dela derivada. Nota-se que PNRS tem estimulado a promoção de ações que visem
contribuir para a redução e destinação adequada dos resíduos. A responsabilidade compartilhada
prevista na Lei 12.305/10 tem levado os poderes públicos municipais a tomar frente de campanhas
buscando envolver todos os atores sociais, como iniciativa privada e da sociedade.
No caso estudado a comunicação pública teve importante papel na convocação da sociedade, de
forma que estes participassem de forma ativa tanto na elaboração da campanha quanto no processo de
implementação. Pela entrevista e pela repercussão em jornais e na internet, percebe-se o caráter
participativo adotado na elaboração da ação, sendo que a coordenação cita a importância de
envolvimento da sociedade.
O curto prazo de tempo entre a elaboração e a implementação do projeto possui vantagens e
desvantagens. Como ponto positivo tem-se a mobilização e responsabilização dos envolvidos, uma vez
que cada ator social envolvido sai da inércia na busca de alternativas viáveis para a campanha. Por
outro lado, a implementação rápida impede a análise e a busca de outros meios que poderiam
potencializar a ação.
O trabalho encontrou limitações no que concerne a ausência de dados avaliativos da campanha
por parte da sociedade como um todo. A análise limitada à coordenação da campanha pode encobrir
diversas falhas referentes à divulgação da ação e às formas de coleta adotadas, imperceptíveis aos olhos
de quem promove a campanha. Uma abordagem avaliativa global, envolvendo a percepção da
sociedade, pode permitir correções nas estratégias de comunicação adotadas. Assim, existe um campo
significativo para estudos que busquem identificar fatores da comunicação pública que influenciem na
implementação de ações derivadas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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Resumo
São diversos os impactos decorrentes da ação do homem e das empresas na natureza, no entanto, nas últimas décadas a
responsabilidade para com o meio ambiente tem tomado dimensão coletiva, impulsionando as empresas a se posicionarem
diante dessas questões. Um dos fatores que contribuem para que as empresas alcancem essa imagem ambientalmente
positiva está ligado à disposição final dos resíduos gerados em sua cadeia produtiva. As empresas do setor automobilístico,
por se tratarem de geradoras de resíduos estão sujeitas a legislação vigente quanto à destinação correta de resíduos,
operando com mais responsabilidade ambiental. Assim, a pesquisa teve como objetivo identificar em concessionária de
veículos do município de Cacoal – RO, os resíduos gerados, sua destinação e as estratégias socioambientais de
gerenciamento. A pesquisa se configura como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Os dados foram
coletados por meio de pesquisa de campo, em entrevistas utilizando roteiro semiestruturado, no período de novembro de
2012 a janeiro de 2013. Os resultados demonstraram que o gerenciamento de resíduos sólidos é terceirizado e, os resíduos
líquidos não são gerenciados, destinados incorretamente pela concessionária, evidenciando falta de conhecimento por parte
dos gestores quanto à destinação correta de resíduos e uma fiscalização ineficiente dos órgãos competentes.
Palavras-chave: Estratégias. Resíduos industriais. Gestão Socioambiental. Meio ambiente.
Abstract
There are several impacts of human activity and enterprise in nature, however, in recent decades the responsibility towards
the environment has taken a collective dimension, driving companies to take a stance on these issues. One of the
contributing factors for companies to achieve this positive environmental image is linked to the disposal of waste generated
in the production chain. As the companies of the automotive sector refer to generating waste, they are subject to existing
legislation, which regards the correct disposal of waste, operating with more environmental responsibility. Therefore, the
research aimed to identify the vehicle dealership in Cacoal - RO, the waste generated, its destination and the environmental
management strategies. The search takes shape as an exploratory and descriptive qualitative approach. The data was
collected through field research, using semi-structured interviews, during the period from November 2012 to January 2013.
The results showed that the solid waste management is outsourced and liquid wastes are not managed, it's designed
incorrectly by the concessionaire, showing lack of knowledge by the managers regarding the proper disposal of waste and
inefficient supervision of the competent bodies.
Keywords: Strategies. Industrial waste. Environmental Management. Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Com o processo de industrialização começou-se a produzir grandes quantidades de produtos,
utilizando de forma desregrada os recursos naturais, o que introduziu a preocupação com os modos de
produção e consumo e a necessidade de uso racional dos recursos renováveis e não renováveis. Além
dos problemas relacionados ao consumo e o esgotamento dos recursos naturais, surge no meio
industrial os materiais processados que após o uso necessário devem ser descartados em forma de lixo
ou resíduo, trazendo assim, mais uma preocupação quanto ao meio ambiente.
O descarte incorreto de determinados resíduos pode causar sérios impactos ao meio ambiente,
vindo a comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. Segundo Dias (2011) e Tachizawa
(2011), a contaminação do meio ambiente pelas indústrias teve início com a revolução industrial no
século XIX e, esse problema cresceu significativamente, causando inúmeras catástrofes ambientais que
tiveram repercussão mundial.
Desta forma, um dos desafios posto para as empresas refere-se à minimização da quantidade
de resíduos gerados, bem como proceder de forma correta no momento de descarte desses materiais,
reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente. Esses procedimentos de natureza ambientalmente
correto proporcionam para as empresas em sua cadeia produtiva uma melhor imagem institucional
evidenciada por meio da responsabilidade e respeito com o meio ambiente e comunidade na qual estão
inseridas.
Porter e Kramer (2006) argumentam que as atividades desempenhadas pelas empresas
impactam diretamente nos locais em que operam, por meio dos procedimentos adotados no processo
produtivo, podendo gerar consequências positivas e negativas tanto para as empresas como para as
comunidades.
Um bom sistema de gerenciamento de resíduos tem sido uma das formas encontradas pelas
empresas dotadas de uma postura empresarial consciente, bem como para adequação à legislação de
responder aos anseios da sociedade, no sentido de proporcionar melhorias na qualidade do ambiente, de
forma permanente e definitiva.
Dentre os segmentos considerados geradores de resíduos poluidores citam-se o setor
automobilístico, o qual está sujeito às normas vigentes que trata do correto descarte, que compreende a
coleta até o transporte e tratamento desses materiais. No entanto, para setores competitivos como o
automobilístico, destacando-se pelo volume de receitas e empregos gerados (DELOITTE, 2009), os
cuidados com o meio ambiente perpassa a ideia de obrigatoriedade imposta pela legislação, implica
diretamente na reputação das empresas, pois consumidores e sociedade estão cada vez mais atentos
quanto ao processo produtivo e ao uso dos produtos, relacionando-os com os impactos sociais e
ambientais, motivando as empresas a dotarem ações de cunho social e ambiental de maneira correta e
responsável.
Com base nesses argumentos, o presente estudo apresentou a seguinte questão de pesquisa:
quais os resíduos gerados e as estratégias socioambientais utilizadas no gerenciamento desses resíduos
em concessionária de veículos do município de Cacoal- RO?
Assim, o objetivo do presente artigo consistiu em identificar em concessionária de veículos do
município de Cacoal- RO, os resíduos gerados, sua destinação e as estratégias socioambientais de
gerenciamento desses resíduos.
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Além desta introdução, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: Referencial teórico
composto por: Meio Ambiente e as Empresas; Estratégias Socioambientais empresariais; Tipos de
Resíduos; Gerenciamento de Resíduos; e Setor Automotivo no Brasil e a Sustentabilidade. Na
sequência apresenta-se a Metodologia, Analise e Discussão dos resultados, Considerações Finais e
Referências.
2 MEIO AMBIENTE E AS EMPRESAS

A Revolução Industrial, o desenvolvimento econômico e tecnológico gerou grandes
transformações na sociedade, com amplos reflexos no meio ambiente. O aumento da população,
associado a uma grande capacidade de intervenção do homem no ambiente, promove a degradação dos
recursos naturais, ocasionando riscos para todos os seres vivos e até mesmo para a própria vida
humana. Diante deste contexto, surge o conceito do desenvolvimento sustentável como uma forma de
conciliar o desenvolvimento econômico, social e ambiental, ao uso racional dos recursos naturais
(SANTOS; ANDREOLI; SILVA, 2012).
Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD (1988), o
desenvolvimento sustentável está atrelado à capacidade de satisfação das necessidades da geração
presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações.
Para que o desenvolvimento sustentável aconteça, Mendes (2008) ressalta que se faz
necessário alguns aspectos importantes:
a) A satisfação das principais necessidades da população como: educação, saúde, alimentação,
moradia, etc.;
b) A preocupação com as gerações futuras, para que elas possam ter chance de viver com a
preservação do meio ambiente;
c) Conscientização da sociedade na preservação do meio ambiente;
d) A preservação dos recursos naturais como: água, oxigênio, etc.;
e) A elaboração de projetos sociais que visem à garantia de emprego, segurança social e respeito a
outras culturas em busca da erradicação da miséria, do preconceito e das populações oprimidas;
f) A implantação de políticas públicas com a preocupação da consciência ambiental e preservação
do meio ambiente.
No entanto, para que os princípios do desenvolvimento sustentável possam ser colocados em
prática, a sociedade em geral tem se organizado em defesa das questões ambientais e sociais, cobrando,
principalmente, das empresas uma postura correta em relação ao meio ambiente. Dias (2011) ressalta
que ficou no passado a ideia de que as questões ambientais era assunto exclusivo dos profissionais do
meio ambiente, atualmente essa preocupação tomou dimensão coletiva, partindo de algumas empresas,
governos, instituições não governamentais e sociedade, observando-se que os efeitos causados pela
degradação do meio ambiente atingem toda a existência do planeta.
E, para poder suprir essas exigências, as organizações passaram a adotar formas de avaliar e
controlar os riscos e os impactos das suas atividades sobre o meio ambiente, buscando a adequação à
legislação e às normas vigentes, adotando procedimentos comportamentais capazes de responder aos
anseios da sociedade (SANTOS; ANDREOLI; SILVA, 2012). Está crescendo o número de empresas
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que estão agregando a questão ambiental em seus modelos de gestão, por notarem que podem ter
economia e vantagens competitivas com essa atitude (SANTOS, 2003).
Para Seiffert (2011) é por meio da implantação do sistema de gestão ambiental que a empresa
conseguirá estabelecer um método de gerenciamento que proporcione à melhoria contínua dos
resultados e promova o desenvolvimento sustentável. A sobrevivência da organização está
profundamente ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável, pois a sociedade não mais admite a
degradação do meio ambiente por parte das empresas.

3 ESTRATÉGIAS SOCIOAMBIENTAIS EMPRESARIAIS

As estratégias socioambientais são consideradas oportunidades para as organizações
alcançarem a excelência e a diferenciação, pois através da análise da concorrência as organizações
buscam aperfeiçoamento de sua gestão e atuam de forma positiva junto à sociedade (NASCIMENTO;
LEMOS; MELLO, 2008). A empresa pode utilizar várias estratégias socioambientais para melhorar
sua vantagem competitiva, ou seja, a qualidade do ambiente de negócios no qual atua.
As práticas ambientais podem se tornar fontes geradoras de vantagem competitiva, por meio
de estratégia de diferenciação. Assim, as estratégias assumidas por lideres que vêem seus negócios sob
a ótica socioambiental revelam um novo tipo de vantagem competitiva sustentável, pois desenvolvem
uma ligação mais profunda com os stakeholders1, reduzem custos e riscos, além do valor intangível da
marca, tornam-se continuamente competitivas e inovadoras, com o objetivo de atender as necessidades
dos clientes, conquistando assim, a sua lealdade (ESTY; WINSTON, 2008).
Porter e Kramer (2006) confirmam essa interdependência entre a empresa e a sociedade, e
argumentam que as atividades da cadeia de valor das empresas impactam diretamente nos locais em
que operam, assim como as atividades das comunidades também podem interferir na cadeia de valor da
empresa, podendo gerar conseqüência positiva ou negativa para ambas.
Andrews (1997) acrescenta que as escolhas estratégicas têm um aspecto ético e que os
estrategistas e executivos devem levar em consideração as expectativas da sociedade em suas decisões,
isso porque, algumas alternativas podem se mostrar mais atrativas ou viáveis quando o bem público ou
serviços são considerados pela sociedade.
Nesse sentido, em um estudo Husted e Allen (2007) utilizaram o framework proposto por
Burke e Logsdon (1996) e descobriram que as estratégias socioambientais empresariais podem gerar
valor superior aos negócios. No estudo, criação de valor se referiu a influência nas decisões de
compras, conquista de novos consumidores, desenvolvimento de novos produtos e serviços e abertura
de novos mercados, o que os levou a constarem que vale a pena investir em ações estratégicas de
responsabilidade socioambiental empresarial.
Segundo o Instituto ETHOS e o Instituto AKATU (2010), as pesquisas demonstram que os
consumidores criam uma expectativa com relação ao papel socioambiental a ser desenvolvido pelas
empresas, acreditando que sua responsabilidade deve ir além dos limites impostos pela legislação
1

“Termo em inglês utilizado para identificar as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa
influenciar o negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele afetado: público interno, fornecedores,
consumidores, comunidade, governo, acionistas, [...]” (INSTITUTO ETHOS, 2005).
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vigente, e que a empresa deve direcionar o foco dos benefícios de suas ações para a sociedade e não
somente na própria empresa.
Neste sentido a preocupação com o meio ambiente tem feito surgir um novo desafio aos
gestores quanto às questões ambientais, dentre os quais se destacam o aquecimento global, efeito
estufa, poluição, enchentes, contaminação do solo, dentre outros, já presentes no dia a dia das
organizações. Essa nova visão tem forçado essas empresas a buscar ações e soluções socialmente
corretas, ambientalmente responsável e financeiramente viáveis (ALIGLERI; ALIGLERI;
KRUGLIANSKAS, 2009).
Husted e Salazar (2005) afirmam que as estratégias socioambientais funcionam como um
instrumento pacificador, visto que resolvem as tensões existentes entre os objetivos sociais e a
rentabilidade das empresas, já que ambos os desempenhos são cobrados e os resultados devem ser
positivos.
Sabe-se que para construir a imagem de uma organização como socioambientalmente
responsável é algo difícil e demorado. Além disso, a organização deve adotar um comportamento
proativo, ou seja, além de estar sempre buscando as melhores práticas, deve comunicar suas ações de
forma clara e acessível, pois as expectativas da sociedade quanto ao respeito ao meio ambiente estão
em constante evolução e, os objetivos das organizações devem acompanhar essa evolução
(NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008).

4 TIPOS DE RESÍDUOS

Durante os processos produtivos, as empresas geram diversos resíduos, sendo eles, resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, nas quais podem ser poluentes para a água, o solo e o ar.
Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da Norma brasileira,
NBR 10.004 (2004), os
resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que
provém de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Incluem-se nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, gerados
em equipamentos e instalações de controle de poluição, assim como determinados líquidos cujas
particularidades inviabilizam seu descarte na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou precisam
para isso, soluções técnicas e financeiramente inviáveis por conta de melhor tecnologia disponível.
Para Langanke (2013, p. 01), os “resíduos líquidos são aqueles materiais não aproveitados que
se encontram no estado líquido”. A norma brasileira – NBR 9800/1987, define que efluente líquido
industrial é o descarte líquido proveniente das atividades industriais, comportando emanações de
processos industriais, água de refrigeração poluída, águas pluviais contaminadas e esgoto doméstico.
Pereira (2013) acrescenta ainda, que os resíduos gasosos são gases ou partículas que podem
alterar a composição natural do ar atmosférico, podendo causar danos a saúde dos seres vivos.
De acordo com a NBR 10.004 (2004), os resíduos podem ser classificados quanto à sua
periculosidade, conforme a figura 1:
Classificação
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CLASSE I – Perigosos

Apresentam periculosidade ou,
inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxidade ou patogenicidade.

Lixo hospitalar, produtos químicos de
indústria, óleos, pilhas, baterias,
pesticidas e outros.

CLASSE II – Não perigosos
II-A - Não Inertes

Apresentam combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade em
água.

Restos de alimentos, papel, palha de
aço, latas e outros.

CLASSE II – Não Perigosos
II-B – Inertes

Não se degradam ou não se decompõem
quando disposto no solo ou se degradam
muito lentamente e muitos são recicláveis.

Tijolos, plásticos, borracha, entulhos de
demolição, pedras de escavação e
outros.

Figura 1 - Classificação dos resíduos
Fonte: NBR 10.004/2004

Podem-se destacar alguns dos materiais que compõem os resíduos urbanos que também são
considerados perigosos, que devem receber destinação específica: materiais para pintura (tintas,
vernizes etc.), produtos para jardinagem e tratamento de animais (repelentes, inseticidas etc.), produtos
para motores (óleos lubrificantes, fluidos de freio e transmissão, baterias etc.) e outros itens (pilhas,
lâmpadas etc.) (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010).
4.1 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Na década de 90 houve um avanço nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável,
principalmente sobre as constatações de que os recursos naturais do planeta estarão escassos para
atenderem a demanda crescente de produção e consumo. Neste sentido, algumas empresas têm
buscado soluções fáceis e inacabadas, preferindo trabalhar com a compensação dos impactos causados,
separando-se das políticas que trabalham junto ao processo produtivo. Essas práticas compensatórias e
reparadoras são relevantes, mas não suficientes. A geração de resíduos no meio ambiente é
consequência de alguma operação ou atividade humana. O uso de algumas técnicas no final do
processo produtivo e atividade de prevenção ao longo desse processo são alternativos para a gestão
(ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009).
Ferreira (2009) destaca que o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos deve ser
incorporado dentro da empresa de forma responsável, obedecendo todo o processo necessário, que vem
desde a coleta, transporte e tratamento. A empresa terá uma gestão socioambiental eficiente, a partir do
momento em que distinguir que é mais benéfico à empresa, adotar princípios para a não poluição, do
que ter que despoluir posteriormente, pois são diversos os resíduos prejudiciais a saúde e a vida
humana na terra, como já mencionado.
De acordo com a Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nº 31 de 2009, art. 2º:
São obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente
poluidoras ou utilizadores de Recursos Ambientais as pessoas físicas ou jurídicas que se
dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e
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comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, bem como de
produtos e subprodutos da fauna e flora, e demais atividades passíveis de controle pelo
IBAMA e órgãos estaduais e municipais de meio ambiente.

Um dos resíduos que tem alto índice poluidor e gera preocupação quanto ao gerenciamento
correto é o óleo lubrificante, devido à grande quantidade de veículos existentes na sociedade. No
momento da troca de óleo são gerados os seguintes resíduos: óleo lubrificado usado e contaminado,
embalagens contaminadas, filtros usados e contaminados e estopas contaminadas com óleo. O óleo
lubrificante não se dissolve na água, não é biodegradável, é capaz de devastar tanto a água quanto o
solo, espalhando substâncias tóxicas que poderão ser ingeridas pelos seres humanos direta ou
indiretamente. O óleo lubrificante retira o oxigênio dissolvido da água, impossibilitando a renovação da
vida aquática, deixando de haver a troca de oxigênio com a atmosfera. Derramado no solo, o óleo
lubrificante aniquila o húmus vegetal, tornando o solo estéril (ALMEIDA; FERREIRA, 2013).
Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 362, de 23 de
junho de 2005, todo óleo lubrificante usado devera ser coletado e ter destinação final de modo que não
prejudique o meio ambiente, o mesmo deverá ser destinado à reciclagem por meio do processo de
rerrefino, por empresa licenciada para tal procedimento.
Pode-se constatar que o gerenciamento de resíduos é uma tarefa possível, desde que haja a
consciência necessária por parte das empresas. A obrigatoriedade (Leis ambientais) existe,
possibilitando às empresas adotarem os procedimentos adequados para cada ramo de atividade.

5 SETOR AUTOMOTIVO NO BRASIL E A SUSTENTABILIDADE
Com a instalação das montadoras automotivas no Brasil, fez-se aquecer o mercado de
autopeças nacionais, com contratos em longo prazo para substituição de peças dos automóveis
importados (SENHORAS; DIAS, 2011). Desta forma, o principal agente dominante da cadeia
produtiva automotiva é a montadora, pois é ela que determina diversas das diretrizes e políticas, que
deveriam ser acompanhadas pelos Stakholders de sua cadeia. Esse poder de determinar das
montadoras, sobre a sua cadeia, está relacionado com a grande competitividade que sofre esse setor e
pela busca de legitimidade social diante das demais organizações e dos clientes. As indústrias que
fornecem os insumos para a cadeia automotiva, em sua gestão socioambiental, têm que respeitar a
legislação, buscando aumentar a sustentabilidade produtiva em longo prazo (ALIGLERI; ALIGLERI;
KRUGLIANSKAS, 2009).
De acordo com Vilas (2009), os veículos são potencialmente poluidores, pois além da emissão
de gases poluentes, conforme informação das concessionárias, um veículo de pequeno porte, em média
gera 12 litros de óleo usado, 5 kg de resíduos como estopa, embalagens, filtros de óleo, combustível e
ar e insumos utilizados nas revisões obrigatórias. Acrescenta, ainda, que 80% dos resíduos gerados
pelas concessionárias não são destinados corretamente e, o principal motivo é a falta de conhecimento
sobre esses resíduos perigosos, em sua maioria não sabem nem como e nem para onde enviar produtos
como óleo usado, graxas, tintas e solventes, filtros, baterias, pneus, pastilhas de freio, dentre outros
materiais, classificados como perigosos na NBR 10.004/2004.
Ainda, para Vilas (2009), as concessionárias encontram dificuldades em realizar o tratamento
desses resíduos, devido aos seguintes obstáculos:
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a) Localização distante das empresas habilitadas legalmente para destinação final dos resíduos;
b) Inexistência de opções para sua destinação final em alguns estados;
c) Algumas empresas não estão legalmente habilitadas para dar destinação final dos resíduos
perigosos; e
d) Falta de conhecimento técnico sobre o assunto.
Porém, este cenário vem sofrendo grandes avanços na busca de minimização dos impactos
causados pelas disposições incorretas desses resíduos por parte dessas empresas, pois é alarmante o
número de consequências negativas ao ser humano. O governo e empresas já estão investindo cada vez
mais em ações socioambientais, pois o próprio mercado se tornou mais exigente quanto às questões
ambientais e há algumas leis severas que geram riscos às empresas que se descuidam quanto a essas
questões (VILAS, 2009).
De acordo com a revista Dealer (2012), em dezembro de 2011, inaugurou no Brasil a primeira
“concessionária verde” representante da linha de caminhões, ônibus e comerciais leves da Iveco. A
concessionária inovou no conceito sustentabilidade e foi além dos requisitos exigidos pela legislação. A
diretoria da empresa elaborou o projeto da estrutura física para que concessionária pudesse contribuir
para a economia de energia, de água e colaborar com o meio ambiente, mesmo a obra se tornando 15%
mais cara do que a opção convencional, os empresários acreditaram na ideia e foram adiante. Foi feito
uma grande economia dos materiais a serem utilizados na obra, buscando o aproveitamento de cada um
deles, as pilastras para concretagem foram feitas todas em papelão e madeira de reflorestamento, as
escoras para construção do telhado eram metálicas e reaproveitáveis, eliminando assim o uso de
eucalipto, o telhado é chamado “telhado verde”, pois recupera a água da chuva e contribui para redução
de 6ºC da temperatura ambiente do showroom, sobre a laje foi colocada uma manta asfáltica
impermeabilizante, produzida com o reaproveitamento de óleo queimado retirado dos veículos. Essas
foram algumas das ideias implantadas pela empresa dentre outras, as quais criaram um grande valor
sustentável para o setor.
Segundo o Manual de sustentabilidade no setor automotivo da Uniethos (2012) existe uma
grande necessidade de um novo posicionamento de conceitos quanto às questões ambientais na cadeia
produtiva do setor automotivo no Brasil, pois as normas e legislações estão estendendo as
responsabilidades das empresas quanto às questões sociais e ambientais diretos, indiretos e difusos. O
mercado de capitais e o mercado financeiro estão se voltando para essas questões com maior atenção,
pois isso implica diretamente na reputação das empresas, visto que a sociedade e os consumidores estão
mais atentos quanto ao processo produtivo e ao uso dos produtos relacionando-os com os impactos
sociais e ambientais.
6 METODOLOGIA
A metodologia utilizada inclui simultaneamente a abordagem qualitativa, com o método de
estudo de campo e com as técnicas entrevistas e vistas in loco. A pesquisa qualitativa de acordo com
Minayo e Gomes (2011) responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas ciências sociais,
com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Neste contexto, a pesquisa
qualitativa possibilitará conhecer e analisar as estratégias socioambientais utilizadas pela empresa A
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(concessionária) e B (prestadora de serviço de gestão ambiental) para o gerenciamento de resíduos que
criam valor sustentável e como é realizada a destinação final desses materiais.
Quanto aos objetivos, a pesquisa se configura como exploratória e descritiva. A pesquisa
exploratória se dá na fase preliminar, antes de todo o trabalho acontecer, ou seja, serve para investigar o
assunto que será abordado, um melhor conhecimento sobre o tema, ajuda a estabelecer os objetivos da
pesquisa e pode facilitar o estabelecimento de critérios, métodos e técnicas adequadas. Com a pesquisa
descritiva é possível observar, analisar, sem interferência do pesquisador, ou seja, o mesmo apenas
estuda os fenômenos e não os manipula (PRESTES, 2011).
O método utilizado foi à pesquisa de campo, o qual segundo Prestes (2011, pag. 31) “a
pesquisa de campo é aquela em que o pesquisador, através de questionários, entrevistas, protocolos
verbais, observações, etc., coleta seus dados investigando os pesquisados no seu meio”.
As técnicas de pesquisa referem-se aos procedimentos que foram utilizados para coletar os
dados empíricos durante a realização da pesquisa. Foram realizados através de entrevistas com roteiro
semi-estruturado e visita in loco.
A pesquisa foi realizada em duas empresas, sendo uma do setor automobilístico, no município
de Cacoal/RO, denominada empresa “A” e a outra do setor de prestação de serviços de gestão
ambiental, no município de Vilhena/RO, denominada empresa “B”.
Com a aplicação da pesquisa na concessionária do município de Cacoal, constatou-se que o
gerenciamento dos resíduos sólidos é realizado por empresa terceirizada, localizada no município de
Vilhena-RO. Desta forma, visando atender o objetivo proposto, a pesquisa foi ampliada para a empresa
terceirizada, com o propósito de verificar como acontece o gerenciamento dos resíduos sólidos após a
coleta na concessionária.
Quanto à operacionalização da pesquisa, esta ocorreu em duas etapas:
1ª Etapa – entrevistas - foram realizadas 02 entrevistas. Na empresa A ocorreu no dia 10 de
novembro de 2012, com o gestor do setor de oficina com duração de 60 minutos. A segunda entrevista
foi realizada na empresa B, no dia 04 de janeiro de 2013, com a proprietária da empresa, com duração
de 90 minutos. Para a aplicação das entrevistas utilizou-se o roteiro semi-estruturado (Apêndice A e
B);
2ª Etapa: Visitas in loco – foram realizadas visitas in loco no dia 10 de novembro de 2012 na
empresa A, acompanhada de dois mecânicos do setor de oficina, para observar como é realizado o
processo de gerenciamento dos resíduos e, no dia 04 de janeiro de 2013, na empresa B, acompanhada
do encarregado de incinerador para verificar como é realizado o processo de destinação final dos
resíduos sólidos.
Para o tratamento de dados adotou-se a análise de conteúdo, que compreende uma técnica
sistemática de análise, a qual identifica a característica especial da mensagem. Permite fazer inferências
identificando objetiva e sistematicamente as características da mensagem por meio da descrição
(CHIZZOTTI, 2010).
A coleta de dados nas empresas A e B ocorreu no período de Novembro de 2012 à Janeiro de
2013.
7 ANALISE E DISCUSSÃO
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A primeira etapa da pesquisa foi realizada na empresa A do município de Cacoal/RO, que de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui uma população aproximada
de 78.574 habitantes e tem como principal fonte de receitas a agropecuária, sendo a indústria a 2º fonte
arrecadadora. A frota da cidade é representada em 24% por automóveis (IBGE, 2010). O município de
Cacoal/RO conta com 06 (seis) concessionárias de veículos, sendo estas representantes das marcas
Chevrolet, Fiat, Ford, Mitsubishi, Toyota e Volkswagen.
A concessionária de Veículos escolhida para a coleta de dados está instalada no Estado de
Rondônia desde 1998, possuindo 04 filiais localizadas nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná,
Cacoal e Vilhena. Já no município de Cacoal, a Concessionária de Veículos foi inaugurada em agosto
de 2008, onde vende veículos novos e semi-novos, peças de reposição e também presta serviços de
manutenção e conta com 14 funcionários para o desenvolvimento de suas atividades. A mesma presta
serviços de manutenção nos veículos vendidos e, durante esse processo observou-se a geração de uma
grande quantidade de resíduos, sendo sólidos e líquidos, que são altamente poluentes. A cadeia
produtiva do setor automotivo comporta os resíduos perigosos e não perigosos compreendidos na
norma brasileira - NBR 10.004 (2004).
Para o desenvolvimento de suas atividades a concessionária possui uma Licença de Operação
Ambiental (LOA), expedida pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) de
Rondônia, conforme Decreto nº 7.903 de 01 de julho de 1997 (RONDÔNIA, 1997). Mas de acordo
com a concessionária, a legislação vigente (Leis ambientais), exige muito das empresas, quanto à
responsabilidade ambiental perante a sociedade. Para Tachizawa (2011), as exigências do mercado e da
legislação impulsionam as empresas a serem ambientalmente responsáveis, ou seja, existe uma imagem
a ser transmitida aos clientes e fornecedores, que estão cada vez mais exigentes
O setor da concessionária onde ocorre a maior geração de resíduos é na assistência técnica,
para o qual adotou como estratégia de gerenciamento desses resíduos, a terceirização, contratando uma
empresa especializada e homologada junto aos órgãos ambientais (Empresa B), para o recolhimento e
destinação final dos resíduos sólidos. A concessionária adota o procedimento de separar os resíduos
gerados em recipientes adequados, para a posterior coleta. No ato da coleta, a empresa que o faz, emite
um documento que comprova o recolhimento e posteriormente emite o certificado, constando que a
empresa geradora, está devidamente regular quanto à destinação dos resíduos sólidos gerados.
De acordo com os registros disponíveis na concessionária, a mesma gera aproximadamente
100kg de resíduos sólidos mensalmente, sendo eles: filtros, estopas e recipientes, onde é possível
verificar uma maior quantidade de filtros de óleo. A empresa B que realiza a coleta dos resíduos sólidos
recolhe em média duas vezes por mês. A mesma coloca os resíduos em tambores plásticos identificados
e fechados dentro de um caminhão furgão para o transporte até a cidade de Vilhena – RO.
A empresa também gera uma grande quantidade de resíduos líquidos, sendo eles: óleo e
derivados de óleo. No setor de oficina da concessionária, existe um funil com um galão apropriado e
identificado, onde é coletado o óleo adequadamente, conforme figura 2.
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Figura 2: Modelo do coletor de Óleo utilizado pela concessionária
Fonte: Portuguese Alibaba (2013)

A concessionária, ainda, realiza a lavagem de peças com tratamento de efluentes, ou seja, é
realizada essa lavagem em local apropriado com a destinação da água poluída para a caixa separadora
de água e óleo. A armazenagem dos resíduos é realizada em recipientes separados, sendo o óleo em
tambores metálicos apropriados e os demais resíduos em recipientes plásticos.
Foi possível constatar que os resíduos líquidos gerados pela empresa, não recebem a
destinação final adequada, pois a empresa vende o óleo recolhido para produtores rurais da região, para
que possam utilizar na pintura de currais e palanques de cercas para obter maior durabilidade da
madeira e, os resíduos que ficam na caixa separadora de água e óleo são retirados e descartados em
terrenos baldios fora da cidade.
Buscando melhor evidenciação dos resultados alcançados, a figura 3 apresenta os resíduos
gerados e o gerenciamento dos mesmos pela concessionária, empresa A.

Figura 3: Identificação dos resíduos gerados e gerenciamento na empresa A
Fonte: Elaborado pelos autores
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Em visita à empresa B, localizada no município de Vilhena – RO, que possui uma população
aproximada de 76.202 habitantes, tendo como principal fonte de receitas a agropecuária, sendo a
indústria a 2º fonte arrecadadora do município (IBGE, 2010). A empresa B foi inaugurada no
município de Vilhena/RO, em 2007, aproveitando uma oportunidade de mercado, visto que a legislação
ambiental favorecia o crescimento da necessidade quanto à destinação correta de resíduos por parte das
empresas e, como não havia na região nenhuma outra empresa com a mesma atividade. A empresa B
realiza a coleta nos municípios de Porto Velho, Candeias, Itapuã, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, JiParaná, Presidente Médice, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena do Estado de Rondônia.
Os resíduos coletados são resíduos hospitalares e resíduos industriais, na qual abrange todo o
Estado de Rondônia, Acre e parte do Mato Grosso, pois na região é a única empresa que realiza esse
serviço. Além de realizar a coleta na concessionária citada, a empresa B, também, coleta resíduos
sólidos em todas as demais concessionárias e em algumas oficinas multimarcas da cidade de Cacoal, o
qual foi possível verificar que são coletados em média 2 toneladas de resíduos mensalmente, só em
Cacoal.
A empresa B possui uma área construída de aproximadamente 786 m² e conta com 35
funcionários para o desenvolvimento das suas atividades, que vão do transporte dos resíduos sólidos,
incineração e ao gerenciamento dos resíduos metálicos. A mesma tem como missão a preservação dos
recursos naturais, ou seja, oferece soluções ambientais voltadas a identificar e minimizar os impactos
ambientais, com o compromisso de gerenciar de forma íntegra os resíduos.
A empresa possui a Licença de Operação Ambiental (LOA) de Mato Grosso, Acre e Rondônia
expedida pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, juntamente com a
Licença do IBAMA (Cadastro Técnico Federal), ANGEVISA (Alvará Sanitário Estadual) e está em
fase de implementação da ISO 14001, que aborda diretamente o sistema de gestão ambiental (SGA)
quanto a especificações para implantação e guia.
A empresa conta com algumas Resoluções e Lei que norteiam sua atividade, conforme figura
4.
Lei e Resoluções

Dispõe sobre:

Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Resolução CONAMA Nº 316, de 29/10/2002

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de
sistemas de tratamento térmico de resíduos.

Resolução CONAMA Nº 358, de 29/04/2005

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências.

Resolução CONAMA Nº 313, DE 29/10/2002

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais

Figura 4 - Lei e Resoluções utilizadas pela empresa B.
Fonte: Pesquisa de campo (2013)
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De acordo com a pesquisa realizada foi possível verificar que, quando a empresa iniciou suas
atividades, houve grandes dificuldades no sentido de aceitação dos empresários, pois os mesmos
estavam habituados a descartar os resíduos de forma incorreta e, como a destinação correta traria um
custo, a implementação da ideia de empresas ambientalmente corretas foi considerada difícil. A
empresa considera ainda que, a fiscalização do setor público nesta área, não é tão eficiente quanto
deveria. Quando a empresa iniciou suas atividades, as secretárias responsáveis por esta área, não
estavam preparadas para desenvolver uma fiscalização eficiente, pois não possuíam veículos para
execução dos serviços, não tinham técnicos adequados para a área e nem mesmo fiscais para agir com
eficácia no assunto. A empresa considera que o setor público está começando a se adequar, mas ainda
não está totalmente em condições.
Mediante a Lei 12.305, de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (BRASIL, 2010), a empresa notou que a legislação foi o que pesou para a tomada da
consciência ambiental por parte dos empresários, ou seja, a necessidade bateu a porta, porém
posteriormente, os empresários aproveitaram a ideia e inseriram uma abordagem voltada para o
“marketing verde”, unindo a obrigatoriedade com uma imagem de empresa ambientalmente correta,
conforme salienta Nascimento, Lemos e Mello, (2008). Todavia a empresa acredita que a necessidade
está em primeiro lugar.
O principal objetivo da empresa é coletar, transportar e incinerar os resíduos, onde o processo
desenvolvido para destinação de resíduos está quase 100% centralizado na incineração, porém quando
se trata de metais, a mesma realiza o gerenciamento, enviando os mesmos para lugares adequados, no
estado de São Paulo ou Minas Gerais, locais onde são realizados os procedimentos de reciclagem.
Durante o processo de incineração, é utilizada água para lavagem dos gases produzidos. Foi
possível verificar que essa água passa por tratamento, a empresa adotou a estação de tratamento de
água Reuso, na qual a mesma é tratada de 86% à 95%. O processo trata em torno de 800 Lts/hora, para
a reutilização no próprio incinerador e para regar o jardim da empresa. A cada três meses a empresa
coleta uma amostra da água e envia para uma empresa localizada no município de Cuiabá,
especializada para analisar se o sistema de tratamento está sendo eficiente na medida necessária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi identificar os resíduos gerados em uma concessionária de
automóveis e quais as estratégias socioambientais adotadas para o gerenciamento desses resíduos, uma
vez que esses materiais quando dispostos no meio ambiente de maneira inadequada podem causar
grandes impactos ambientais.
Mediante a pesquisa realizada, foi possível identificar esses resíduos e qual a destinação que a
concessionária têm adotado para os mesmos. Pode-se constatar que de acordo com as normas e
resoluções vigentes quanto à destinação correta de resíduos, a empresa tem realizado parte da
destinação corretamente (resíduos sólidos), havendo uma deficiência quanto à destinação de alguns
resíduos como o óleo e os resíduos acumulados na caixa separadora de água e óleo.
A pesquisa permitiu verificar que a concessionária, empresa A, terceiriza o gerenciamento de
resíduos sólidos para uma empresa especializada, localizada no município de Vilhena-RO. Por meio de
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entrevista e visita in loco junto à empresa terceirizada, empresa B, foi possível verificar que a mesma
atende os procedimentos exigidos pela legislação de maneira ambientalmente responsável, deixando
evidente que é colocado em prática o conhecimento e a consciência que os gestores da empresa
possuem quanto às questões ambientais.
De acordo com os entrevistados, os maiores problemas no que se refere às questões
ambientais, está na deficiência de fiscalização da cadeia produtiva das empresas até o descarte dos
resíduos gerados. Percebe-se que é necessária uma fiscalização mais rigorosa nas empresas que geram
resíduos poluidores, pois ainda que a consciência ambiental tenha tomado uma dimensão coletiva,
algumas empresas não se adequaram às normas e leis vigentes, ou se adequaram em partes, como foi
possível constatar na empresa pesquisada.
Com uma fiscalização mais eficiente e eficaz acredita-se que é possível chegar a um nível
mais elevado de não poluição. Investimentos que visem educação ambiental voltada para as empresas
de pequeno à grande porte, também podem ajudar na expansão do conhecimento e em maior
conscientização por parte dos gestores.
Conclui-se que a temática preservação ambiental vai muito além da superficialidade que
milhares de pessoas possuem sobre o assunto. Apesar de existir inúmeras normas, Leis, resoluções e
estratégias ambientais, que estão voltadas para a preservação do meio ambiente, somente é possível
obter um conhecimento mais amplo, mediante um estudo mais aprofundado das mesmas, havendo
assim maior possibilidade de implantação de sistema de gestão ambiental nas organizações com maior
eficiência e eficácia.
Como sugestão para trabalhos futuros propõem-se a realização de estudos que busquem
verificar se as demais concessionárias do município de Cacoal realizam a destinação correta dos
resíduos sólidos e, principalmente dos resíduos líquidos, buscando identificar qual o custo que as
mesmas possuem para fazer a destinação e quais os procedimentos adotados em todo o processo de
gerenciamento.
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Resumo: A sociedade tem pressionado as organizações empresariais para que sejam mais sustentáveis, ou seja, que tenham
responsabilidades ambientais e sociais, além da econômica. Para facilitar o processo de um destes pilares, a
Responsabilidade Social, a International Organization for Standardization criou um conjunto de orientações, denominada de
ISO 26000. Entretanto, barreiras impedem que as organizações adotem tal modelo, portanto identifica-las por meio de
artigos que as discutem foi o propósito deste estudo. Então uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Scopus
e Web of Science foi feita para identificar os artigos que abordassem este tema, os resultados encontrados passaram por dois
filtros de inclusão/exclusão de acordo com critérios pré-selecionados. Os artigos que atravessaram os filtros tiveram os
dados extraídos e sintetizados por ordem de autor. Embora seja um assunto novo na literatura, alguns autores já
identificaram tais barreiras de adoção, entretanto é necessário mais estudos de caso em empresas que adotam a ISO 26000.
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Barreiras, Organizações.

Abstract: The society has enforced the business organizations to be more sustainable, that is to have environmental and
social responsibilities, beyond the economic. To facilitate the process one of these pillars, Social Responsibility, the
International Organization for Standardization has established a set of guidelines, known as ISO 26000. However, barriers
block the organizations to adopt this model thus identifies them through articles that discuss this subject was the purpose of
this study. Then a systematic review of the literature in the databases Scopus and Web of Science was performed to identify
articles that discuss this issue, the results passed through two filters of inclusion/exclusion in accordance with pre-selected
criteria. Articles that crossed the filters have the data extracted and synthesized in order of author. Although it is a new
subject in the literature, some authors have identified these adoption barriers; however it is necessary to more case studies
on companies that adopt ISO 26000.
Key-words: Social Responsibility, Sustainability, Barriers; Organizations.
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1. Introdução
A globalização comercial possibilitou que as normas internacionais se tornassem uma
ferramenta facilitadora para seu processo, assim, tornando possível a garantia da compatibilidade e
viabilidade técnica dos produtos comercializados, bem como tornando claro sua qualidade e
desempenho. Inserido neste contexto a International Organization for Standardization (ISO), uma
organização não governamental criada em 1947, estabelecida para criar padrões internacionais e
facilitar o comércio global (WARD, 2011), desenvolveu na década de 80 a norma ISO 9000, um
sistema genérico de gestão da qualidade, que foi amplamente adotado pelas empresas em todo mundo,
já em 1996 foi criado a ISO 14000 para a gestão ambiental (CASTKA; BALZAROVA, 2008). Então,
em 2010 a ISO aprovou uma norma ambiciosa sobre a Responsabilidade Social das Organizações
denominada de ISO 26000 (WARD, 2011).
É evidente que nos últimos anos o tema “responsabilidade social” entrou em pauta no debate de
sustentabilidade nas organizações, um dos fatores desta inserção foram as pressões da globalização e
das organizações não governamentais (SCHWARTZ; TILLING, 2009). Pois uma empresa sustentável
“é aquela que contribui para o desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios
econômicos, sociais e ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento sustentável”
(HART; MILSTEIN, 2004)?
Este contexto de pressão social é verificado na veiculação de notícias sobre as más condições de
trabalho em países de baixa renda, nos quais há vários incentivos para instalação de empresas,
entretanto, desrespeitam a dignidade humana, tais como baixa remuneração, longas jornadas de
trabalho, entre outros. Além disso, a exploração de pessoas apenas para trazer mais lucros para as
corporações e produzir bens baratos (SCHWARTZ; TILLING, 2009) têm sido o cenário que torna
importante o desenvolvimento da padronização da responsabilidade social, e consequentemente
implementação da ISO 26000.
Embora haja críticas sobre o pensamento da responsabilidade social nas corporações
(BANERJEE, 2012) e que isto não deve se inserir nas organizações, as quais só são eficazes se
concentrar-se em uma tarefa, pois a diversificação destrói a capacidade de seu desempenho
(DRUCKER, 1992). É importante entender o papel da organização corporativa e sua responsabilidade
para com a sociedade, consequentemente sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, com
estratégias de interesse social, promoção ecológicas e do bem-estar das pessoas (HOLT, 1999).
Assim este trabalho visa fazer um levantamento bibliográfico nas bases de dados Scopus e ISI
Web of Science das barreiras de implementação e adoção da ISO 26000 (responsabilidade social), além
de identificar os autores que caracterizaram tais barreiras.
2. Fundamentação Teórica
A ISO 26000 foi elaborada pelo ISO/TMB Working Group on Social Responsibility (ISO/TMB
WG SR) seu processo de elaboração envolveu especialistas internacionais e com ampla atuação
regional em diferentes aspectos da responsabilidade social (ABNT NBR ISO 26000:2010).
Publicada no dia 1º de novembro de 2010, em Genebra, Suíça, a Norma Internacional ISO
26000 - Diretrizes sobre Responsabilidade Social tem versão em português denominada ABNT NBR
ISO 26000, que foi lançada no Brasil no dia 8 de dezembro de 2010, e encontra-se disponível na
íntegra, no site do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
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Embora seja uma norma de orientação não certificável, a ISO 26000 pretende auxiliar às
organizações a contribuírem para o desenvolvimento sustentável, o qual “satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazem as suas próprias
necessidades” (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT, 1987). Esta definição de
desenvolvimento sustentável da Comissão Mundial do Meio Ambiente engloba os três pilares da
sustentabilidade: econômico, ambiental e social. Assim a norma em questão se torna um guia para a
responsabilidade social, em que as organizações considerem as diversidades sociais, ambientais,
econômicas, jurídicas, culturais, políticas e organizacionais do país em que atuam, e que mantenham a
consistência com as normas internacionais de comportamento, logo, ela emprega os sete princípios para
a responsabilidade social (Figura 1) (ABNT NBR ISO 26000: 2010):
1. Responsabilidade: refere-se à responsabilidade pelos impactos organizacionais na sociedade,
economia e meio ambiente;
2. Transparência: agir de forma transparente nas decisões e atividades organizacionais;
3. Comportamento ético: envolve honestidade, equidade e integridade;
4. Respeito pelos interesses das partes interessadas: identificar todas as partes interessadas e
respeitar seus direitos legítimos e considerar outros interesses de todos;
5. Respeito pelo estado de direito: cumprir com a legislação de todas as jurisdições em que
operar e manter-se atualizado para estar sempre em conformidade com a lei;
6. Respeito pelas normas internacionais de comportamento: levar em questão as normas
internacionais de comportamento;
7. Respeito pelos direitos humanos: respeitar e promover os direitos previstos na Declaração
Internacional dos Direitos Humanos.

Figura 1: Os sete princípios para a responsabilidade social conforme a ABNT NBR ISO 26000: 2010.
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A ISO 26000 visa, também, estimular as organizações a ultrapassarem a conformidade legal,
reconhecendo que estar conforme a lei é uma obrigação fundamental para qualquer organização e
essencial para sua responsabilidade social (ABNT NBR ISO 26000: 2010). A norma salienta que a
governança organizacional é a chave para que a organização se responsabilize pelas consequências de
suas decisões e pelos impactos de suas atividades. Algumas características para a adoção da ISO 26000
estão representadas na Figura 2.

Figura 2: características para a adoção da ISO 26000 (ABNT NBR ISO 26000: 2010).
A ISO 26000 traz a universalidade da Responsabilidade Social, na qual o Estado e as
organizações são responsáveis pelo desenvolvimento social. Destaca, também, a importância da
prática da Responsabilidade Social para que as organizações contribuam para redução da pobreza e
promoção de meios de vida sustentáveis (SIEGELE; WARD, 2007), conforme os oito objetivos de
desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU para serem alcançados até 2015: 1. Erradicar a
extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico universal; 3. Promover a igualdade entre os sexos
XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6.
Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8.
Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (UNITED NATIONS, 2008).
O tema Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e seus impactos nas organizações, como
observado, é um dos assuntos mais em pauta na literatura acadêmica do século 21. Vaaland; Heide;
Grønhaug (2008) define RSC como gestão do interesse do stakeholder para atos de responsabilidade e
irresponsabilidade em relação ao fenômeno ambiental, ético e social de forma a criar um benefício
corporativo.
O assunto da Responsabilidade Social Corporativa nas organizações, além de interesse
acadêmico, é importante para a própria organização, pois envolve seu o papel na sociedade, que são
aspectos essenciais para sua sobrevivência, tais como: (1) ambiente; (2) direitos humanos; (3) práticas
trabalhistas; (4) governança organizacional; (5) práticas operacionais justas; (6) problemas do
consumidor; e (7) contribuição à comunidade e sociedade (PARK; KIM, 2011).
A despeito de ser um assunto recente na literatura, é de extrema importância para as
organizações identificar as barreiras de implementação da RSC sob a norma ISO 26000, pois é um
assunto essencial e considerável para o sucesso da organização que almeja transcender as barreiras e
alcançar suas metas sociais. Portanto determinar estas barreiras, ou seja, os “obstáculos que bloqueiam
e impedem a satisfação de uma necessidade ou a locomoção para um determinado vetor”
(CHIAVENATO, 2004) de implementação da ISO 26000 é uma ferramenta para a estratégia
empresarial. O que faz parte do objetivo deste trabalho através da identificação de artigos que abordem
este tema.

3. Método da Pesquisa.
O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi uma revisão bibliográfica sistemática que, de
acordo com Biolchini et al (2005) é uma metodologia desenvolvida com o objetivo de reunir e avaliar
as evidências disponíveis referentes a um tema específico, seguindo uma sequência de fases
metodológicas que são rigorosas e muito bem definidas. A revisão sistemática foi construída em torno
de uma questão central, que representa o núcleo da investigação, e que se expressa por meio de
conceitos e termos específicos, que foram abordadas para obtenção de informações relacionadas à
questão central.
A questão central deste artigo é: “Quais as barreiras de implementação da ISO 26000 para as
organizações?”. A partir dessa questão foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scopus e ISI Web
of Science para obter artigos de periódicos publicados até o maio de 2013 capazes de responder a
questão central. Foram usadas as seguintes palavras chaves, de forma genérica, para realizar a pesquisa
nas bases de dados: “ISO 26000”, “Organizations” e “Barriers”. O idioma utilizado em todas as
buscas foi o inglês.
Para selecionar os estudos identificados nas bases de dados foi determinado o seguinte critério
de inclusão:
 Apresentar as implicações que envolvem a adoção da ISO 26000 pelas organizações,
sendo suficientes para a determinação e distinção das barreiras dessa adoção.
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Após a realização da busca nas bases de dados os estudos foram submetidos a dois filtros de
pesquisa: o primeiro filtro consistiu na leitura do título, resumo e palavras-chave; o segundo filtro
compreendeu a leitura completa do artigo. Os artigos que passaram pelos dois filtros tiveram seus
dados extraídos e sumarizados para utilização na pesquisa.
Todo o encadeamento do desenvolvimento da revisão bibliográfica sistemática citada acima
pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3: Encadeamento do desenvolvimento da revisão bibliográfica sistêmica.

4. Análise e Discussão dos Resultados
Dentre os 28 artigos encontrados, 6 passaram pelos dois filtros de pesquisa, pois responderam a
quentão central da pesquisa, portanto identificaram as barreiras de implementação da ISO 26000, direta
ou indiretamente. Estes trabalhos estão sintetizados e apresentados abaixo, além de resumidamente
serem apresentados na Figura 4:
4.1 Henriques (2010):
Segundo este autor, o possível impacto sobre o comércio e a relação da norma ISO 26000 à
Organização Mundial do Comércio torna uma barreira de implementação. Ressalta-se que os EUA
defendem que a norma não deve desfrutar da mesma formação de barreira técnica ao comércio como as
outras normas ISO. Um exemplo ao possível impacto comercial seria sobre a China e a Índia, as quais
temem tal norma, pois não cumprem alguns aspectos sobre direitos humanos.
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4.2 Høivik (2011):
Høivik (2011) ressalta dois obstáculos de implementação: 1. A norma ISO 26000 como um
padrão do processo é muito bem adequada para as características da empresa e, portanto, torna a
companhia muito específica, assim o conhecimento fica profundamente enraizado na empresa, o que
não pode ser copiado, tornando-se exclusiva à empresa. 2. Obstáculo relacionado com a maneira que
este conhecimento pode ser compartilhado com outras organizações.
4.3 Høivik e Shankar (2011):
Num estudo de implementação da Responsabilidade Social Corporativa em pequenas e médias
empresas na Noruega, Høivik e Shankar (2011) identificaram 6 barreiras de implementação: 1.
Recursos (humanos e financeiros) das pequenas e médias empresas; 2. Sensibilização para as questões
de responsabilidade social e de prestação de contas; 3. Falta de compreensão de situações locais no
exterior; 4. Limitação financeira, relacionado à confiança dos investidores; 5. Poder de barganha no
estabelecimento de padrões, especialmente em áreas internacionais; 6. Ferramentas para implementar,
pois a maioria é projetada para corporações Multinacionais.
4.4 Ward (2011):
Uma norma de responsabilidade social ISO pode potencialmente ter muita importância para a
adoção da responsabilidade social, mas se as organizações a consideram irrelevante, inaplicável ou
incompreendida, a norma pode vir a não ter importância. O pior é que há temores de que a norma
poderia, inadvertidamente, causar mais pressão global sobre os pequenos produtores se são satisfizerem
as orientações da norma, além de limitar o acesso aos mercados para os produtos dos países em
desenvolvimento (WARD, 2011).
4.5 Valmohammadi (2011):
Este autor sintetiza de forma clara as barreiras de implementação, mas para se chegar nesse
resultado ele enviou um questionário a 130 organizações manufatureiras no Irã e uma questão foi:
“quais são os principais motivadores e as barreiras para aplicar as práticas e iniciativas de RSC?”. O
propulsionador para esta questão foi a constatação do autor que 85% destas organizações esperam ter
uma posição de mais sucesso no mercado ao melhorar a identidade corporativa resultante da
implementação de atividades e programas de responsabilidade social corporativa. Assim ao analisar as
barreiras resultantes do questionário, no qual as organizações deram uma classificação para as barreiras
de uma listagem de 7, em primeiro lugar, como barreira, ficou a “falta de conhecimento ou
consciência”, os demais resultados estão dispostos no Quadro 1. Valmohammadi (2011) confirma
através de seu estudo que a utilização do núcleo principal da ISO 26000 é significativamente
relacionada ao maior sucesso da empresa no contexto iraniano, sendo este sucesso tangível à redução
de custos e crescimento das receitas.
4.6 Hahn (2012):
Hahn (2012) chega a uma conclusão similar de Ward (2011), levantando mais uma barreira: a
ISO 26000 deveria ter maior utilidade para as empresas jovens, que normalmente são de países em
desenvolvimento, facilitando, assim, a incorporação das questões sobre responsabilidade social.
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Quadro 1: Classificação de 7 barreiras para a implementação da ISO 26000 em organizações iranianas
(VALMOHAMMADI, 2011).
Classificação

Barreiras

1º

Falta de conhecimento ou consciência de RSC.

2º

Foco na remoção de obstáculos e atingir metas de curto prazo
do que no desenvolvimento de estratégias de longo prazo.

3º

Falta de conhecimento sobre como implementar a RSC na
estratégia da organização.

4º

Falta de comunicação eficaz e a promoção dos stakeholders.

5º

As empresas privadas acreditam que o governo deve ser
responsável para o desenvolvimento sustentável e liderança
neste campo.

6º

Atos de caridade são sempre entendidos a permanecer em
particular.

7º

Mentalidade xenofóbica e em forma de conspiração.

5. Conclusão
Conhecer as barreiras para superá-las é fundamental, pois os empresários reconhecem que a
Responsabilidade Social Corporativa é importante para o sucesso da empresa, entretanto admitem a
luta com a incerteza das necessidades sociais não satisfeitas ou como questões sociais afetarão suas
empresas. Do ponto de vista acadêmico, há muita pesquisa ligando a RSC ao sucesso competitivo,
ainda que não seja relacionada à ISO 26000, no entanto, os esforços estão em entender os avanços
conceituais e teóricos e testes empíricos entre RSC e o desempenho da empresa (GALBREATH, 2009).
Esta revisão sistemática da literatura identificou algumas barreiras de implementação citadas
pelos autores dos 6 artigos resultantes dos filtros de pesquisa (Figura 4), conforme o método adotado. A
partir do levantamento realizado observou-se que existe um vasto campo de estudo da capacidade das
organizações de implementarem a ISO 26000. Høivik (2011) expôs que a implementação da ISO
26000 por uma empresa não pode ser copiada por outra, devido às características específicas a cada
organização. No entanto, por se tratar da responsabilidade com a sociedade, patentear esse
conhecimento, implicaria em falta de responsabilidade social. Embora seja um assunto novo na
literatura, pois a norma foi criada em 2010, os autores resultantes da pesquisa já identificaram algumas
barreiras de adoção e implementação (Figura 4), entretanto é necessário mais estudos de caso em
empresas que adotam a ISO 26000, principalmente em países em desenvolvimento que se defronta com
um desafio maior de responsabilidade social.
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Figura 4: Resumo do resultado encontrado de acordo com a metodologia aplicada nesta pesquisa.
Referências
ABNT NBR ISO 26000, Diretrizes sobre Responsabilidade Social. 2010. 110 p. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/[field_generico_imagensfilefield-description]_65.pdf> Acesso em: 11 de junho de 2013.
BANERJEE, S. B. Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly. Critical Sociology,
v. 34, n. 1, p. 51-79, 2012.
BIOLCHINI, J. et al. Systematic review in software engineering, Technical Report, RTES 679/05,
Systems Engineering and Computer Science Departament/COPPE/UFRJ: Rio de Janeiro, RJ, 2005.
CASTKA, P.; BALZAROVA, M. A. The impact of ISO 9000 and ISO 14000 on standardisation of
social responsibility-an inside perspective. International Journal of Production Economics, v. 113,
n. 1, p. 74-87, 2008.
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: edição compacta. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. 494 p.

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

DRUCKER, P. F. The new society of organizations. Harvard Business Review, v. 70, n. 5, p. 95,
1992.
GALBREATH, J. Building corporate social responsibility into strategy. European Business Review,
v. 21, n. 2, p. 109-127, 2009.
HAHN, R. ISO 26000 and the Standardization of Strategic Management Processes for Sustainability
and Corporate Social Responsibility. Business Strategy and the Environment, 2012.
HART, S. L.; MILSTEIN, M. B. Criando valor sustentável. RAE executivo, v. 3, n. 2, p. 65-79, 2004.
HENRIQUES, A. ISO 26000: A standard for human rights? Sustainability Accounting, Management
and Policy Journal, v. 1, n. 1, p. 103-105, 2010.
HØIVIK, H. V. W. Embedding CSR as a learning and knowledge creating process: the case for SMEs
in Norway. Journal of Management Development, v. 30, n. 10, p. 1067-1084, 2011.
HØIVIK, H. Von W.; SHANKAR, D. How can SMEs in a cluster respond to global demands for
corporate responsibility? Journal of Business Ethics, v. 101, n. 2, p. 175-195, 2011.
HOLT, K. Management and organization through 100 years. Technovation, v. 19, n. 3, p. 135-140,
1999.
PARK, J. Y.; KIM, S. W. Global corporate social responsibility standard, ISO 26000 and its effect on
the society. Asian Journal on Quality, v. 12, n. 3, p. 315-322, 2011.
SCHWARTZ, B.; TILLING, K. “ISO-lating” corporate social responsibility in the organizational
context: a dissenting interpretation of ISO 26000. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, v. 16, n. 5, p. 289-299, 2009.
SIEGELE, L.; WARD, H. Corporate social responsibility: a step towards stronger involvement of
business in MEA implementation? Review of European Community & International
Environmental Law, v. 16, n. 2, p. 135-144, 2007.
UNITED NATIONS. The millennium development goals report 2008. New York: United Nations,
2008
VAALAND, T. I.; HEIDE, M.; GRØNHAUG, K. Corporate social responsibility: investigating theory
and research in the marketing context. European Journal of Marketing, v. 42, n. 9/10, p. 927-953,
2008.
VALMOHAMMADI, C. Investigating corporate social responsibility practices in Iranian
organizations: An ISO 26000 perspective. Business Strategy Series, v. 12, n. 5, p. 257-263, 2011.
XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

WARD, H. The ISO 26000 International Guidance Standard on Social Responsibility: implications for
public policy and transnational democracy. Theoretical Inquiries in Law, v. 12, n. 2, p. 665–718,
2011.
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT. Our common future. Oxford; New York: Oxford
University Press, 1987.

XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
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Resumo: O desenvolvimento de produtos verdes não pode ser considerado como uma prática isolada dentro das
organizações, devendo ser devidamente suportado por estratégias ambientais definidas pela empresa. Nesse contexto, este
estudo tem como objetivo principal analisar as possíveis relações entre o desenvolvimento de produtos verdes e a adoção de
estratégias ambientais, aprofundando a discussão realizada anteriormente por outros pesquisadores, por meio de um estudo
de caso de uma empresa do setor de produtos eletroeletrônicos, a Philips do Brasil. A pesquisa se baseou em fontes de
informação bibliográficas e documentais, utilizando técnicas de análise de conteúdo. Entre os principais resultados,
constatou-se que a empresa avaliada possui um programa para o desenvolvimento de produtos verdes e que a análise de
conteúdo indicou a adoção de pelo menos três distintas abordagens estratégicas ambientais: Eficiência Energética, Cadeia
de Suprimento Verde e Ecoeficiência Material. Todavia, resultados em relação à estratégia de “Gestão Ambiental”
divergiram do apontado nos estudos anteriores trazidos pela literatura.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Estratégias ambientais; Produtos verdes; Produtos sustentáveis.

Abstract: The green product development cannot be considered as an isolated practice within organizations, but it must be
properly supported by environmental strategies defined by the company. In this context, the present study aims at analyzing
the possible relationship between the adoption of environmental strategies and the green product development, going deeper
in the discussion held previously by other researchers by means of a case study of a company in the consumer electronics
market: the Philips do Brasil. This research was based upon bibliographic and documental sources of information, using
techniques of content analysis. Among the main results, it was found that the evaluated company has a program for the
green products development and content analysis indicated the adoption of at least three distinct environmental strategic
approaches: Energy Efficiency, Green Supply Chain and Material Eco-efficiency. However, results regarding the
“Environmental Management” strategy diverged from the pointed out by previous studies brought by literature.
Key-words: Sustainability; Environmental strategies; Green products; Sustainable products.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente conscientização quanto à insustentabilidade do crescimento econômico traz à tona a
necessidade de adotar medidas para torná-lo mais sustentável, ou seja, mais adequado às necessidades
sociais e aos limites ambientais do planeta. Ou, como colocou Veiga (2005), substituir de vez a ideia de
crescimento pela ideia de desenvolvimento. Uma vez que a sociedade moderna é pautada pelo
consumo, a qualidade ambiental e social do que se consome torna-se essencial para a concretização de
uma economia mais “verde”, tal como definido pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas
(UNEP, 2011). Nesse cenário, o papel das empresas é fundamental, tanto que atualmente são vistas
como “instituições sociopolíticas”, em função das mudanças que ocorrem na própria sociedade, que
vêm valorizando cada vez mais questões como realização pessoal, qualidade de vida, relacionamento
humano, distribuição mais justa de renda, entre outros fatores que demonstram uma mudança de ênfase
do econômico para o social (DONAIRE, 2012).
Diversas são as situações que levam as empresas a integrarem as questões da sustentabilidade,
ou simplesmente as questões ambientais, aos seus negócios. E diversas são as opções disponíveis para
realizar esta integração, que pode ser mais ou menos organizada, mais ou menos consciente (HART,
1997; KOLK e PINKSE, 2005; ORSATO, 2006). Algumas optam por abordagens organizacionais,
como a implantação de um sistema de gestão ambiental, ou a busca por uma cadeia de suprimento
verde, outras optam por abordagens mais ligadas aos seus processos produtivos e produtos, como a
busca por maior eficiência energética, ou o uso mais eficiente dos recursos materiais (ALBINO et al.,
2012; ALBINO, BALICE; DANGELICO, 2009; PORTER; VAN DER LINDE, 1995). A possibilidade
de obter vantagem competitiva com a integração destas questões também é um fato a ser considerado
(ARENHARDT, 2012; HU; HSU, 2010), seja por que podem levar a liderança em custos e
diferenciação de produtos e serviços oferecidos (PORTER, 1996), seja por que podem proporcionar o
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a empresa (WERNERFELT, 1984).
Com vistas às oportunidades que podem emergir dessa situação, muitas empresas começam a
preocupar-se em oferecer produtos e serviços mais sustentáveis. Ao analisarem 142 empresas
integrantes do Dow Jones Sustainability Index, Dangelico e Pontrandolfo (2010) detectaram que o
segmento de Bens de Consumo (onde está boa parte da indústria eletroeletrônica) é o setor com o maior
nível de diversificação de produtos e práticas verdes. Outro estudo realizado por Albino, Balice e
Dangelico (2009) apontou que entre 255 empresas que já integraram questões ambientais e sociais em
suas agendas, mais da metade (135) podem ser consideradas desenvolvedoras de produtos “verdes”.
A definição do que é um produto “verde” possui algumas variações na literatura acadêmica
(DANGELICO; PONTRANDOLFO, 2010). De modo geral as diversas conceituações de “produtos
verdes” convergem para produtos com desempenho ambiental superior ao dos produtos similares.
Assim como estabelecido por Dangelico e Pontrandolfo (2010), embora algumas definições incluam o
desempenho social, neste trabalho decidiu-se considerar que o adjetivo “verde” é dado somente com
base no desempenho ambiental do produto.
Embora tenham surgido de uma forma mais sistemática no final da década de 1970, com o selo
alemão Blue Angel (BRATT et al., 2011), foi durante as décadas de 1980 e, principalmente, 1990, que
o desenvolvimento de produtos verdes ganhou relevância (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002).
Todavia, avalia-se que o mercado destes produtos não se expandiu conforme esperado, mesmo com os
benefícios que podem gerar para compradores e vendedores (BOONS, 2002). Muitas das razões
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apontadas como responsáveis pela não proliferação do desenvolvimento de produtos verdes residem na
falta de integração com a estratégia da empresa e nas dificuldades encontradas por elas e pela cadeia de
suprimentos associada, sejam dificuldades tecnológicas, problemas em obter informações precisas
sobre os efeitos ecológicos dos produtos, ou a falta de coordenação entre todos os agentes envolvidos
na melhoria ambiental dos produtos (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002; BOONS, 2002).
A tendência é que em setores com maior potencial poluidor, as pressões e oportunidades
relacionadas às questões ambientais sejam mais intensas (BARBIERI, 2007; DONAIRE, 1994). Um
destes setores é o de produtos eletroeletrônicos, que possui importantes questões relacionadas ao uso de
substâncias perigosas (EUROPEAN UNION, 2011), ao descarte de tais produtos ao fim de sua vida útil
(BRASIL, 2010; EUROPEAN UNION, 2012; MARTILHO, 2012), ou mesmo ao consumo de recursos
naturais durante a produção e uso, entre os quais se destaca o consumo de energia elétrica (CNI;
ABINEE, 2012). No Brasil, a indústria de produtos eletroeletrônicos mais que dobrou suas vendas no
período de 2003 a 2011, aumentando seu faturamento em 110%. Com este aumento, o mercado de
televisores, computadores, celulares, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, motores,
transformadores, entre outros produtos, representou 3,3% do PIB brasileiro em 2012, empregando 183
mil pessoas (CNI; ABINEE, 2012; ABINEE, 2013a).
Assim, levando em consideração a importância econômica e ambiental desta indústria, e tendo
como base as pesquisas desenvolvidas por Albino et al. (2009; 2012), o presente estudo tem como tema
o desenvolvimento de produtos verdes, e procurará responder a seguinte questão de pesquisa: como se
dá a relação entre o desenvolvimento de produtos verdes e as estratégias ambientais adotadas por uma
empresa do setor de produtos eletroeletrônicos?
Com o número crescente de empresas que pretendem fornecer produtos mais sustentáveis,
estudos relacionando o desenvolvimento destes produtos e as estratégias ambientais permitem fornecer
alguns direcionamentos sobre quais são as estratégias mais relevantes para essas empresas,
possibilitando a priorização de investimentos (ALBINO, BALICE; DANGELICO, 2009; ORSATO,
2006). Portanto, a indagação ao longo deste trabalho é como as empresas estão atuando ou se
preparando para ofertar tais produtos, quais as estratégias que vêm adotando para internalizar a questão
ambiental, e se estas estratégias favorecem o desenvolvimento de produtos verdes possibilitando às
empresas se inserirem, impulsionarem e usufruírem deste mercado.
Cabe observar que este trabalho não tem como objetivo discutir a questão dos produtos verdes
do ponto de vista da demanda, mas sim do ponto de vista da oferta. De modo geral, observa-se que a
demanda por produtos com atributos ambientais diferenciados já é um fato nos dias atuais e, embora
ainda seja uma demanda restrita, possui uma tendência de aumento significativo no futuro,
representando um interessante mercado potencial (MOTTA, 2007; ZANDONÁ, 2010).
Dentro deste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar possíveis relações
entre desenvolvimento de produtos verdes e a adoção de estratégias ambientais por meio do estudo de
caso de uma empresa do setor de eletroeletrônicos, aprofundando as discussões realizadas por Albino et
al. (2009; 2012). Como objetivos específicos, pretende identificar as principais questões ambientais
associadas aos produtos eletroeletrônicos e verificar como a empresa Philips do Brasil estabeleceu um
programa para o desenvolvimento de produtos verdes, incluindo: (a) os critérios para a definição de
“produto verde”, comparando com as definições existentes na literatura científica e (b) as estratégias
ambientais adotadas pela empresa, de acordo com a taxonomia de Albino et al. (2009; 2012).
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Além desta introdução que contextualiza o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos
específicos, este artigo contém uma revisão bibliográfica sobre o tema na segunda seção, o método da
pesquisa na terceira seção, a análise e discussão dos resultados na quarta, e as considerações finais na
quinta e última parte.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica aborda basicamente: a contextualização dos produtos eletroeletrônicos e
suas questões ambientais; os produtos verdes e as oportunidades de negócio que representam; a questão
das estratégias ambientais, ou seja, estratégias empresariais para enfrentar a questão ambiental, com
foco na organização ou em seus produtos; e a relação entre esses temas.
2.1. Questões ambientais relacionadas aos produtos eletroeletrônicos
Estimativas apontam que a produção mundial atual de resíduos eletroeletrônicos está entre 20 e
25 milhões de toneladas por ano. Embora a maior parte esteja sendo gerada na Europa, EUA e
Austrália, nos próximos dez anos a China, o Leste Europeu e a América Latina devem se tornar os
maiores geradores (ROBINSON, 2009). No Brasil, existem distintas estimativas; Rodrigues (2007)
projetando o período 2002-2016 estimou uma geração média de 493.400 toneladas por ano para
algumas categorias de produtos como televisores, computadores, telefones celulares, entre outros, o que
dá uma média de 2,6 kg/habitante/ano; Rocha et al. (2009) apontaram uma geração de 679.000
toneladas por ano, considerando televisores, computadores, telefones celulares e fixos, rádios,
máquinas de lavar roupa, geladeiras e freezer, projetando para o período 2001-2030 uma média de 3,4
kg/habitante/ano.
Um dos grandes desafios atuais impostos às empresas brasileiras de eletroeletrônicos foi a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei número 12.305, promulgada em 2010. Os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos, são responsáveis pelo produto,
mesmo após o fim da sua vida útil, obrigando-se a estruturar e implantar um sistema de logística
reversa para garantir o retorno dos produtos para os domínios da empresa após o uso pelo consumidor
(BRASIL, 2010).
Alguns acordos setoriais estão sendo realizados com o intuito de se construir uma rede de
empresas e facilitar a coleta e posterior destinação destes resíduos, diluindo seus custos entre as
empresas participantes. Para alguns tipos de resíduos esta rede já está em operação, como é o caso do
programa de coleta de pilhas e baterias que une algumas empresas de eletroeletrônicos, por meio da
coordenação da ABINEE (ABINEE, 2013b). Para outros, como resíduos de produtos eletromédicos,
nota-se que as discussões são mais incipientes (ABIMO, 2013).
Segundo a CNI e ABINEE (2012), uma das maiores dificuldades enfrentadas pela indústria
eletroeletrônica no Brasil é o baixo número de recicladoras capacitadas em diversas regiões, sendo que
não haveria no país empresas com tecnologia para reciclar placas de circuito impresso, monitores e
TVs CRT (tubo), entre outros componentes. Assim, a maioria das recicladoras apenas separa os
materiais para revendê-los ao exterior, mantendo no país somente os materiais de menor valor
agregado, como vidros e plásticos.
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A União Europeia, que é referência mundial na formulação de diretrizes para a gestão de
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, também possui um importante marco regulatório
relacionado à questão. A diretiva 2002/96/CE, denominada Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE), também responsabiliza as empresas produtoras e importadoras pela gestão dos produtos pósconsumo, obrigando-as a coletar e reciclar os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos descartados
(ANSANELLI, 2008; MARTILHO, 2012).
Um dos maiores desafios relacionados à gestão de resíduos eletroeletrônicos é a presença de
substâncias perigosas que podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana. Com esta
preocupação, a União Europeia criou a diretiva 2002/95/CE, conhecida como Restriction of Hazardous
Substances (RoHS), publicada em 2003, e que passou a ser obrigatória em 2006. A RoHS restringe o
uso de seis substâncias: Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr-VI), bifenilas
polibromadas (PBB) e éteres difenílicos polibromadas (PBDE), estabelecendo limites para a presença
destas substâncias. Em 2011, foi publicada uma nova versão da diretiva, a 2011/65/EU (EUROPEAN
UNION, 2011), que será aplicável a partir de 2014. Entre as principais mudanças, foram incorporados
alguns produtos que antes não faziam parte do escopo de legislação, entre estes os equipamentos
eletromédicos.
Outra importante questão ambiental associada aos produtos eletroeletrônicos é o consumo de
energia. A questão energética é uma das preocupações ambientais mais discutidas atualmente, estando
frequentemente associada ao problema das mudanças climáticas. Os produtos elétricos e eletrônicos
são, por definição:
[...] equipamentos cujo adequado funcionamento depende de correntes elétricas ou campos
eletromagnéticos, bem como os equipamentos para geração, transferência e medição dessas
correntes e campos e concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior a 1000
V para corrente alterna e 1500 V para corrente contínua (EUROPEAN UNION, 2011, p. 91).

Portanto, além da energia consumida durante a fabricação destes equipamentos, seu uso
pressupõe a presença de uma fonte de energia. E quanto menor a eficiência energética dos
equipamentos, maior seu impacto ambiental em relação ao consumo de energia. Em 1993, a indústria
eletroeletrônica brasileira implantou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel)
com o intuito de aumentar a eficiência energética dos aparelhos, estimulando a ocorrência de inovações
nos produtos do setor.
2.2. Produtos verdes
Peattie (1995, p. 181) definiu que um produto é “verde” “quando seu desempenho ambiental e
social, na produção, uso e disposição, é significativamente melhor em comparação ao produto
convencional ou concorrente oferecido”. A Comissão da Comunidade Europeia (2001) definiu
produtos verdes como produtos que “usam menos recursos, têm menos impactos e riscos para o meio
ambiente e previnem a geração de resíduos já no estágio de concepção”. Segundo Ottman, Stafford e
Hartman (2006):
[...] embora nenhum produto tenha impacto zero no meio ambiente, nos negócios, os termos
‘produtos verdes’ ou ‘produto ambiental’ são normalmente utilizados para descrever aqueles
que pretendem proteger ou melhorar o ambiente natural conservando energia e/ou recursos e
reduzindo ou eliminando o uso de agentes tóxicos, poluição e resíduos (OTTMAN;
STAFFORD; HARTMAN, 2006, p. 24).
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Baumann et al. (2002) realizaram uma extensa revisão da literatura sobre o desenvolvimento de
produtos verdes. No artigo é possível observar que o tema ganhou relevância também no mundo
acadêmico somente a partir da década de 1990. Todavia, os autores ressaltam que em uma década
houve pouco avanço, e o desenvolvimento de produtos ainda não é “verde” o suficiente, identificando
uma série de lacunas tanto nas pesquisas quanto na prática. Entre estas lacunas está a falta de
integração entre as perspectivas da engenharia, da estratégia empresarial e das políticas públicas, e a
falta de uma orientação mais estratégica no processo de desenvolvimento destes produtos.
Para ser eficiente do ponto de vista comercial, o desenvolvimento de produtos verdes deve
trazer benefícios para todos os usuários envolvidos, a empresa, o meio ambiente e a sociedade como
um todo (JANSEN; STEVELS, 2006). Arnold e Hockerts (2011) ressaltaram a possibilidade de que a
empresa crie seu próprio programa para desenvolvimento de produtos verdes e rotulagem ambiental,
salientando que, mesmo que requisitos legais ou outras diretrizes possam ter maior impacto no que
tange a questões ambientais e sociais dos produtos, os programas para geração de produtos verdes
desenvolvidos voluntariamente pelas empresas têm a vantagem de possibilitar a adoção incremental de
processos produtivos mais sustentáveis a custos razoáveis.
De acordo com Borchardt et al. (2007), a ideia do projeto ambientalmente consciente surgiu na
década de 1990, quando a Associação Americana de Eletrônica (American Electronics Association)
teria formado uma força-tarefa para desenvolver projetos com preocupação ambiental e providenciar
uma base conceitual que beneficiasse os membros da associação, de forma a minimizar os impactos
ambientais da indústria eletrônica dos EUA. A partir de então, alguns termos como Ecodesign
(expressão mais utilizada na Europa) ou DfE - Design for Environment (expressão mais utilizada nos
Estados Unidos) passaram a integrar o vocabulário das áreas de projeto e desenvolvimento de algumas
empresas, ambas expressões sendo utilizadas frequentemente de forma intercambiável, mas com a
mesma finalidade, de indicar a preocupação com as questões ambientais na fase de projeto do produto
(CHARTER, 1997 apud ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009).
A necessidade de fornecer aos consumidores informações sobre as características positivas
ambientais dos produtos levou a necessidade do desenvolvimento de métodos de rotulagem ambiental,
que mostrassem as informações de forma simplificada e compreensível para o consumidor comum.
Como observou Ottman (1994), a informação é uma das necessidades mais urgentes dos consumidores
que desejam adquirir produtos ambientalmente corretos. A rotulagem ambiental de forma voluntária
tem uma história de mais de 30 anos, começando com o selo alemão Blue Angel, criado no final da
década de 1970 (ver Figura 1). De acordo com Bratt et al. (2011), do ponto de vista da empresa, é um
instrumento para revelar o desempenho ambiental de determinado produto ou serviço, servindo como
uma referência para competitividade e melhorias. Espera-se que o selo afete a decisão de compra a
favor do produto rotulado e assim seja moralmente e economicamente compensador para as empresas
que o tenham obtido.
Um dos pontos de atenção para as empresas que investem no marketing verde é a armadilha do
green washing, definido pelo Greenpeace (2013) como “o ato de enganar os consumidores sobre as
práticas ambientais de uma empresa ou os benefícios ambientais de um produto ou serviço”, ou como
definiu Dahl (2010), prometer mais benefícios ambientais do que realmente consegue entregar, o que
pode causar um efeito adverso ao esperado e comprometer a imagem institucional.
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2.3. Estratégias ambientais
De acordo com Orsato (2006), uma vez que as questões ambientais precisam ser vistas como
questões de negócio pelas empresas, os gestores precisam escolher entre estratégias ambientais,
definindo o que deveriam fazer primeiro e por quê, procurando responder a questão de quem está
valorizando seus investimentos ambientais:
Deveriam investir em um Sistema de Gestão Ambiental certificado? Desenvolver uma análise
de ciclo de vida para uma linha de produtos específica? Aderir à algum programa de rotulagem
ambiental? Desenvolver uma marca ecológica? Muitos fazem ‘um pouco de tudo’ e gastam
preciosos recursos sem nenhuma justificativa sólida (ORSATO, 2006, p. 13).

Após observarem algumas classificações de estratégias ambientais como as de Hart (1997),
Orsato (2006) e Kolk e Pinkse (2005), Albino, Balice e Dangelico (2009) criaram uma taxonomia que
inclui quatro diferentes estratégias, sendo duas mais orientadas à organização – gestão ambiental e
cadeia de suprimento verde – e duas mais orientadas aos processos – ecoeficiência material e
eficiência energética.
a) Gestão Ambiental: consiste no desenvolvimento de um mecanismo sistemático e abrangente para
melhorar o desempenho ambiental e do negócio dentro de uma empresa. Pode ser identificada pelo uso
de técnicas para avaliar os impactos ambientais de novos processos, pelo comprometimento gerencial
para o desenvolvimento de eco-inovações de processo e de tecnologias limpas, assim como pela
implementação de um sistema de gestão ambiental (ALBINO et al., 2012). Florida e Davidson (2001)
ressaltaram a importância de um sistema de gestão ambiental para gerenciar os objetivos e metas
ambientais das organizações a fim de se torná-las enxutas e verdes. O modelo da ISO 14001 é um dos
mais utilizados no mundo para a implantação de sistemas de gestão ambiental; dada essa possibilidade
de ser adaptada em vários contextos, Yin e Schmeidler (2009) observaram que a variabilidade na
implementação leva a desempenhos heterogêneos dos sistemas de gestão ambiental. Consideramos que
o nome da estratégia não é totalmente adequado, porque cadeia de suprimento verde e ecoeficiência
também são abordagens dentro do contexto da gestão ambiental. No entanto, preferimos manter o nome
para não fugir ao referencial teórico.
b) Cadeia de Suprimento Verde: refere-se a adoção de iniciativas para melhoria ambiental em sua
cadeia de suprimentos (ALBINO et al., 2012). Srivastava (2007) define cadeia de suprimento verde
como a integração do pensamento ambiental à gestão da cadeia de suprimentos, incluindo o
desenvolvimento do produto, seleção dos materiais, processo produtivo, entrega do produto final aos
consumidores e a gestão após o fim da vida útil do produto. Requer que a questão ambiental seja
estendida para fora dos limites da organização. Segundo Albino, Balice e Dangelico (2009), esta
estratégia pode ser identificada pela existência de procedimentos para fechar o ciclo ao longo da cadeia
de suprimento, tais como as operações concebidas para a coleta, recuperação e reuso de produtos e
embalagens ao fim de sua vida útil, a avaliação do impacto ambiental de fornecedores, e o
compartilhamento de informações ambientais com os fornecedores.
c) Ecoeficiência Material: foca na redução de recursos utilizados para cada unidade produzida, podendo
ser medida pela redução de indicadores chave de desempenho ambiental, em particular relacionados ao
uso de matérias-primas. Também pode ser identificada pela existência de iniciativas relacionadas ao
reuso de resíduos da produção (ALBINO; BALICE; DANGELICO, 2009). Porter e Van der Linde
(1995) destacaram a relação entre eficiência no uso dos recursos e a redução de custos, associando
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poluição à ineficiência, sendo que a redução de desperdícios promoveria o aumento da produtividade
dos recursos.
d) Eficiência Energética: Segundo Albino, Balice e Dangelico (2009), esta estratégia pode ser
identificada por meio de iniciativas relacionadas ao uso de fontes de energia renováveis e pelo aumento
da eficiência energética, assim como pela observação das tendências relacionadas às emissões de gases
do efeito estufa nos últimos anos. Mesmo diante da incerteza do contexto político pós Kyoto, empresas
mais conscientes investem em eficiência energética pensando em aumentar sua competitividade
(KOLK; PINKSE, 2005). Recentemente, em 2011, a ISO criou uma norma de adesão voluntária
específica para tratar de eficiência energética, a ISO 50001, que “...especifica requisitos para o
estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão da energia, cujo
propósito é habilitar uma organização a seguir uma abordagem sistemática para atendimento da
melhoria contínua de seu desempenho energético...” (ABNT, 2011, p. 99). A existência de um padrão
internacional de gestão pode levar mais empresas a adotar estratégias visando a eficiência energética.
2.4. Produtos Verdes versus Estratégias Ambientais
Albino, Balice e Dangelico (2009) investigaram se as abordagens estratégicas ambientais
adotadas pelas empresas que desenvolvem produtos verdes são diferentes das estratégias adotadas pelas
empresas não os desenvolvem. Para isso, avaliaram um conjunto de empresas as quais consideraram
como líderes em sustentabilidade, as 255 empresas que possuíam ações no Dow Jones Sustainability
Index (DJSWI), dividas em oito setores (Materiais Básicos, Produtos de Consumo, Energia, Cuidados
com a Saúde, Industrial, Tecnologia, Telecomunicações e Serviços). Os resultados indicaram que o
nível de adoção das diferentes abordagens de estratégias ambientais é maior entre as empresas
desenvolvedoras de tais produtos.
Entre as desenvolvedoras de produtos verdes, a estratégia mais adotada foi a Gestão Ambiental,
com 89%, e a menos adotada foi a Cadeia de Suprimento Verde, com 69%. Entre as não
desenvolvedoras, a Cadeia de Suprimento Verde também foi a menos utilizada com 38%, e a mais
utilizada a Eficiência Energética, com 62%. Para cada uma das quatro estratégias, o percentual de
empresas desenvolvedoras de produtos verdes adotando-as foi maior do que o percentual de não
desenvolvedoras.
Além disso, constatou-se que as estratégias mais adotadas pelos desenvolvedores de produtos
verdes variam dependendo do setor econômico, mas a estratégia de Gestão Ambiental, que é a
estratégia mais utilizada em quase todos os setores. As exceções foram os setores de Cuidados com a
Saúde, onde prevalecem as estratégias de Ecoeficiência Material e Eficiência Energética, e Tecnologia,
onde prevalece a abordagem de Cadeia de Suprimento Verde, conforme demonstrado na Figura 1.
Em outra pesquisa, Albino et al. (2012) estudaram mais a fundo como se dá a influência destas
diferentes estratégias ambientais no desenvolvimento de produtos verdes. Os resultados demonstraram
que, entre as empresas líderes em sustentabilidade (integrantes do DJSWI), todas as quatro estratégias
têm um impacto significativo e positivo no desenvolvimento de produtos verdes, sendo que a estratégia
que apresentou ser a mais relevante foi a gestão ambiental, seguida da eficiência energética, cadeia de
suprimento verde e ecoeficiência material.
Olhando para a amostra do DJSWI como um benchmark, todas as estratégias parecem ser
importantes para desenvolver produtos verdes. No entanto, esforços particulares deveriam ser
feitos em termos de investimento em gestão ambiental pelas empresas que querem desenvolver
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produtos verdes com sucesso. De fato, esta estratégia, ao englobar e envolver toda a
organização, parece ser a mais efetiva em integrar a sustentabilidade ambiental no
desenvolvimento de produtos (ALBINO et al., 2012, p. 535).

Gestão ambiental
Materiais básicos



Consumo



Energia



Cuidados com a
Saúde
Industrial

Ecoeficiência
material

Eficiência
energética


Cadeia de
Suprimento Verde









Tecnologia
Telecomunicações



Serviços









Figura 1 – Abordagens estratégicas mais implementadas pelas empresas desenvolvedoras de produtos verdes em diferentes
setores. Fonte: adaptado de Albino, Balice e Dangelico (2009, p. 92)

3. MÉTODO DA PESQUISA
Para atingir os objetivos definidos este estudo foi realizado por meio de análises essencialmente
qualitativas baseadas em um estudo de caso único (YIN, 2001), com fontes de informação
bibliográficas e documentais, tendo como base conceitual as pesquisas de Albino et al. (2009; 2012).
Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa pode ser considerada do tipo descritiva e
exploratória. Descritiva na medida em que descreverá o comportamento dos fenômenos e será usada
para identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou questão
(COLLIS; HUSSEY, 2005). Exploratória na medida em que pretende proporcionar maior familiaridade
com o problema, com a intenção de torná-lo mais explícito. De acordo com Gil (2002, p. 41), “pode-se
dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos
mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. As pesquisas descritivas e exploratórias são “as que
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 2002, p.
42).
A empresa definida como unidade de análise foi a Philips do Brasil Ltda., filial brasileira da
multinacional Royal Philips Electronics, que possui um programa estruturado para a geração de
produtos verdes, com a introdução do ecodesign desde 1994, e que possui em seu portfólio produtos
verdes desenvolvidos e fabricados no Brasil (PHILIPS, 2012).
Para corroborar com o modelo conceitual adotado e realizar as devidas adaptações para esta
pesquisa, foi realizada uma revisão da literatura existente sobre o tema. Para isso, foram consultados
bancos de dados como o Scopus, Web of Knowlwdge, Proquest e Ebsco, que incluem boa parte dos
principais periódicos científicos mundiais, além dos anais de congressos como o Encontro Nacional
sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente (ENGEMA) e o Encontro Nacional de Engenharia de
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Produção (ENEGEP), teses de doutorado, dissertações de mestrado e livros relevantes sobre o tema em
questão. Os resultados estão na seção 2 deste artigo.
Para o estudo do caso definido, foi realizada uma análise do conteúdo de um documento da
empresa, disponível em seu website – o relatório anual 2011/2012 de desempenho social e ambiental.
Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo consiste de um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos para a descrição do conteúdo das
mensagens, permitindo a realização de inferências com base em indicadores (quantitativos ou não). Foi
utilizado o método definido por Albino et al. (2012), que consiste na realização de buscas utilizando
palavras-chave pré-definidas, que foram traduzidas pelo pesquisador (Tabela 1). O objetivo foi situar a
Philips do Brasil dentro do conceito de empresa desenvolvedora de produtos verdes e das quatro
categorias de estratégias ambientais de Albino, Balice e Dangelico (2009), verificando se há alguma
predominância entre as estratégias eventualmente adotadas, considerando todas as áreas de negócio da
organização.
Variáveis
Desenvolvimento de Produtos
Verdes

Estratégias Ambientais

Gestão Ambiental

Palavras-chave
Produto verde; Produto ambiental; Produto sustentável; Produto ecológico;
Eco-produto; Produto ambientalmente amigável; Embalagem verde; Projeto
verde; Ecodesign; Desenvolvido para o meio ambiente (DfE); Eco-inovação
de produto; Avaliação do ciclo de vida (ACV); Selo verde.
Sistema de gestão ambiental (SGA); ISO 14001; EMAS; Eco-inovação de
processo.

Redução do uso de água / uso racional de água; Redução do uso de material /
Ecoeficiência Material uso racional de materiais; Redução do uso de recursos / uso racional de
recursos; Reciclagem do resíduo da produção.
Eficiência Energética

Energia renovável; Redução do uso de energia / uso racional de energia;
Eficiência energética; Redução da emissão de gases do efeito estufa; Redução
da emissão de GHG; ISO 50001.

Cadeia de Suprimento
Verde

Padrão ambiental de fornecedores; Recuperação de produtos no fim da vida
útil; Logística reversa; Embalagem retornável; Padrão verde de fornecedores;
Fornecedor verde; Sustentabilidade do fornecedor; Informação Ambiental
Compartilhada com Fornecedores.

Tabela 1 – Palavras-chave para desenvolvimento de produtos verdes e para cada estratégia ambiental. Fonte: Adaptado de
Albino et al. (2012, p. 529)

Considerou-se o número de ocorrências de cada palavra-chave como indicativo da intensidade
do desenvolvimento de produtos verdes e da adoção de cada estratégia ambiental, tal como realizado
por Albino et al. (2009; 2012). Com o intuito de testar este instrumento de pesquisa, o método foi
aplicado de forma preliminar em algumas buscas no website e no relatório de sustentabilidade da
empresa foco do estudo e de outras empresas e, com base nas dificuldades encontradas, foi
desenvolvido um protocolo de pesquisa para padronizar a busca.
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4. O CASO DA EMPRESA PHILIPS
Fundada em 1891 na cidade holandesa de Eindhoven, pelos irmãos Anton e Gerard Philips, a
Philips é líder de mercado em diversas linhas de produtos no setor de eletroeletrônicos. No Brasil, onde
a empresa se instalou em 1924, possui sua matriz localizada na cidade de Barueri no Estado de São
Paulo e fábricas nos estados de Amazonas (Manaus) e Minas Gerais (Lagoa Santa e Varginha), além de
escritórios e centros de desenvolvimento de produtos em outras cidades brasileiras, empregando ao
todo mais de 3.000 pessoas (PHILIPS, 2012). No mundo, está presente em mais de 100 países,
possuindo 120 fábricas e empregando 118.087 pessoas (PHILIPS, 2013). A Philips estabeleceu como
missão “Melhorar a vida das pessoas por meio de inovações relevantes” (PHILIPS, 2012),
estabelecendo também a seguinte visão de negócio:
Na Philips, lutamos por um mundo mais saudável e sustentável através da inovação. Nossa
meta é melhorar a vida de 3 bilhões de pessoas por ano até 2025. Seremos o melhor lugar para
se trabalhar para aqueles que compartilham da nossa causa. Juntos, entregaremos valor
excepcional aos nossos clientes e acionistas (PHILIPS, 2012).

A empresa possui três áreas de negócios distintas: Cuidados com a Saúde, que inclui produtos
como monitores multiparamétricos, eletrocardiógrafos, tomógrafos, equipamentos de ressonância
magnética, aparelhos de raio-x, softwares de gestão para o segmento da saúde, entre outros;
Iluminação, que inclui lâmpadas, luminárias, reatores, com destaque para a tecnologia LED; e
Produtos de Consumo e Estilo de Vida, que inclui produtos como cafeteiras, liquidificadores,
batedeiras, processadores, mixers, juicers, barbeadores, depiladores elétricos, ferros de passar, entre
outros (PHILIPS, 2012).
Para fazer frente às questões ambientais, a Philips criou, em 1994, o programa chamado
EcoVision, que reúne uma série de objetivos com metas mensuráveis, relacionados às operações e aos
produtos da empresa. Desde sua criação, o programa já passou por algumas revisões, estando
atualmente em sua quinta versão (EcoVision V). Desde suas versões anteriores, o programa incluiu
ações relacionadas à cadeia de suprimento, às fábricas e às inovações de produtos com ganho
ambiental. Algumas metas globais desta versão atual destacadas em seu relatório de sustentabilidade
são: aprimorar a eficiência energética dos produtos da empresa em 50% até 2015, comparado com os
valores de 2009 para a média de todos os produtos de seu portfólio; dobrar a coleta global, reciclagem e
materiais reciclados em seus produtos até 2015, comparado aos valores de 2009; facilitar o acesso à
saúde a 500 milhões de pessoas até 2015, com a expansão do mercado de seus produtos para Cuidados
com a Saúde; gerar 50% de seu faturamento total com a venda de produtos considerados verdes até o
final de 2015 (PHILIPS, 2013).
A empresa define “produto verde” como um produto que oferece uma melhoria ambiental
significativa se comparado a um produto similar, seja um produto anterior da própria empresa ou um
concorrente similar, desde que tenha um desempenho ao menos 10% melhor em pelo menos uma das
seis áreas focais definidas pela empresa: eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso,
reciclagem e disposição, e vida útil. Para determinar uma melhoria ambiental geral do produto, calculase o impacto ambiental do produto sobre o seu ciclo de vida total, que inclui matéria-prima, fabricação,
uso do produto e disposição. No Brasil, o programa foi implementado seguindo as diretrizes definidas
pela matriz holandesa. (PHILIPS, 2012).
Portanto, a definição de produto verde utilizada pela empresa é condizente com as definições da
Comissão da Comunidade Europeia (2001) e de Ottman et al. (2006), e parcialmente condizente com a
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definição de Peattie (1995), pois embora prevê a consideração de todo o ciclo de vida e também seja
uma definição relativa, que compara produtos similares, não inclui o desempenho social, presente na
definição de Peattie (1995).
Por meio da análise de seu relatório anual de desempenho social e ambiental (PHILIPS, 2012),
foram detectadas 57 ocorrências de palavras-chave associadas ao tema “produtos verdes”, fornecendo
indícios que permitem classificar a empresa como uma desenvolvedora de produtos verdes. Além das
ocorrências da própria palavra-chave produtos verdes, destaca-se muitas ocorrências do termo
ecodesign, indicando também uma preocupação com as questões ambientais desde a fase de projeto e
desenvolvimento dos produtos.
Os produtos verdes foram identificados nas três áreas de negócio da empresa: na área de
Cuidados com a Saúde, produtos eletromédicos como monitores multiparamétricos, eletrocardiógrafos
e aparelhos de ressonância magnética; na área de Iluminação, a lâmpada de OLED (Organic LightEmitting Diode ou Diodo Orgânico Emissor de Luz); e na área de Consumo e Estilo de Vida, produtos
com cafeteiras e ferros de passar. Nesta última área é que se concentra o maior percentual de produtos
verdes vendidos pela empresa no Brasil, 51%. Já na área de Cuidados com a Saúde, e empresa declara
que 20% dos produtos vendidos no Brasil são verdes (PHILIPS, 2012). Essa diferença no percentual
indica que o desenvolvimento de produtos verdes pode apresentar diferentes comportamentos de
acordo com a categoria de produto ou mesmo público alvo.
Já em relação às estratégias ambientais, a pesquisa forneceu indícios de que a principal
abordagem da empresa está relacionada à eficiência energética, de forma bem preponderante em
relação às demais abordagens, conforme ilustra o Gráfico 1. Está abordagem estaria mais associada aos
seus produtos que aos seus processos produtivos. A segunda abordagem identificada foi a de cadeia de
suprimento verde, pela qual se observou declarações relacionadas à logística reversa e à
sustentabilidade em fornecedores. A terceira abordagem identificada foi a de ecoeficiência material,
com somente duas ocorrências, relacionadas à questão do consumo de água.

Gráfico 1 – Quantidade de ocorrências das palavras-chave relacionadas as quatro diferentes abordagens de Estratégias
Ambientais no relatório de sustentabilidade da Philips do Brasil (PHILIPS, 2012). Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se que não foi identificada nenhuma ocorrência relacionada à abordagem estratégica de
gestão ambiental conforme definida por Albino et al. (2009; 2012). Com este resultado, o caso
estudado contradiz os resultados das pesquisas de Albino et al. (2009; 2012), segundo o qual a gestão
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ambiental seria uma das abordagens mais importantes para as empresas que pretender desenvolver
produtos verdes. No entanto, pode acontecer de a empresa ter uma abordagem estratégica de gestão
ambiental na prática, entretanto não estar focando e divulgando este fato no seu relatório. O próprio
programa definido pela empresa como EcoVision possui características de um programa de gestão
ambiental, tal como definido por Albino et al. (2012), ou seja, um mecanismo sistemático e abrangente
para melhorar o desempenho ambiental e do negócio. Essa constitui uma limitação do método proposto
por Albino et al. (2009; 2012) que não havia sido discutida nos trabalhos originais dos autores.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância de uma gestão para a sustentabilidade nas empresas, de desenvolver produtos
melhores do ponto de vista ambiental e ampliar o mercado desses produtos (oferta e demanda) motivou
a definição da temática deste estudo. Pela importância e relevância de um tema bastante atual,
pretende-se que seja mais uma contribuição para a discussão acadêmica sobre sustentabilidade,
especialmente em relação à adoção de estratégias ambientais e o desenvolvimento de produtos verdes,
levando em consideração o grande benefício social que pode se obter desta prática. Além da
contribuição acadêmica, organizações que buscam integrar as questões da sustentabilidade em suas
agendas, como a própria Philips, podem se beneficiar da discussão presente neste trabalho,
promovendo um benchmarking com os resultados apresentados ou mesmo uma reflexão sobre as
estratégias ambientais passíveis de serem adotadas pela empresa.
De modo geral, os resultados do estudo do caso da empresa Philips do Brasil também
forneceram indícios de que a adoção de estratégias ambientais representa um importante suporte para o
desenvolvimento de produtos verdes, assim como identificado por Albino et al. (2009; 2012). Levandose em consideração que a própria definição de produto verde inclui uma melhoria no aspecto consumo
de energia, uma abordagem estratégica de eficiência energética torna-se um importante subsídio para
esta melhoria ambiental. Já uma abordagem relacionada à cadeia de suprimento verde aparenta ser
essencial em uma indústria que concentra grande parte de seus impactos ambientais nos fornecedores e
na disposição dos produtos após a vida útil. Em função disso, reduções na presença de substâncias
perigosas nos produtos finais, que é um dos critérios do produto verde, podem ser conseguidas por
meio da melhoria ambiental de fornecedores, que pode incluir exigências de conformidade com a
Diretiva RoHS.
Uma abordagem relacionada à ecoeficiência material, por sua vez, também pode ser
considerada importante na medida em que leva ao uso mais eficiente dos recursos envolvidos no
processo produtivo, podendo levar à redução no uso de substâncias perigosas, aumento no uso de
materiais reciclados ou mesmo redução na massa dos produtos. Apesar de ter resultado como a
abordagem menos adotada pela empresa analisada, a abordagem de gestão ambiental conforme
definida por Albino et al. (2009; 2012) também pode ter um importante papel para o desenvolvimento
de produtos verdes, na medida em que fornece direcionamentos dos objetivos pretendidos pela
empresa. No caso da Philips, por exemplo, o programa EcoVision inclui uma meta para aumento da
parcela de produtos verdes no total de vendas, compromisso gerencial que representa um propulsor do
desenvolvimento de tais produtos.
Percebeu-se a dificuldade de se fazer afirmações generalizantes em relação à quais estratégias
seriam as mais importantes, o que parece variar muito não só em função do setor de atuação, como já
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identificado na literatura, como também em função da particularidade de cada empresa e do aspecto
ambiental priorizado na definição de produto verde. Por exemplo, se a empresa foca a melhoria
ambiental de seu produto na redução do consumo de energia durante as fases de fabricação e/ou uso do
produto, uma estratégia voltada para a eficiência energética tende a tornar-se mais importante que as
demais.
Entre as limitações da pesquisa, destaca-se o fato de os dados coletados por meio do relatório de
sustentabilidade da empresa representarem a declaração da empresa com suas próprias ênfases,
podendo haver outras informações não destacadas. Todavia, protocolos de pesquisa foram
desenvolvidos para tentar minimizar essa limitação. Futuros estudos poderiam realizar esta análise
utilizando-se de dados primários obtidos junto às organizações.
Outra limitação reside no fato de que os resultados da empresa avaliada em profundidade não
podem ser automaticamente estendidos para outras empresas, dadas as características particulares de
cada uma, como o porte, localização geográfica, origem do capital, principais produtos e mercados,
tempo de atuação, nível de maturidade administrativa, entre outros aspectos que tornam cada empresa
um caso particular (YIN, 2001). Todavia, como observou Gil (2002), “... os propósitos do estudo de
caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, mas sim
o de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam
ou são por ele influenciados” (GIL, 2002, p. 55). Futuros estudos poderiam ser realizados tomando
outras empresas como unidade de análise, inclusive com estudos de casos múltiplos. Além disso, nos
casos de empresas com uma diversidade de unidades de negócios, pode haver diferenças entre as
estratégias de cada unidade, e essa questão poderia ser aprofundada.
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Resumo: Objetivando analisar a relação entre o discurso e a prática de sustentabilidade das instituições bancárias
brasileiras aderentes ao “protocolo verde” e a Federação Brasileiras de Bancos este estudo, por meio de pesquisa
documental examinou as práticas adotadas em comparação com os discursos adotados por estas instituições em dados de
2011. Pesquisou-se onze bancos brasileiros, aderentes ao protocolo verde e à FEBRABAN. As principais fontes de dados
foram os relatórios de sustentabilidade para análise das práticas de sustentabilidade declaradas e, sitios na internet entre
outros. Constatou-se que os meios mais utilizados para divulgação e propagação de seu discurso são os sitios na internet e
que a maioria das instituições bancárias adota somente a pespectiva Triple Botton Line para sua formulação. Possivelmente
em decorrentes da ação de forças normativas e/ou miméticas, os bancos apresentam práticas e resultados similares
descritos em seus relatórios de sustentabilidade. Verificou-se praticamente a mesma incidência de indicadores utilizados
pelo bancos, baseados na metodologia de Global Reporting Initiative (GRI), mas cada instituição centra a atenção em
determinas dimensões. Constatou-se alinhamento parcial entre o discurso e práticas de sustentabilidade, indicando diferença
entre o que as empresas analisadas divulgam e suas práticas de sustentabilidade empresarial.
Palavras-chave: Instituições Bancárias, Sustentabilidade, Discurso, Prática.
Abstract: Aiming to analyze the relationship between discourse and practice of sustainability of Brazilian banking
institutions adhering to the "Green Protocol" and the Brazilian Federation of Banks this study, through documentary
research examined the practices adopted in comparison with the discourses adopted by these institutions on data in 2011.
Eleven Brazilian banks were searched, adhering to the green protocol and FEBRABAN. The main sources of data were the
sustainability reports for analysis of declared sustainability practices, and among others, sites on the internet. It was found
that the most utilized means for dissemination and propagation of speech are the sites on the internet and that majority of the
banking institutions adopt only the Triple Bottom Line perspective for their formulation. Possibly due to the action of forces
normative and/or mimetic, banks present similar practices and results described in their sustainability reports. It is
practically the same incidence of indicators used by banks, based on the methodology of the Global Reporting Initiative
(GRI), but each institution focuses attention on determine dimensions. It was found some partial alignment between the
discourse and practices of sustainability, indicating differences between what the companies analyzed discloses and their
practices of corporate sustainability.
Key-words: Banking Institutions, Sustainability, Discourse, Practice.
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1 INTRODUÇÃO
A origem do conceito de sustentabilidade ocorreu há quase três séculos, quando a percepção de
escassez , decorrente do desflorestamento na Europa em função da necessidade de madeira para
construção de navios e lenha e a incipiente produção industrial, trouxe a tona a questão de como
administrar a escassez. Carl Von Carlowitz respondeu à questão em 1713 com um tratado no qual
cunhou a expressão nachhaltendes wirtschaften, que significa “administração sustentável”. Os ingleses,
em sua adaptação, transformaram o conceito em sustainable yield, que quer dizer produção sustentável
(BOFF, 2008). Contudo, é na década de 1980 que o termo sustentabilidade começa ganhar evidência
em virtude de uma conscientização crescente da necessidade de se encontrar maneiras de se promover
o crescimento da economia sem destruir o meio ambiente ou sacrificar o bem-estar das futuras gerações
(SAVITZ, 2007).
O relatório Nosso Futuro Comum é tido apenas como um ponto de partida para a consolidação
do conceito de desenvolvimento sustentável, como qualquer processo conceitual regido pela teoria
evolutiva geral e nele estão contidos dois conceitos-chaves: o conceito de necessidades, sobretudo as
necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; a noção das
limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o
de atender às necessidades presentes e futuras (CMMAD, 1991). O Relatório também define quatro
princípios básicos para que um empreendimento seja dito sustentável. São eles: ser ecologicamente
correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito (MONTIBELLER, 2004).
Considera-se sustentabilidade como a visão que busca garantir que os aspectos econômicos,
sociais, culturais e educacionais da sociedade estejam organizados e interajam entre si de maneira a
permitir o preenchimento das necessidades humanas no presente, ao mesmo tempo em que se preserva
a biodiversidade dos ecossistemas naturais, por meio do planejamento detalhado e de ações eficientes
capazes de atingir e de manter esses mesmos ideais em longo prazo.
Atentos à preocupação da sociedade em relação à forma como os produtos são consumidos,
descartados e, principalmente como as empresas se apresentam diante do cenário de escassez, muitas
empresas vêm se esforçando para chamar a atenção do consumidor com a intenção de fortalecer sua
marca, agregando valor de sustentabilidade, pois quando se escolhe uma marca, acredita-se em seus
produtos, na sua qualidade, origem e desempenho e, com isso, incrementa-se o valor percebido pelo
consumidor, diminuindo o risco e a complexidade existente na decisão de compra, o que posiciona
determinada empresa à frente de seus concorrentes (KOTLER; PFOERTSCH, 2008). Ao tentar se
aproximar do consumidor consciente, as empresas correm o risco de praticarem a ação chamada pela
organização ambientalista Greenpeace de “greenwashing”, ou, lavagem verde, “[...] termo usado para
descrever o ato de enganar os consumidores sobre as práticas ambientais de uma empresa ou os
benefícios ambientais de um produto ou serviço.” (GREENPEACE, 2011, p.38).
Assim, o discurso e a prática de sustentabilidade realizada pelas empresas disputam o
reconhecimento e a legitimação social para que possa ser reconhecida socialmente por suas práticas e
desta forma obter vantagem competitiva. A prática da sustentabilidade é tema de frequente discussão
para a tomada de decisões corporativas, que muitas vezes levam em conta apenas o horizonte de curto
prazo, no entanto, “quando se consideram as questões socioambientais para as tomadas de decisão de
investimentos corporativos, a perspectiva há de ser necessariamente o longo prazo, criando assim
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decisões aparentemente antagônicas”. (PAIVA, 2010, p.299). A partir deste cenário, a Federação
Brasileira de Bancos, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente criou em 1995, assinado pelos
bancos em 2009, a primeira matriz de indicadores do “Protocolo Verde” que tem como objetivo
principal a construção e implementação de uma agenda de sustentabilidade comum no setor financeiro.
Este estudo teve como propósito investigar o tema sustentabilidade no setor bancário brasileiro
por meio da verificação do discurso correlacionando-o com as ações apresentadas nos respectivos
relatórios de sustentabilidade das instituições analisadas, com o objetivo de confrontar as práticas e o
discurso das instituições bancárias brasileiras aderentes ao “protocolo verde” .

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para uma reflexão sobre a relação entre o discurso e a prática de sustentabilidade empresarial
faz-se necessário discutir os conceitos de sustentabilidade e suas dimensões e as práticas encontradas
no cenário empresarial. Estudos apontam que a crítica ambiental surgiu, no Brasil, nos séculos XVIII e
XIX devido à maneira de exploração colonial, fundada no latifúndio, escravismo, monocultura e maustratos à terra. Assim, o Ambientalismo não foi “importado” da Europa e dos Estados Unidos e, sim,
desenvolveu-se justamente onde imperava o modelo de exploração colonial, pois pensadores locais
constataram o impacto ambiental provocado por aquele modelo e passaram a refletir (SANTILLI,
2005). Segundo o autor, no período entre 1920 e 1970, desenvolveu-se no Brasil uma gama de
iniciativas conservacionistas, como a formulação de tratados destinados à proteção da natureza e a
instituição de parques nacionais.
Em 1972, foi realizada a Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas em Estocolmo, a
primeira de uma série de três conferências ambientais realizadas pela Organização das Nações Unidas
(ONU). No Brasil, como consequência desta conferência foi criado o primeiro órgão brasileiro de meio
ambiente, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), e, em 1981 foi editada a Lei nº 6.938, que
estabeleceu os princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente e instituiu o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Com isso, o meio ambiente passou a ser tratado de forma
sistêmica (MONTIBELLER-FILHO, 2008). Em termos mundiais, os acontecimentos importantes para
a consolidação do ambientalismo foram as Conferências das Nações Unidas de 1972 e 1992 e a
divulgação, em 1987, do relatório intitulado “Nosso Futuro Comum”.
Van Bellen (2006) recorre a David Pearce para destacar que existem quatro graus de
sustentabilidade: sustentabilidade muito fraca (very weak sustainability), sustentabilidade fraca, (weak
sustainability), sustentabilidade forte (strong sustainability) e sustentabilidade muito forte (very strong
sustainability), que se diferenciam pelo campo ideológico ou a dimensão em que cada ator se coloca.
Assim, os graus de sustentabilidade são relativizados de acordo com seu campo ideológico ambiental
ou a dimensão em que cada ator se coloca, que caminham em diferentes ideologias ambientais; de um
lado o tecnocêntrico representados pelas teorias Cornucopianas e adaptativa, e do outro lado o
ecocentrismo representados pelas teorias comunalista e ecologia profunda, que são apresentadas no
quadro abaixo.
Figura 1. Dimensões do Ambientalismo
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Tecnocêntrico
Cornucopiana
Exploração de recursos,
orientação
pelo
crescimento.
Economia antiverde, livre
mercado.

Objetivo
econômico,
maximização
do
crescimento econômico.
Considera que o mercado
livre em conjunção com o
progresso técnico deve
possibilitar a eliminação
das restrições relativas aos
limites e à escassez.
Direitos e interesses dos
indivíduos
contemporâneos,
valor
instrumental da natureza.

Ecocêntrico
Adaptativa
Conservacionismo de
recursos,
posição
gerencial.
Economia
verde,
mercado
verde
conduzido
por
instrumentos
de
incentivos
econômicos.
Modificação
do
crescimento
econômico, norma do
capital
constante,
alguma mudança de
escala.

Comunalista
Preservacionismo
recursos.

de

Economia
verde
profunda. Economia
steady-state,
regulamentação
macroambiental.

Crescimento
econômico
nulo,
crescimento
populacional nulo.
Perspectiva sistêmica,
saúde
do
todo
(ecossistema) hipótese
de Gaia e suas
implicações.
Equidade
intra
e Interesse
coletivo
intergeracional
sobrepuja o interesse
(pobres
individual,
valor
contemporâneo
e primário
dos
gerações
futuras), ecossistemas, e valor
valor instrumental da secundário para as
natureza.
funções e serviços.
Sustentabilidade muito Sustentabilidade
Sustentabilidade
fraca
fraca
forte
Fonte: Van Bellen 2006 p.26- adaptado de Pearce, 1993

Ecologia Profunda
Preservacionismo
profundo.
Economia
verde,
muito
profunda,
forte
regulamentação,
para minimizar a
tomada de recursos.
Reduzida escala da
economia e da
população.
imperativa mudança
de
escala,
interpretação literal
de Gaia.

Rótulo
ambiental

Tipo de
economia

Estratégia
de gestão

Bioética (direitos e
interesses
conferidos a todas
as espécies), valor
intrínseco
da
natureza.

Ética

Sustentabilidade
muito forte

Grau
de
Sustentabilidade

Segundo Lima (2003) existem duas grandes matrizes interpretativas para o conceito de
sustentabilidade. Uma corresponde ao discurso oficial, reproduzido em conferências, e meios de
comunicação, que defende a possibilidade de crescimento econômico associado à preservação do meio
ambiente, e enfatiza os aspectos da tecnologia e da economia. Já a outra matriz representa um contra
discurso à versão oficial, prega a predominância da sociedade civil. Nesta matriz, o estado pode ser
considerado tanto como subordinado à sociedade civil, quanto agente interventor. Sachs (2004)
compreende sustentabilidade a partir de dimensões interdependentes, argumentando que além da
dimensão social, econômica, ecológica, é preciso manter os valores culturais e respeitar e observar a
relação urbana versus rural, estabelecendo uma completa relação.
Na figura 2 são apresentadas as dimensões proposta por Sachs para a sustentabilidade.
Figura 2. As Cincos Dimensões de Sustentabilidade de Ignacy Sachs.
DIMENSÃO

Sustentabilidade

COMPONESTES
- Criação de postos de trabalhos que prmitam a obtenção
de renda individual adequada (à melhor condição de
vida, à melhor qualificação profissional)

XV ENGEMA 2013

OBJETIVOS
Redução das desigualdades
sociais

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Social

- Produção de bens dirigidas prioritaramente às
necessidades básicas socias
- Fluxo permanente de investimentos públicos e privados
(estes ultimos com especial destaque para o
Sustentabilidade
cooperativismo)
Econômica
- Manejo eficiente de recursos
- Absorção, pela empresa, dos recursos ambientais
- Endogeneização: contar com suas proprias forças
- Produção que respeite os ciclos ecológicos dos
ecossistemas
- Prudência no uso de recursos naturais não renovaveis
- Prioridade à produção de bioamassa e à industrialização
Sustentabilidade
dos insumos naturais renovaveis
Ecológica
- Redução da intesidade energética e aumento da
conservação de energia.
- Tecnologias e processos produtivos de baixo indice de
residuo
- Cuidados ambientais
Sustentabilidade
- Desconcentração espacial (de atividades e população)
Espacial
- - Desconcentração/demografica do poder local e regional
Geográfica
- Relação cidade/campo equilibrada (beneficios
centrípedos)
Sustentabilidade
- Soluções adaptadas a cada ecossistemas
Cultural
- Respeito à forma cultural comunitária
Fonte: Montibeller-Filho 2008, p.76.

Aumento da produção e da
riqueza
social
sem
dependência externa

Melhoria da qualidade do
meio ambiente e preservação
das fontes de recursos
energéticos enaturais para as
proximas gerações

Evitar
excesso
aglomerações

de

Evitar conflitos culturais com
podencial regressivo

A partir do ano de 1997, no Brasil, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), seguindo a tendência mundial, difundiu o conceito de eco eficiência a ser
alcançado pelo fornecimento de bens e serviços, com preços competitivos, capazes de satisfazer as
necessidades humanas e lhes trazer qualidade de vida, reduzindo o impacto ambiental e consumo de
recursos naturais, no decorrer do ciclo de vida, em nível, equivalente com a capacidade de sustentação
estimada da Terra.
Os primeiros índices de sustentabilidade para empresa surgiram a partir de 1990 com o
DOMINI SOCIAL INDEX e ficaram mais populares em 1999, quando foi criado nos EUA o índice
Dow Jones Group Index, com o objetivo de criar referências para se medir o desempenho das
empresas, e ampliar uma visão socialmente responsável e ética. Desta forma as empresas são listadas
não somente pelo desempenho financeiro, mas também por apresentarem bons resultados em
indicativos de sustentabilidade (FINCH, 2005).
O Protocolo Verde tem em sua primeira cláusula do protocolo de intenções registrado junto ao
ministério do meio ambiente, o objetivo de realizar um esforço comum entre os participantes no sentido
de empreender políticas socioambientais que sejam precursoras, multiplicadoras, demonstrativas ou
exemplares em termos de práticas bancárias que estejam em harmonia com o objetivo de promover um
desenvolvimento sustentável que não comprometa as necessidades das gerações presentes e futuras.
Assim o Protocolo Verde tem em suas diretrizes uma série de indicadores que são utilizados
pelos bancos aderentes ao programa, divididos em cinco princípios, conforme a figura 3.
Figua 3 - Princípios e Diretrizes de Sustentabilidade da FEBRABAN.
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Princípios
.Principio I: Oferecer linhas
de financiamento e programas
que fomentem a qualidade de
vida da população e do uso
sustentável do meio ambiente,
observadas
as
seguintes
diretrizes.

Principio II: Considerar os
impactos
e
custos
socioambientais na gestão de
seus ativos e nas análises de
risco de projetos, tendo por
base as políticas internas de
cada instituição e as seguintes
diretrizes.

Principio III: Promover o
consumo
consciente
de
recursos naturais e de
materiais deles derivados, nos
processos
internos,
observadas
as
seguintes
diretrizes.
Principio
IV:
Informar,
sensibilizar
e
engajar
continuamente
as
partes
interessadas nas políticas e
práticas de sustentabilidade da
instituição, observadas as
seguintes diretrizes.
Principio V: Promover a
cooperação e integração de
esforços entre as organizações
signatárias deste Protocolo,
observadas
as
seguintes
diretrizes.

Diretrizes
•aprimorar continuamente a oferta de produtos e serviços bancários destinados
a promover projetos que apresentem adicionalidades socioambientais.
•oferecer condições diferenciadas de financiamento para projetos que
apresentem adicionalidades socioambientais.
•orientar o tomador de crédito para a adoção de práticas sustentáveis de
produção e de consumo consciente.
•observar no financiamento de projetos potencialmente causadores de
significativa degradação do meio ambiente a apresentação por parte do
tomador do crédito das licenças ambientais exigidas pela legislação vigente.
•incorporar critérios socioambientais no processo de análise para a concessão
de financiamento de projetos, considerando a magnitude de seus potenciais
impactos e riscos e a necessidade de medidas mitigadoras e compensatórias.
•considerar nas análises de crédito para financiamento de projetos as
recomendações e restrições do zoneamento agro econômico ou,
preferencialmente, do zoneamento ecológico-econômico, quando houver e
forem de conhecimento público.
•aplicar padrões de desempenho socioambientais por setor produtivo para
avaliação de projetos de médio e alto impactos negativos.
•definir e contemplar critérios socioambientais nos processos de compras e
contratações de serviços.
•racionalizar procedimentos operacionais visando promover a máxima
eficiência no uso dos recursos naturais e dos materiais dele derivados.
•promover medidas de incentivo à redução, reutilização, reciclagem e
destinação adequada de resíduos, buscando minimizar os potenciais impactos
ambientais negativos.
•capacitar o público interno para desenvolver as competências necessárias à
implementação dos princípios e diretrizes deste Protocolo.
•desenvolver mecanismos de consulta e diálogo com as partes interessadas.
•divulgar os resultados da implementação dos princípios e diretrizes
estabelecidos neste Protocolo.
•promover o envolvimento dos signatários para o compartilhamento de
experiências, acompanhamento da efetividade e governança dos princípios e
diretrizes deste Protocolo, bem como propor melhorias no seu processo de
implementação.
•realizar, a cada dois anos, a revisão dos princípios e diretrizes para o contínuo
aperfeiçoamento deste Protocolo.

Fonte: FEBRABAN, 2010, p.8

Na década de 1990, de acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001), surgiu o consumidor verde,
ou seja, o consumidor que está preocupado com os problemas causados ao meio ambiente. A empresa,
diante da necessidade de responder a essa demanda, passa então a envolver-se no marketing verde com
o objetivo de equilibrar as necessidades dos consumidores com o mínimo de impacto sobre o meio
ambiente (OTTMAN, 1994).
Para Miles e Covin (2000), a empresa deve investir nas questões que a façam aumentar sua
credibilidade, confiança e responsabilidade, fazendo com que o cliente estabeleça uma relação entre as
ações de corporação e a sua marca, com uma crescente melhora de sua imagem. Para Porter e Caves
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apud Miles e Covin (2000), a reputação corporativa é tanto um ativo intangível quanto uma fonte
avançada de estratégia competitiva e que cria valor.
Desde os anos 60 é possível identificar publicações apontando para o s riscos de produção e
consumo, mas foi somente nos anos 90 que a temática Sustentabilidade e Responsabilidade Social
principalmente em função da globalização e internacionalização das empresas que precisavam anunciar
em países cuja consciência ecológica e suas leis exigiam este tipo de comunicação. Outro fator
determinante para comunicação sobre sustentabilidade foi a crescente demanda de consumidores cada
vez mais conscientes e em busca de produtos e empresas que fossem socialmente responsáveis e
oferecessem produtos sustentáveis (GARCIA, 2008). Assim as estratégias de sustentabilidade
promovidas pelas empresas servem para a construção do discurso da nova retórica do capital (MOTA
ROCHA, 2010) e para promoção de uma imagem corporativa diferenciada.
Na visão de Kavinski (2009) empresas fazem referência ao alinhamento da gestão de seu
negócio com os princípios de Desenvolvimento Sustentável, sem, contudo, apresentar estes princípios;
esta comunicação não trás em nenhum dos materiais analisados qualquer referência aos teóricos da
linha da Sustentabilidade ou a qualquer base cientifica que tenha sido utilizada para compor os
discursos ou basear as ações.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Esta pesquisa, de natureza aplicada, aborda o problema de forma qualitativa, sendo quanto aos seus
fins, descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa esta se classifica como documental por
ser elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico ou podem ser reelaborados.
(Siena, 2007).
O estudo examinou as práticas de sustentabilidade adotadas pelas instituições bancárias em comparação
aos discursos adotados por estas instituições a partir da seleção de onze bancos aderentes ao protocolo
verde da FEBRABAN; os dados foram coletados no período de Janeiro de 2010 à Dezembro de
2011sendo eles, relatórios de sustentabilidade gerados pelos bancos, acesso a sítios, anúncios de revista
impressa e e-mail. Adotou-se a classificação do material em categorias de prática de sustentabilidade e
conceito de sustentabilidade nos discursos destas Instituições.
O protocolo verde assinado pela FEBRABAN tem dezenove instituições bancárias aderentes a
esta proposta. Para elaboração deste estudo optou-se por uma mostra não probabilística e o critério de
escolha das instituições foi a constatação de que a mesma realiza algum tipo de comunicação
(propaganda, relatório) sobre sustentabilidade. Em estudo prévio verificou-se que das dezenove
instituições onze realizam e oito não realizam. Portanto a amostra foi de dez instituições que realizam
ações de comunicação das práticas de sustentabilidade e nove instituições que não realizam, conforme
demonstra a figura 4.
Figura 4 - Bancos que Aderem ao Protocolo Verde da FEBRABAN.
Grupo 1
Bancos Que Realizaram Comunicação Sobre
Sustentabilidade no ano de 2011

Grupo 2
Bancos
que
não
Realizaram
Sustentabilidade no ano de 2011

Nome Oficial do Banco

Nome Oficial do Banco
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Conhecido

mais Conhecido
Banco Cooperativo do Brasil S/A

Banco Itaú S/A
Banco
Brasileiro
de
Descontos S.A
Banco
Santander
(BRASIL) S/A

ITAÚ

BANCOOB
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A
BPN Brasil Banco Múltiplo S/A

BRADESCO
SANTANDER

BANRISUL

BPN BRASIL
Banco Cacique S/A

Banco do Brasil S/A
Votorantim Finanças S/A

BANCO DO BRASIL
Banco do Nordeste do Brasil S/A
VOTORANTIM

HSBC Bank Brasil S/A
HSBC
Banco da Amazônia S/A
Banco
Industrial
Comercial
(BICBANCO)

e
S.A

BANCO
AMAZÔNIA

DA

Agência de Fomento do Estado de São
Paulo
S/A
(Nossa
Caixa
Desenvolvimento)
Banco Safra S/A
Banco Sofisa S/A

BANCO CACIQUE
BANCO
DO
NORDESTE
NOSSA CAIXA
BANCO SAFRA
BANCO SOFISA

BICBANCO
CITIBANK

Banco Citibank S/A
Caixa Econômica Federal

CEF

Banco
Rabobank RABOBANK
Internacional S/A
Fonte: FEBRABAN, 2011, p.25.

O BNDES não foi analisado neste estudo porque apesar de ser um importante agente financeiro,
ele não aparece na relação como banco aderente ao Protocolo da FEBRABAN (FEBRABAN, 2011).
Foram utilizados dados secundários coletados de acordo com os critérios de Flick (2009) a
partir de documentos que apresentem autenticidade uma vez que só serão considerados aqueles
produzidos pelos bancos ou instituições correlatas como a FEBRABAN ou Bovespa, assegurando
credibilidade, representatividade e significação. Foram coletados os conceitos que cada instituição
utiliza em sua comunicação quanto ao o que ela entende por sustentabilidade, e principais palavras
chaves em sua comunicação, para depois serem classificados e comparados com a teoria sobre o tema.
Os dados sobre as práticas de sustentabilidade foram coletados nos relatórios de
sustentabilidade das instituições e nos relatórios sobre os indicadores de ISE da Bolsa de valores do
Estado de São Paulo. Para isso, por meios dos indicadores de sustentabilidade da Bovespa, foram
classificadas as ações de cada banco de forma que possam ser comparadas com o conceito de
sustentabilidade utilizado na própria instituição e com a amostra, e finalmente, analisá-las quanto a
coerência do discurso feito pelo banco.
O método de análise de conteúdo aparece como uma ferramenta para a compreensão da
construção de significado que os atores sociais exteriorizam no discurso. Para aplicação do método de
análise de conteúdo optou-se pela técnica descrita por Bardin (1986) sob a designação de análise
temática, no qual decompõe os documentos em unidades e depois os classifica por reagrupamento,
assim, se fez um levantamento dos relatórios divulgados pelos bancos em 2011, coleta de informações
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nos sítios de internet e procura por anúncios em mídias impressas que foram classificas duas categorias,
práticas e discurso de sustentabilidade.
Foi realizada a classificação do material com base no discurso apresentado pelas instituições
bancárias e separação por categoria de práticas de sustentabilidade (GRI).
Como principal limitação da pesquisa destaca-se o fato da análise ser restrita aos resultados da
prática de sustentabilidade apresentados nos relatórios das instituições, não contemplando a verificação
in loco das realizações apresentadas.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As instituições em estudo apresentaram em seus relatórios as declarações sobre sua forma de
ver a sustentabilidade. Pelos dados apresentados no Figura 05, é possível identificar a visão da
sustentabilidade mencionada em seus relatórios ou sítios de internet, onde em cada instituição declara
seu discurso Os onze bancos focalizados na pesquisa têm uma visão da sustentabilidade que abarcam as
três dimensões: ambiental, econômica e social. O relatório da CEF dá destaque às questões ambientais
e os demais relatórios destacam a dimensão econômica da sustentabilidade.
Os maiores bancos no Brasil fundamentam sua publicidade em slogans que comunicam
proximidade, amizade e até conivência com o cliente: existe o banco “todo seu”, o “feito para você”, o
do “vamos fazer juntos”, o da “presença lado a lado com você”, aquele “que acredita nas pessoas” e até
o que alega que, para seus clientes, “o mundo não tem limites”. Tanto em campanhas publicitárias
como em extensos relatórios em seus sites, são exaustivas às menções às suas ações sustentáveis tanto
financeiramente quanto social e ambientalmente.
As atividades de financiamento dos bancos são o canal fundamental de origem de impacto no
meio ambiente e nas comunidades do desempenho do setor financeiro.
Figura 5 - Visão de Sustentabilidade dos Bancos.
Banco
Brasil

do O alinhamento dos negócios com os princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento do
país está presente na missão e nos valores do Banco do Brasil. Ser um banco competitivo e
rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função pública com
eficiência.
Bradesco
Estabelecemos nossa visão e estratégia de sustentabilidade, com o objetivo de reunir todas as
ações socioambientais com foco em três pilares: finanças sustentáveis, gestão responsável e
investimentos socioambientais.
CEF
Como empresa comprometida com a sustentabilidade, a CAIXA trata a questão ambiental
como prioridade, abordando-a de maneira transversal. A empresa tem como praxe avaliar os
impactos de seus processos produtivos, buscando mitigá-los por meio de soluções de
ecoeficiência. De outro lado, dissemina boas práticas socioambientais entre os grupos com os
quais se relaciona.
Itaú
Sustentabilidade é a manutenção dos negócios no curto, médio e longo prazos, visando uma
entrega perene de valor a todas as partes interessadas. Essa visão implica estruturar um modelo
de gestão que, concomitantemente com a busca do desempenho para os acionistas e demais
públicos, também considera e administra positivamente o impacto de suas operações no meio
ambiente e na sociedade.
Santander
Ser uma equipe capaz de gerar boas ideias que satisfaçam nossos clientes sejam rentáveis para
nossos acionistas e nos consolidem como um líder financeiro internacional e como entidade
que colabora para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
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Bic Banco

HSBC

O BICBANCO entende que o seu papel dentro do desenvolvimento sustentável é tomar
decisões que prezem pelo equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental, tanto
em sua gestão interna quanto no engajamento com suas partes interessadas. Sua gestão interna
está baseada em critérios para utilização racional de recursos, promoção de oportunidades de
forma igualitária, estímulo a expansão de diversos segmentos da economia, com o
estabelecimento de parcerias eficientes e que produzam valor para seus acionistas, seus
profissionais, clientes, comunidade e o país.
O HSBC reconhece a importância de minimizar os impactos socioambientais da atividade
humana, bem como a responsabilidade das empresas, dos governos e das pessoas para alcançar
esse objetivo. Seguindo essa diretriz, atua para desencadear uma mudança cultural, capaz de
impulsionar boas práticas em sua cadeia de valor e influenciar toda a sociedade.

Banco
da A concretização desse novo paradigma de desenvolvimento só será possível com práticas
Amazônia
cotidianas de Responsabilidade Social Empresarial, o que leva o Banco da Amazônia pautar
suas ações considerando não apenas os interesses dos seus acionistas, mas também as das
pessoas que formam a empresa, dos setores governamentais e não governamentais, da
comunidade onde atua, do meio ambiente, enfim da sociedade como todo.
Rabobank

Citibank

Votorantim

Sustentabilidade tem sido sempre no coração do Rabobank. É parte integrante de quem somos e
como nos definimos. Como uma cooperativa, nós trabalhamos de perto com nossos clientes e
comunidades locais para construir um futuro sustentável. Oferecemos produtos e serviços que
contribuam para o desenvolvimento sustentável de riqueza e prosperidade. Entramos em negócio
respeitável e transparente. Somos um dos bancos mais sustentáveis do mundo.
O fato de trabalhar bem próximo aos clientes e demais stakeholders para desenvolver produtos e
serviços financeiros que ajudem na busca de soluções para os desafios da sustentabilidade e na
construção de nossos negócios. também trabalham para incorporar aspectos relevantes do tema
às nossas operações.
O conceito de Sustentabilidade está intrinsecamente ligado às práticas de negócios da
instituição e ao cotidiano de suas operações. O Banco Votorantim visa estabelecer, em todas as
suas áreas de atuação, relações éticas, transparentes e perenes respeitando os aspectos
econômicos, sociais, ambientais e humanos em seus processos.

Fonte: Dados dos relatórios de sustentabilidade de 2011 das instituições financeiras.

Ao pregarem a avaliação de riscos socioambientais na decisão de concessão do crédito, os
bancos atenuam o risco de crédito e a inadimplência de sua carteira de clientes, além de garantir que o
valor das garantias oferecidas por eles não se modifique de forma considerável. Ao aliar riscos como
estes em sua análise de crédito, o banco está realizando uma gestão mais competente de sua carteira de
crédito, e colaborando para uma melhor atuação de suas atividades de financiamento. Além disto, o
banco está também operando de maneira a apenas admitir a implantação e operação de projetos e
empresas que colaborem para o desenvolvimento sustentável, conservando o meio ambiente e
aprimorando as condições de vida das comunidades.
Em termos de discurso, a maneira mais utilizada pelos bancos são os sítios da internet, onde
divulgam seus relatórios, ações de sustentabilidade e criam relacionamento com os clientes. Alguns
bancos possuem sítios especialmente dedicados ao tema sustentabilidade, conforme figura 6.
Os sítios parecem pretender refletir e validar a visão de sustentabilidade dos bancos, geralmente
dividindo as informações de acordo com as dimensões econômica, social e ambiental. Com exceção do
Rabobank que não possui área especial para suas ações de sustentabilidade, todos os outros bancos
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avaliados disponibilizam suas informações nestes sítios dedicados ao tema de sustentabilidade onde
também é possível ter acesso os relatórios de sustentabilidade, o banco Bradesco é o único que possui
um sitio com endereço diferenciado (Banco do Planeta) e desvinculado do sito principal da instituição.
Figura 6 - Sítios de Sustentabilidade das Instituições.
Sítios de Sustentabilidade
Banco
Sitio na Características
Internet
Banco do Sim
Possui sitio especialmente para o tema sustentabilidade, indexado à página principal do
Brasil
banco e é dividido em quatro categorias, Gestão de sustentabilidade, Gestão de processos,
Negócios Sustentáveis, Investimento social Privado e canal de notícias de atualidades.
Bradesco Sim
Possui um sitio com endereço especialmente criado para divulgar suas ações de
sustentabilidade que é denominado “Banco do Planeta”, não indexado a página principal
da instituição. O sitio é dividido em três categorias: Finanças sustentáveis, Gestão
Responsável, Investimentos Socioambientais e canal de notícias de atualidades.
CEF
Sim
O sitio denominado “Sustentabilidade Caixa”, indexado a página principal da instituição,
dividido em quatro grandes áreas: Melhores práticas, Nossos Relacionamentos, Relatórios
e Reconhecimentos, e canal de notícias de atualidades. Também disponibiliza outro sitio
dedicado as práticas de sustentabilidade, chamado Caixa Melhores Práticas. .
Itaú
Sim
O sitio do Itaú é denominado “Sustentabilidade no seu dia a dia” é indexado ao sitio
principal do banco e está dividido em cinco grandes categorias: No seu dia a dia, No Itaú,
Produtos e Serviços, Iniciativas, Relatórios, e canal de notícias de atualidades.
Santander Sim
O espaço destinado pelo Santander para sustentabilidade está indexado ao sitio principal e
não tem denominação especial. É dividido em três grandes categorias: Espaço de Práticas
de Sustentabilidade, Sustentabilidade para nós, O que fazemos e canal de notícias de
atualidades.
Bic Banco Sim
Tem uma página do sitio principal do banco dedicado ao tema de sustentabilidade onde é
possível encontrar informações sobre suas práticas de sustentabilidade, dividido em oito
categorias, entre as principais: Compromissos, Gestão de pessoas e sustentabilidade,
retribuição a sociedade, mas não possui pagina de noticias.
HSBC
O sitio do banco dedicado ao tema é indexado ao sitio principal, usa a nomenclatura
sustentabilidade para nomear a página e tem entre as principais categorias os
investimentos sociais, Meio Ambiente, Negócios Sustentáveis e notícias de atualidades.
Rabobank Não
Não possui sitio sobre sustentabilidade, o relatório e outras informações se misturam ao
painel de noticias do sitio do banco.
Citibank Sim
Possui sitio indexado à página principal do banco, e tem suas informações sobre
sustentabilidade divididas entre as principais categorias: Finanças Responsáveis, Negócios
Inclusivos, Diversidade, Ecoeficiência, Fornecedores e noticias sobre atualidades.
Votorantim Sim
O sitio indexado a página principal do banco tem suas informações divididas nos aspectos
ambiental, econômico, Social e desenvolvimento de pessoas, e notícias sobre atualidades.
Banco da Sim
A página de sustentabilidade do banco está indexada a pagina principal do banco e é
Amazônia
dividida entre as principais categorias: governo, sociedade, comunidade, clientes,
colaboradores, fornecedores, e noticias sobre atualidades.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos sitos dos bancos.

O conceito de sustentabilidade na comunicação das instituições bancárias é apresentado de
forma que é possível constatar a incidência em todos os bancos dos pilares econômico, social e
ambiental, muitas vezes utilizando explicitamente estes termos em seu discurso, conforme figura 7.
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Figura 7 - Sustentabilidade na Comunicação Institucional Bancária.
Instituição

Conceito de sustentabilidade da Instituição

Dimensão
Sustentabilidade

ITAÚ

Busca pelo equilíbrio entre o pilar econômico, social e ambiental.

BRADESCO

Visão e estratégia de sustentabilidade com o objetivo de reunir todas as
ações socioambientais com foco em três pilares: Finanças Sustentáveis,
Gestão Responsável e Investimentos Socioambientais.

CEF

Participar da vida das pessoas como agente de transformação da
realidade socioeconômica brasileira, com foco na promoção da
cidadania e do desenvolvimento regional, sustentável. Neste sentido
atua em três grandes eixos da sustentabilidade: Cidades Sustentáveis,
Inclusão Social e Finanças Sustentáveis.
Parte estratégica dos negócios. É um compromisso que orienta a Missão
e Modelo de Atuação e tem sido um vetor de inovação, que cria
oportunidades para que os resultados financeiros advenham, cada vez
mais, de negócios que promovam um desenvolvimento mais inclusivo e
ambientalmente responsável.
Conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana e se
relaciona diretamente com o conceito desenvolvimento sustentável.

Triple
Bottom
line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental. .
Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.
Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.

SANTANDER

BANCO
BRASIL

DO

de

Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.
Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.
Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.

VOTORANTIM

O foco na sustentabilidade está presente nas estratégias de negócio, nas
relações com os públicos de interesse, nas operações e na cultura
interna. A premissa do desempenho sustentável enquanto caminho vital
para o crescimento perene da Organização, divididos em três aspectos,
Ambiental, Econômico, Social e Desenvolvimento de pessoas.

HSBC

Sustentabilidade deve estar na essência de qualquer negócio que
objetiva o sucesso a longo prazo. O HSBC reconhece a importância de
minimizar os impactos socioambientais da atividade humana, bem
como a responsabilidade das empresas, dos governos e das pessoas
para alcançar esse objetivo. Seguindo essa diretriz, atua para
desencadear uma mudança cultural, capaz de impulsionar boas práticas
em sua cadeia de valor e influenciar toda a sociedade. Dividido em três
áreas, Social, Econômica e Social.

Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.

BANCO
DA
AMAZÔNIA

Para o Banco da Amazônia é o processo no qual ganha a sociedade,
ganha a empresa e ganha o meio ambiente, visto ser construído sobre
“três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores —
desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção
ambiental”.
O modelo de governança corporativa adotado pelo BICBANCO está
alinhado às melhores práticas do mercado internacional, que preveem
monitoramento dos riscos e dos controles internos, atuação com base
na ética e na transparência, prestação de contas de forma clara e objetiva
e tratamento igualitário a todos os stakeholders. Para gerar valor e
garantir a sustentabilidade nos negócios, o Banco também está focado
na disciplina financeira e no aprimoramento frequente de seus
mecanismos de gestão – princípio que norteou as mudanças na
formatação dos comitês em 2011 e tornou mais dinâmico seu modelo de
governança corporativa.
Sustentabilidade, para o Citi, é uma atividade orientada para os negócios
que traz benefícios financeiros, ambientais e sociais.

Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.

BICBANCO

CITIBANK
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RABOBANK

No Rabobank a sustentabilidade é tratada sob o guarda-chuva da área da
responsabilidade social Corporativa (RSC) investindo em áreas sócias,
ecoeficiência e financeiro.

Triple Bottom line
Dimensão
Ecológica,
Social e Ambiental.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A concepção de dimensões de sustentabilidade utilizada pelos bancos pode ser interpretada pela
teoria dos três pilares (Tripple Botom Line) desenvolvida por Elkington (2001). Isso denota a
necessidade dos bancos serem capazes de medir, documentar e reportar resultados nas três dimensões.
Neste cenário os bancos assumem o papel de agentes transformadores em seu discurso para que o
mesmo tenha impacto em todos os stakeholders, consumidores, fornecedores, colaboradores, uma vez
que suas práticas permeiam o discurso utilizado. Dez dos onze bancos demonstram, em seus discursos,
preocupações apenas com os três pilares, quais sejam: Finanças Sustentáveis, Gestão Responsável e
Investimentos Socioambientais.
Para os bancos, além dos riscos diretos, ligados com a poluição originada por eles, existem
também os denominados riscos indiretos e de reputação. Os riscos indiretos estão relacionados às
práticas de empréstimos e financiamentos concedidos a empresas, visto que, ao relacionar com uma
empresa que cumpre práticas socioambientais nocivas, acaba correndo o risco de comprometer o
retorno do capital emprestado, caso exista alguma inviabilidade dos negócios da contratante do recurso
financeiro. O risco de reputação está relacionado tanto com os impactos diretos quanto com os
impactos indiretos, praticados na sociedade e do meio ambiente.
Verifica-se que cada organização apresenta uma abordagem de gestão diferenciada, em relação
aos aspectos da dimensão de sustentabilidade, como apresentado na Figura 8.
Figura 8 - Abordagem de Gestão da Sustentabilidade.
Instituição
Abordagem de Gestão da Sustentabilidade
Bancária
Banco
do O Banco do Brasil pretende, em primeiro lugar, permear sua cultura organizacional com os princípios da
responsabilidade socioambiental, tornando-os efetivos no quotidiano organizacional. A busca por uma
Brasil

Bradesco

CEF
Itaú

Santander
Bic Banco

postura de responsabilidade socioambiental é um processo contínuo, compromisso de todas as áreas do
Banco do Brasil. O Banco do Brasil deseja ser foco irradiador de uma postura empresarial social e
ambientalmente responsável.
Buscar um nível de eficiência organizacional pautado na entrega de bens e serviços com preços
competitivos e que satisfaçam as necessidades humanas e melhorem a qualidade de vida, ao mesmo
tempo em que os impactos ambientais e a intensidade no uso de recursos naturais são reduzidos a um
ponto de equilíbrio dinâmico que o meio ambiente suporta.
A CAIXA atua como operadora financeira de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e
promove a transferência de know-how de práticas sustentáveis nos campos da habitação e do
desenvolvimento urbano.
As operações do Itaú/Unibanco causam, direta ou indiretamente, impactos no meio ambiente. Por isso,
umas das preocupações estratégicas para a gestão do banco é encontrar ferramentas que permitam a
utilização racional e adequada dos recursos. Ações para aperfeiçoar a eficiência energética de
centros de processamento e computadores, reciclar lixo e descartá-lo adequadamente, reutilizar água e
reduzir o consumo de papel e outros insumos fazem parte das preocupações de todas as áreas e, na
prática, podem proporcionar ganhos operacionais efetivos. Temos a consciência de que, por possuirmos
uma grande base de clientes e colaboradores, inovações e melhorias pequenas têm reflexos importantes.
I nvestimento em ações para reduzir o consumo de água, energia, matérias-primas e outros recursos
traz benefícios para o meio ambiente, para as pessoas e para o próprio Santander.
Na tomada de decisões, seja na gestão interna ou no engajamento com seus interlocutores, o Banco tem
foco no balanceamento entre as dimensões econômica, social e ambiental para assegurar a
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HSBC

Rabobank
Citibank

Votorantim

sustentabilidade de suas atividades.
A estratégia de sustentabilidade do HSBC está conectada com os seus valores e princípios. O banco busca
disseminar a sustentabilidade para as suas diversas áreas, angariando oportunidades, despertando o
interesse sobre o tema, estreitando relacionamentos, trabalhando na conscientização e educando seus
colaboradores sobre a conectividade entre as dimensões social, ambiental e econômica.
Assegurar o fornecimento de serviços financeiros de maneira consistente com os seus valores: respeito,
integridade, profissionalismo e sustentabilidade, além de minimizar riscos de crédito e reputacional.
Sustentabilidade, para o Citi, é uma atividade orientada para os negócios que nos traz benefícios
financeiros, ambientais e sociais. No Brasil, o Citi tem o privilégio de estabelecer parcerias e aprender
com muitas empresas e organizações do País que são líderes globais em temas relacionados à
sustentabilidade.
O conceito de Sustentabilidade está intrinsecamente ligado às práticas de negócios da instituição e ao
cotidiano das nossas operações. Neste sentido, o Banco Votorantim, por meio de constante inovação, visa
a estabelecer relações éticas, transparentes e perenes em toda a cadeia de valores e com todas as partes
interessadas, respeitando os aspectos econômicos, sociais, ambientais e humanos em seus processos.

Banco
da Para o Banco da Amazônia é o processo no qual ganha a sociedade, ganha a empresa e ganha o meio
Amazônia
ambiente, visto ser construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores —
desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental” (Rio+10).

Fonte: Dados dos relatórios de sustentabilidade das instituições financeiras.

Apesar dos bancos em sua grande maioria utilizarem a visão de sustentabilidade baseada nas
dimensões econômica, social e ambiental (Triple Botton Line), a gestão pelo qual se aplica esta visão
apresenta grandes variações. Enquanto o Banco do Brasil prioriza a cultura organizacional como forma
de gestão, o Bradesco foca seus esforços na entrega de bens e serviços, a CEF utiliza seu know-how de
práticas de sustentabilidade, o Itaú prioriza a racionalização de recursos, o HSBC focaliza o
engajamento e relacionamento com colaboradores e clientes, o Rabobank e Citibank se concentram nos
serviços financeiros relacionados a sustentabilidade e finalmente os bancos Votorantim e Banco da
Amazônia têm um discurso de gestão amplo sem foco em uma forma específica de gestão.
Assim, a dimensão de sustentabilidade “Triple Botton Line” tem grande amplitude em suas três
dimensões, com ações de gestão diferentes com foco em diversos aspectos, que varia de acordo com a
politica do banco ou mesmo a forma de gestão executiva de cada um.
Todas as instituições em estudo aderiram aos principais acordos firmados no setor bancário, a
saber: Pacto Global, Protocolo Verde, Princípios do Equador e GRI. Para a empresa é importante a
adesão destes acordos, pois cria condições para troca transparente e confiável de informações de
práticas de sustentabilidade das empresas aderentes, desta forma a missão da Global Initiatve (GRI) é
oferecer uma estrutura confiável para elaboração de relatórios de sustentabilidade que possam ser
usados por organizações de todos os tipos, tamanhos, setores e localidades.
Os resultados apresentados (visão da sustentabilidade) e (abordagem de gestão da
sustentabilidade) refletem o discurso adotado pelas instituições, diante da necessidade de aliarem suas
práticas cotidianas à aceitação social, legitimando suas atividades, de acordo com Berger e Luckman
(1985); Scott (1995) e outros. Os resultados encontrados trazem à tona o processo de
institucionalização das práticas ambientais no setor bancário, tendo início com a adesão ao Protocolo
Verde, em 1995, por algumas instituições e, na sequência com a adoção aos Princípios do Equador e ao
pacto global. A adequação aos acordos do setor no segmento bancário, conforme os estudos de Scott
(1995), neste estágio, as instituições estariam com ênfase no pilar regulativo, considerando sua
submissão às regras, leis e acordos, que se tornaram legalmente sancionados à medida que agiram as
forças isomórficas coercitivas, descritas por Dimaggio e Powell (1983), como mecanismos de
XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

adaptação à mudança que, em sua lógica instrumental, ganham utilidade enquanto respondem as
pressões do ambiente, conforme Carvalho, Vieira e Goulart (2005).
Quanto às práticas de sustentabilidade adotadas pelas instituições, verificadas em seus
respectivos relatórios, publicadas no período estudado, constata-se que as instituições abordam
praticamente os mesmos indicadores na elaboração de seus relatórios. O alinhamento entre o discurso e
a prática de sustentabilidade dos bancos pode ser observado por meio de seus anúncios e,
principalmente, pelas informações disponibilizadas em seus sítios na internet pelo tipo e conteúdo e
informação e a forma pelo qual as informações são dispostas.
Figura 9 - Comparação de Práticas e Discurso de Sustentabilidade.
BANCO
/
ASPECTOS
Materiais Energia Água Biodiversidade
Banco do Brasil
X
X
Bradesco
X
X
CEF

X
X
X

Itaú
Santander

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Produtos
Emissões, resíduos serviços

X
X
X
X

Bic Banco
HSBC

X
X
X
X
X
X
X

e
Transporte

X
X
X
X

Geral

X
X
X
X
X
X
X

Rabobank
Citibank

X

X

Votorantim
Banco
da
Amazônia
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A partir da análise comparativa entre discurso e prática de sustentabilidade foi possível
construir a figura 10 sobre o alinhamento entre essas duas dimensões.
Figura 10 - Alinhamento entre o Discurso e a Prática de Sustentabilidade.
BANCO
Banco do Brasil
Bradesco
CEF
Itaú
Santander
Bic Banco
HSBC
Rabobank
Citibank
Votorantim
Banco da Amazônia
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O Santander é único banco que tem alinhado suas práticas de sustentabilidade e o discurso por
meio do sitio da instituição. Os bancos Rabobank e Votorantim só divulgam suas ações por meio dos
relatórios de sustentabilidade que são obtidos nos sítios das instituições, os demais bancos tem
alinhamento parcial uma vez que em seus meios de comunicação somente uma parte de suas práticas
são divulgadas, apesar de utilizarem as dimensões econômica, social e ambiental em sua gestão a
grande amplitude de possibilidades pelo qual permeiam suas práticas faz com que cada um deles, em
sua política, privilegie a comunicação de uma das dimensões em detrimento das outras, que tem como
consequência a o alinhamento parcial entre o discurso da sustentabilidade e as práticas executadas por
cada instituição. No caso dos bancos Rabobank e Votorantim não existem alinhamento uma vez que o
discurso em sua comunicação é ínfimo se reduzindo a disponibilização em seus sítios dos relatórios de
sustentabilidade e pequenas notícias sobre o assunto.
5 CONCLUSÃO
Este estudo investigou o tema sustentabilidade no setor bancário brasileiro, por meio da
verificação do discurso e ações apresentadas nos respectivos relatórios de sustentabilidade das
instituições analisadas, com o objetivo de confrontar as práticas e o discurso dessas organizações.
A visão de sustentabilidade declarada pela maioria das instituições bancárias é baseada no
conceito de “Triple Botton Line”, com foco nas três dimensões tradicionais referentes ao tema: social,
econômica e social. Esta é uma visão limitadora, pois o conceito é muito mais amplo e não se restringe
apenas esses aspectos. Ao adotarem quase que exclusivamente esta concepção, os bancos não apontam
para um modelo específico contemplando as características do setor de forma traduzir e refletir a
garantia deque suas ações contribuam de forma efetiva para um ambiente sustentável.
Todas as organizações possuem um discurso voltado especificamente para a prática da
sustentabilidade, no entanto, na prática, a complexidade do conceito de sustentabilidade em sua
amplitude abre o leque de práticas para muito além das três dimensões usadas de forma unânime que
traz o desafio do entendimento do que realmente é a sustentabilidade e ampliar suas práticas para este
novo entendimento.
Verificou-se que as instituições apresentaram informações a respeito do desempenho obtido no
período, concernentes a itens tais como materiais, energia, água, controle de emissões e resíduos e os
gastos ou investimentos realizados, porém nem sempre os dados apresentaram os valores apurados,
inviabilizando a verificação dos resultados efetivamente obtidos em suas ações que contribuem para a
sustentabilidade. Constatou-se ainda que os dados podem não representar toda a organização, pois
algumas atividades, tais como coleta seletiva e reciclagem de materiais, ainda são realizadas apenas em
unidades de negócio específicas. Os aspectos relativos à biodiversidade e transporte também são
tratados superficialmente nos relatórios.
Comparado com períodos anteriores, os relatórios do ano de 2011 passaram a contemplar maior
número de indicadores, comparados a relatórios de períodos anteriores, que passaram a ser abordados
de forma mais clara, com a identificação dos itens a que se referem na sequência do discurso
apresentado, facilitando a localização das informações.
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Os resultados obtidos indicam que as organizações em estudo passam por diferentes estágios de
institucionalização da questão da sustentabilidade, em busca do reconhecimento da legitimidade de
suas práticas ambientais. Estas variações surgiram à medida que os bancos aderiram aos principais
acordos firmados no setor bancário, e, como resultante dessas variações de ênfase, algumas parecem ter
atingido estágio avançado de institucionalização.
Os relatórios de sustentabilidade discriminam as ações adotadas pelas instituições bancárias
brasileiras, atendendo aos requisitos da Global Report Initiative quanto à apresentação do desempenho
da organização no contexto mais amplo da sustentabilidade.
Pode-se afirmar que as práticas ambientais adotadas no setor passaram por mecanismos de
adaptação permeados pela adesão aos principais acordos firmados no setor e normativas, assim, as
instituições bancárias passaram a adequar sua visão e abordagem de gestão da sustentabilidade em
função destes acordos que conduziram as questões alusivas às dimensões de sustentabilidade às
práticas legitimadas e institucionalizadas.
Decorrentes da ação de forças normativas e/ou miméticas, as organizações foram levadas a
adoção e divulgação de atividades e de resultados similares, descritos em seus relatórios de
sustentabilidade, que conduziram o setor ao isomorfismo institucional no que se refere também ao
aspecto da sustentabilidade.
O meio mais utilizado para veiculação de seu discurso são os sítios da internet, onde os bancos
divulgam suas ações, relatórios de sustentabilidade, e desta forma criam relacionamento com os
stakeholders.
Pelas práticas de sustentabilidade informadas pelas instituições bancárias em seus relatórios é
possível verificar a mesma incidência de indicadores, baseados na metodologia GRI. No tocante à
dimensão ambiental, as instituições bancárias utilizam mecanismos isomórficos, adotando as mesmas
práticas, atividades, a gestão e processos similares, refletindo apenas as forças que pressionam as
organizações a uma adaptação às novas exigências.
Ao comparar a prática de sustentabilidade e discurso das instituições bancárias, constata-se na
maior parte dos casos um alinhamento apenas parcial, sendo esta uma relevante contribuição deste
estudo à sociedade. Identificou-se um único banco que contempla suas práticas em seu discurso, assim
o banco Santander é o único que tem alinhado suas práticas de sustentabilidade e seu discurso, os mais
bancos tem alinhamento parcial uma vez que somente uma parte das práticas adotadas e relatadas pelos
bancos são divulgadas em sua comunicação, a exceção são os bancos Rabobank e Votorantim que não
tem alinhamento uma vez que só divulgam suas ações por meio dos relatórios de sustentabilidade.
Portanto, há diferença entre o que as empresas analisadas discursam sobre sustentabilidade
empresarial e suas práticas institucionais. Os Discursos dos bancos são bastante enfáticos,
especialmente em peças publicitárias, propagandas, mensagens de governos, empresas e ONGs, onde
são declarados discursos que, na prática, são difíceis de serem verificados. Assim, apesar de haver uma
grande visibilidade midiática e consequente evolução do conceito de desenvolvimento sustentável,
constata-se na realidade que ações verdadeiramente sustentáveis são de difícil comprovação, uma vez
que o core business dos bancos não se fundamenta em sustentabilidade, mas em ações do mercado
financeiro, na qual o componente econômico é primordial.
Sugere-se às instituições bancárias o aprofundamento e conhecimento das vertentes de
sustentabilidade, consequentemente adaptação para as práticas desta nova visão que irão além do
utilizado hoje, e principalmente alinhamento do discurso com as práticas estabelecidas.
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Para estudos futuros, recomenda-se a aplicação concomitante de outros instrumentos de
pesquisa, como forma de identificar se efetivamente houve a sedimentação das práticas adotadas no
setor. Recomenda-se também um estudo mais aprofundado sobre as características discursivas das
comunicações sobre ações socialmente responsáveis das empresas.
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Resumo
A preservação e a conservação do meio ambiente através das Unidades de Conservação (UC’s) buscam a participação da
população e do poder público. Atualmente, existem órgãos que fazem o monitoramento dessas áreas protegidas e a parceria
desses órgãos com outras instituições, beneficiam a sustentabilidade das áreas em questão, principalmente através da
Educação Ambiental. O presente artigo tem como objetivo aprofundar os conhecimentos no perímetro ambiental da APA
Delta do Parnaíba na visão dos seus gestores, e parcerias de projetos ou programas ligados a Educação Ambiental com
Universidade Federal do Piauí – UFPI/Campus Universitário de Parnaíba. Para a realização do trabalho optou-se pela
pesquisa de caráter exploratório, bibliográfica e de campo, como instrumento de coleta de dados, questionário semiestruturado aplicados com os servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e com o
diretor do Campus Universitário de Parnaíba da Universidade Federal do Piauí – UFPI. Na pesquisa ficou constatado que os
gestores buscam a melhoria contínua da sua unidade quando se trata da questão ambiental, com o pessoal e com os
instrumentos disponíveis. Constatou-se ainda que existem pontos a melhorar e que há o interesse de participação em
projetos ou programas de pesquisa ligados a Educação Ambiental entre a APA Delta do Parnaíba e a UFPI/Campus
Parnaíba.
Palavras-Chaves: Educação Ambiental. Sustentabilidade. Unidades de Conservação.
Abstract
The preservation and conservation of the environment through the Conservation Units (CUs) seek the participation of the
population and the government. Currently, there are agencies that are monitoring these protected areas and partnership with
other bodies of these institutions, the sustainability benefits of such areas, mainly through environmental education. This
article aims to deepen the knowledge on the perimeter environmental APA Delta of the vision of its managers, and project
partnerships or programs related to environmental education with the Federal University of Piauí - UFPI / Campus
Universitario de Parnaíba. To carry out the work we opted for exploratory research, bibliographic and field as a tool for data
collection, semi-structured questionnaire applied to the servers of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation
- ICMBio and director of the Campus University Parnaíba Federal University of Piauí - UFPI. In the survey it was found
that managers seek continuous improvement of your unit when it comes to environmental issues, with staff and with the
tools available. It was also found that there are areas for improvement and that there's interest in participating in research
projects or programs related to Environmental Education between APA and the Delta of UFPI / Campus Parnaíba.
Key Words: Environmental Education. Sustainability. Conservation Units.
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INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental é de extrema importância para o desenvolvimento da consciência
ambiental, principalmente das pessoas que vivem em áreas de preservação e conservação bem como
dos turistas que visitam essas áreas. Para a continuação dessa e das próximas gerações essas áreas
merecem todo o cuidado e um grande respeito a fim de que se possa promover a sua sustentabilidade.
Geralmente as áreas de preservação e conservação são denominadas Unidades de Conservação (UC’s)
e atualmente o órgão gestor no Brasil das UC’s pertencentes à União é o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio. É ele, que através de suas Coordenações Regionais (CR’s)
espalhadas pelo país busca o gerenciamento dessas áreas de preservação, que se subdividem em
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, da melhor forma possível. Esses dois
grupos se dividem em categorias e o estudo do presente artigo visa apenas uma dessas categorias: a
Área de Proteção Ambiental (APA) por ser uma área que tem certo grau de ocupação humana, pertence
à categoria das Unidades de Uso Sustentável e entre seus objetivos básicos inclui: assegurar a
sustentabilidade do uso dos seus recursos naturais.
A APA Delta do Parnaíba que possui o único Delta das Américas em mar aberto, está localizada
nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará e é o cenário do aprofundamento no âmbito ambiental dos
conhecimentos no olhar dos gestores da APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMbio. É portanto, um ambiente
propício para o desenvolvimento de projetos ou programas que envolvam a Educação Ambiental
utilizando um processo de parcerias com a Universidade Federal do Piauí – UFPI/Campus
Universitário de Parnaíba. Afirma-se isso por acreditar-se que as Instituições de Ensino Superior (IES)
através da interdisciplinaridade de seus cursos têm meios de desenvolver a Educação Ambiental
principalmente nas áreas de conservação.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo qualitativa que serão
expostas através de gráficos para um melhor entendimento dos resultados dos questionários aplicados.
Constatou-se que os servidores da APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio têm uma visível preocupação
com a educação ambiental dos moradores da região pesquisada. Por outro lado, os gestores consideram
importante a disseminação do conhecimento sobre a APA para os moradores e pessoas que vivem no
seu entorno, verifica-se também que há uma significativa participação dos servidores da Unidade de
Conservação (UC) quando se trata de conhecer e participar de projetos de pesquisa ligados a APA. Os
problemas ou conflitos existentes em seu interior só consolidam a necessidade de projetos ou
programas de pesquisa que envolvam a Educação Ambiental na região. O diretor do Campus
Parnaíba/UFPI demonstra interesse na participação e na implantação de projetos ou programas de
pesquisa na UFPI/Campus Universitário de Parnaíba que visem disseminar o conhecimento sobre a
APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente tem tomado grandes proporções em
nível mundial. Desde a Declaração de Estocolmo em 1972, existe a preocupação com o meio ambiente,
em especial com a fauna, a flora e a forma de preservar e utilizar os recursos naturais para as gerações
presentes e futuras. A declaração visou também a necessidade de uma educação ambiental para os
moradores de cada país, em especial aqueles que utilizam os recursos de forma predatória. O Relatório
Brundtland intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future) de 1987, reafirma uma visão crítica
do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em
desenvolvimento e ressalta os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a
capacidade de suporte dos ecossistemas, abordando, precisamente, o desenvolvimento sustentável com
o objetivo de conciliar ou alterar o velho conceito de crescimento econômico para uma visão sobre
desenvolvimento sustentável.
No Brasil ao se tentar abordar sobre meio ambiente, é importante que se faça um resgate na
evolução da estrutura governamental a partir de meados dos anos 60, com a criação, a partir de 1962,
de órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) criada através da Lei
Delegada nº 10 de 11 de outubro de 1962 (a lei surgiu com o objetivo de gerir o ordenamento
pesqueiro): o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) criado a partir do Decreto-Lei
nº 289 de 28 de fevereiro de 1967 para gerir as florestas (ambos eram ligados ao ministério da
agricultura) e a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) autarquia criada pela Lei nº 5.227 de 18
de janeiro de 1967, com a função de dar viabilidade à produção da borracha que era vinculada ao
Ministério da Indústria e Comércio. Esses órgãos atuavam nas ilhas dentro de sua estrutura, a função de
gestão e política era atribuída a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) criada a partir do
Decreto nº 73.030 de 30 de outubro de 1973, vinculada ao Ministério do Interior, assim a gestão
ambiental no Brasil era gerenciada por diversos setores, em diferentes ministérios o que ocasionava
muitas visões por vezes contraditórias.
No decorrer da evolução brasileira foram extintos pela Lei nº 7.732 de 14 de fevereiro de 1989 a
SUDHEVEA e o IBDF. Já a SUDEPE e a SEMA se extinguiram através da Lei nº 7. 735 de 22 de
fevereiro de 1989. Esses órgãos originaram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, que foi criado através da promulgação da Lei nº 7.735 em 22 de
fevereiro de 1989, propondo uma gestão ambiental integrada. O IBAMA de acordo com o seu site
(2013), consolidou a percepção da proteção e conservação ambiental que os brasileiros possuem,
buscando a utilização dos recursos naturais com racionalidade para a obtenção do desenvolvimento
sustentável, na tentativa de preservar e conservar os recursos naturais para as gerações futuras.
Em 1992, foi instituído o Ministério do Meio Ambiente, através do art. 21 da lei nº 8.490, de 19
de novembro de 1992, na qual transforma a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da
República em Ministério do Meio Ambiente – MMA, praticamente três anos após a criação do
IBAMA.
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC foi criado a partir da Lei
9.985 de 18 de julho de 2000, e regulamentado pelo Decreto nº 4340 de 22 de agosto de 2012, que
estabelece critérios e normas para se criar, implantar e gerir as Unidades de Conservação Federais,
Estaduais e Municipais. As Unidades de Conservação – UC’s, de acordo com a Lei 9.985/2000 em seu
Art. 2º, Unidade de Conservação (UC) define-se como:
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob-regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção; (Lei 9.985/2000, Art. 2º).

Em 2007, foi estabelecido através da Lei 11.516/2007 o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade – ICMBio, que no Art. 1º da Lei 11.516/2007, tem como finalidades: fiscalizar e
monitorar as Unidades de Conservação (UC’s) criada pela União, ao uso sustentável dos recursos
naturais renováveis por em prática as políticas e apoiar o extrativismo nas Unidades de Conservação
(UC’s) de uso sustentáveis pertencentes à União, estimular e por em prática programas de Educação
Ambiental, a promoção e execução de programas relacionados à recreação de uso público e
ecoturismos nas Unidades de Conservação (UC’s) que permitam, com outros órgãos e entidades
envolvidas.
De acordo com os dados obtidos no site: do ICMBio (2013), o Instituto se situa pelo Brasil em 11
Coordenações Regionais – (CRs), que possuem 310 Unidades de conservação e 11 Centros de Pesquisa
e Conservação distribuídas nas regiões brasileiras.
As Unidades de Conservação são divididas em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral,
que tem como objetivo a preservação da natureza e o uso de seus recursos naturais só podem ser de
forma indireta, salvo os casos da Lei 9.985/2000; e as Unidades de Uso Sustentável, tendo como
objetivo a compatibilização da conservação com o uso sustentável de uma parte dos recursos naturais.
Esses dois grupos de Unidades de Conservações subdividem em 12 categorias: as Unidades de
Proteção Integral constituída pelas: Estação Ecológica (ESEC) Reserva Biológica (REBIO), Parque
Nacional (PARNA), Monumento Natural (MN), Refúgio de Vida Silvestre (REVIS); e as Unidades de
Uso sustentável: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE),
Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
A criação das Unidades de Conservação (UC’s) está disposta no Art. 22 da Lei 9.985/2000, a
criação das UC’s se dá por ato do poder público, que deve ser antecedido de estudos técnicos e consulta
pública para a identificação, localização, dimensionamento e limitação a área da UC. Na criação da
ESEC ou REBIO não é obrigado haver a consulta, as UC’s da categoria de Uso Sustentável, podem ser
transformadas, parcialmente ou totalmente, na categoria de Proteção Integral.
A categoria de estudo no presente artigo trata da Área de Proteção Ambiental – APA, em especial
a APA do Delta do Parnaíba, que se encontra no grupo de Unidades de Uso Sustentável de acordo com
o artigo 40, § 1o da Lei nº 9.985/2000, conforme o Art. 15 da Lei nº 9.985/2000,
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A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei
nº 9.985/2000, Art. 15).

De acordo com o Art. 15, da Lei nº 9.985/2000, as terras públicas ou privadas podem constituir
a APA. No caso de propriedade privada, poderá se estabelecer normas e restrições quanto a sua
utilização dentro da APA e cabe ao dono das terras privadas de acordo com as exigências e restrições
legais, dar condições em se tratando de pesquisas e visitações públicas. Compete ao órgão gestor, no
caso da APA Delta do Parnaíba, o ICMBio, estabelecer condições para se realizar pesquisas científicas
e a visita pública nas terras de domínio público da UC. A APA disporá de um Conselho, no caso da
APA em questão ainda não possui esse conselho.
A Unidade de Conservação – UC/APA Delta do Parnaíba possui uma área de 307.590,51
hectares, seu Bioma Marinho Costeiro, foi criada pelo Decreto S/N de 28 de agosto de 1996, tem como
órgão gestor o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, está vinculada à
Coordenação Regional 5 - CR5/ICMBio, – Parnaíba/PI. Decreto S/N de 28 de Agosto de 1996 em seu
art. 1º determina sua localização “nos Municípios de Luís Corrêa, Morro da Mariana e Parnaíba, no
Piauí; Araioses e Tutóia, no Maranhão; Chaval e Barroquinha, no Ceará, e nas águas jurisdicionais”
(DECRETO S/N/1996, Art.1º). Tem como objetivo disposto no Art.1º, a proteção dos rios, a flora, a
fauna, mata aluvial e dos recursos hídricos, da área pertencente, assim como a melhoria da qualidade de
vida da população, incentivar a prática do turismo ecológico e educação ambiental, preservando a
cultura e tradições dentro dos limites da APA.
O objetivo do presente artigo é aprofundar os conhecimentos no âmbito ambiental da APA
Delta do Parnaíba na visão dos seus gestores, e parcerias de projetos ou programas ligados a Educação
Ambiental com Universidade Federal do Piauí – UFPI/Campus Parnaíba, se encontra no inciso V,
Art.1º do Decreto S/N/1996 que trata “V – fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental”
(DECRETO
S/N/1996;
Art.1º;
Inciso
V).
De
acordo
com
site
(http://apadeltaparnaiba.blogspot.com.br/) da APA Delta do Parnaíba (2013) no seu interior são
desenvolvidas atividades, entre elas as potencialmente poluidoras como.
O crescimento desordenado das cidades, os lixões, a carcinicultura, a salineira, os
desmatamentos e queimadas, o comprometimento dos recursos hídricos, a utilização
indiscriminada de agrotóxicos, e o turismo não planejado; que devem ser sustados, controlados
e monitorados. (SITE http://apadeltaparnaiba.blogspot.com.br; acesso/ 14/01/2013 ).

Para se discutir cientificamente sobre as APAs, a definição de Desenvolvimento Sustentável
abordada no Relatório de Brundtland (1987), como: “aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”, é de
extrema importância, principalmente no caso da APA Delta do Parnaíba, que conta com os deltas que
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fazem parte dos rios Parnaíba, Timonha e Ubatuba nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, sendo o
único delta das Américas localizado em mar aberto. É principalmente nessa área do delta onde é
desenvolvido o ecoturismo.
Conforme Sachs (2008) aborda que somente soluções “... que promovam o crescimento
econômico com impactos positivos em termos sociais e ambientais merecem a denominação de
desenvolvimento...” (SACHS, 2008, p.36). Enfatiza o autor também, o desenvolvimento includente que
“... acima de tudo, a garantia do exercício dos direitos civis, cívicos e políticos.” (SACHS, 2008, p.
39). SACHS (2009), em outra obra sobre o desenvolvimento sustentável aponta que: o
desenvolvimento tem duas vertentes em seu processo, um nível econômico e outro em nível social.
Para Sachs (2009), desenvolvimento sustentável é composto por três pilares: “os critérios de
relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica” (SACHS, 2009, p.35), assim tem sua
fundamentação na harmonia de objetivos sociais, ambientais e econômicos. Para esse mesmo autor a
biodiversidade esta diretamente ligada ao futuro da humanidade, pois sua conservação feita através da
sua proteção pode garantir a continuidade para as futuras gerações. O Desenvolvimento Sustentável
conta ainda com cinco áreas de abordagem, essas áreas são: o social, o ambiental, o econômico, o
territorial e o político.
As áreas protegidas de forma consciente, nesse caso as APAs, não são áreas invioláveis, mas
geridas em prol de todos e com foco no processo de conscientização ambiental. Aprender a gerir os
ecossistemas de forma a proporcionar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação
dos recursos naturais são transformações na forma consciente em relação ao meio ambiente.
Para Sachs (2008),
No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento implica a expiação e a
reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão capaz de preencher o abismo
civilizatório entre as antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre as
minorias ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exaltas dos trabalhadores pobres.
(SACHS, 2008, p. 13)

Sachs (2009), aborda que, os países tropicais apresentam uma vantagem, devido ao fato de
permitir uma maior produtividade do que as zonas temperadas, relacionadas à vantagem natural. É
indispensável o uso da combinação de recursos naturais, humanos e do conhecimento. O Brasil, assim
como outros países tropicais, tem a chance de transformar os desafios da área ambiental em
oportunidades, tornando-se assim exportador de sustentabilidade.
Com base nos estudos realizados sobre a definição de sustentabilidade, ela não está relacionada
somente ao fator ambiental de uma forma restrita, somente à fauna e à flora in natura, mas também aos
aspectos sociais, econômicos e culturais.
Guzzi et al. (2012), diz que a percepção dos moradores da APA Delta do Parnaíba em relação à
sustentabilidade social e ambiental é de que a falta de acesso a informação de forma abrangente é
preocupante. Segundo eles, é necessário um contato mais próximo entre o poder público e os
moradores locais para discutirem temas relacionados à sustentabilidade social e ambiental na APA
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Delta do Parnaíba, ou seja, a população da APA Delta do Parnaíba deveria participar das decisões
relacionadas à tomada de decisão sobre essa área.
A proteção ambiental é outro tema abordado em relação às APAs. Para Cesar et al. (2006), a
proteção ambiental é:
Ato de inteligência reservado à espécie humana, que, embora racional, é a única capaz de
destruir seu próprio hábitat e todas as formas de vida nele existentes. Porém, não é menos
verdade que a espécie humana também é a única dotada da capacidade de recuperar o ambiente
degradado, de amenizar os impactos ambientais negativos e, especialmente, de prevenir a
degradação ambiental. (CESAR, et al 2006, p 92).

Para que resulte em proteção ambiental por parte dos envolvidos nas Unidades de Conservação,
tais como o órgão regulador e os moradores dessas áreas, é necessário que se desenvolva a Educação
Ambiental para a conscientização da conservação dessas áreas, é um processo de transformação sobre o
uso, aqui especificamente, na APA Delta do Parnaíba.
A Lei que dispõe da Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental
é a Lei nº 9.795/99 em seu Art. 1º entende Educação Ambiental como:
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade. (Lei nº 9.795/99)

Cunha e Guerra et al. (2010), diz que o princípio e o fim da Educação Ambiental são “O
despertar da consciência ecológica...” (CUNHA e GUERRA et al. (2010) p. 99).
A Lei nº 9.785/99 diz que a Educação Ambiental (EA) se dá de duas formas: a Educação
Ambiental no Ensino Formal que de acordo com o Art. 9 da Lei nº 9.795/99 - é a educação ambiental
desenvolvida na educação escolar das instituições de ensino públicas e privada, com base nos seus
currículos; e a Educação Ambiental Não-Formal que no Art. 14 da Lei nº 9.795/99 é “As ações e
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.” (Lei nº 9.795/99).
Para Guzzi et al. (2012) existe processo de Educação Ambiental na APA Delta do Parnaíba,
mas ainda há necessidade de priorizar ações que promovam nas localidades, principalmente naquelas
que não proporcionam, informações necessárias para população por parte dos órgãos responsáveis por
sua conservação. Ressalte-se que ainda há a falta de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis
em se tratando de educação ambiental na APA Delta do Parnaíba.
Como forma de proteger o meio ambiente através da Educação Ambiental, uma das alternativas
de Cesar et al. (2006) “Parece-nos que a trinômia Universidade, Poder Público e Cidadãos são
indispensáveis e essenciais para a adequada gestão do meio ambiente brasileiro.” (CESAR, et al 2006,
p.98). Com base nessa afirmação a parceria entre esse trinômio que só tem a beneficiar a sociedade em
geral, é uma forma de buscar a Educação ambiental para os brasileiros, pelo menos nas áreas
protegidas. A necessidade da interdicisplinaridade entre esse trinômio é possível com base na Educação
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Ambiental, desenvolvida principalmente em Áreas de Proteção Ambiental, no caso da APA Delta do
Parnaíba.
Nesse trinômio as Universidades que são um centro que produz, acumula e transmite
conhecimentos, tem um papel importante para Educação Ambiental principalmente nas áreas de
conservação do ambiente, por ser uma Instituição pesquisadora que utiliza a interdisciplinaridade na
tentativa de amenizar ou solucionar questões da sociedade, principalmente as de cunho social. A
Universidade Federal do Piauí – UFPI, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 20101014 apresenta a consolidação da UFPI como:
Um produto do pensamento e das ideias que se fazem ação de sua comunidade acadêmica, de
sua gente e da sua região. Acreditando que a Universidade cria, inova, organiza, amplia e
acumula conhecimentos, além de adaptar-se às diversas e múltiplas transformações da
sociedade em evolução, ou seja, constrói o saber do futuro sem, no entanto, desconsiderar o
saber do passado, pois, os atos de criar e de conservar (pesquisa) requerem que o conhecimento
acumulado, em toda a sua dimensão, amplitude e dinamismo, também, seja socializado com a
comunidade, através da prestação de serviços (extensão) e/ou através daqueles que a procuram
ávidos de conhecimentos para sua formação e qualificação profissional (ensino). (PDI/UFPI
2010-2014, p. 20).

O PDI/UFPI 2010-2014 descreve ainda que a Universidade Federal do Piauí – UFPI enfatiza “a
universalidade do conhecimento e o fomento à interdisciplinaridade.” (PDI/UFPI 2010-2014, p. 20)
mostrando sua disposição em trabalhar a interdisciplinaridade dos cursos, juntamente com a
comunidade, em prol do social. Em um de seus princípios norteadores de atuação a UFPI, em seu PDI
2010-2014, aborda o seu compromisso com a preservação do meio ambiente, e isso se fortalece ainda
mais com uma parceria através de projetos ou programas de pesquisa entre a UFPI – Campus de
Parnaíba, cidade situada na região norte do Estado do Piauí, a maior cidade deltaica, e sendo o Campus
da UFPI mais próximo à região da APA Delta do Parnaíba.
A UFPI – Campus de Parnaíba conta com 12 cursos assim distribuídos: Bacharelado em
Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Pesca, Psicologia,
Biomedicina, Fisioterapia, Turismo e Teologia; Licenciatura em Pedagogia, Ciências Biológicas e
Matemática. Entende-se que esses Cursos podem trabalhar o processo pedagógico da
interdisciplinaridade com a aproximação da realidade dos moradores na APA Delta do Parnaíba
juntamente com o poder público, neste caso, com o ICMBio representado pela chefia da APA e dos
analistas ambientais que trabalham nessa Unidade de Conservação- UC e a comunidade que vive na
região, na busca de disseminar a Educação Ambiental nas áreas, com o objetivo de introduzir uma
consciência ambiental para os habitantes e visitantes da APA. O Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs)
apresentados no PDI/UFPI 2010-1014, em seu texto englobam a pauta geral dos assuntos que fazem
parte do componente da formação geral:
Ecologia; biodiversidade; arte, cultura e filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos;
globalização; políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa,
desenvolvimento sustentável; redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro
setor; relações interpessoais: respeitar, cuidar, considerar, conviver; sociodiversidade:
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multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e minorias; relações de gênero; vida urbana e
rural; democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; inclusão/exclusão
digital; relações de trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; diferentes mídias e
tratamento da informação. (PDI/UFPI 2010-2014, p. 50)

No caso da APA Delta do Parnaíba em relação à Educação Ambiental que além de ser
multidisciplinar é interdisciplinar, aplica os componentes de formação geral já mencionados
anteriormente. A Educação Ambiental é desenvolvida na APA Delta do Parnaíba por parte dos gestores
e dos moradores, por meio de atividades que promovem a preservação e a conservação de sua área
embora não abranjam toda a sua extensão, tendo em vista que em algumas comunidades ela acontece
de forma esporádica e sem continuidade por parte dos agentes envolvidos.
METODOLOGIA
A metodologia é o estudo da melhor maneira de, num determinado estado de conhecimento,
abordar determinados problemas, buscando alcançar os objetivos proposto através de procedimentos
metodológicos definidos no tipo de pesquisa realizada. No presente artigo utilizou-se a pesquisa
bibliográfica e a pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica buscou explicar o problema, utilizando o conhecimento disponível a
partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres, e de uma pesquisa documental que se
desenvolveu através da utilização de materiais sem tratamento analítico ou interpretativo, documentos
oficiais, contratos entre outros materiais da mesma natureza.
A pesquisa de campos de natureza qualitativa foi utilizada através de questionários com perguntas
semi-estruturadas. Os questionários foram aplicados em 04 servidores: 01 consultora da APA Delta do
Parnaíba; e com a coordenadora da Coordenação Regional 05 – CR5, ambas pertencente ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e ainda com o diretor do Campus
Parnaíba da Universidade Federal do Piauí – UFPI.
Para análise dos dados obtidos na da pesquisa utilizou-se gráficos com o objetivo de expor de
forma clara e organizada as informações adquiridas por meio dos questionários.
ANÁLISE DOS DADOS
O público alvo da pesquisa se compõe de, na maioria, servidores da APA Delta do
Parnaíba/CR5/ICMBio, público esse que em sua maioria é do sexo feminino, solteiros e todos possuem
nível superior completo. Alguns deles consideraram ter mais de uma profissão. Assim, eles se
consideraram: Servidor(a) Público(a) Federal; Pesquisador; Geógrafo(a); Antropólogo(a);
Engenheiro(a); Agrônomo(a); Biólogo(a) e Sociólogo(a). As funções ou cargos identificados na
pesquisa de campo foram: Coordenador(a) Regional; Chefe da Unidade de Conservação; Analista
Ambiental; Técnico(a) Ambiental e Consultor(a), quanto ao tempo de serviço, na maioria são de 06 ou
04 anos, outros possuem 11 ou 29 anos. A participação do público alvo através da função ou cargo que
ocupa atualmente é em atividades que envolvem Educação Ambiental, Fiscalização, Trabalho Técnico,
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Gestão, Pesquisa, Controle, Gestão Compartilhada ou Participativa, Licenciamento Ambiental,
Trabalho Administrativo Burocrático, Proteção, Apoio Técnico de Programa, Proposição de Políticas
Públicas.
Os objetivos citados nos questionários são os estabelecidos no Decreto S/N/1996, bem como os
citados pelos pesquisados e que são os mais relevantes: a Proteção de Biomas nela Inseridos;
Ordenação, Uso e Ocupação do Solo; Atividades em Desenvolvimento; Proteção à Biodiversidade do
Delta, Rios Timonha e Ubatuba; Promoção do Desenvolvimento Sustentável; Proteção dos recursos
Hídricos; Ecoturismo Sustentável; Proteção de Ecossistemas Extremamente Frágeis; o modo de vida
das comunidades; Educação Ambiental e Preservação da Área.
Em relação à importância da APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio no município de Parnaíba,
100% considera importante, dentre os motivos citados como justificativa encontram-se: a Proteção da
Zona Costeira Deltaica; Benefícios Socioambientais; Área de Preservação Estratégica(que abrange
apenas a praia de Pedra do Sal); busca de um desenvolvimento que contemple a manutenção desses
ambientes; a Ilha Grande de Santa Isabel (maior ilha do Delta do Parnaíba); Rio Igaraçu; praia de
Pedra do Sal e região em torno da Lagoa do Portinho, conforme gráficos a seguir torno da Lagoa do
Portinho.
O mesmo percentual de 100% foi obtido quando se trata da importância da disseminação do
conhecimento sobre a APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio, sendo justificado através das seguintes
afirmativas: Para que a sociedade esteja ciente da importância; Apoderação do patrimônio natural; A
grande maioria da população desconhece a importância da Unidade de Conservação (UC); A população
não valoriza; Repassadas informações para comunidades residentes e usuárias; Esta é uma categoria
forjada pelo governo e a população desconhece; para a apropriação da APA pela sociedade e seu
desenvolvimento; A falta de compreensão e conhecimento da APA traz prejuízos para todos; Para a
preservação ambiental; Os seres humanos é quem pode destruir ou conservar o Meio Ambiente; Para
alcançar mudanças de atitudes e condutas dos moradores da APA e Dos diversos seguimentos sociais
que a constituem, principalmente os gestores municipais.
F
onte:
autora,
(2013)
gráfico Nº
1
Fonte:
autora,
(2013)
gráfico Nº
Fonte: autora, (2013) gráfico Nº 1
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Do total pesquisado constatou-se que 100% participaram nos últimos dois anos, em palestra ou
seminários no município de Parnaíba sobre a APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio, destacando:
Encontro das Áreas Protegidas (Promovido pela UFPI); Encontro de História; Ministrando Palestras e
Cursos nos Municípios que Compõem a APA; Curso de Engenharia de Pesca (UFPI); Seminário de
Pesquisa; Ações de Preservação dos Manguezais e Culturas Associadas e Seminário Promovido pelo
Instituto Floravida e Agespisa(Águas e Esgotos do Piauí S.A.).
Quando se trata em conhecer os projetos de pesquisa ligados a APA Delta do Parnaíba 83%
conhece enquanto que o ideal seria 100%, assim seria também o ideal que 100% do público pesquisado
participasse, mas somente 67% participam desses projetos, dentre os que participam foram citados os
seguintes projetos: Gestão Participativa da APA Delta do Parnaíba: O Papel dos Conselheiros
Municipais de Meio Ambiente;
Monitoramento do Peixe-Boi; Tartarugas Marinhas;
Meliponicultura(criação racional de abelhas sem ferrão); Projeto Manguezais do Brasil; PET; História
Oral (UESPI e UFPI); Hospedaria Domiciliar; e Projeto Estimativa de Abundância e Ecologia Do
Peixe-Boi Marinho.

O
Fonte: autora, (2013) gráfico Nº 3

Fonte: autora, (2013) gráfico Nº 4

Os maiores problemas ou conflitos existentes no interior da APA Delta do
Parnaíba/CR5/ICMBio, encontrados na pesquisa foram: Uso e Ocupação do Solo para Carcinicultura;
Instalação de Eólicas; Turismo; Lixo; Pesca Predatória; Falta de Plano de Manejo da Unidade de
Conservação - UC; Uso e Ocupação do Solo (Conflitos de Uso); Conflito de Perspectiva/Visão;
Conflito de Interesses; Falta de Instrumento para Tonar Eficiente a Política Ambiental; Deficiência de
Servidores do Quadro; Especulação Imobiliária; e Ocupação de APP.
Fonte: autora, (2013) gráfico Nº 5
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Através da pesquisa de campo percebeu-se que 100% tem interesse em participação de projetos
ou programas de pesquisa para a disseminação dos conhecimentos sobre a APA Delta do
Parnaíba/CR5/ICMBio, com as seguintes áreas do conhecimento em destaque: Ordenamento do Uso e
Ocupação do Solo; Educação Ambiental; Gestão Participativa; Gestão Pesqueira (Caranguejo);
Zoneamento Ambiental; Espécies Ameaçadas; Todas as Áreas que Envolvam a Gestão da Unidade;
Qualquer uma, desde que Contribuindo como Antropóloga; Qualquer Área que venha aprimorar o
Conhecimento da Sociedade em Relação a essa Unidade de Conservação - UC; Educo-Comunicação e
Percepção Ambiental nas Comunidades; Ecologia do Peixe-Boi Marinho; e Ecologia do Peixe-Boi
Marinho.
A abordagem com o Diretor do Campus Parnaíba da Universidade Federal do Piauí - UFPI foi
feita utilizando-se as mesmas questões do questionário. Constatou que ele se encontra no cargo ou
função atual há 03 meses, não possuindo participação com relação à APA Delta do
Parnaíba/CR5/ICMBio, mas a considera importante por entender de ser de relevância sumária no
desenvolvimento do conhecimento para a UFPI pela sociedade parnaibana. Considera importantíssima
a disseminação de conhecimentos sobre as Áreas de Proteção Ambiental – APAs, não tendo
participado de nenhum congresso relacionado ao meio ambiente nos últimos 02 anos. Com relação aos
conhecimentos e a participação em projetos de pesquisa ligada a APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio,
apoia os projetos em andamento e os que foram aprovados no Campus Parnaíba/UFPI. Em se tratando
dos maiores problemas ou conflitos existentes no interior da APA Delta do Parnaíba, destacou que
todos são de grande complexidade e demonstrou possuir interesse em caráter de urgência tanto de
participar e quanto de implantar na UFPI/Campus Parnaíba projetos ou programas de pesquisa para a
disseminação dos conhecimentos sobre a APA Delta do Parnaíba.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental nas Unidades de Conservação é essencial, e nas Áreas de Proteção
Ambiental é de extrema importância para a preservação e a conservação do seu meio ambiente. Na
APA Delta do Parnaíba/CR5/ICMBio há a uma flagrante necessidade da implementação de projetos
que envolvam a Educação Ambiental com a participação efetiva da população juntamente com o Poder
Público, com o objetivo de promover a discussão de temas relevantes para a sobrevivência dessa área.
Entende-se que para que a Educação Ambiental ocorra de fato na APA Delta do Parnaíba são
necessárias ações concretas, principalmente nas localidades que não possuem informações primordiais
para o seu desenvolvimento, entende-se ainda que os órgãos gestores devem continuar a promover
ações nos locais que já ocorrem e ampliar a participação das pessoas em seu entorno, porque, às vezes,
as pessoas do entorno podem ser usuárias da APA Delta do Parnaíba. Nesse sentido, pode-se afirmar
que é através do turismo ecológico explorado de forma responsável tanto economicamente, quanto
socialmente, que se conseguirá a conscientização dos turistas que visitam essas áreas bem como da
população que recebe esses turistas.
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Uma das soluções apontadas neste artigo foi a participação de projetos ou programas de
pesquisa entre a APA Delta do Parnaíba e a Universidade Federal do Piauí – UFPI/Campus Parnaíba
que dispõe sobre a matéria em seu PDI (2010 a 2014), assim como Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, já dispõe em sua lei de criação essa parceria com outras
instituições. Estes dados foram confirmados pelas afirmações de ambos os gestores nos questionários
aplicados na pesquisa. Ressalte-se, para um melhor entendimento, que o contingente de pessoas
existente na gestão da APA Delta do Parnaíba não é o suficiente para suprir a necessidade que a mesma
demonstra, devido a sua extensão. Assim, essa solução apontada no artigo é uma forma de suprir essa
necessidade na busca de se trabalhar a questão ambiental, social e econômica, como a coluna da
sustentabilidade através da Educação Ambiental.
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Resumo
O setor fitness cresce consideravelmente, pois a sociedade está à procura de estética, bem-estar, saúde e longevidade. Este
estudo tem como objetivo identificar as práticas de gestão socioambiental que estão sendo adotadas pelo setor fitness como
estratégia para diferenciar-se no mercado. Foi realizado um estudo de natureza qualitativa envolvendo sete academias da
cidade de Hortolândia-SP. O estudo conclui que as academias demonstram pouco conhecimento sobre a sustentabilidade
ambiental. Algumas afirmam atuar de forma sustentável, porém, há divergências entre o discurso e a prática. A pesquisa
enfatiza que as empresas deste segmento podem adotar práticas sustentáveis, tais como: captadores de energia solar para
reduzir o consumo de energia elétrica; utilização de vidros ou telas translúcidas para favorecer a luminosidade do ambiente;
armazenamento da água da chuva para uso na higienização e limpeza. Outras práticas sustentáveis poderiam ser adotadas,
entretanto, o espaço físico foi adaptado para as necessidades da academia sem levar em conta os aspectos relativos à
sustentabilidade ambiental. A pesquisa revela que já existe certa convicção sobre as vantagens competitivas que podem ser
conquistadas pelas organizações que agem estrategicamente implementando práticas sustentáveis. Porém, as empresas
pesquisadas ainda tiram pouco proveito desta janela que se abre às organizações contemporâneas.
Palavras-Chave: Meio-ambiente, Sustentabilidade, Empresa sustentável, Fitness, Academias.
Abstract
Fitness sector grows markedly, for society is on the outlook for aesthetics, welfare, health and longevity. This study aims to
identify the social and environmental management practices that are being adopted by the fitness industry as a means to
differentiate themselves in the market. A study of qualitative nature involving seven fitness centers of the town of
Hortolândia-SP was carried out. The study concludes that the fitness centers demonstrate little knowledge about the
environmental sustainability. Some state to act in a sustainable form, but, there are divergences between speech and
practice. Research stresses that the enterprises of this segment can adopt sustainable practices, such as: solar energy
collectors to reduce electric energy consumption, use of glasses or translucent screens to support luminosity of the setting,
rainwater storage for use in the hygienizing and cleaning. Other sustainable practices as could be adopted, nevertheless, the
physical space was adapted to the needs of the fitness center without taking into account the aspects relative to
environmental sustainability. Research reveals that there is already certain conviction about the competitive advantages
which can be conquered by organizations which act strategically by implementing sustainable practices. However, the
enterprises investigated still take little advantage from this window which opens to contemporary organizations.
Key words: Strategy, Environment, Sustainability, Sustainable Business, Fitness, Fitness Centers.
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1. Introdução
É consenso no mundo atual que a proliferação de empresas impulsionada pelo sistema
capitalista contribuiu de forma significativa para o aumento dos impactos ambientais. As atuações e as
atividades exercidas pelas organizações alteram o meio ambiente. Com isso, as transformações ocorrem
aceleradamente, sendo que destroem as matas, o habitat de animais, as nascentes e os rios (DE
BENEDICTO et al., 2010). Uma forma de minimizar a degradação do meio ambiente é a busca pelo
desenvolvimento sustentável. Sendo assim, as atividades podem ser exercidas no presente, garantindo
os recursos naturais que serão necessários no futuro (ALMEIDA, 2002).
Surge então a necessidade de preocupar-se com a questão ambiental. Assim, atualmente, já se
estabelece um consenso de que a educação ambiental, conservação e preservação do meio ambiente e
dos recursos naturais devem estar na agenda não apenas de ecologistas e ambientalistas, mas de
“jornalistas, pedagogos, educadores, economistas, advogados, administradores, parlamentares,
engenheiros, médicos, seguradores, empresários, civis, militares, estudantes, adultos, crianças,
governos, enfim, de todos os setores da sociedade” (HERING, 2004, p. 18 e 19).
Diante deste contexto, as empresas de todos os segmentos são desafiadas em relação ao
combate a poluição, as competências relacionadas à tecnologia e atividades sustentáveis, a interação
com os stakeholders externos e também a produção de produtos responsáveis para atender os
problemas sociais e ambientais, englobando assim uma visão sustentável. Estas estratégias reforçam a
legitimidade da empresa, a redução de custos, acelera o reposicionamento e contribuem no aspecto
relacionado à inovação (HART; MILSTEIN, 2004). Esta preocupação deve envolver também as
empresas do setor fitness.
O termo fitness é encontrado em várias regiões do mundo, relacionando-se com beleza física,
vitalidade, bem-estar, preparação muscular e cardíaca e qualidade de vida (BASTOS, 2010). No Brasil,
a partir de meados da década de 1990 houve a denominada “revolução do fitness”. Por entender que a
modernidade de treinos esportivos auxilia a longevidade do ser humano, atualmente, a cada dia
aumenta o número de pessoas que frequentam academias, complexos esportivos e áreas de lazer. Desta
forma, o setor fitness está crescendo consideravelmente no país (PINHEIRO; PINHEIRO, 2006).
Neste contexto, esta pesquisa procura elucidar o seguinte questionamento: as empresas do setor
fitness estão colocando em prática estratégias sustentáveis como meio de diferenciar-se no mercado
competitivo? Esse questionamento se demonstra relevante considerando que as empresas deste setor
não devem se preocupar somente com os aspectos físicos e anatômicos, mas também com a questão
ambiental, sendo este de extrema necessidade para a vida do ser humano. Considera-se, portanto,
relevante a solução deste questionamento.
O objetivo da pesquisa é identificar as práticas de gestão socioambiental que estão sendo
adotadas pelo setor fitness como estratégia para diferenciar-se no mercado.
Partindo destas considerações, esta pesquisa busca interagir a sustentabilidade com o setor
fitness, através de academias com métodos sustentáveis e com projetos que auxiliam a sociedade. Podese associar o desenvolvimento sustentável com a qualidade de vida, a procura pelo bem-estar, a busca
pela longevidade e saúde.
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O intuito deste estudo é agregar informações pouco conhecidas neste mercado abrangente, ou
seja, ideias inovadoras de sustentabilidade. A pesquisa poderá auxiliar novos empreendimentos ou até
mesmo oferecer estratégias para empresas convencionais já atuantes neste segmento.
2. Sustentabilidade
Observa-se na literatura que, ao longo da história humana, os recursos naturais têm sido
considerados como inesgotáveis e necessários para o andamento da vida. No decorrer dos anos o
homem passou a necessitar cada vez mais destes recursos naturais, pois a industrialização desenvolveuse surgindo então a criação das produções em massa, ou seja, em grande quantidade e em pouco tempo
(DE BENEDICTO et al., 2012).
Ao longo do tempo, as empresas e indústrias realizavam seus processos tecnológicos para a
produção de seus produtos utilizando dos recursos ambientais, onde os resíduos eram devolvidos à
natureza de forma inadequada; agredindo o processo de restauração natural, preocupando-se somente
com os aspectos econômicos (GIANNETTI et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2012). Hering (2004),
afirma que o desenvolvimento sustentável é quando o ser humano realiza suas atividades utilizando de
recursos naturais, sem que o degrade, garantindo que novas gerações utilizem esses recursos
futuramente. Desta forma, a sociedade não pode se tornar vítima de sua própria ação, pois as riquezas
naturais serão utilizadas adequadamente, sem que haja transtornos ambientais.
Muitos países priorizam o crescimento econômico, contradizendo os fatores sociais e
ambientais. A justificativa se concentra na questão da melhoria social, pois a economia em crescimento
disponibiliza os recursos financeiros para as atividades da sociedade, garantindo empregos e
aumentando o poder aquisitivo. Este contexto contradiz as questões ambientais. Surge então a
necessidade dos métodos sustentáveis, minimizando os problemas já adquiridos anteriormente,
melhorando os processos industriais e as atividades empresariais para que gerações futuras possam se
utilizar dos recursos ambientais (QUELHAS; SILVA, 2006).
Nota-se que os problemas ambientais e sociais se tornaram maiores a partir do desenvolvimento
das indústrias e empresas. Os impactos ambientais, a proliferação de construções civis, o acúmulo de
pessoas em determinados lugares - entre outras alterações -, causaram o crescimento e também
destruição. As empresas devem estar alinhadas em realizar as atividades havendo um equilíbrio entre
os resultados econômicos, sociais e ambientais (ORSATO, 2006). Ao tratar desse tema, Donaire (1994,
p. 69) enfatiza de forma assertiva que:
Entre as diversas reivindicações exigidas pela sociedade, que afetam o mundo dos negócios, a
preocupação ecológica tem ganhado um destaque significativo em face de sua relevância para a
qualidade de vida das populações, o que tem exigido das empresas um novo posicionamento em
sua interação com o meio ambiente.

Segundo Montibeller, Paulista e Varvakis (2008, p. 185) “as evidências deixam claro que, para
viabilizar a permanência da espécie humana no planeta, garantindo qualidade de vida, é inviável manter
a exploração acelerada e continuada dos recursos naturais e seu consequente esgotamento”.
Essa preocupação chegou até o ambiente organizacional, levando os decisores e estrategistas
organizacionais a uma mudança de postura com relação ao meio ambiente. Como forma de medidas de
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proteção e de permanência no mercado globalizado, as organizações de diversas nações têm visto a
gestão ambiental sob um novo olhar (GOMES, 2009).
Muitas organizações que não praticavam a sustentabilidade ambiental estratégica reorientaram
suas posturas após perceberem esta necessidade. Outras organizações souberam ser mais eficazes em
aproveitar o momento, desenvolvendo competências que contribuem mais diretamente para a
consolidação de vantagens competitivas num cenário em que as questões socioambientais estão em
pauta (MONTEIRO; GUZMÁN, 2009). Em parte, isso se deve ao entendimento de que a empresa que
não adequar suas atividades ao conceito de desenvolvimento sustentável poderá perder competitividade
no curto ou médio prazo (NIDUMOLU et al., 2009).
A sustentabilidade ambiental estratégica procura utilizar-se da necessidade de respeito pelo
meio ambiente e sociedade fazendo dessa necessidade - que para muitos gestores poderá parecer uma
ameaça - uma oportunidade de criação de valor (ORSATO, 2006). As estratégias que visam à
eficiência ecológica oferecem grandes vantagens para as organizações que as adotam, pois
potencializam a obtenção de vantagens competitivas, principalmente em indústrias com custos de
processamento elevados (PAULRAJ, 2009).
Além dos problemas ambientais, a revolução industrial, o desenvolvimento das empresas e a
tecnologia também trouxeram ao homem uma vida acelerada, onde exercem várias atividades diárias
que acarretam exaustão ao ser humano, ou seja, grande cansaço físico e mental (MICHELLI, 2008).
Sobrevêm então a necessidade e a busca pelas atividades físicas e práticas de lazer.
3. O setor fitness
O setor fitness no Brasil está em crescimento considerável, pois atualmente, as pessoas estão
mais preocupadas com o aspecto físico e com a saúde. De acordo com Pinheiro e Pinheiro (2006) os
processos produtivos foram modificados pela gestão da produção e sua organização e o aumento da
produção alteraram o estilo de vida das pessoas surgindo novos hábitos. As indústrias alimentícias
aumentaram seu portfólio de produtos, consequentemente os consumidores trocaram alimentos naturais
por uma maior parte de industrializados, aumentando o risco a saúde, tais como obesidade, alterações
cardiovasculares, entre outras. O mercado de vestuário se expande através dos meios de comunicação
em massa, trazendo os padrões de beleza e a moda. A urbanização, os meios de transporte e os
processos produtivos trazem ao ser humano uma vida agitada, com movimentos repetitivos e hábitos
que geram degradação nos aspectos físicos e mentais.
Schwartz, Silva e Tahara (2003, p. 8) concordam com essas argumentações ao afirmarem que:
A vida moderna tende a ser pouco saudável, uma vez que provoca estresse e estafa, agravada
por uma alimentação inadequada e pela não regularidade na prática de exercícios físicos. Com
todos esses fatores mencionados, a qualidade de vida da população fica bastante abalada, tanto
em nível físico quanto psicológico. Atualmente, cada vez mais pessoas no mundo são
completamente sedentárias, sendo, justamente, estas as que mais teriam a ganhar com a prática
regular de atividade física, seja como forma de prevenir doenças, promover saúde ou sentir-se
melhor.

A sociedade está em busca de melhor qualidade de vida e da beleza ideal, sendo esta focada
pela mídia. Saba (1998) enfatiza que o ser humano preocupa-se com a capacidade de desenvolvimento
mental, físico, emocional e social, considerando-o de uma maneira mais completa e integrada. A
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aptidão física hoje se propaga, pois não é somente para o alto rendimento, onde muitos também buscam
saúde, melhoria estética e mental, momentos sociais e de lazer.
Diante deste contexto, nota-se um aumento de academias do setor fitness atuando no mercado
econômico, através da prestação de serviços. Estas empresas também sofrem com a concorrência e
principalmente pela falta de fidelidade de seus clientes. É necessário que a empresa planeje para utilizar
métodos de diferenciação para chamar a atenção dos clientes, melhorando assim a sua visão de
mercado e trazendo valor agregado ao cliente. O setor fitness no Brasil está crescendo
consideravelmente, consequentemente a concorrência se torna cada vez mais acirrada. Pinheiro e
Pinheiro (2006) salientam que a diferenciação estratégica é uma das melhores formas para enfrentar o
mercado competitivo.
3. Metodologia
O estudo analisou empresas do setor fitness buscando compreender se as mesmas fazem uso de
estratégias sustentáveis como forma de diferenciar-se. Porém, sabe-se que, de um modo geral, são
poucas empresas que adotam esta postura estratégica. Portanto, este estudo assume uma natureza
qualitativa e exploratória.
De acordo Martins (2004, p. 289), “a pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia
a análise de micro processos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um
exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise”.
Ao referir-se ao método exploratório Lakatos e Marconi (2010, p. 171) afirmam que:
[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um
problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do
pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais
precisa, ou modificar e clarificar conceitos.

Esta pesquisa dotou como amostra sete Academias de Ginástica situadas na cidade de
Hortolândia-SP, sendo empresas privadas do setor fitness. As empresas se enquadram nas categorias
micro ou de pequeno porte. A amostra foi selecionada de forma não probabilística ou por conveniência
(OLIVEIRA, 2001) e levou em conta a acessibilidade dos pesquisadores. Dada a intenção da pesquisa
em verificar a prática de estratégias sustentáveis, julgou-se mais adequado selecionar coordenadores e
proprietários das empresas para responder a pesquisa. Esses profissionais foram selecionados devido à
importância da função, as competências utilizadas nas tomada de decisões e a responsabilidade pela
condução dos negócios nas empresas. A identidade das empresas foi preservada, sendo elas
identificadas neste estudo como empresas: A, B, C, E, F, G e H.
Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista estruturada individualizada (MAY, 2004),
contendo perguntas básicas para a composição do perfil dos entrevistados e sobre as práticas de
sustentabilidade, relação da saúde e bem-estar do ser humano com a sustentabilidade ambiental,
vantagem competitiva através das atividades sustentáveis e ações de sustentabilidade que desejam
praticar no futuro.
A estratégia para a análise e interpretação dos dados nesta pesquisa foi a Análise de Discurso.
Deusdará e Rocha, (2005) afirmam que a Análise de Discurso é uma técnica de análise de dados
também condizente com a pesquisa qualitativa. Em consonância com esses autores, nesta pesquisa foi
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colocado em destaque algumas partes significativas dos discursos proferidos pelos indivíduos
pesquisados e as mesmas foram analisadas no contexto ambiental e organizacional.
4. Resultados e discussão
Este tópico apresenta a integração da teoria com os resultados coletados na pesquisa de campo
realizada nas academias do setor fitness. Verificou-se que a maior parte dos pesquisados não são
graduados e a menor parte possui formação acadêmica na área em que atuam ou em Administração.
Para facilitar a compreensão da análise dos dados, a mesma foi dividida em seis categorias de
análise: (i) motivação para atuar no setor fitness; (ii) entendimento dos entrevistados quanto à
sustentabilidade ambiental; (iii) atuação ou não da empresa de forma sustentável; (iv) relação entre
atividades sustentáveis com a saúde e bem-estar do ser humano; (v) ações de sustentabilidade
pretendidas pela empresa no futuro, e; (vi) vantagens competitivas das empresas que praticam a
sustentabilidade ambiental.
4.1 Motivação para atuar no setor fitness
Esta categoria de análise buscou investigar os motivos que levaram os proprietários a atuar no
setor fitness. A maior parte dos entrevistados enfatizou que já apreciava o setor fitness antes de abrirem
seu próprio negócio. Alguns já praticavam atividade física, esportes e já atuavam na área há algum
tempo. O quadro 1 mostra os motivos apresentados pelos entrevistados para atuação nesta área.
Quadro 1: Motivação para atuar no setor fitness
Motivação para atuar no setor fitness
Gosta da área
Realização de um sonho
Já atuava na área
Realização profissional
Realizava atividade física e esporte
Conhecer os perfis de pessoas que buscam os
serviços oferecidos pela empresa

Empresas
C, D, E, H
G, H
A, E
D, F, G
C
B

Fonte: Dados da pesquisa.

As empresas G e H referiram-se ao empreendimento como a realização de um sonho, pois são
formados na área de educação física. A empresa D salientou a gratificação de atuar na área;
equivalendo a esta afirmação a empresa B expôs a gratificação pelo fato de cuidar e orientar as pessoas
conforme seus objetivos.
4.2 Entendimento dos entrevistados quanto à sustentabilidade ambiental
Esta categoria de análise buscou compreender qual é o entendimento dos entrevistados sobre a
sustentabilidade ambiental. Verificou-se no estudo, que a totalidade das empresas investigadas
encontrou dificuldades para definir o que é “sustentabilidade ambiental”. Notou-se claramente uma
deficiência de conhecimento em relação ao tema em questão.
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Conforme enfatizado no referencial teórico deste estudo, os recursos naturais são
importantíssimos para a permanência da espécie humana no planeta garantindo a qualidade de vida. A
degradação do meio ambiente e a escassez dos recursos naturais são assuntos discutidos na atualidade,
pois o ser humano cada vez mais corre risco de vida (MONTIBELLER; PAULISTA; VARVAKIS,
2008). Desta forma, considera-se importante que as academias do setor fitness busquem maior
conhecimento neste aspecto, sendo que o ser humano é a principal fonte de recursos para a atuação da
empresa no mercado, ou seja, a principal “matéria-prima”. Devido a importância do tema, todos os
setores da sociedade devem ter um entendimento claro sobre a conservação, a educação ambiental e a
preservação dos recursos naturais (HERING, 2004).
Apesar de não saber definir o que é “sustentabilidade ambiental”, mais da metade das empresas
investigadas associou o tema com algumas práticas que podem ser realizadas para minimizar as
agressões ao meio ambiente (quadro 2).
Quadro 2: Entendimento dos entrevistados quanto à sustentabilidade ambiental.
Entendimento dos entrevistados quanto a sustentabilidade
ambiental
Realização da reciclagem
União do governo e a sociedade, resultando bons frutos para o
futuro
Atividades para o futuro relacionadas à economia de energia e
coleta de materiais recicláveis.
Evitar emissão de gás carbônico
Lugares arborizados nas áreas de lazer
Prática de atividade física
Redução da poluição gerada pelos fumantes
Promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas
Não se pronunciou
Conscientização e ministração de palestras sobre o tema

Empresas
A
A
B
D
D
E
E
F
C
G, H

Fonte: Dados da pesquisa.

No quadro 2 verifica-se que os entrevistados associaram a sustentabilidade ambiental às
seguintes situações e eventos: reciclagem (empresa A), redução de descartáveis (empresa B), economia
de energia (empresa B), coleta de materiais para reciclagem (empresa B, H), evitar a emissão de gás
carbônico (empresa D), reduzir a poluição do ar gerada por a fumantes (empresa E), preservação
florestal (empresa H). A sustentabilidade ambiental foi relacionada com lugares arborizados,
principalmente nas áreas de lazer, pela academia D.
A empresa E vinculou a prática da atividade física à sustentabilidade ambiental, porém
dissociada de uma contextualização lógica. Interligando a este pensamento a empresa F, enfatizou que
a sustentabilidade ambiental deve ser uma preocupação que esteja vinculada diretamente à saúde,
qualidade de vida e bem-estar.
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As empresas G e H mencionaram a necessidade de conscientização das pessoas por meio da
realização de palestras nas academias. Somente a academia C não conseguiu associar a sustentabilidade
ambiental a alguma situação ou evento, demonstrando total falta de noção sobre o assunto.
4.3 Atuação ou não da empresa de forma sustentável
Esta categoria de análise buscou averiguar se as empresas pesquisadas atuam ou não de forma
sustentável. A academia C afirmou que não atua de forma sustentável e que também não possui
possibilidade de exercer atividades sustentáveis dentro da empresa; salientou a preocupação específica
na estética e saúde do ser humano. Nota-se o motivo pelo qual o setor fitness está se propagando, as
pessoas a cada dia estão em busca da saúde, da melhoria estética além do alto rendimento e da aptidão
física. Isso corrobora com a ideia discutida no referencial teórico de que as pessoas que buscam praticar
regularmente atividade física tendem a ganhar, pois assim promovem saúde, prevenindo-se de doenças
(SCHWARTZ; SILVA; TAHARA, 2003).
Conforme visto anteriormente, a sociedade exige das empresas a preocupação ecológica,
modificando seu posicionamento no mercado através da interação com o meio ambiente (DONAIRE,
1994). Pode-se afirmar que a empresa C não se enquadra a este aspecto, pois além de não atuar de
forma sustentável afirma que a empresa não tem possibilidades de exercer atividades relacionadas à
sustentabilidade. Já a empresa H também afirmou que não atua de forma sustentável, mas que a
empresa poderia realizar algumas atividades relacionadas a este aspecto, tais como: separação do lixo,
conscientização dos alunos e mutirão para plantio de árvores.
Exceto a academia C e H que afirmaram não atuarem de forma sustentável na empresa, todas as
demais enfatizaram que atuam, mas a realidade contradiz com as práticas exercidas dentro das
empresas estudadas. As afirmações dessas empresas se baseiam em algumas atitudes que reduzem o
consumo ou que evitam desperdícios financeiros. Na prática, elas não se preocupam exatamente com a
sustentabilidade ambiental. As contradições estão sintetizadas abaixo e no quadro 3.
“O fato de não degradar o meio ambiente já ajuda na questão da sustentabilidade”. Esta
afirmação foi proferida pela academia A. Porém, contradizendo a esta afirmação foi observado no
estabelecimento a utilização excessiva de copos descartáveis para o consumo de água, papel toalha nos
banheiros e sacos de lixo não biodegradáveis.
A academia B afirma atuar de forma sustentável através da economia de energia, de água e
reciclagem de materiais. Entretanto, esta afirmação contradiz a observação realizada na empresa. Ela
possui um sistema de aquecimento para a piscina o qual não é de fonte renovável e os chuveiros são
utilizados diariamente em período integral.
A empresa D possui bebedouros que não utiliza copos descartáveis; revende materiais para a
reciclagem; os boletos são enviados para os clientes através de e-mail evitando a impressão de papéis.
Esta empresa também salientou a economia de energia, mas ao observar o estabelecimento, sendo este
dividido por cômodos, onde cada cômodo é utilizado para uma modalidade de atividade física,
demonstrou ser um ambiente pouco iluminado pelo sol necessitando de maior iluminação elétrica.
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A academia F afirmou a economia de impressão de folhas de papel, através da visualização dos
dados no computador; utiliza copos descartáveis, mas informou a redução do consumo através da
identificação no copo por aluno, também se utiliza papel toalha nos banheiros. Já a empresa E afirmou
que atua de forma sustentável, pois não utiliza copos descartáveis. A academia G salientou que atua de
forma sustentável, sendo que exerce atividade física com os alunos no meio ambiente, conscientizandoos da importância da preservação ambiental, mas no estabelecimento a iluminação elétrica é utilizada
no período integral e pratica um consumo excessivo de copos descartáveis.
Quadro 3: Atuação ou não da empresa de forma sustentável.
Atuação ou não da empresa de forma sustentável
O fato de não degradar o meio ambiente já ajuda na questão
da sustentabilidade
Economia de energia elétrica, água e reciclagem de
materiais
Não utiliza descartáveis
Economia de impressão de papel
Palestras e aulas sobre a preservação ambiental
Não se aplica à empresa do ramo

Empresas
A
B, D
E
D, F
G
C

Fonte: Dados da pesquisa.

A despeito dos discursos voltados para a sustentabilidade conforme exposto sinteticamente no
quadro 3, ficou evidente que nenhum estabelecimento possui energia renovável; nenhum utiliza
descartáveis biodegradáveis; a menor parte das empresas conscientiza os alunos referente a importância
e preservação do meio ambiente, porém, mesmo estas não praticam sustentabilidade dentro do
estabelecimento.
4.4 Relação entre as atividades sustentáveis com a saúde e bem-estar do ser humano
Esta categoria de análise contempla a relação existente entre as atividades sustentáveis com a
saúde e bem-estar do ser humano. A totalidade das academias afirmaram que as atividades sustentáveis
estão completamente relacionadas com a saúde e bem-estar do ser humano, sendo este dependente dos
recursos naturais e do meio ambiente para a vida no planeta, o que condiz com as ideias defendidas por
Pinheiro e Pinheiro (2006), conforme exposto no referencial teórico deste estudo.
Conforme exposto abaixo e sumarizado no quadro 4, evidenciou-se nesta pesquisa as seguintes
relações entre atividades sustentáveis com a saúde e bem-estar do ser humano:
 A empresa A relacionou as atividades sustentáveis com o saneamento básico afirmando que este
quesito é fundamental na promoção da saúde e bem estar do ser humano. Apesar da falta de um
esclarecimento melhor, estabelecendo uma conexão entre as atividades sustentáveis e a academia, e
esta empresa salientou que saúde e bem-estar estão em primeiro lugar em suas atividades. Seguindo
uma vertente semelhante, a empresa E salientou que não tem possibilidade de praticar atividade
física no ambiente poluído.
 A empresa B relacionou as atividades sustentáveis com a saúde e o bem-estar e destaca que através
desta relação podem-se prevenir doenças e problemas sociais, comprometendo-se com a vida na
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terra. A academia C especificou que se o meio ambiente estiver degradado, o ser humano não
possuirá condições de saúde e bem-estar, estando estes interligados.
 Seguindo uma linha de pensamento semelhante, as empresas D e H declararam que a atuação de
forma sustentável ajudará no ar, na respiração do ser humano, evitando doenças pulmonares,
garantindo a saúde, tornando-se um ambiente mais agradável. A academia F especificou que o
homem necessita da água e da terra para sobrevivência, considerando também o ar como elemento
essencial.
 A empresa G salientou que o aluno em contato com a natureza proporciona uma maior
tranqüilidade, favorecendo a questão do stress.
Quadro 4: Relação entre as atividades sustentáveis com a saúde e bem-estar do ser humano.
Relação entre atividades sustentáveis da empresa
com a saúde e bem-estar do ser humano
Saneamento básico
Higiene pessoal
Prevenção de doenças
Comprometimento social
Saúde e bem- estar
Auxilia na qualidade do ar

Empresas
A
E, F
B, G
B
A, C
D, H, F

Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se no quadro que as academias procuram, ao seu modo, estabelecer uma relação entre
as atividades sustentáveis com a saúde e bem-estar do ser humano. Na visão dessas academias, os
problemas ambientais, a tecnologia e o desenvolvimento das empresas aceleraram a vida do ser
humano, acarretando exaustão, grande cansaço físico e mental, o que está em acordo com Michelli
(2008). Desse modo, as academias acreditam que podem contribuir para a mudança dessa realidade, ou
seja, contribuir para a saúde e bem estar humano dentro da perspectiva sustentável.
4.5 Ações de sustentabilidade pretendidas pelas empresas no futuro
Esta categoria de análise buscou investigar quais ações de sustentabilidade estão nos planos
futuros das empresas pesquisas. A pesquisa permitiu compreender que há possibilidade de atuar no
mercado através de atividades sustentáveis. A totalidade das empresas especificou ações que não
praticam atualmente, mas que podem ser exercidas no futuro. Estas atividades foram subdivididas em
duas categorias, sendo elas: práticas que podem ser realizadas com os alunos relacionando o meio
ambiente e as práticas que podem ser exercidas pela empresa. O quadro 5 sintetiza as principais
afirmações.
Quadro 5: práticas de sustentabilidade a serem realizadas com os alunos e pela empresa.
Ações de sustentabilidade pretendidas pela empresa no futuro
Práticas de sustentabilidade com os alunos
Prática de sustentabilidade pela empresa
Esportes radicais
Plantio de arvores
Economia de descartáveis
Retenção de energia solar e água
Separação do lixo
Retenção da energia na utilização de bicicletas
Conscientização
Separação do lixo
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Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme visto no quadro 5, as empresas apontam algumas ações possíveis de serem
implementadas. A maioria das empresas informou que as seguintes ações são possíveis de
implementadas no curto prazo: reduzir ou excluir o consumo de copos descartáveis, trocarem as
lâmpadas pelas mais econômicas, retirar o papel toalha dos banheiros, diminuir o consumo de
descartáveis e a separação racional do lixo.
A academia D gostaria de aproveitar a iluminação solar como fonte de energia renovável para
ser reutilizada em lâmpadas e no aquecimento dos chuveiros, substituindo a energia elétrica; também a
estrutura sendo de vidro auxiliaria na melhoria da iluminação interna. Já a empresa E gostaria de
implantar bicicletas que através da atividade física exercida pelo aluno, transformaria em energia
reutilizável; diminuindo o consumo de energia elétrica. Para a empresa A, o plantio de uma árvore
poderia ser realizado para cada aluno que se matriculasse. Estas ações são possíveis em médio ou longo
prazo, exigindo maior investimento da empresa.
A metade das academias sugeriu outras atividades relacionando o envolvimento dos alunos com
o meio ambiente e com as atividades sustentáveis. Houve interesse em exercer atividades fora do
estabelecimento, salientaram que estas auxiliam na redução do consumo de energia, depreciação dos
equipamentos e também na saúde e bem-estar dos alunos; sendo elas: corridas rústicas em fazendas ao
ar livre; esportes radicais; caminhada e alongamento ao ar livre; separação do lixo, a conscientização
dos alunos através de cartazes informando sobre sustentabilidade.
4.6 Vantagens competitivas nas empresas que praticam sustentabilidade ambiental
Esta categoria de análise buscou compreender se - na visão dos entrevistados -, existem
vantagens competitivas nas empresas que praticam sustentabilidade ambiental. Na visão das empresas
pesquisadas, as organizações que praticam a sustentabilidade apresentam vantagens sobre aquelas que
atuam nos moldes tradicionais. Na visão da academia A, ao atuar desta forma as academias “estão
contribuindo para o futuro do planeta, utilizando os recursos naturais de forma inteligente para que não
falte para as gerações futuras”.
Mais da metade das empresas especificaram as vantagens obtidas envolvendo a questão da
redução de custos, da economia financeira e a lucratividade através da aplicação de práticas
sustentáveis. Neste sentido, a academia G enfatiza que a atividade física realizada em meio à natureza,
ou seja, fora estabelecimento, diminui custos para a empresa, pois ocorre redução do consumo de
energia, de descartáveis e a depreciação dos aparelhos.
A empresa B declarou vantagens relacionadas ao aspecto social, onde empresas que seguem as
tendências sustentáveis possuem uma visão privilegiada, pois ensinam e incentivam os clientes. Já as
academias D e H, salientaram que a atuação de “forma sustentável” se constitui num diferencial, pois
ao preocupar-se tanto com a questão do meio ambiente como no bem estar das pessoas, ajudaria a
tornar o ambiente da empresa mais agradável.
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Especificando o diferencial competitivo, as academias G e F afirmaram que a conscientização
pode ser uma alternativa de obter um público diferenciado, sendo estes interessados nos mesmos
objetivos da empresa, pois buscam maior qualidade de vida e também a sustentabilidade ambiental.
Desta forma, tendem a fidelizar melhor os clientes, diminuindo a rotatividade.
Somente a academia C afirmou que as empresas que possuem estratégias e práticas sustentáveis
podem obter vantagens, mas não seria interessante atuar nas academias, pois os resíduos e a degradação
são considerados baixos e não possuem subsídios financeiros. Salientou que é interessante para
empresas multinacionais, pois se beneficiam de estímulos do governo, referente à redução de impostos
e a implantação da Certificação da Série ISO.
Portanto, evidenciou-se nesta pesquisa que a totalidade das academias pesquisadas concorda
que as atividades sustentáveis trazem vantagens competitivas para as empresas que as praticam.
Verifica-se que esse entendimento se encontra ancorado em Hart e Milstein (2004) os quais defendem
que as empresas são desafiadas a obter uma visão sustentável, onde as estratégias relacionadas à
sustentabilidade aceleram o reposicionamento, reforçam a legitimidade e reduzem os custos da
empresa.
5. Considerações finais
Este estudo buscou investigar quais as práticas de gestão socioambiental estão sendo adotadas
pelo setor fitness como estratégia para diferenciar-se no mercado. O estudo partiu do pressuposto de
que a sustentabilidade ambiental é a utilização dos recursos naturais sem degradá-lo, através atividades
conscientes, utilizando-se também de fontes renováveis para exercer as atividades necessárias,
garantindo assim os recursos naturais para as necessidades das gerações futuras.
O estudo evidenciou que na categoria de análise que buscou compreender qual é o
entendimento dos entrevistados sobre a sustentabilidade ambiental, os proprietários e coordenadores
dos estabelecimentos demonstraram pouco conhecimento sobre o tema da sustentabilidade. Metade dos
pesquisados não possuem formação acadêmica adequada para exercer atividades no setor fitness. Isto
certamente diminui a visão da empresa em saber quais as atividades e a importância da interação do ser
humano com o meio ambiente.
A pesquisa revela que na categoria de análise que averiguou se as empresas pesquisadas atuam
ou não de forma sustentável, o discurso dos entrevistados não condiz com a prática. Apesar de boa
parte das empresas afirmarem que atuam de forma sustentável, nota-se uma extrema divergência
quando observamos o estabelecimento e sua estrutura. A menor parte exerce atividade física
relacionando-se com o meio ambiente, mas dentro da empresa não possuem práticas preocupadas com
a sustentabilidade ambiental; já a maior parte reconhece a real necessidade da atuação sustentável, mas
não aplicam nas atividades da empresa.
Conforme mostram os resultados da pesquisa, pode-se afirmar que as empresas deste segmento
podem adotar atividades e práticas sustentáveis, tais como: captadores de energia solar, para reduzir o
consumo e o custo relacionado a energia elétrica; estrutura física contendo maior quantidade de vidro
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ou telas translúcidas, aproveitando a iluminação solar e favorecendo a luminosidade do ambiente. O
armazenamento da água da chuva pode também ser bem útil como meio de economia através de
captadores os quais podem armazenar em cisternas para reutilização na higienização e limpeza do
estabelecimento. Existem outras práticas sustentáveis que podem ser adotadas, mas analisando as
empresas pesquisadas notou-se uma dificuldade em aplicá-las, pois a maior parte delas adaptou o
espaço físico para as necessidades da academia sem levar em conta os aspectos relativos à
sustentabilidade ambiental.
Finalmente, a pesquisa revela que as empresas pesquisadas já possuem certa convicção de que
as organizações que exercem a sustentabilidade no setor fitness podem diferenciar-se no mercado.
Algumas demonstraram um conhecimento sólido de que ao agir estrategicamente, implementando um
conjunto de práticas sustentáveis, as empresas podem contribuir para uma sociedade melhor e, ao
mesmo tempo, construir vantagens competitivas que lhes deem sustentação no longo prazo. Porém,
ressalta-se que as empresas ainda agem pouco no sentido de tirar proveito desta janela que se abre às
organizações contemporâneas.
Por ser este um estudo exploratório, buscou-se uma maior familiaridade dos pesquisadores com
o fenômeno nas Academias, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa. Isso indica que o
tema ainda possui vários pontos obscuros que precisam ser clarificados. Algumas vertentes que
emergiram do estudo e que merecem ser pesquisadas são, dentre outras: as influências que o meio
ambiente causa no ser humano, incluindo os seus benefícios de bem-estar e qualidade de vida, e;
projetos arquitetônicos das Academias para a utilização de fontes renováveis em suas atividades
cotidianas.
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Resumo: Responsabilidade social e sustentabilidade são temas discutidos atualmente, devido ao impacto que as
organizações geram nas comunidades nas quais estão inseridas. A cultura organizacional pode ser refletida pelas ações da
organização em relação ao tema, com o compartilhamento de experiências, decisões, histórias e padrões de comportamento
que são apreendidas, transmitidas e posteriormente modificadas. Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre
cultura e responsabilidade social por meio da percepção dos atores organizacionais, em uma empresa do ramo de confecção
de pijamas e lingerie de Brusque, Santa Catarina. Realizou-se pesquisa quantitativa, descritiva transversal, do tipo survey.
Para a coleta de dados utilizou-se questionário com 40 questões, estruturado em nove dimensões de cultura que se
relacionam com responsabilidade social, elaborado a partir dos estudos de Machado e Vasconcelos (2005; 2007), Machado,
Lehmann e Araújo (2008) e Machado et al. (2008; 2009). A população é formada por 144 funcionários, sendo a amostra
composta por 80 respondentes representantes de todas as funções existentes na empresa. Para a análise utilizou-se a análise
de frequência, Alpha de Cronbach e correlação de Pearson. Os resultados indicam investimentos da organização em
aspectos concretos da cultura, porém quanto à Responsabilidade Social, a cultura está em fase de construção.
Palavras-chave: cultura organizacional, responsabilidade social, elementos da cultura.

Abstract: Social responsibility and sustainability issues are currently discussed due to the impact generated by the
organizations in the communities where they operate. Organizational culture can be reflected by the organization’s actions
in relation to the theme with the sharing of experiences, decisions, stories and behavior patterns which are learned,
transmitted and subsequently modified. This study aims to examine the relationship between culture and social
responsibility through the perception of organizational actors, in a branch pajamas and lingerie company from Brusque,
Santa Catarina. A quantitative and descriptive cross-sectional survey type research was conducted. For data collection a
questionnaire was used with 40 questions divided into nine dimensions of culture that are related to social responsibility.
Questions were drawn from studies of Machado and Vasconcelos (2005; 2007), Machado, Lehmann and Araújo (2008) and
Machado et al. (200; 2009). The population consists of 144 employees, with a sample of 80 respondents representing all
functions in the company. Frequency analysis, Cronbach's alpha and Pearson correlation were used for statistical analysis.
The results indicate the organization's investment in concrete aspects of culture, but as social responsibility culture is under
construction.
Key-words: organizational culture, social responsibility, elements of culture.
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1 INTRODUÇÃO
Responsabilidade social e sustentabilidade são temas estudados atualmente, devido ao impacto
gerado pelas organizações, seja ele ambiental ou de grupos de interesses (RAUFFLET et al., 2012).
Seu papel social torna-se relevante, por meio de incentivos a melhoria da qualidade de vida de seus
funcionários ou de ações desenvolvidas para a comunidade na qual a organização está inserida.
Raufflet et al. (2012) afirmam que o processo de responsabilidade social é também uma forma
de obter oportunidades de negócios, gerar capacidades, competências, melhores salários e estabelecer
uma relação de desempenho financeiro. As ações praticadas pelos gestores são sentidas tanto pelos
públicos internos da organização quanto pelos externos, ou seja, pelos stakeholders, sejam eles
acionistas, empregados, clientes, parceiros, fornecedores, comunidade e governos. Comunicação,
incentivo e motivação, criação de parcerias, avaliação de necessidades da comunidade e dos
funcionários, além de treinamento, fazem parte das mudanças na administração da organização e na
possível construção de uma cultura organizacional socialmente responsável (GRAYSON; HODGES,
2002).
Analisar e averiguar como as organizações são administradas e como suas atitudes impactam no
seu entorno podem ser passos em direção a uma cultura de ações socialmente responsáveis. Schein
(1984) define a cultura organizacional como experiências, decisões, vivência de problemas em
conjunto, que geram histórias compartilhadas e padrões de comportamentos semelhantes em toda a
organização.
Dessa forma, o tema deste estudo é a caracterização de uma cultura que tenha como pressuposto
a responsabilidade social em uma empresa brasileira de confecção. O objetivo é analisar a relação entre
cultura e responsabilidade social por meio da percepção dos atores organizacionais, tendo como foco a
delimitação de nove elementos da cultura que se relacionam com responsabilidade social. Tem-se como
pergunta de pesquisa: uma empresa de confecção de pijamas e lingerie possui uma cultura
constituída por elementos voltados à responsabilidade social?
Neste cerne, serão delimitados os elementos que formam a cultura organizacional e sua relação
com a responsabilidade social na empresa. Estes elementos se baseiam em estudos de Machado e
Vasconcelos (2005; 2007), Machado, Lehmann e Araújo (2008) e Machado et al. (2008; 2009) e se
constituem por: valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e cerimônias; estórias e mitos; tabus;
heróis; normas; comunicação; e artefatos e símbolos. A proposta deste artigo é verificar a existência
destes elementos e determinar aqueles que predizem a criação ou surgimento dos demais elementos.
A divisão do trabalho foi realizada em seis seções, sendo a primeira de caráter introdutório,
apresentando o tema, o problema da pesquisa, o objetivo geral e a pergunta que se propõe responder.
Nas segunda e terceira seções são realizadas as revisões de literatura, respectivamente, sobre cultura
organizacional e responsabilidade social empresarial. Na seção seguinte são apresentados os aspectos
metodológicos, com a descrição do tipo de pesquisa, população, amostra, instrumento de coleta de
dados e os tratamentos para a análise destes dados. A quinta seção expressa a análise de dados em
consonância com o objetivo geral, por meio de testes estatísticos. Finalmente, na sexta seção, são
apresentadas as considerações finais da pesquisa para a discussão dos resultados obtidos, além das
referências bibliográficas utilizadas.
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2 CULTURA ORGANIZACIONAL
Tema que recebeu atenção de diversos estudiosos, a cultura organizacional é conceituada sob
diversas perspectivas. A cultura oriunda da antropologia é criada pelo agrupamento de pessoas em uma
determinada sociedade, sendo um processo cumulativo de conhecimento e utilização do mesmo,
fornecendo ao homem possibilidades de se adaptar ao seu ambiente (MACHADO; CARVALHO,
2008).
Considerada parte integrante do processo de gestão, a cultura organizacional é produzida pela
experiência de coordenação coletiva e pela ordem. Cultura também pode ser definida como o estudo de
organismos e da expressão de processos psicológicos independentes e para sua compreensão é
necessário desvendar os pressupostos básicos de como é apreendida, transmitida e mudada.
(SMIRCICH, 1983; SCHEIN, 1984).
Para Schein (1984), a cultura é formada por pressupostos básicos desenvolvidos por um grupo
de pessoas que estão juntas tempo suficiente para compartilhar problemas significativos, ter
oportunidades para resolvê-los e observar os efeitos de suas soluções. Esta cultura é transmitida para
novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir os problemas em questão. Porém,
além de apreender e transmitir a cultura organizacional do grupo, o indivíduo contribui na formação da
cultura por meio de suas percepções, pensamentos e sentimentos, alterando-a.
A cultura é identificada e transmitida aos atores organizacionais por meio de elementos, que
segundo Machado et al.(2009) são: valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e cerimônias; estórias
e mitos; tabus; heróis; normas; comunicação; e artefatos. Freitas (1991) argumenta que a cultura é,
muitas vezes, conceituada por meios de seus próprios elementos, por fornecerem uma interpretação
para os membros da organização, com a passagem dos significados sendo aceita. Isto leva à adesão,
naturalização do seu conteúdo e à transmissão espontânea aos demais membros.
Como precursores dos elementos da cultura organizacional, os valores são definidos como o
que se considera importante para atingir determinado objetivo. (O´REILLY; CHATMAN;
CALDWELL, 1991). Freitas (1991) corrobora com a definição ao relatar que valores são definições a
respeito do que é importante para atingir o sucesso, que apesar da tendência de personalização pelas
organizações, apresentam como características comuns: a importância do consumidor, o padrão de
desempenho excelente, qualidade e inovação, importância da motivação intrínseca, entre outras.
Segundo Schein (1984), para realmente decifrar a cultura de uma organização deve-se “cavar”
abaixo da superfície e descobrir os pressupostos básicos, que são o seu núcleo. As crenças e os
pressupostos delimitam as verdades da organização, quando um grupo ou organização alcançam o
sucesso da resolução de seus problemas coletivos, tornando-se inconscientes e inquestionáveis
(FREITAS, 1991; O´REILLY; CHATMAN; CALDWELL, 1991). Os valores e os pressupostos estão
interligados e determinam como os membros do grupo percebem, pensam e sentem. Os pressupostos
são respostas que se originam como valores defendidos aprendidos, que conduzem a comportamentos
que resolvem os problemas que lhes deram origem (SCHEIN, 1984).
Ritos, rituais e cerimônias são dramas sociais com papéis bem definidos, que envolvem
conjunto elaborado e planejado de atividades realizadas por meio de interações sociais, com
consequências consideradas benéficas a determinado grupo. As características de ritos e cerimônias
expressam a conservação da cultura por: preservar e manter a vida social em curso; surgir e ser bem
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sucedido nas áreas em que há algum consenso social sobre ideologias e valores; e expressar ideologias
de elites dominantes (TRICE; BEYER, 1984).
As estórias são descrições verbais de fatos (MACHADO, 2004), que narram eventos ocorridos
e revelam informações sobre a organização. Enquanto mitos referem-se a estórias consistentes com os
valores organizacionais, mas sem sustentação em fatos (FREITAS, 1991). Os tabus delimitam o que se
tenta evitar, ou o que é proibido, não estando registrado de forma escrita, mas apenas implícito, com a
finalidade de orientar o comportamento e manter a disciplina (FREITAS, 1991; MACHADO, 2004).
Heróis são personagens a serem seguidos, que incorporam valores e condensam a força da
organização (FREITAS, 1991). Conforme Deal e Kennedy (1982), os heróis podem ser considerados os
principais responsáveis por uma cultura organizacional forte por apresentarem um caráter motivador e
despertarem nos sujeitos organizacionais as capacidades sublimadas. A principal função de um herói é
de tornar o sucesso real e tangível para todos que trabalham na organização.
As normas são regras escritas que direcionam o comportamento das pessoas na organização,
que é esperado, aceito e sancionado pelo grupo (FREITAS, 1991; MACHADO 2004). Os processos de
comunicação incluem redes de relações e papéis, tanto formais quanto informais, que desenvolvem
funções importantes (FREITAS, 1991). Símbolos e artefatos são elementos visuais, que estão
fortemente ligados com os valores, as crenças e os pressupostos (FREITAS, 1991; MACHADO et al.,
2009).
Sendo assim, a cultura organizacional surgiu como consequência da desintegração da
sociedade, ressaltando-se as ideias comuns, os valores e o jeito de se trabalhar. É também considerada
uma forma de controle, devido à tentativa de equiparar o modo de pensar e de agir dos indivíduos
dentro da empresa, minimizando conflitos e buscando a igualdade entre os funcionários (FREITAS,
1991).
No tocante à mudança de cultura, o processo pode variar de acordo com o grau de
desenvolvimento da organização, de acordo com o alinhamento entre cultura, ambiente e estratégia.
São sugeridos quatro tipos de mudança cultural: quando uma estrutura geral é substituída por outra;
quando um quadro específico existente torna-se padrão para um novo quadro geral; quando quadros
específicos existentes são substituídos por novos; e quando os novos quadros específicos são
aprendidos sem substituir os antigos (WILKINS; DYER, 1988).
Os fatores que afetam a cultura e a mudança na estrutura da cultura são, para Wilkins e Dyer
(1988), a disponibilidade de quadros culturais alternativos (quando a estrutura está disponível para um
grupo social, no qual os participantes estão cientes das alternativas e desenvolvem rapidamente as
rotinas organizacionais para apoiar a estrutura alternativa); o nível de compromisso com o quadro atual
dos participantes (quando há ausência de quadros alternativos e a institucionalização do quadro atual,
no qual o comprometimento positivo ou consciente com o quadro atual pode fazer a mudança para
outro quadro impensável); e a fluidez do quadro atual (quanto incentiva o desenvolvimento do quadro,
na existência e natureza dos processos pelos quais o desenvolvimento ocorre).
3 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Os estudos sobre responsabilidade social empresarial (RSE), segundo Raufflet et al. (2012),
iniciaram na década de 1950, com questionamentos das responsabilidades incumbidas aos empresários
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perante a sociedade, devido aos impactos que suas empresas estariam causando no entorno. No início
dos estudos, afirmava-se que a RSE era subversiva e que visava aumentar os lucros dos acionistas.
A partir de 1975 diversos estudos contribuíram para o conhecimento da área, com a inclusão de
temas como meio ambiente, igualdade de oportunidade e integração com a comunidade. De 1990 a
2000 ocorre a vinculação com grupos de interesse e tópicos, como legitimidade, responsabilidade
pública e gestão discricionária. Com esses princípios pode-se avaliar o impacto social da empresa.
Entre os anos de 2000 a 2010, há a inclusão de novos atores na realização das ações e a RSE passa a
buscar a sustentabilidade (desenvolvimento sustentável e humano), com o desenvolvimento de
relatórios formalizados, estratégias de desenvolvimento social e medidas orientadas para a
sustentabilidade (RAUFFLET et al., 2012).
Gomes e Moretti (2007) discorrem a respeito da evolução do escopo da responsabilidade social,
iniciando com controle ambiental, seguido de planejamento ambiental, gestão ambiental e hoje
caracterizado responsabilidade social e ambiental. Por vezes RSE é confundida com ações sociais e
filantrópicas, porém, pode-se dizer que é o conjunto de decisões tomadas, considerando valores éticos,
dimensões legais, respeito pelas pessoas, comunidades e meio ambiente, que a caracterizam
(MACHADO FILHO, 2006).
A responsabilidade social tornou-se prioridade para as organizações em todos os países. Desta
forma, as organizações desenvolvem ações para melhorar as consequências sociais e ambientais de suas
atividades, porém a produtividade poderia ser maior, se for considerada a interdependência entre
organização e sociedade e forem desenvolvidas estratégias de responsabilidade social de forma menos
genérica. As organizações, ao analisarem as escolhas de RSE da mesma forma que seu negócio
principal, podem descobrir uma fonte de oportunidades, inovação e vantagem competitiva, além das
ações desenvolvidas se tornar uma fonte de progresso social, beneficiando a sociedade com seus
recursos, experiência e conhecimento (PORTER; KRAMER, 2006).
Diante do cenário de abordagens controversas sobre RSE, Garriga e Merlé (2004) realizaram
um mapeamento das principais teorias e abordagens, classificando-as em quatro grupos: teorias
instrumentais, teorias políticas, teorias de integração e teorias éticas, que respectivamente se
relacionam com as dimensões lucros, desempenho político, demandas sociais e valores éticos. Esta
deficiência, apontada pelos os autores, há muito foi identificada e diversos estudiosos elaboraram
estudos na tentativa de dissipá-la, entre os quais são citados: Preston (1975); Jones (1983); McMahon
(1986); Wartick e Rude (1986); Frederick (1987, 1988); Heald (1988); Brummer (1991); Wood (1991);
Altman (1998); e Carroll (1999). Para este estudo foi utilizada a abordagem de Carroll, que no
mapeamento de Garriga e Merlé (2004) foi incluída nas teorias de integração.
Um modelo conceitual sobre responsabilidade social empresarial é sugerido por Carroll (1979),
em que considera as dimensões: econômica, legal, ética e filantrópica. Responsabilidade econômica
consiste na organização produtiva e lucrativa; responsabilidade legal resume-se em cumprir as leis
estabelecidas; em responsabilidade ética espera-se que as organizações tenham comportamento
adequado de acordo com as expectativas da sociedade; e responsabilidade discricionária, que mais
tarde foi substituída pelos autores por filantrópica, refere-se à função da empresa em estar envolvida
em melhorias do bem estar comum e do meio ambiente (CARROLL, 1979).
Carroll (1999) apresenta posteriormente outro modelo sobre responsabilidade social sob três
domínios de RSE, representado por círculos: domínio econômico, domínio legal e domínio ético. A
filantropia é retirada do modelo devido à dificuldade de distinguir atividades éticas e filantrópicas, e
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por estas, muitas vezes, serem realizadas por motivos econômicos. O campo econômico refere-se à
maximização dos lucros, de impactos positivos, diretos e indiretos, aumento de vendas, melhoria da
imagem da empresa e elevação da motivação dos empregados. Este campo não foi abordado no
presente artigo de forma prática, somente citado para elucidação do leitor. O campo da
responsabilidade legal reporta-se às ações da organização, às normas e aos princípios legais. O domínio
ético volta-se para as responsabilidades da organização em relação aos stakeholders, considerando
imperativos éticos domésticos e globais. Estes domínios são corroborados em estudos de Barbieri e
Cajazeira (2012).
A observação da ética torna-se fundamental na RSE, devido à frequência de casos de corrupção,
principalmente no tocante à falta de reflexão e de controle (RAUFFLET et al., 2012). Para tanto, temse como valores da RSE, de acordo com Raufflet et al. (2012), transparência, comunicação, coerência e
contabilidade, que são complementados por confiança, demanda ética de responsabilidade,
impossibilidade de evitar nível pós-convencional, vontade de justiça e felicidade para as pessoas que
trabalham na organização.
Nesse sentido, a ética representa uma reivindicação da razão, da possibilidade de aprender e
guiar a conduta de um modo correto, assim como fazer uso responsável da liberdade. O caminho para o
desenvolvimento ético da RSE é a formação de líderes e gestores, com consciência moral,
comprometidos com a realização da justiça no mundo em que vivem (RAUFFLET et al., 2012).
Segundo Lourenço e Schroder (2003), a organização socialmente responsável é aquela que
extrapola as determinações legais e age além dos deveres estabelecidos. Assim, procura alinhar seus
objetivos estratégicos aos interesses dos funcionários, investindo no desenvolvimento pessoal e
individual dos empregados e na melhoria das condições de trabalho; incentivando a participação nas
atividades da empresa; e respeitando a cultura e as crenças dos indivíduos.
A empresa socialmente responsável evita a discriminação para a realização de promoções,
garantindo igualdade de oportunidades aos que possuem os mesmos conhecimentos. Procura, em
períodos de crise, alternativas às demissões, e se estas forem inevitáveis, os gestores estabelecem
critérios para tal tarefa e auxiliam na recolocação do indivíduo no mercado de trabalho. Além disso,
proporciona qualificação profissional, incentiva o crescimento profissional e auxilia na busca por um
ambiente de trabalho saudável. Assim possibilita o aumenta da produtividade, do comprometimento e
da motivação (LOURENÇO; SCHRODER, 2003).
Em estudos realizados por Husted e Salazar (2005) nota-se a importância do gestor ter um olhar
socioeconômico ao considerar a responsabilidade social. Além de benefícios econômicos observa-se
também que há melhorias na reputação empresarial, na qualificação do trabalho e na diferenciação de
produtos, uma vez que aliado a uma estratégia corporativa, a responsabilidade social só tem a trazer
benefícios.
Zadek (2004) afirma que o processo de mudança na organização para a sustentabilidade, os
assuntos ambientais e sociais passam por tratamentos diferentes, conforme a etapa em que se
encontram: defensiva, conformidade, gestão, estratégica e integrativa. No entanto, é na etapa de gestão
que elementos de responsabilidade são introduzidos nos processos organizacionais, seguida da etapa
estratégica, que integra variáveis sociais às estratégias organizacionais e da última etapa, integrativa,
em que se propões realizar mudanças na sociedade.
Makray (2000) discorre que os gestores têm se visto como construtores de uma sociedade mais
humana, em que a responsabilidade social pode ser compatível (em relação ao lucro), necessária
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(quando se observa as lacunas deixadas pelos governos) e possível, uma vez que já é praticada por
várias empresas, no Brasil e em outros países. O processo de construção de uma cultura de RSE se dá
principalmente pela definição de valores e atitudes, moldando a identidade da empresa. É dessa forma
que clientes internos e externos perceberão as características da organização (MAKRAY, 2000).
Para a construção desse processo, Makray (2000) afirma que o ponto de partida para a
realização das práticas sociais é individual, do interior de cada indivíduo. Zenone (2006) comenta que
embora seja preferível que as ações realizadas sejam espontâneas, Rodrigo e Arenas (2008) e
Strautmanis (2008) confirmaram, por meio de estudos, que a responsabilidade social modifica a cultura
das organizações, podendo facilitar ou inibir as práticas, pois uma vez considerada como cultura é,
portanto, sugerida ou imposta aos funcionários.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração desta pesquisa, utilizou-se a pesquisa quantitativa, descritiva transversal, do
tipo levantamento de campo ou survey. Para a coleta de dados foi utilizado questionário fechado,
elaborado e validado conforme estudos publicados em anais de congressos e periódicos científicos de:
Machado e Vasconcelos (2005; 2007), Machado, Lehmann e Araújo (2008) e Machado et al. (2008;
2009). Buscou-se identificar se uma empresa de confecção possui uma cultura constituída por
elementos voltados à responsabilidade social.
A pesquisa quantitativa é caracterizada pela descrição numérica de tendências, atitudes e
opiniões de uma população ao se estudar uma parcela dela (CRESWELL, 2007). A pesquisa descritiva
é estruturada para medir características descritivas em uma questão de pesquisa, cujo corte transversal
acontece pela coleta de dados em um ponto do tempo e sintetizados estatisticamente. Levantamento de
campo ou survey é caracterizado pela interrogação direta das pessoas e apresenta como vantagens o
conhecimento direto da realidade, economia, rapidez na obtenção dos dados e quantificação (HAIR JR.
et al., 2005).
O questionário foi formulado com 40 questões, estruturado em nove dimensões: valores;
pressupostos; ritos, rituais e cerimônias; estórias; tabus; heróis; normas; comunicação e artefatos. Cada
respondente apontou seu grau de concordância, em uma escala intervalar de 7 pontos, que variou de
“Discordo totalmente” (1) a “Concordo totalmente” (7). O instrumento de coleta de dados foi aplicado
aos funcionários de uma empresa de confecção de pijamas e lingerie de Brusque (SC), no período de
21 a 23 de agosto de 2013.
A população diz respeito à totalidade de elementos que possuem um conjunto de características
comuns e pode se referir a um grupo de pessoas que se pretende conhecer, como também a países, fatos
sociais, produção agroindustrial, empresas públicas ou privadas, entre outros (HAIR JR. et al., 2005).
A população é formada por 144 funcionários de uma empresa de confecção de pijamas e lingerie de
Brusque (SC), cuja amostra foi obtida a partir de 80 respondentes, representando 55,5% da população,
conforme pode ser observado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Composição da amostra
Função

População Respondentes

Amostra
Final

Diretoria

2

1

50,0%

Gerência

3

1

33,3%

Coordenação

1

1

100,0%

Supervisão

4

1

25,0%

Encarregado

7

4

57,1%

Monitoria

3

0

0,0%

Administração

25

19

76,0%

Produção

80

50

62,5 %

Serviços gerais

3

2

6,7%

Vendas

16

1

0,1%

TOTAL

144

80

55,5%

Fonte: dados da pesquisa.

Após a coleta de dados parte-se para a análise e a interpretação dos dados, as quais visam
respectivamente organizar os dados para possibilitar respostar ao problema propostos e buscar
respostas de maneira ampla por meio da interação dos conhecimentos obtidos (HAIR JR. et al., 2005).
Para esta etapa, os dados foram tabulados em planilha eletrônica do software Excel® e posteriormente
importados e tratados pelo SPSS® versão 19.
Para a análise dos dados foi utilizada a análise de frequência para averiguação da percepção de
existência dos elementos de cultura relacionados com responsabilidade social. O segundo procedimento
utilizado foi a análise pela Alpha de Cronbach para averiguação da confiabilidade do instrumento de
coleta de dados, buscando-se índices acima de 0,60 como preconiza Hair Jr. et al. (2005). O terceiro
passo adotado foi a análise por meio da correlação de Pearson, que “mensura a associação linear entre
duas variáveis métricas” (HAIR JR. et al., 2005, p. 313). Os valores obedecem ao quadro 1, indicando
que, quanto maior o coeficiente de correlação, mais forte a ligação ou nível de associação entre as
variáveis, no caso específico desta pesquisa, os elementos da cultura de responsabilidade ambiental.
Variação do coeficiente

Força de associação

+ 0,91 a + 1,00

Muito forte

+ 0,71 a + 0,90

Alta

+ 0,41 a + 0,70

Moderada

+ 0,21 a + 0,40

Pequena mas definida

+ 0,01 a + 0,20

Leve, quase imperceptível

Quadro 1 - Coeficiente de correlação
Fonte: Hair et al. (2005, p. 312).

A seguir, é apresentada a análise dos resultados da pesquisa.
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS
A empresa estudada tem a missão de produzir roupa íntima de qualidade e proporcionar bem
estar aos clientes. Seus valores são: liderança compartilhada, gestão colaborativa, foco nos clientes, nas
pessoas e nos resultados, prática da responsabilidade social e ambiental, relacionamento pautados na
lealdade e transparência, além de inovar constantemente. Iniciou suas atividades em 1998, na cidade de
Brusque, Santa Catarina, e atua com responsabilidade na área empresarial, social e ambiental. Em
quinze anos de atuação já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, como:
 Empresa Destaque, no Programa de Melhoria da Situação da Mulher, pela Soropitmist
International of Américas, em 2001;
 Prêmio Qualidade de Vida, da Federação das Entidades Ecologistas Catarinenses
(FEEC); e
 Prêmio Wal-Mart, de Melhor Fornecedor da Linha Noite, por três anos consecutivos.
As análises dos dados iniciaram com as frequências obtidas por meio dos questionários.
Observou-se que, de todos os elementos, somente Ritos, Rituais e Cerimônias obteve um percentual de
discordância superior ao de concordância, sugerindo que os empregados da organização em análise não
percebem a existência deste elemento da cultura relacionado à RSE. Os percentuais podem ser
observados na Tabela 2.
Tabela 2 - Frequências de percepção dos elementos da cultura de RSE
Escala

1

2

3

4

5

6

7

Discordo

Neutro

Concordo

Valores

8,25

3,00

5,50

9,75

11,25

18,50

43,75

16,75

9,75

73,50

Pressupostos

8,00

3,00

6,25 14,75

19,00

18,00

31,00

17,25

14,75

68,00

Ritos

28,75

8,13 10,42 18,13

10,00

8,54

16,04

47,29

18,13

34,58

Estórias

15,50

4,50

8,50 11,75

14,75

15,00

30,00

28,50

11,75

59,75

Tabus

6,00

3,50

3,00 10,00

10,00

14,25

53,25

12,50

10,00

77,50

Heróis

12,50

4,38

2,19 11,25

20,00

16,56

33,13

19,06

11,25

69,69

Normas

14,38

3,75

6,88

9,38

19,06

14,69

31,88

25,00

9,38

65,63

Comunicação

17,57

4,60

5,86 14,64

16,32

12,55

28,45

28,03

14,64

57,32

Artefatos

31,38

4,60

5,44 14,23

10,46

7,53

26,36

41,42

14,23

44,35

Fonte: dados da pesquisa.

O elemento mais observado, conforme análise das frequências foi Tabus com uma frequência
de 77,5%. Tabus delimitam as áreas de proibição enfatizando o não permitido. Neste sentido, os dados
sugerem que a concordância está mais para uma orientação geral de “como devemos agir, de acordo
com as normas não faladas” (SILVA et al., 2009, p. 04). Este elemento pode ser relacionado ao
domínio ético do modelo de Carroll (1979), que diz respeito às responsabilidades da organização em
relação aos stakeholders, considerando imperativos éticos domésticos e globais (BARBIERI;
CAJAZEIRA, 2012), no qual espera-se que as organizações tenham comportamento adequado de
acordo com as expectativas da sociedade. O resultado indica que, sendo os tabus o que deve ser evitado
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mesmo não estando registrado de forma escrita (FREITAS, 1991; MACHADO, 2004), há alta
percepção quanto à preocupação da organização numa orientação para a ação socialmente responsável.
Na sequência, os elementos mais observados foram Valores com 69,69%, Pressupostos com
68%. Conforme Schein (1984), estes elementos são os mais interligados e constituem o cerne da
cultura, sendo também os de mais difícil diagnóstico e visualização. Observa-se a percepção, quanto a
responsabilidade social, da presença de valores relacionados com a ética, a comunicação, coerência,
vontade de justiça e felicidade (RAUFFLET et al., 2012) e o respeito pela cultura e crença dos
indivíduos (LOURENÇO; SCHRODER, 2003).
A segunda fase de análise se constituiu na averiguação do Alpha de Cronbach na busca da
confiabilidade das respostas. Embora não havendo a percepção da existência do elemento Ritos, Rituais
e Cerimônias, buscou-se a validade desta informação. A Tabela 3 apresenta os dados obtidos.
Tabela 3 - Confiabilidade dos dados obtidos
Cronbach's
Alpha

Dimensão

Cronbach's Alpha Based Número de Itens
on Standardized Items
da Dimensão

Valores

0,777

0,786

5

Pressupostos

0,780

0,781

5

Ritos

0,850

0,854

6

Estórias

0,901

0,901

5

Tabus

0,848

0,868

5

Heróis

0,897

0,898

4

Normas

0,880

0,882

4

Comunicação

0,900

0,899

3

Artefatos

0,727

0,724

3

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 3 apresenta a confiabilidade dos dados indicando que todos os valores foram acima de
0,6, considerado confiável conforme Hair Jr. et al. (2005). Salienta-se que estes valores foram
significantes no nível de 0,01.
O terceiro passo das análises foi a análise da correlação entre os elementos da cultura. Para
tanto, optou-se pela correlação de Pearson que originaram os seguintes resultados, conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Correlação de Pearson entre os elementos de cultura de Responsabilidade Social
Valores

Pressup.

Ritos

Estórias

Tabus

Heróis

Valores

1

Pressupostos

,621

**

1

,361

**

,500

**

1

,367

**

,620

**

,661

**

1

Tabus

,401

**

,500

**

,454

**

**

1

Heróis

,427**

,752**

,509**

Ritos
Estórias
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,652**

,550

Normas

Comunic.

Artefatos
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Normas
Comunicação
Artefatos

,483**

,610**

,564**

,673**

,490**

,745**

,420

**

,615

**

,585

**

,762

**

,445

**

,754

**

,364

**

,432

**

,589

**

,524

**

,366

**

,605

**

1
,728**

1

,551**

**

,596

1

Fonte: dados da pesquisa.

A correlação de Pearson indica a “associação” e a “linearidade” entre as variáveis analisadas,
indicando a semelhança na distribuição dos escores de cada uma delas (FIGUEIREDO FILHO; SILVA
JR., 2009, p. 118). Em termos práticos, pode-se afirmar, com base na tabela 4, que a percepção dos
empregados da organização estudada, no que se refere à cultura de responsabilidade social, obedecem a
diferentes graus de associação. A força de associação pode variar entre “muito forte” e “leve, quase
imperceptível”, conforme demonstrado no Quadro 1.
A maior relação observada, podendo ser considerada com força alta, está entre os elementos
Comunicação e Normas com um valor de 0,762. Este valor sugere que a cultura de responsabilidade
social esteja se perpetuando na organização por meio de processos normativos, na dimensão legal do
modelo de Carroll (1979), e que esteja sendo divulgada pela comunicação formal. Conforme Freitas
(1991), as Normas, como elemento da cultura, são repassadas aos indivíduos por meio de outros
elementos culturais. Nesta pesquisa observa-se que elas podem estar sendo repassadas por meio da
Comunicação, ou seja, informam-se como as pessoas devem se comportar no que se refere à
responsabilidade social da organização.
A segunda maior relação observada está entre os elementos Comunicação e Heróis com um
valor com alta força de 0,754. Deal e Kennedy (1982) atribuem aos Heróis a construção de uma cultura
forte por apresentarem um caráter motivador, despertando as capacidades que podem ser sublimadas na
organização. Na construção do Herói, Fleury e Fisher (1989) afirmam que estes nascem das estórias e
se divulgam por meio das mesmas, ou seja, da comunicação que se faz entre os membros da
organização. Segundo Makray (2000), o gestor se vê como construtor potencial de uma sociedade
humanizada por meio de sua empresa, na qual a sua relação com a responsabilidade social é
compatível, necessária e possível. No caso específico desta pesquisa, o Herói é aquele que está
personificando e divulgando os conceitos de responsabilidade social na organização estudada. Esta
assertiva também expõe a correlação encontrada entre Heróis e Estórias, com um valor alto de 0,752 e
Heróis e Normas, com um valor alto de 0,745. São os Heróis quem definem os comportamentos, as
regras e os modelos que outros devem seguir.
As menores correlações observadas, consideradas pequenas, se situam no elemento Valores
com Ritos, Estórias e Tabus. De acordo com Makray (2000), a inclusão de valores e atitudes na cultura
da organização é importante para que clientes tanto internos como externos projetem a identidade da
empresa em seu entorno. Estes resultados indicam que a Cultura de Responsabilidade Social da
organização estudada ainda se apresenta de forma menos internalizada aos membros organizacionais.
Eles percebem que existe um esforço da organização em divulgar os conceitos de Responsabilidade
Social, mas as formas ainda são as mais concretas da cultura. Valores e Pressupostos, com valor
considerado moderado de 0,621, é percebido pelos respondentes, mas não como outros mais concretos
como Comunicação e Estórias, Normas e Estórias dentre outros já explanados.
Zenone (2006) afirma que as ações espontâneas sejam preferíveis, porém Rodrigo e Arenas
(2008) e Strautmanis (2008) argumentam que a responsabilidade social modifica a cultura das
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organizações, podendo facilitar ou inibir as práticas, pois uma vez considerada como cultura é,
portanto, sugerida ou imposta aos funcionários. No caso específico desta pesquisa, se observou que isto
está sendo feito com mais intensidade por meio dos elementos concretos da cultura, ou seja, da relação
entre Heróis e Estórias, Comunicação e Estória, Normas e Heróis, Comunicação e Heróis e
Comunicação e Normas.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais as organizações têxteis estão enfrentando problemas no mercado competitivo.
Seja na obtenção da matéria prima, seja no lançamento de produtos para novas coleções ou na captação
de novos mercados. Com todos estes problemas, as organizações têxteis encontram ainda a
concorrência acirrada com a China, que coloca produtos com preços menores no mercado, além de
consumidores mais esclarecidos, que buscam produtos de empresas que empreguem a responsabilidade
social. Sob esta temática, que se construiu a presente pesquisa com a seguinte problemática: uma
empresa de confecções possui uma cultura constituída por elementos voltados à responsabilidade
social? Por meio de um questionário aplicado aos empregados se observou nove elementos da cultura
organizacional voltada para a responsabilidade social.
O elemento Valores obteve o maior grau de concordância na percepção dos respondentes, no
entanto, foi o que menos obteve correlação com outros elementos da cultura. Por meio de uma análise
individualizada deste elemento, poder-se-ia supor que a empresa estudada possui uma cultura forte em
termos de valores sobre Responsabilidade Social. No entanto, quando correlacionado com outros
elementos da cultura, se observa que Valores e Pressupostos possuem correlações consideradas
moderadas. A análise conjunta permitiu vislumbrar o panorama acerca da percepção dos respondentes.
A Cultura de Responsabilidade Social ainda está em fase de construção.
A organização estudada está investindo em aspectos concretos da cultura, como Normas,
Estórias, Comunicação e Heróis. É por meio destes elementos que, supõe-se, que a cultura será
realmente criada e os valores poderão ser internalizados. Como sugestão para a organização, propõe-se
a criação de Ritos, rituais e cerimônias para a incorporação de conceitos de Responsabilidade Social.
Os empregados ainda não relacionam os mesmos com a cultura e os valores. O gerenciamento destes
aspectos pode formar uma cultura mais forte.
Entende-se que a empresa estudada se situa em uma cidade de porte médio no sul do país,
formada predominantemente por uma cultura local homogênea. Além disto, questões como
responsabilidade social ainda estão em construção em uma indústria intensiva como a têxtil. Estes
aspectos poderiam ser um limitador da presente pesquisa. Neste sentido, se sugere a aplicação da
mesma em uma organização que já possua uma trajetória de responsabilidade social bem definida para
comparação dos resultados. Além disso, em outra região do país, no qual a cultura local possa também
ser um fator descartado de viés na análise.
Como contribuição do trabalho, ficam as questões práticas que poderão ser incorporadas pela
organização estudada. O incremento do gerenciamento dos aspectos simbólicos por meio da criação de
Ritos, rituais e cerimônias relacionados com a responsabilidade social. Incorporado a eles, poderão ser
entregues artefatos que simbolizem estas ações. Estas formas simbólicas tendem a fazer com que
sujeitos sociais se sintam conectados com a realidade a qual pertencem.
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Quanto às contribuições teóricas, se buscou relacionar dois temas que são transdisciplinares e
idiossincráticos, além de preocupações que são crescentes nos estudos organizacionais. Poucos estudos
foram encontrados sobre esta temática e, em sua maioria sob abordagens qualitativas. Não se pretende,
contudo, esgotar o tema, mas sim abrir novas frentes de discussões.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar as principais diferenças na política de gestão de riscos e no desempenho das
indústrias brasileiras de transformação consideradas sustentáveis, de forma comparativa àquelas dos mesmos
segmentos listadas na BMF&BOVESPA. Para a consecução do objetivo, foi desenvolvida pesquisa descritiva,
documental e quantitativa, com dados relativos aos anos de 2010 e 2011. A amostra investigada contempla empresas
dos seguintes segmentos: petroquímicos; carnes e derivados; serviços médicos, hospitalares, análises e diagnósticos;
madeira; papel e celulose; siderurgia; máquinas e equipamentos industriais; produtos de uso pessoal; material
aeronáutico e de defesa; e minerais metálicos. A amostra foi segregada em dois grupos: (1) empresas que pertencem
à carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e (2) empresas que não possuem tal característica.
Os resultados encontrados permitem concluir de forma consistente que, na amostra investigada, não foram
encontradas diferenças significativas no desempenho econômico e financeiro entre os grupos de empresas
analisados. De outro modo, no tocante à evidenciação da política de gestão de riscos, os resultados demonstraram
diferenças estatisticamente significativas. Pode-se concluir que as empresas consideradas sustentáveis evidenciam de
maneira superior as medidas de gestão de riscos adotadas, comparativamente às suas contrapartes.
Palavras-chave: Gestão de riscos. Riscos operacionais. Sustentabilidade.
ABSTRAT
This article has as objective analyze the main differences on risk management policy and on the Brazilian
transformation industry performance considered sustainable, in a comparative way as those of the same segments
listed at BMF&BOVESPA. To accomplish the objective it was developed a qualitative, documentary and descriptive
research, with information related to the years 2010 and 2011. The studied sample contemplates companies of
petrochemical segments, meats and derived; medical and hospital services, analysis and diagnoses; wood, paper and
cellulose; steel mill; industrial machines and equipment; products for personal use; aeronautic and defense material;
and metallic minerals. The sample was segregated on two groups: companies that belong to the Corporate
Sustainability Index (CSI) theoretical portfolio and companies that do not possess such a characteristic. The results
found allow us to conclude on a consistent way that, on the studied sample, there weren’t found meaningful
differences on the financial and economic performance among the groups of companies. Otherwise, regarding to the
disclosure of risk management policy, the results show us statistically meaningful differences. It could be concluded
that the companies considered sustainable evidence on a superior way the risk management measures taken,
compared to its counterparts.
Keywords: Risk management. Operational risk. Sustainability.

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
As indústrias de transformação abrangem as atividades que envolvem a transformação
física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se
obterem produtos novos (CONCLA, 2013). Esse tipo de indústria é tido como uma das atividades
mais perigosas, tendo-se por consideração o número de acidentes ocorridos no seu ambiente, o
que ocasiona afastamento do trabalho e acidentes fatais (NENONEN, 2011). Os acidentes
industriais também geram consequências de grande importância, tais como perdas
socioeconômicas e dos empregos, consequências ambientais, incêndios, ameaças à integridade
física e à saúde, entre outros (MEBARKI et al., 2012).
Os riscos operacionais são intrínsecos ao desenvolvimento das atividades empresariais e
estão relacionados ao ambiente interno, aos seus processos, seus equipamentos e às pessoas. De
acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),
existem fatores externos e internos que concorrem para a existência de eventos que afetam a
implantação da estratégia e o cumprimento dos objetivos empresariais (COSO, 2004). Eventos
ambientais como incêndios, inundações ou terremotos podem provocar danos às fábricas ou às
edificações e restringir o uso de matérias-primas e perdas humanas. Internamente, esses eventos
podem estar atrelados à infraestrutura, ao pessoal, aos processos e à tecnologia.
Diante da eminência de existirem tais fatores, o gerenciamento de riscos corporativos se
constitui em um processo articulado de uma organização no estabelecimento de estratégias. Estas
são formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la e
administrar os riscos de modo a possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos
(COSO, 2004).
A partir da investigação com as 100 empresas consideradas mais sustentáveis do mundo,
Ameer e Othman (2012) argumentam que as possuidoras de práticas sustentáveis têm maior
desempenho financeiro em comparação àquelas que não se envolvem em tais práticas. De forma
contrária, a investigação de Nunes et al. (2012) com empresas brasileiras de energia elétrica e do
setor financeiro não encontrou diferenças entre as empresas sustentáveis e não sustentáveis, com
base no conjunto de indicadores contábeis analisados. Já o estudo de Schaltegger e Synnestvedt
(2002) indicou que os elementos relacionados à ação direta da organização são mais importantes
do que aqueles de ação externa para determinar a correlação entre desempenho ambiental e
econômico.
A partir da iniciativa da BM&FBOVESPA e de outras entidades, o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) surgiu em 2005 com o intuito de criar um ambiente de
investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade
contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. O desempenho das
companhias pertencentes ao ISE parte do conceito do “triple bottom line”, envolvendo a
avaliação de elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros, de forma integrada
(BM&FBOVESPA, 2012).
Nesse contexto, o presente estudo pretende responder à seguinte questão-problema:
existem diferenças significativas no nível de evidenciação da política de gestão de riscos e no
desempenho econômico e financeiro das indústrias brasileiras de transformação consideradas
sustentáveis? O objetivo do estudo é analisar se existem diferenças significativas na
evidenciação da política de gestão de riscos e no desempenho econômico e financeiro das
indústrias brasileiras de transformação consideradas sustentáveis, de forma comparativa àquelas
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dos mesmos segmentos listadas na BMF&BOVESPA que não são reconhecidas como
sustentáveis.
As justificativas para a realização do estudo estão atreladas a três fatores principais: (1) a
importância que o gerenciamento de riscos assume no contexto corporativo, ao tratar dos riscos e
das oportunidades que afetam a criação ou a preservação de valor; (2) a relevância de se verificar
se as empresas consideradas sustentáveis divulgam políticas diferenciadas de mitigação de riscos
que garantam a sustentabilidade de longo prazo; (3) a significância das políticas de
sustentabilidade no desempenho econômico e financeiro de longo prazo.
2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
As discussões a respeito da sustentabilidade no ambiente organizacional tiveram início na
década de 1990, originadas do debate social e do interesse de investidores na temática (BEATO;
SOUZA; PARISOTTO, 2009). O conceito de sustentabilidade utilizado neste artigo é condizente
com o triple bottom line, desenvolvido por John Elkington (1998), buscando elevar ao máximo o
desempenho financeiro, ambiental e de responsabilidade social. O principal argumento de
Anderson e Anderson (2009) é que a empresa, ao implantar a gestão de risco da sustentabilidade,
estabelecerá uma melhor reputação, aumentará o desempenho financeiro e melhorará a sua
vantagem competitiva.
A sustentabilidade refere-se ao impacto das ações presentes sobre os ecossistemas, as
sociedades e os ambientes do futuro, em que tais preocupações devem ser refletidas no
planejamento estratégico de empresas sustentáveis. As intenções estratégicas dessa natureza são
operacionalizadas pela adoção de um enfoque de longo prazo e por um conjunto mais abrangente
de responsabilidades, com foco em práticas éticas, nos funcionários, no meio ambiente e nos
clientes (AMEER; OTHMAN, 2012).
Aras e Crowther (2012) argumentam que a sustentabilidade é baseada na eficiência do
processo de transformação e na equidade dos efeitos distributivos. A sustentabilidade requer uma
estrutura de gerenciamento que interliga a gestão ambiental e social com o negócio, a estratégia
competitiva e a gestão. Por outro lado, integra informações ambientais e sociais com informações
econômicas do negócio e relatórios de sustentabilidade (SCHALTEGGER; WAGNER, 2006).
De forma mais objetiva, a gestão da sustentabilidade corporativa requer a análise dos impactos
das iniciativas sociais e ambientais sobre a rentabilidade dos negócios (EPSTEIN; ROY, 2001).
Dyllick e Hockerts (2002) definiram a sustentabilidade corporativa como a satisfação das
necessidades das partes interessadas direta e indiretamente pela empresa (acionistas, empregados,
clientes, grupos de pressão, comunidades), sem comprometer a sua capacidade de também
atender às necessidades do futuro. A sustentabilidade empresarial refere-se à demonstração de se
incluírem preocupações sociais e ambientais nas operações comerciais e nas interações com as
partes interessadas (VAN MARREWIJK, 2003).
O Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa prevê que, ao se definirem os negócios e as operações da empresa, as
considerações de ordem social e ambiental devem ser levadas em conta pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria, buscando a viabilidade e a longevidade da organização (IBGC,
2009). É responsabilidade do Conselho de Administração orientar o processo de definição das
ferramentas e dos indicadores de gestão, possibilitando vincular aos temas da sustentabilidade as
escolhas estratégicas e fazer a evidenciação nos relatórios periódicos.
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A partir de uma identificada carência de indicadores que sinalizassem aspectos mais
amplos que a esfera econômica e/ou financeira e que considerassem as dimensões da
sustentabilidade das empresas no mercado financeiro, algumas bolsas de valores passaram a
adotar os princípios de sustentabilidade e governança corporativa como uma nova dimensão para
compor índices no mercado financeiro. Exemplos disso foram as bolsas de Nova Iorque, Londres,
Joanesburgo e São Paulo (BEATO; SOUZA; PARISOTTO, 2009).
O surgimento do DJSI pela Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1999 (DOW JONES
SUSTAINABILITY INDEXES, 2012), do FTSE4Good pela Bolsa de Valores de Londres em
2001 (FTSE4GOOD INDEX SERIES, 2012), do JSE SRI Index pela Bolsa de Valores de
Joanesburgo em 2004 (JSE SRI INDEX, 2012) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
pela Bolsa de Valores de São Paulo em 2005 (BM&FBOVESPA, 2012), criaram para os
investidores a possibilidade de compor uma carteira de ações advindas de empresas rentáveis e
geradoras de dividendos, além de considerar elevadas práticas sociais, ambientais e de
governança corporativa.
Em relação ao ISE, caracteriza-se como uma plataforma para análise comparativa do
desempenho das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade
corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança
corporativa, ampliando o entendimento sobre as empresas e os grupos comprometidos com a
sustentabilidade (BM&FBOVESPA, 2012).
A participação no ISE é aferida mediante questionário aplicado às companhias emissoras das 200
ações mais negociadas da BM&FBOVESPA, envolvendo a avaliação de elementos ambientais,
sociais e econômico-financeiros de forma integrada. As dimensões ambiental, social e
econômico-financeira são divididas em quatro conjuntos de critérios: (1) políticas, (2) gestão, (3)
desempenho e (4) cumprimento legal. Além disso, são avaliados outros aspectos, tais como
critérios gerais, de natureza do produto, de governança corporativa e alguns relacionados às
mudanças climáticas (BM&FBOVESPA, 2012).
3 RISCOS OPERACIONAIS NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
As atividades da indústria de transformação são, frequentemente, desenvolvidas em
plantas industriais e fábricas, e utilizam máquinas movidas por energia motriz e por outros
equipamentos para manipulação de materiais, produzindo geralmente bens tangíveis (CONCLA,
2013).
Os riscos operacionais são intrínsecos ao desenvolvimento das atividades empresariais e
estão relacionados ao ambiente interno, aos seus processos, seus equipamentos e às pessoas.
Normalmente, o ambiente operacional é o mais dinâmico em qualquer tipo de organização,
tornando-se um gerador natural de riscos.
O conceito de risco passou a ser utilizado com frequência e tornou-se popular na
economia durante a década de 1920 (KARIMIAZARI et al., 2011). Desde então, esse conceito
tem sido usado com sucesso em teorias de tomada de decisão na economia e nas finanças (NGAI;
WAT, 2005). Para o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(2004, p. 16), “o risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará
negativamente a realização dos objetivos”. Na visão tradicional, o risco é uma condição negativa,
que representa perda, perigo, danos e consequências negativas (KARIMIAZARI et al., 2011).
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Muitos fatores externos e internos impulsionam os eventos que afetam a implantação da
estratégia e o cumprimento dos objetivos empresariais. Entre os fatores externos, têm-se aqueles
relacionados ao meio ambiente, com eventos atrelados a incêndios, inundações ou terremotos,
que provocam danos às fábricas ou edificações, restrição quanto ao uso de matérias-primas e
perdas humanas. Em relação aos fatores internos, os eventos se originam das escolhas da
administração no que diz respeito ao seu funcionamento, incluindo a infraestrutura, o pessoal, os
processos e a tecnologia (COSO, 2004).
O risco operacional está relacionado à falha no contexto operacional de uma empresa
(processos, sistemas, pessoas e equipamentos) e de eventos de natureza externa (catástrofes
naturais), podendo afetar a continuidade das atividades normais (FERNANDES; SOUZA;
FARIA, 2010).
Durante a ascensão do processo industrial, problemas de segurança foram continuamente
um ponto controverso. Acidentes aconteceram devido a perigos desconhecidos, relacionados aos
aspectos físicos e químicos das substâncias envolvidas. Os processos de produção possuíam
pouca instrumentação e deficientes meios de proteção, tendo como consequência a frequente
ocorrência de explosões, incêndios e outros acidentes. Naquele período, os funcionários
receberam proteção legal mínima, recaindo a preocupação da gestão nos danos com as
instalações e a perda de produção (KNEGTERING; PASMAN, 2009).
A indústria de transformação é um dos ramos mais perigosos, considerando-se a
frequência de acidentes de trabalho (NENONEN, 2011). Os acidentes industriais têm, em geral,
várias consequências de grande importância, tais como: perdas socioeconômicas e dos empregos
devido à interrupção da produção, reconstrução ou reparação da planta industrial; consequências
ambientais em caso de perdas de contenção, como líquidos ou gases; incêndios que ameaçam
toda a planta e os edifícios circundantes, as instalações e ameaças à integridade física e saúde dos
funcionários e moradores em caso de liberação de produtos tóxicos, entre outros (MEBARKI et
al., 2012).
O efeito dominó decorre de um acidente relativamente menor, o qual pode iniciar uma
sequência de eventos que causam danos ao longo de uma área muito maior e levar a
consequências muito mais graves. Darbra, Palacios e Casal (2010) investigaram o efeito dominó
em acidentes químicos com o intuito de identificar as principais características e sequências
desses acidentes. Os resultados da análise dos dados da base Major Hazard Incident Data Service
(MHIDAS), que cobre incidentes registrados durante o século 20 em mais de 95 países, indicou
que as causas gerais foram: eventos externos (30,7%), falhas mecânicas (28,9%), fator humano
(20,9), falhas por impacto (17,8%), reação forte (9,3%), falhas nos instrumentos (3,6%),
condições adversas dos processos (2,2%) e falha nos serviços (1,3%) (MHIDAS, 2007).
A literatura relacionada aos riscos operacionais relata diversos acidentes com grandes
consequências para as empresas, as pessoas e a sociedade, servindo como exemplo os estudos de
Chen et al. (2010), Hopkins (2011), Huang et al. (2013), Kao e Hu (2002) e de Wettig, Porter e
Kirchsteiger (1999). As consequências derivadas de incêndios, explosões, inundações, ataques
terroristas, furacões e outros acidentes graves resultam em perdas humanas, materiais e
financeiras, exigindo a elaboração de um plano de gestão de riscos para mitigar tais danos e
promover a sustentabilidade da entidade no longo prazo.
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4 GESTÃO DE RISCOS COM ENFOQUE NA SUSTENTABILIDADE

A indústria desempenha um papel importante na avaliação e no gerenciamento do risco da
produção, distribuição, uso e descarte de seus produtos, envolvendo pelo menos cinco elementos:
(1) a geração de dados úteis para avaliação de risco; (2) a avaliação dos dados; (3) a implantação
de medidas adequadas de controle; (4) a prestação de assistência ao governo no processo público
de avaliação e gestão de riscos; e (5) a comunicação com o público (MOOLENAAR, 1986).
Os argumentos utilizados para a realização das atividades de gestão de risco pelas
empresas estão vinculados à maximização do valor da empresa e proteção dos gestores avessos
ao risco (TUFANO; 1996), redução dos custos esperados de uma crise financeira, redução dos
prêmios de risco a pagar aos vários parceiros, aumento das possibilidades de investimento e
redução esperada no pagamento de impostos (DIONNE; GARAND, 2003).
O gerenciamento de riscos pode ser entendido como um processo multidirecional e interativo,
havendo a influência de quase todos os componentes sobre os outros. A eficácia do
gerenciamento de riscos em cada categoria de objetivos permite à Diretoria Executiva e ao
Conselho de Administração terem a garantia de que: entendem até que ponto os objetivos
estratégicos e operacionais estão sendo alcançados; a comunicação por relatórios é confiável; e as
leis e os regulamentos cabíveis estão sendo observados (COSO, 2004).
Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), o Conselho de
Administração da empresa deve assegurar-se de que a Diretoria identifica preventivamente e
relaciona os principais riscos aos quais a organização está exposta, a probabilidade de ocorrerem,
a exposição financeira consolidada a esses riscos e as medidas e os procedimentos adotados para
a sua prevenção ou mitigação.
Ameer e Othman (2012) sustentam que os sistemas de gestão ambiental (SGA)
contribuem para que as empresas sistematizem a identificação, a mensuração e a gestão adequada
de seus passivos ambientais e de risco. Para a Corporate Knights Research Group (CKRG), a
avaliação do relacionamento entre a sustentabilidade e as finanças pode ser desenvolvida pelos
seguintes indicadores-chave: produtividade energética; produtividade de carbono; produtividade
da água; resíduos de produção; diversidade na liderança; salário do presidente x média salarial
dos trabalhadores; percentual de impostos pagos; liderança em sustentabilidade; vínculo salarial
com a sustentabilidade; e capacidade de inovação (AMEER; OTHMAN, 2012).
Ameer e Othman (2012) buscaram identificar como as empresas integram as atividades
ambientais e de responsabilidade social nos processos do negócio, ao considerar as dimensões de
comunidade, meio ambiente, diversidade e padrões éticos, utilizando o modelo de participação. A
importância na mensuração dessas dimensões está na sua interligação e no progresso em direção
ao desenvolvimento sustentável.
Para cada ação, pode-se calcular o impacto esperado sobre o bem-estar das gerações que
estão por vir. No entanto, devido à incerteza das futuras preferências e da previsibilidade
imperfeita das ações que serão executadas, as consequências reais geralmente desviam-se dos
impactos esperados (KRYSIAK, 2009).
Empresas engajadas com a responsabilidade social empresarial são mais propensas a
divulgar as suas atividades de responsabilidade social corporativa (DHALIWAL et al., 2011) e,
consequentemente, tornam-se mais transparentes. Assim, os níveis mais elevados de
6
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transparência reduzem as assimetrias de informação entre a empresa e os investidores, mitigando
o risco percebido da firma (JO; NA, 2012).
Diversos modelos de gestão de riscos industriais foram propostos com o intuito de mitigar
as consequências negativas e empreender a sustentabilidade das empresas, tais como: a
identificação de riscos de acidentes graves (MIMAH) e identificação de cenários de referência de
acidentes (MIRAS), de Delvosalle et al. (2006); a análise inerente do risco (IRA) proposto por
Helland (2009); a NBR ISO 31000 editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009); e o software do sistema de gestão da origem dos riscos ambientais na indústria
petroquímica (PIERSMS) apresentado por Chen et al. (2013).
A proposta de Chen et al. (2013) leva em conta a identificação da fonte de risco ambiental
como um dos processos mais importantes na análise desse tipo de risco. Nesse modelo, os fatores
de influência do risco ambiental na indústria petroquímica são divididos em dois grupos: (1)
fatores associados às fontes de risco e (2) fatores associados aos receptores do risco.
Considerando que os modelos de gestão de risco visam mitigar possíveis eventos
negativos internos e externos sobre os objetivos organizacionais, a política de sustentabilidade
pode melhorar os controles e as estratégias, além de reduzir o risco da empresa.
3 METODOLOGIA
Levando-se em conta os aspectos da investigação, pode-se caracterizar a presente
pesquisa como descritiva, documental e quantitativa. A pesquisa é descritiva tendo em vista a
utilização de procedimentos padronizados para a coleta dos dados e a verificação das relações
existentes entre as variáveis definidas. É documental por utilizar as demonstrações contábeis
padronizadas, o formulário de referência e outros informes de gestão divulgados pelas empresas
que constituem a amostra selecionada. E é quantitativa pelo uso de instrumentos estatísticos nas
fases de coleta, tratamento e análise dos dados.
A população do estudo é constituída pelos segmentos econômicos que possuem empresas
listadas na carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Neste estudo,
considerou-se a lista de empresas integrantes da carteira ISE em 01/12/2009 para o exercício de
2010 e aquelas da lista de 03/01/2011 para o exercício de 2011, conforme publicação da
BMF&Bovespa. Nesse corte temporal, a carteira teórica ISE foi composta por 34 (trinta e quatro)
empresas em 2010 e por 38 (trinta e oito) empresas em 2011, incluindo os setores de utilidade
pública, financeiro e outros, construção e transportes, telecomunicações, bens industriais,
materiais básicos e consumo não cíclico.
Considerando-se o objetivo do presente estudo, foram investigadas as empresas da
indústria de transformação pertencentes aos segmentos da BMF&Bovespa que possuem empresas
na carteira ISE, integrantes dos setores de bens industriais, consumo não cíclico e materiais
básicos. Na estrutura de classificação da BMF&Bovespa, as empresas são agrupadas em
segmentos; o conjunto dos segmentos forma os subsetores; e no agrupamento dos subsetores
constam os setores. A Tabela 1 indica a população e a amostra do estudo.
Tabela 1 – População e amostra do estudo
Painel A – 2010
População
Setor
N° empresas % da população
Bens industriais
35
28,23%

7

ISE
1

Amostra
NÃO ISE
% da amostra
3
12,50%
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Consumo não cíclico
Materiais básicos
Total
Painel B – 2011
Bens industriais
Consumo não cíclico
Materiais básicos
Total
Total geral
Fonte: dados da pesquisa

48
41
124

38,71%
33,06%
100%

3
5
9

8
12
23

34,38%
53,13%
100%

36
50
41
127
251

28,35%
39,37%
32,28%
100%
100%

2
2
6
10
19

3
4
12
19
42

17,24%
20,69%
62,07%
100%
100%

O Quadro 1 apresenta as empresas que compõem a amostra intencional não aleatória,
selecionadas para compor a amostra do estudo.
Quadro 1 – Empresas participantes da amostra da pesquisa
EMPRESAS ISE
EMPRESAS NÃO ISE
Braskem
Gerdau Met.
Amil*
Ferbasa
M G Poliester
BRF Foods
Ind. Romi
Bardella
Fleury*
Marfrig
Dasa*
Natura
Celulose Irani Inepar
Melhor SP
Duratex
Suzano Papel
Elekeiroz
JBS
Minerva
Embraer**
Vale**
Eucatex
Kepler Weber
MMX Mineração**
Fibria
Excelsior
Klabin S/A
Odontoprev*
*Somente 2010 **Somente 2011.
Fonte: dados da pesquisa

Qualicorp*
Santher*
Sid. Nacional
Unipar
Usiminas
Vicunha Sid.

As empresas constantes da amostra integram os seguintes segmentos: petroquímicos;
carnes e derivados; serviços médicos, hospitalares, análises e diagnósticos; madeira; papel e
celulose; siderurgia; máquinas e equipamentos industriais; produtos de uso pessoal; material
aeronáutico e de defesa; e minerais metálicos. Assim, as empresas que pertencem aos segmentos
que não possuem representantes na carteira ISE não foram levadas em conta na amostra.
Para as informações sobre a política de gestão de risco, considerou-se o construto
apresentado no Quadro 2, elaborado a partir das informações sobre a política de gestão de risco
constante no Formulário de Referência (Item 4: Fatores de Risco; Item 5: Risco de Mercado),
exigidos pela Instrução CVM No 480/2009 (CVM, 2009).

8
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RISCOS DE
MERCADO

FATORES DE RISCO

Quadro 2 – Informações sobre fatores de risco e risco de mercado
Divulgou informações de quaisquer fatores de risco que possam
influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles relacionados:
Descrição dos ao emissor;
fatores de risco ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle;
aos acionistas;
às suas controladas e coligadas;
aos seus fornecedores;
aos seus clientes;
aos setores da economia nos quais o emissor atue;
à regulação dos setores em que o emissor atue; e
aos países estrangeiros onde o emissor atue.
Variação na
Divulgou informações referentes às expectativas sobre a redução ou
exposição
aumento na exposição aos fatores de risco, explicitando fatores internos.
Divulgou informações sobre os processos judiciais, administrativos ou
Processos não arbitrais em que o emissor ou suas controladas sejam parte, incluindo:
sigilosos
valores, bens ou direitos envolvidos; se a chance de perda é provável,
relevantes
possível
ou remota; análise do impacto em caso de perda do processo; e
ou externos.
valor provisionado, se houver provisão.
Divulgou informações dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais
Processos não em que o emissor ou suas controladas sejam par te e cujas partes contrárias
sigilosos de
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou exadministradores, controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas,
controladores e incluindo: valores, bens ou direitos envolvidos; se a chance de perda é
investidores
provável, possível ou remota; análise do impacto em caso de perda do
processo; e valor provisionado, se houver provisão.
Processos
Divulgou informações dos processos sigilosos relevantes em que o
sigilosos
emissor ou suas controladas sejam parte, indicando: ( a) o possível
relevantes
impacto, em caso de perda; e (b) valores envolvidos nos processos.
Divulgou informações dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais
Processos
repetitivos ou conexos, que não estejam sob sigilo e que em conjunto
repetitivos ou sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
conexos
organizadas por natureza (administrativa, cível, trabalhista, tributária e
outros), incluindo: valores envolvidos; valor provisionado, se houver; e
prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência;
Outras
Divulgou informações sobre outras contingências relevantes que o emissor
julgue como importantes para fundamentar a decisão de investimento
pelos investidores.
País de origem/ Divulgou informações relacionadas às regras do país de origem do emissor
custodiante
estrangeiro e às regras do país no qual os valores mobiliários do emissor
estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem.
Descrição dos Divulgou informações relevantes, quantitativa e qualitativamente, de
riscos de
todos os riscos de mercado relevantes a que o emissor está sujeito no
mercado
curso normal de suas atividades, incluindo riscos cambiais e taxa de juros.
Divulgou a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo
emissor, seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando: riscos para
os quais se busca proteção; estratégia de proteção patrimonial (hedge);
Política de
instrumentos utilizados para proteção patri monial (hedge); parâmetros
gerenciamento utilizados para o gerenciamento desses riscos; se o emissor opera
instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos; estrutura organizacional de controle
de gerenciamento de riscos; e adequação da estrutura operacional e
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controles internos para verificação da efetividade da política adotada.
Alterações
significativas

Informou se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos de mercado a que o emissor está
exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada.
Outras
Divulgou outras informações que o emissor julgue relevantes.
Fonte: elaborado com base na Instrução CVM No 480/2009 e no Ofício-Circular/CVM/SEP/N°03/2012

Q20

Q21

Para a determinação do nível de evidenciação da política de gestão de riscos (NEPGR),
foi utilizada a escala sugerida pelo estudo de Nossa (2002), conforme mostra o Quadro 3.
Quadro 3 – Escala de mensuração da informação divulgada
0 – Quando nenhuma informação foi apresentada para aquela categoria.
1 – Declarativa: quando somente a informação qualitativa é apresentada e expressa em termos
puramente descritivos.
2 – Quantitativa não monetária: quando a informação quantitativa é apresentada e e xpressa em
números de natureza não financeira.
3 – Quantitativa monetária: quando a informação quantitativa é apresentada e expressa em
números de natureza financeira.
4 – Quantitativa monetária e não monetária: quando a informação quantitativa é apresen tada e
expressa em números de natureza financeira e não financeira.
Fonte: Nossa (2002)

Justifica-se o uso da escala indicada no Quadro 3, dado que o preenchimento do
Formulário de Referência é realizado a partir da liberalidade da empresa em apresentar
informações sobre os itens previstos. Desse modo, o Formulário de Referência prevê o tipo de
informações, deixando a forma de evidenciação em aberto. Assim, o presente estudo valeu-se da
técnica de análise de conteúdo, similar ao estudo que propôs a escala.
Na percepção de Matarazzo (2010), os indicadores constituem a técnica mais empregada
para analisar as demonstrações contábeis, apresentando como característica principal o
fornecimento de uma visão ampla da situação econômica ou financeira de uma empresa. Neste
estudo, foram utilizados indicadores relacionados a endividamento, liquidez e rentabilidade,
demonstrados no Quadro 4 com a respectiva fórmula de cálculo.
Quadro 4 – Indicadores econômico-financeiros
Estrutura
Participação do Capital de Terceiros – PCT

Indicador

Imobilização do Patrimônio Líquido – IPL
Liquidez
Liquidez Geral – LG
Liquidez Corrente – LC
Rentabilidade
Margem Líquida – ML

10
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Rentabilidade do Patrimônio Líquido – ROE
Rentabilidade do Ativo – ROA
Fonte: Matarazzo (2010)

Em uma interpretação principal, quanto maiores os indicadores de liquidez e rentabilidade
e quanto menores os indicadores de endividamento, melhor será o desempenho da empresa
(MATARAZZO, 2010). Os indicadores de desempenho foram calculados a partir das
informações coletadas na base de dados Economática®. Para a análise dos dados, consideraram-se
diversos procedimentos estatísticos, tais como: a estatística descritiva; os testes paramétricos
Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Levene e teste t; os testes não paramétricos de MannWhitney e Kruskal-Wallis; e a correlação de Pearson. A análise dos dados foi efetuada com o uso
do pacote estatístico SPSS® for Windows.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para atender ao objetivo do estudo, esta seção apresenta a descrição e a análise dos dados
coletados. Inicialmente, a Tabela 2 mostra a estatística descritiva das variáveis utilizadas,
contendo os resultados em separado para os dois grupos de empresas: (1) as integrantes do ISE e
(2) aquelas que não apresentam tal característica.
Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis
Variável
N
GRUPO
Mínimo
PCT
19
ISE
0,6628
42
NÃO ISE
0,1540
IPL
19
ISE
0,4129
42
NÃO ISE
0,0058
LG
19
ISE
0,4929
42
NÃO ISE
0,2318
LC
19
ISE
1,0376
42
NÃO ISE
0,5986
ML
19
ISE
-0,1491
42
NÃO ISE
-0,2559
ROE
19
ISE
-0,0601
42
NÃO ISE
-2,3551
ROA
19
ISE
-0,0313
42
NÃO ISE
-0,1524
NEPGR
19
ISE
0,3077
42
NÃO ISE
0,0893
Fonte: dados da pesquisa

Máximo
3,1708
14,4546
2,1188
3,8966
1,3499
5,3266
2,7335
6,2985
0,3664
0,3139
0,6646
0,5218
0,2309
0,2399
0,7321
0,6964

Média
1,6262
2,7398
1,0225
1,2957
0,9127
1,1301
1,8568
2,1836
0,0770
0,0510
0,1368
0,0173
0,0535
0,0278
0,5726
0,4445

Desvio-padrão
0,7601
2,9197
0,5758
0,9362
0,2718
1,0512
0,4975
1,4671
0,1043
0,1022
0,1903
0,4121
0,0722
0,0570
0,1080
0,1233

Os resultados da Tabela 2 foram constituídos a partir de 61 observações correspondentes
aos anos de 2010 e 2011, sendo 19 observações de empresas integrantes da carteira ISE e 42
observações para as demais empresas. Pode-se constatar que as empresas pertencentes à carteira
teórica do ISE apresentam médias menores em relação às variáveis de estrutura de capital (PCT e
IPL), conforme esperado. Quanto às variáveis de liquidez (LG e LC), as empresas que não
compõem a carteira ISE apresentam desempenho superior, na média, em relação às empresas
consideradas mais sustentáveis.
11
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No tocante aos indicadores de rentabilidade (ML, ROE e ROA), os resultados confirmam
os pressupostos da constituição da carteira ISE, pois as empresas da amostra investigada que
integram tal índice demonstraram desempenho médio superior às demais.
No que tange ao nível de evidenciação da política de gestão de riscos, as empresas que
integram o ISE apresentaram média superior às suas contrapartes, mostrando relatórios mais
consistentes, com maior nível de detalhamento e atendendo de modo mais adequado às
informações requeridas pelo formulário de referência instituído pela IN CVM 480/2009.
Na análise do desvio-padrão dos indicadores, nota-se que as empresas integrantes do ISE
apresentaram resultados inferiores às demais empresas, exceto ML e ROA. Esse comportamento
demonstra uma menor variação individual de cada empresa em relação à média do grupo, o que
sugere desempenhos mais similares ou homogêneos.
Para verificar se os resultados são significativamente diferentes, procederam-se testes
estatísticos específicos. Inicialmente, verificou-se a hipótese de normalidade dos dados para cada
um dos grupos analisados, utilizando-se para tal os testes paramétricos de Kolmogorov-Smirnov KS e Shapiro-Wilk - SW (FÁVERO et al., 2009). Esses testes indicaram que a hipótese de
normalidade foi violada para as variáveis PCT, LG, LC, ML e NEPGR, mantendo-se válida para
as variáveis IPL, ROE e ROA. A partir desses resultados, procedeu-se à aplicação do teste não
paramétrico Mann-Whitney para as variáveis com pressuposto de não normalidade e do teste
paramétrico t para duas amostras independentes para as variáveis com distribuição normal
(FÁVERO et al., 2009).
A Tabela 3 apresenta os resultados do teste não paramétrico Mann-Whitney para as
variáveis de participação de capitais de terceiros, liquidez geral, liquidez corrente, margem
líquida e para o nível de evidenciação da política de gestão de riscos entre os dois grupos de
empresas investigadas.
Tabela 3 – Resultados do teste de Mann-Whitney
Variável
Grupos
N
Média do ranking
PCT
1 - ISE
19
29,92
2 - NÃO ISE
42
31,49
LG
1 - ISE
19
33,00
2 - NÃO ISE
42
30,10
LC
1 - ISE
19
32,74
2 - NÃO ISE
42
30,21
ML
1 - ISE
19
34,58
2 - NÃO ISE
42
29,38
NEPGR
1 - ISE
19
43,18
2 - NÃO ISE
42
25,49
*Significante ao nível de 1%
Fonte: dados da pesquisa

Soma do ranking
568,50
1.322,50
627,00
1.264,00
622,00
1.269,00
657,00
1.234,00
820,50
1.070,50

Nível de Significância
0,750
0,554
0,607
0,290
*0,000

Para Fávero et al. (2009), o teste Mann-Whitney é um dos testes não paramétricos mais
poderosos, constituindo-se em uma das principais alternativas ao teste paramétrico t e um dos
mais utilizados.
Conforme os resultados da Tabela 3, o nível de significância para as variáveis PCT, LG,
LC e ML é superior a 0,05, não sendo possível rejeitar que não há diferenças entre os dois grupos
para esses indicadores financeiros. Assim, conclui-se que a participação de capitais de terceiros, a
12
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liquidez geral, a liquidez corrente e margem líquida são semelhantes para os dois grupos em
análise.
Já para a variável do nível de evidenciação das políticas de gestão de riscos, o teste não
paramétrico indicou um nível de significância menor de 0,05, permitindo concluir a existência de
diferença estatisticamente significativa para os dois grupos em análise.
A Tabela 4 apresenta os resultados do teste paramétrico t para as variáveis de
imobilização do patrimônio líquido, retorno sobre patrimônio líquido e retorno sobre ativos.
Tabela 4 – Resultados dos testes amostrais independentes
Teste de Levene para
Variável
igualdade de variâncias
IPL
F
Significância
Variâncias iguais assumidas
4,031
0,049
Variâncias iguais não
ROE
assumidas
Variâncias iguais assumidas
0,288
0,594
Variâncias iguais não assumidas
ROA
Variâncias iguais assumidas
0,794
0,405
Variâncias iguais não assumidas
Fonte: Dados da pesquisa

Teste-t para igualdade de médias
t
-1,172
-1,395

Grau de liberdade Significância
59
0,246
(2
53,320
0,169
extremidades)

1,203
1,550

59
58,935

0,234
0,127

1,502
1,374

59
28,598

0,138
0,180

A Tabela 4 apresenta o teste de Levene e o teste-t, contendo resultados para as variâncias
iguais assumidas e variâncias iguais não assumidas. O teste de Levene é utilizado para testar se as
variâncias populacionais entre dois grupos são iguais. Dessa forma, quando o teste se mostrar
significativo, é aceito que as variâncias são significativamente diferentes, utilizando-se os dados
das variâncias iguais não assumidas. Porém, se o teste de Levene não se mostrar significativo,
deve-se aceitar que as variâncias são iguais, utilizando-se os dados das variâncias iguais
assumidas (FÁVERO et al., 2009).
De acordo com a Tabela 4, o teste de Levene para a variável IPL foi significativo ao nível
de 5%, indicando que as variâncias são diferentes. Porém, o teste t apontou que essas diferenças
não são significativas estatisticamente. Já para as variáveis ROE e ROA, o teste Levene mostrouse insignificante, indicando semelhança entre as variâncias. Contudo, nenhuma das variações
médias mostrou-se estatisticamente significativa no teste t.
Considerando-se a verificação de diferenças estatisticamente significativas na
evidenciação da política de gestão de riscos entre as empresas que compõem o ISE e aquelas que
não apresentam tal característica (NEPGR na Tabela 3), utilizou-se o teste não paramétrico de
Kruskal-Wallis para verificar se também há diferenças entres os setores econômicos, na amostra
investigada, conforme a Tabela 5.
Tabela 5 – Evidenciação da política de gestão de riscos por setor econômico
QuiGraus de
Variável
Setor econômico
N Médias
Quadrado
Liberdade
1 – Bens industriais
9
23,39
2 – Consumo não Cíclico
17
35,24
2,625
2
NEPGR
3 – Materiais Básicos
35
30,90
Fonte: Dados da pesquisa
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Significância
0,269
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O teste de Kruskal-Wallis é usado para comparar mais de duas amostras, testando a
hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais contra a
hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição
diferentes (FÁVERO et al., 2009). Conforme os resultados obtidos na Tabela 5, o nível de
evidenciação da política de gestão de riscos (NEPGR) não se mostrou significativamente
diferente entre os setores econômicos investigados.
Em seguida, testou-se o NEPGR entre os níveis de governança corporativa, utilizando-se
para tal o teste de Kruskal-Wallis. Para isso, constituíram-se três grupos: (i) grupo 1 para as
empresas do novo mercado; (ii) grupo 2 para as empresas no Nível 1 e 2 de governança
corporativa; e (iii) grupo 3 para as demais empresas, sem nível diferenciado de governança,
conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Evidenciação da política de gestão de riscos por nível de governança corporativa
Variável
NGC
N
Médias
Qui-Quadrado
Graus de Liberdade Significância
1 – Novo Mercado
23
37,57
2 – Níveis 1 e 2
17
35,44
11,970
2
*0,003
NEPGR
3 – Mercado Balcão
21
20,21
*Significante ao nível de 1%.
Fonte: dados da pesquisa

Como se pode ver no resultado da Tabela 6, o nível de evidenciação da política de gestão
de riscos mostrou-se estatística e significativamente diferente entre os grupos. Verifica-se que as
médias de evidenciação se apresentaram maiores nos níveis mais elevados de governança
corporativa, conforme o esperado.
Finalmente, considerando-se a normalidade verificada por meio do teste K-S, apresenta-se
a correlação de Pearson entre os dois grupos de empresas e o nível de evidenciação da política de
gestão de riscos, conforme a Tabela 7.
Tabela 7 – Correlação entre o grupo de empresas e o nível de evidenciação
Variáveis
NEPGR
GRUPO DE EMPRESAS
*Significante ao nível de 1%
Fonte: dados da pesquisa

NEPGR
1
0,453*

Grupo de empresas
1

Por meio da Tabela 7, observa-se que os coeficientes de correlação de Pearson indicam
uma forte correlação positiva de 45,3% entre as variáveis, estatisticamente significativa ao nível
de 1%. No tocante especificamente aos riscos operacionais, a análise de conteúdo dos
Formulários de Referência permitiu verificar que apenas 3 das 9 empresas relacionadas no ISE e
4 das 23 empresas “não ISE” relataram medidas para mitigação em 2010. Em 2011, constatou-se
que somente 2 das 10 empresas ISE e 7 de 19 empresas “não ISE” fizeram menções referentes
aos riscos operacionais.
Os riscos operacionais reportados dizem respeito a furtos, acidentes industriais, falhas
mecânicas, explosões, incêndios, eventos da natureza, deslizamentos, desmoronamentos,
contaminações, vazamentos de produtos, pragas, disputas trabalhistas, mudanças na legislação,
regulamentação ambiental e transporte nacional e internacional.
Uma das medidas recorrentes adotadas alusivas à redução dos riscos operacionais é a
contratação de seguros que permitem cobrir apenas parte dos prejuízos causados pela interrupção
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das atividades operacionais. Outras medidas utilizadas são: (1) constituição de provisões
financeiras; (2) transferência parcial de riscos ao mercado e; (3) política de proteção dos
patrimônios, por meio de medidas preditivas e preventivas, gestão de contratos de terceiros e
avaliação dos fornecedores de serviços.
As contratações dos seguros foram relacionadas a transporte nacional, transporte
internacional, responsabilidade civil transportador, importação, exportação, seguro de vida e
acidentes pessoais, saúde, frota de veículos, responsabilidade civil dos administradores,
responsabilidade civil geral, riscos de engenharia, riscos diversos, crédito a exportação, seguro de
garantia e responsabilidade civil do operador portuário.
Dessa forma, o estudo apresenta elementos que demonstram a inexistência de diferenças
significativas no desempenho econômico e financeiro entre o grupo de empresas pertencentes à
carteira teórica ISE e aquelas que não possuem tal característica. Esses resultados contrariam os
pressupostos de formação da carteira, contudo, estão em linha com outros estudos como Nunes et
al. (2012). De outra parte, verificou-se que as indústrias de transformação pertencentes ao ISE
apresentam níveis mais elevados de evidenciação no que se refere à sua política de gestão de
riscos, na amostra investigada.
5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES

Este estudo analisou uma amostra de empresas relacionadas à indústria brasileira de
transformação, com o objetivo de verificar se existem diferenças significativas na política de
gestão de riscos e no desempenho financeiro e econômico entre aquelas consideradas sustentáveis
e as que não apresentam tal característica. O estudo longitudinal considerou a pesquisa descritiva,
documental e quantitativa, com dados relativos aos anos de 2010 e 2011, segregando dois grupos
de empresas: (1) aquelas que compõem a carteira teórica do ISE e (2) aquelas que não integram
essa carteira.
De modo abrangente e de forma consistente, com base nos indicadores financeiros e
econômicos analisados, não foram encontradas diferenças significativas no desempenho das
empresas consideradas sustentáveis em relação àquelas não sustentáveis. Esses resultados
contrariam um dos pressupostos basilares da formação da carteira ISE, ou seja, da eficiência
econômica. Contudo, corroboram resultados anteriores como aqueles encontrados por Nunes et
al. (2012), investigando o setor elétrico.
Diferentemente do desempenho financeiro, em relação à política de gestão de riscos os
resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas, indicando que as empresas
consideradas sustentáveis evidenciam de modo superior as medidas de gestão de riscos adotadas.
Adicionalmente, o estudo apresentou resultados que demonstram não existir diferenças de
evidenciação entre os setores econômicos. Entretanto, quando considerados os níveis de
governança corporativa, as empresas com níveis mais elevados de governança apresentaram
resultados superiores, conforme o esperado.
Os resultados do estudo permitem concluir que as empresas integrantes da carteira ISE
possuem políticas de gestão de riscos mais consistentes para uma condução adequada dos
processos operacionais e da mitigação dos riscos, claramente observável na evidenciação das
informações publicadas.
Uma limitação atribuída ao estudo está relacionada à estratégia de análise de conteúdo
para avaliar o nível de evidenciação da política de gestão de riscos, expressa no formulário de
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referência. Essa técnica carrega um pouco de subjetividade e/ou juízo de valor na interpretação e
análise das informações, podendo influenciar nos resultados obtidos neste estudo e em outros
similares que venham a analisar questões correlatas.
Este estudo contribui para analisar a relação entre a sustentabilidade e a gestão de riscos
na indústria de transformação brasileira. Contudo, considerando-se que no momento em que essa
investigação foi elaborada havia publicações disponíveis do Formulário de Referência de apenas
dois anos, sugere-se que investigações futuras abranjam um período longitudinal maior,
estendendo a amostra para todas as empresas dos três setores econômicos investigados, no
sentido de ampliar o escopo da pesquisa.
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Resumo: No meio empresarial a sustentabilidade é comumente discutida em torno de três dimensões: econômica, social e
ambiental, também conhecidas como triple bottom line. Embora prevaleça a ideia de que a sustentabilidade deve ser pautada
por um equilíbrio entre essas três dimensões, a forma pela qual isso deve ser feito ainda é muito discutida. O presente artigo
tem por objetivo analisar as três dimensões da sustentabilidade nos discursos de empresas públicas do estado de Minas
Gerais.Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, classificado como descritivo, quanto aos fins, e documental, quanto
aos meios. As organizações, objeto da pesquisa, foram três empresas públicas que compõem a estrutura governamental do
estado de Minas Gerais, caracterizando um estudo multicasos. Os dados foram coletados das comunicações oficias das
organizações e analisados com base em técnicas de análise de conteúdo. Os resultados obtidos mostraram que embora
muitos dos discursos tenham se referido à sustentabilidade de uma forma coletivista, ainda observa-se grande dificuldade de
se equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental desse conceito.
Palavras-chave: Sustentabilidade; discursos organizacionais; empresas públicas; conteúdos socioambientais.
Abstract: In the business, sustainability is commonly discussed around three dimensions: economic, social and
environmental, also known as triple bottom line. Although prevails the idea that sustainability should be regulated by a
balance between these three dimensions, the way it should be done is still controversial. This paper aims to analyze the three
dimensions of sustainability in the speeches of public companies in the Minas Gerais state. This is a qualitative study,
classified as descriptive and documentary. The research objects were three public companies that make up the structure of
Minas Gerais state, featuring a multi-case study. Data were collected from official notifications from organizations and
analyzed using content analysis techniques. The results showed that although many of the speeches have been referring to
sustainability in a collectivist way, there is great difficulty in balancing the economic, social and environmental dimensions
of this concept.
Key-words:
Sustainability;
organizational
discourse;
public
organizations;
environmental
content.
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1 Introdução
O conceito de sustentabilidade vem sendo amplamente discutido nos últimos anos, estando cada
vez mais presente nos discursos empresariais. No meio científico, o termo sustentabilidade surgiu nas
áreas de Biologia e Ecologia, representando a capacidade que um ecossistema possui de manter um
equilíbrio dinâmico que permita a subsistência da maior biodiversidade possível, incluindo todas as
espécies (BOFF, 2010). Porém, o termo passou a assumir outras significações quando começou a ser
associado à noção de desenvolvimento sustentável e a ser discutido no meio empresarial.
No meio empresarial a sustentabilidade é comumente discutida em torno de três dimensões:
econômica, social e ambiental, também conhecidas como triple bottom line. Segundo Claro, Claro e
Amâncio (2008), observa-se que várias empresas possuem dificuldade em associar os seus discursos e
práticas gerenciais a uma definição completa de sustentabilidade. Enquanto em algumas os discursos
têm sido focados em questões sociais, em outras há maior ênfase nas questões ambientais e, em muitas,
são abordadas apenas questões econômicas.
Embora prevaleça a ideia de que a sustentabilidade deve ser pautada por um equilíbrio entre
preocupações sociais, ambientais e econômicas, a forma pela qual isso deve ser feito ainda é muito
discutida. Por isso, apesar do discurso de muitas empresas terem incorporado o termo sustentabilidade
de diferentes formas, na maioria delas essa preocupação ainda não se transformou em práticas
administrativas e operacionais efetivas.
Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo compreender os diferentes conceitos
associados à sustentabilidade nas empresas públicas do estado de Minas Gerais, por meio da análise de
como são inseridos conteúdos sociais, ambientais e econômicos nos discursos dessas empresas.
2 A incorporação da sustentabilidade nos discursos das organizações
No início dos anos 1970, emergiam discussões acerca da insustentabilidade do modelo de
desenvolvimento econômico vigente e dos impactos socioambientais que vinham sendo causados em
nível local, regional e nacional (MENKES, 2004). Nesse período, foi apontado um conjunto de
contradições entre o modelo dominante de desenvolvimento econômico-industrial e a realidade
socioambiental (LEIS E D'AMATO, 1998). Gavard (2009) chama a atenção para essa mudança:
Se a opinião nos anos 70 era a da existência de um conflito entre crescimento
econômico e preservação ambiental, a partir dos anos 80, na busca de superar este
impasse, emprega-se preferencialmente o termo desenvolvimento, que trazia um
conteúdo mais vasto, contemplando aspectos que vão além da esfera estritamente
econômica, relacionando-se à satisfação de necessidades intangíveis tais como
qualidade de vida, justiça social, e, obviamente, preservação de recursos naturais
(GAVARD, 2009, p.67).

A Conferência de Estocolmo em 1972 teve papel fundamental nesse processo, onde foi feito um
alerta sobre a finitude dos recursos naturais. Embora essa conferência não tenha resultado em
compromissos e acordos oficiais, legitimou, politicamente e em escala mundial, a relevância da questão
ambiental (MENKES, 2004).
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A partir dessa e de outras importantes convenções internacionais sobre meio ambiente, quase
todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento passaram a instituir políticas nacionais de meio
ambiente, representando importante marco dentro de cada país. A preocupação das organizações com o
meio ambiente é, em parte, reposta às exigências legais que vêm se tornando cada vez maiores.
Até meados da década de 1980, predominou, no discurso empresarial, uma resistência a
qualquer iniciativa de minimizar os impactos socioambientais decorrentes da atividade produtiva
(DEMAJOROVIC, 2003). Segundo o mesmo autor, no que se referia especificamente aos problemas de
degradação ambiental, os representantes empresariais argumentavam que os custos adicionais para as
empresas, resultantes dos gastos em controle da poluição, comprometeriam a lucratividade, a
competitividade e a oferta de empregos, gerando, portanto, prejuízos às partes interessadas, ou seja,
trabalhadores, acionistas e consumidores. Mas os problemas decorrentes de tais atividades produtivas
evidenciaram a urgência de posturas responsáveis das organizações.
Atualmente, empresas de diversos setores, como bancos, seguradoras, hotéis e indústrias
químicas, têm se mobilizado para buscar uma atuação mais sustentável (BARBIERI,2007). Essa
postura também é observada nas empresas estatais, pois desde a Reforma do Estado na década de 1990,
o setor público busca por atribuir eficiência operacional na gestão pública, fomentando ações que
transcendem o cenário econômico, incorporando a perspectiva ética e moral nas suas relações com a
sociedade (REIS; GIACOMINI FILHO, 2008).
Uma atuação mais sustentável no setor empresarial é apresentada e discutida em torno de três
pilares fundamentais: social, ambiental e econômico. Esses pilares são conhecidos como as três
dimensões ou Triple Bottom Line da sustentabilidade, as quais refletem a necessidade das empresas em
ponderarem suas decisões estratégicas quanto à sustentabilidade econômica, ao gerenciar empresas
lucrativas e geradoras de valor; à sustentabilidade social, ao estimular a educação, cultura, lazer e
justiça social à comunidade; e à sustentabilidade ecológica, ao manter ecossistemas vivos, com
diversidade e vida (VELLANI; RIBEIRO, 2006). Dessa forma, entende-se que está havendo
contribuição das organizações para o desenvolvimento sustentável quando sua atuação gera resultados
positivos em termos econômicos, sociais e ambientais (CARVALHO; BARBIERI, 2013).
Segundo Silva, Santinelli e Machado (2012), para que se alcance a sustentabilidade, esses três
aspectos devem ser considerados de maneira equilibrada, visto que o sucesso em um ou dois deles não
é suficiente para garantir a sustentabilidade. Dessa forma, as organizações podem basear suas ações
nessas dimensões, de modo a buscar uma atuação equilibrada em termos de investimentos e projetos
econômicos, sociais e ambientais. Contudo, essas dimensões não podem ser tratadas apenas em uma
perspectiva individualista, ou seja, atendendo apenas aos interesses da própria organização, mas deve
incorporar aspectos coletivistas. Assim, quando se busca, nas organizações, prosperidade econômica,
qualidade ambiental e justiça social, não se deve desenvolver ações que beneficiem apenas a própria
organização, mas, sim, levar em conta a sociedade e o ambiente como um todo.
Assim, como a sustentabilidade está cada vez mais presente nos discursos das organizações,
torna-se relevante verificar como esses discursos são construídos e como a sustentabilidade é
apresentada nos mesmos. Apesar de, geralmente, a sustentabilidade ser definida de forma vaga, analisar
o que tem sido afirmado e realizado em relação a esse conceito auxilia na compreensão do processo de
mudança decorrente da maior importância dada, atualmente, às questões socioambientais.
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3 Metodologia
Esse estudo, de natureza qualitativa, é classificado como descritivo, quanto aos fins, e
documental, quanto aos meios. As organizações, objeto da pesquisa, foram três empresas públicas que
compõem a estrutura governamental do estado de Minas Gerais, caracterizando um estudo multicasos.
Essas empresas constituem um grupo heterogêneo de organizações, quanto à sua área de atuação, e
estão listadas no Quadro 1.
Quadro 1 Empresas públicas do estado de Minas Gerais analisadas.
Empresa
Vinculação Lei Delegada nº 179 de 01/01/2011
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
BDMG
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Minas Gerais - EMATER
Abastecimento
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Minas Gerais - EPAMIG
Abastecimento
Fonte: elaborado pelas autoras, com base em Minas Gerais (2013).

Como fonte de dados, foram utilizadas comunicações oficias das organizações sobre
sustentabilidade e sobre questões sociais, ambientais e econômicas. Optou-se por esses documentos por
constituírem uma forma de comunicação formal das organizações, na qual se observa o posicionamento
assumido, nessas empresas, em relação ao meio ambiente, seu entendimento sobre sustentabilidade e as
ações relacionadas à sustentabilidade. Na seleção dos documentos, foram coletados os dados contidos
nos sítios eletrônicos das empresas, incluindo relatórios, políticas, e outros documentos dessa natureza.
Nesses documentos, foram selecionadas todas as referências feitas à sustentabilidade, assim
como a questões sociais, ambientais e econômicas. Os dados foram analisados com base em técnicas de
análise de conteúdo, por meio das quais se buscou compreender o sentido principal da comunicação,
assim como outras significações, que podem se manifestar por trás da mensagem principal (BARDIN,
2004).
Esse processo foi constituído de três fases. Na primeira, foi feita uma pré-análise, na qual foi
feita uma leitura de todo o material, permitindo sistematizar as primeiras impressões sobre seu
conteúdo. Em seguida, foi feita a exploração do material, quando foi elaborada sua codificação,
agregando os dados em unidades de registro e contexto. Segundo Bardin (2004), as unidades de
registro constituem os segmentos de conteúdo que contêm uma ideia completa sobre os conceitos de
sustentabilidade contidos nos discursos analisados, enquanto as unidades de contexto são associações
feitas entre as unidades de registro e uma determinada categoria. Nessa fase, foram feitas as
classificações dos conteúdos encontrados, em categorias pré-estabelecidas. As categorias estabelecidas
foram as três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social ou econômica. Cada uma dessas
categorias foi dividida nas subcategorias individualista e coletivista.
Na terceira e última fase, foi feito o tratamento dos resultados obtidos e verificadas sua
significância e validade. Dessa forma, foi possível descrever os diferentes significados atribuídos à
sustentabilidade pelas empresas estudadas e compreender como as questões sociais, ambientais e
econômicas são apresentadas em seus discursos.
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4 Resultados e discussão
Em seguida, estão apresentados os resultados obtidos para cada organização pesquisada,
descrevendo seus discursos sobre sustentabilidade, considerando suas três dimensões – econômica,
social e econômica.
4.1 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
No discurso do BDMG, observou-se que a sustentabilidade era tratada a partir de suas três
dimensões: econômica, social e ambiental. Contudo, houve predominância de aspectos econômicos,
tanto no sítio eletrônico da empresa, como em seus relatórios e balanços sociais (BDMG, 2013).
Preocupações coletivistas, principalmente relacionadas à melhoria da qualidade de vida da
sociedade mineira, também foram recorrentes. Exemplo desse posicionamento pode ser observado
quando se afirma que a finalidade da existência do BDMG é fomento financeiro com o intuito de
auxiliar no desenvolvimento sustentável de Minas Gerais e atuar “em sintonia com os novos desafios
da economia contemporânea e com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI” (BDMG,
2013).
O compromisso do banco com o desenvolvimento sustentável do estado é reforçado quando se
afirma que a missão do BDMG é ser um “banco inovador, parceiro do cliente em soluções financeiras
para empreendimentos comprometidos com a geração de oportunidades e o desenvolvimento
sustentável de Minas Gerais” (BDMG, 2013). Posicionamento que é também retomado em seus
valores, como o “compromisso com a qualidade de vida e com a sustentabilidade” (BDMG, 2013).
Por meio dessas ações, a organização demonstra abordar a sustentabilidade de modo coletivista
visto que o discurso busca apresentar o desenvolvimento sustentável como forma de proporcionar
melhoria na qualidade de vida da sociedade como um todo.
Porém, em alguns momentos, a forma como o desenvolvimento sustentável é discutido na
organização adquire caráter individualista. Isso ocorre quando é declarada a visão de futuro da
organização em seu Plano estratégico 2012-2015, de “ser o Banco indispensável ao desenvolvimento
de Minas Gerais” (BDMG, 2013). Busca-se apresentar preocupações, na organização, com sua
credibilidade e visibilidade, não mais relacionadas ao desenvolvimento do Estado, mas, sim, ao
crescimento e desenvolvimento da própria organização.
Dentre as dimensões do triple bottom line, a econômica foi a mais abordada nos discursos do
BDMG. Em vários documentos são destacados os benefícios que as diferentes modalidades de suporte
financeiro podem trazer, promovendo o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. Tendo em vista
uma perspectiva coletivista, são apresentados benefícios, em termos de melhoria de qualidade de vida,
que os créditos de investimento podem proporcionar, inclusive em pequenas cidades que podem
melhorar suas infraestruturas e se desenvolver economicamente, gerando mais empregos e aumentando
a renda.
Outras linhas de crédito apresentadas pelo banco visam o incentivo à inovação, como as linhas
de crédito Produto de Apoio às Empresas de Parques Tecnológicos(PROPTEC) e Produto de Apoio à
Inovação nas Empresas (PRÓ-INOVAÇÃO), através da parceria com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (BDMG, 2013). Esses programas visam, entre outras coisas,
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incentivar organizações que exerçam atividades de destaque em seus mercados, melhorando sua
competitividade (BDMG, 2013).
Em relação à dimensão social, o discurso da empresa focou mais na melhoria da qualidade de
vida da população, em uma visão coletivista, o que seria proporcionado por meio dos empreendimentos
financiados com recursos do banco. Ainda na perspectiva coletivista, há também o relato de algumas
ações que visam promover a inclusão social e estimular a cidadania dos indivíduos (BDMG, 2013).
Exemplos disso são os investimentos em cultura e cidadania, como por exemplo, através da criação de
uma instituição sem fins lucrativos, o Instituto de Cidadania dos Empregados do BDMG (INDEC), que
desenvolve ações nas áreas, de saúde e assistência social às crianças, adolescentes e seus familiares
(BDMG, 2013).
Do ponto de vista individualista, são relatados investimentos que visam melhorar a qualidade de
vida de seus colaboradores, como a criação da Fundação BDMG de Seguridade Social (Desban), com
objetivo de atender o público interno nos assuntos de previdência e saúde.
Além desses programas, o BDMG busca dar maior transparência a suas ações, buscando adotar
práticas de governança corporativa. Dessa forma, segundo o discurso do BDMG (2013), busca-se uma
atuação mais eficiente, adotando princípios de equidade, transparência, responsabilidade corporativa e
prestação de contas (accountability), buscando seguir as orientações da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Banco Central do Brasil e do IBGC. A busca de
transparência e de fornecer mais informações à sociedade também envolve a publicação semestral da
revista Cadernos BDMG, que abordam assuntos referentes ao desenvolvimento econômico e social
(BDMG, 2013).
Na dimensão ambiental, o discurso que trata de questões dessa natureza estão, em geral,
relacionados àqueles que tratam de aspectos econômicos. Nas diretrizes norteadoras das ações do
BDMG, por exemplo, é relatada a exigência de que os empreendimentos que buscam recursos nessa
organização estejam de acordo com as normas de licenciamento ambiental. Para analisar a adequação
ambiental dos empreendimentos, o banco conta com a ajuda de parcerias públicas e privadas que detêm
competência para essa avaliação. Dessa forma, o banco busca enfatizar a necessidade de que as
organizações que buscam expandir seus negócios o façam sem perder de vista a necessidade de
conservação e recuperação ambiental (BDMG, 2013).
Também são relatadas as linhas de financiamento disponíveis para empresas que desenvolvam
atividades de acordo com as normas ambientais, o que poderia ajudar na promoção do desenvolvimento
sustentável do estado. Dentre essas linhas, destacam-se o Fundo de Recuperação, Proteção Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro) e o Finem
Florestal. O Fhidro tem como objetivo o apoio financeiro a programas e projetos voltados para melhor
aproveitamento e conservação dos recursos hídricos.Já o Finem Florestal visa o “apoio ao
reflorestamento, à conservação e à recuperação florestal de áreas degradadas ou convertidas, e ao uso
sustentável de áreas nativas na forma de manejo florestal” (BDMG, 2013).
Há ainda o Programa de Identificação de Projetos para o Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais, que visa identificar “projetos nas áreas de eficiência energética, energias renováveis,
biocombustíveis e mercado de carbono para apoio futuro nos estudos de viabilidade e implantação”
(BDMG, 2013).
O BDMG promove ainda o Fórum Mineiro de Produção Mais Limpa, que foi criado junto a
outras entidades, e tem como missão contribuir para o uso racional dos recursos naturais e para o
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desenvolvimento socioeconômico, através do incentivo de práticas menos poluentes que contribui para
a promoção da sustentabilidade (BDMG, 2013).
Por meio desses programas, o banco representa uma importante fonte de recursos para
empreendimentos que visam preservar e recuperar o meio ambiente.Pode-se dizer que tais iniciativas
estão em consonância com o planejamento do estado de Minas Gerais, que tem como uma de suas
principais diretrizes o desenvolvimento sustentável do estado, fomentando empreendimentos que
auxiliem na redução dos problemas ambientais atuais.
De maneira geral, observou-se que, no discurso do BDMG, muitas vezes buscou-se afirmar seu
compromisso com o desenvolvimento sustentável, principalmente nas diretrizes da organização, como
sua missão. Busca-se justificar a existência da organização baseada nesse compromisso. Dessa forma,
justifica-se a existência do banco com base nesse preceito, buscando apresentar os benefícios
econômicos, sociais e ambientais gerados por sua atuação.
4.2 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER)
No sítio eletrônico da EMATER, assim como em outros materiais disponibilizados pela
empresa, observou-se que há grande quantidade de conteúdo sobre a sustentabilidade. Segundo a
EMATER (2013), a preocupação com o desenvolvimento sustentável se iniciou em 2003, quando a
organização começou a promover investimentos sociais, ambientais e econômicos com o intuito de
impactar positivamente na vida dos produtores rurais, principalmente no segmento da agricultura
familiar. Esse posicionamento busca conciliar o desenvolvimento econômico e social com a
preservação ambiental, visando à sustentabilidade das atividades agrícolas.
Na declaração da missão da EMATER (2013), de “promover o desenvolvimento sustentável,
por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da
sociedade mineira” observa-se uma preocupação coletivista, com a sociedade como um todo. Já na
declaração da visão da organização, há o predomínio de uma visão individualista, já que se afirma que
a organização almeja “ser reconhecida pela sociedade como a melhor empresa de assistência técnica e
extensão rural na promoção do desenvolvimento sustentável”. A preocupação demonstrada com a
visibilidade e credibilidade da organização no mercado e sociedade nesse trecho caracteriza
preocupações individualistas em detrimento daquelas coletivistas.
Contudo, os aspectos coletivistas são predominantes no discurso da organização. Isso é
evidenciado na apresentação de programas e projetos de auxílio à assistência técnica e extensão rural,
destinados a médios e pequenos produtores rurais que visam à realização de atividades agrícolas com
excelência. Segundo a EMATER (2013), por meio do aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, o
produtor obtém aumento de renda, o que permite melhoria de sua qualidade de vida. A organização
apresenta seu trabalho como participativo, uma vez que o conhecimento oriundo da experiência do
agricultor é valorizado e todos os indivíduos participam da contextualização de cada realidade e fazem
sugestões de acordo com suas necessidades.
Na dimensão econômica, a preocupação com a mudança de perfil do público alvo da empresa,
desde a década de 1970, mostra a busca, na organização, por se adequar às necessidades desse público.
Afirma-se que a organização mudou o foco de seus serviços depois da crise de 1979, onde a frágil
situação econômica reforçou a necessidade de assistência técnica aos pequenos e médios produtores
rurais e para a produção de alimentos básicos (EMATER, 2013), caracterizando preocupações
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coletivistas com o desenvolvimento econômico do estado. Esse posicionamento é reforçado na
apresentação de programas e projetos de assistência técnica e de extensão rural, nos quais os indivíduos
são estimulados a ser mais participativos no processo de aprendizagem, de modo que possam aplicar o
conhecimento construído para produzir com bons retornos econômicos.
A dimensão econômica também está presente nas comunicação da Emater (2013 e 2013), que
visam apresentar informações de mercado e sobre inovações aos produtores. A comunicação é feita por
meio do Informativo Conjuntural, que apresenta notícias sobre certos produtos, comentário econômico,
análise de safras e preços médios de alguns produtos, da Rádio EMATER em Ação, que divulga
semanalmente entrevistas técnicas sobre extensão rural, do programa Organização e Gestão da Pecuária
Bovina em Minas Gerais, que fornece informações como pesquisas em melhoramento genético do
gado.
A organização busca também conciliar a dimensão econômica às dimensões social e ambiental,
como na afirmação de que “cada vez mais a Empresa busca incentivar, por meio de suas ações, o
crescimento econômico com os imperativos de equidade social e respeito aos limites naturais dos
ecossistemas” (EMATER, 2013). A preocupação com a distribuição de renda reflete-se na criação de
programas e projetos que contam com o apoio de prefeituras, governos estadual e federal,
universidades e outras organizações (EMATER,2013).
A promoção do desenvolvimento social, em equilíbrio com o econômico, também é incentivada
por meio de programas que visam auxiliar os agricultores familiares, especialmente aqueles em
condições sociais menos favoráveis. Exemplo dessas ações é o Programa Minas sem Fome, que busca
garantir a boa alimentação e qualidade de vida dos produtores e seus familiares (EMATER, 2013), por
meio dos “projetos de lavouras, apicultura e distribuição de tanques de resfriamento de leite”,
permitindo o acesso a alimentos de qualidade e o aumento da renda dessas famílias pela
comercialização desses alimentos em feiras livres.
O posicionamento da EMATER (2013), de que os ganhos econômicos dos produtores devem
ser condizentes aos seus esforços para o trabalho reforçam essas iniciativas, principalmente as de apoio
à agricultura familiar, resultando em importantes ganhos sociais coletivos, devido à inclusão social e à
formação e qualificação de indivíduos, preparando-os para desempenhar atividades agrícolas
competitivas. Por adotar métodos participativos, incentiva-se o produtor a pensar soluções para os
problemas em situações distintas, em vez levá-lo a agir sistematicamente pela imposição de
conhecimento dos pesquisadores. Com isso, o indivíduo tem possibilidade de expandir sua autonomia,
sua capacidade de geração de renda e sua qualidade de vida.
A dimensão ambiental também está presente em vários locais do discurso da EMATER,
principalmente de modo integrado à dimensão econômica e em uma perspectiva coletivista. Entre os
serviços oferecidos pela organização, destaca-se a assistência técnica voltada a auxiliar o produtor rural
a desenvolver atividades agrícolas que estejam em conformidade com a preservação do meio ambiente.
Para que isso seja possível, a organização mantêm projetos que visam “a recuperação de áreas
degradadas, a conservação do solo e da água, bem como a proteção da flora e da fauna, em sub-bacias
hidrográficas” (EMATER, 2013).
Em seu Relatório Anual, a organização se posiciona da seguinte forma em relação à
sustentabilidade ambiental:
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Preocupada com o ambiente, a Emater-MG desenvolve diversos projetos no Estado,
voltados para a educação, conservação ambiental e socialização de práticas produtivas
que não agridam o ambiente. Com aperfeiçoamento e a preparação de seus
profissionais na questão ambiental, a Emater-MG, além de exercer suas atividades
sempre focada na sustentabilidade, também atua diretamente nas comunidades,
especialmente nas rurais, por meio de ações que promovam o equilíbrio entre o
crescimento econômico e o respeito ao meio ambiente. É preciso harmonizar a
tecnologia de produção rural com as exigências ambientalistas. Não existe produção
sustentável sem a proteção do meio ambiente (EMATER, 2013).

Assim, a organização reforça seu posicionamento de atrelar os interesses econômicos dos
produtores rurais à necessidade de se preservar o meio ambiente, reforçando o posicionamento de
equilibrar essa dimensões. Dentre os projetos executados pela EMATER (2013), destacam-se aqueles
que têm como objetivo despertar no produtor a conscientização ambiental, a fim de que percebam os
impactos globais que a atividade agrícola irregular pode ocasionar. Nesses projetos, o produtor é
incentivado a optar por técnicas que não afetem sua saúde ou prejudique a qualidade de vida, mas sem
descartar os conhecimento prático desses produtores que podem apresentar alternativas viáveis.
Dentre esses projetos, destaca-se o Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que tem
como objetivo reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa, como o dióxido de carbono.
Como incentivo a essa prática, é disponibilizado, ao produtor, uma linha de crédito rural para a
“regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive, recuperação de áreas de
reserva legal, preservação permanente, e o tratamento de dejetos e resíduos entre outros” (EMATER,
2013).
Em seu Guia Financeiro de 2012, a EMATER(2013) reforça importância econômica do
programa ABC por buscar “incentivar o investimento em tecnologias sustentáveis com a adoção de
boas práticas agrícolas e a integração de sistemas produtivos capazes de aumentar a produção[...]”. De
acordo com a organização, dentro desse programa, consta o Sistema Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF), que
é uma estratégia de produção sustentável, que integra atividades agrícolas, pecuárias e
florestais, realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou
rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema,
contemplando a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade
econômica (EMATER, 2013).

Esse projeto incentiva o plantio direto, permitindo o cultivo de produtos sem agrotóxicos e a
certificação de orgânicos (EMATER,2013). Além dos ganhos ambientais e relacionados à saúde, o
produtor aumenta a competitividade de seus produtos, por produzir um alimento natural e distinto da
maioria dos produtos ofertados pelo mercado. Nessa proposta, o produtor poderá utilizar sua
propriedade de forma mais sustentável, uma vez que ao conciliar, por exemplo, a pecuária com algum
tipo de lavoura, terá maior ganho econômico, menor desgaste do solo e menor quantidade de dióxido
de carbono sendo liberada no ar. Ações como essas, além de gerarem ganhos coletivos e individuais,
para o próprio produtor, buscam conciliar as dimensões econômica, social e ambiental da
sustentabilidade.
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Outros programas que contribuem para o desenvolvimento ambientalmente sustentável,
segundo a EMATER (2013) são o Certifica Minas Café, que visa a certificação das propriedades
cafeeiras e a melhoria da qualidade de seu produto; O Minas Sem Fome, que prevê a erradicação da
fome com alimentação segura e nutritiva; o Programa Minas Leite, que busca incentivar a qualificação
gerencial e técnicas dos sistemas de produção pecuária bovina; e o Programa Juventude e Meio
Ambiente, que estimula as redes jovens ambientalistas (EMATER, 2013). Por meio desses programas,
a EMATER busca transmitir a imagem de que é uma organização que considera a sustentabilidade um
aspecto de importância global e a insere em seus diferentes projetos e programas.
4.3 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (EPAMIG)
A EPAMIG apresenta questões ligadas à sustentabilidade em seu discurso em um a perspectiva
predominantemente coletivista, visto que sempre enfatiza o foco na indústria, de maneira geral, e nos
produtores do setor agrícola, como impulsionadores do desenvolvimento social de Minas Gerais. Essa
visão é expressa em sua missão de “apresentar soluções e inovações tecnológicas para o
desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade” (EPAMIG, 2013). Ao
discorre sobre os polos regionais, centros de pesquisa, projetos e programas desenvolvidos na
organização, também atrela tais investimentos ao desenvolvimento sustentável, por meio do auxílio aos
produtores rurais.
Também está presente no discurso da organização a preocupação com as formas pelas quais a
sustentabilidade pode ser medida. Para avaliar o resultado de suas ações que visam promover a
sustentabilidade, a organização faz uso de Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA),
que foram desenvolvidos a partir de parcerias. O ISA busca medir os resultados das ações da EPAMIG
em prol do desenvolvimento sustentável, permitindo o aperfeiçoamento das estratégias de execução de
seus programas e projetos, de modo que as atividades agrícolas contribuam com a preservação do meio
ambiente (EPAMIG, 2013).
Ao tratar das dimensões ligadas à sustentabilidade, o foco central é na econômica, sendo essa
muitas vezes relacionadas à dimensão social. Exemplo dessa centralidade é o Instituo de Laticínios
Cândido (ILCT), que é um centro de pesquisa em laticínios, cujo objetivos é desenvolver técnicas de
melhoramento da produtividade, fornecendo suporte para que o desenvolvimento desse setor seja
sustentável ao mesmo tempo que rentável. Uma das principais preocupação desse instituto é quanto à
regularidade e segurança alimentar na cadeia de laticínios, desde o início do processo da produção
leiteira.
A preocupação central nos aspectos econômicos também é observada em setores específicos
nos quais são desenvolvidos programas da empresa, apontados como promotores da sustentabilidade.
Exemplos disso são o Programa Aquicultura, cujo objetivo é dar suporte à melhoraria da produtividade
de tilápias, por meio de técnicas, estudos genéticos e a qualificação do produtor; o Programa de
Fruticultura, que tem o objetivo de apoiar pesquisas de tecnologias de apoio ao setor de frutas; o de
Programa de Silvicultura, que visa estudar tecnologias e áreas para o plantio florestal nos polos
espalhados no Estado de Minas Gerais; e o Programa Olericultura, cujo objetivo “é o desenvolvimento
sustentável do agronegócio olerícola no estado de Minas Gerais por meio da pesquisa e inovação do
conhecimento técnico científico, da gestão e do processo produtivo da olericultura mineira” EPAMIG
(2013).
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Nesses programas da EPAMIG, busca-se relatar que são realizados estudos sobre as condições
de cada localidade, o que permitiria corrigir falhas e adequar fatores, de modo a proporcionar uma
produção mais qualificada e eficiente. Assim, as produções ganhariam competitividade no mercado e,
consequentemente, melhorariam o rendimento do produtor (EPAMIG, 2013).
Buscando relacionar a dimensão econômica às dimensões social e ambiental da
sustentabilidade, é apresentado, no discurso da EPAMIG (2013),seu Programa de Geração de
Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária, que tem por finalidade “fortalecer a integração das
atividades da EPAMIG ao processo de desenvolvimento econômico e social do estado de Minas
Gerais” e seu Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais, que visa
fazer com que as propriedade rurais sejam estruturas de modo que seja possível o desenvolvimento das
atividades agrárias em conformidade com as normas ambientais sustentáveis. Nesses dois programas,
incentiva-se, primordialmente, que o produtor rural torne suas atividades agrícolas mais eficientes e
lucrativas, enfatizando novamente a dimensão econômica da sustentabilidade, mas em uma perspectiva
individualista.
Outro projeto que busca relacionar as três dimensões da sustentabilidade é o Projeto de
Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais que, segundo a EPAMIG (2013), é
um dos instrumentos utilizados na promoção do desenvolvimento social. Por meio dele, o produtor
rural tem a oportunidade de se qualificar por meio da interação com os pesquisadores e outros
envolvidos, permitindo troca de informações e experiências sobre agricultura. Nesse processo de
qualificação, o produtor rural passa a perceber a importância de regulamentar sua propriedade de
acordo com as normas ambientais vigentes legalmente.
Além disso, com a crescente necessidade de energia no setor agrícola para aumentar sua
produção e expandir suas atividades, foi criado o Programa Agroenergia, que tem por objetivo
promover investimentos na adoção de energias limpas nas atividades agrícolas. Ao pensar em
alternativas de energias renováveis e menos agressivas ao meio ambiente, espera-se contribuir para o
desenvolvimento sustentável do agronegócio, propondo a agricultura como fonte de energia renovável,
por utilizar fatores rurais não poluentes, de modo que a adoção de energia mais limpa amenize os danos
ambientais causados na geração desse recurso (EPAMIG, 2013).
A preocupação ambiental na organização é retomada, com um caráter coletivista, na criação de
programas que desenvolvam tecnologias que não agridam o ambiente ou que busquem por resultados
que reduzam ou eliminem variáveis com efeitos ambientalmente prejudiciais. Também são
desenvolvidos ações de apoio ao manejo de atividades como a aquicultura, olericultura, silvicultura e
laticínios, com a finalidade de auxiliar na otimização do uso de recursos e na produção mais eficiente,
conciliada com a produção ambientalmente sustentável (EPAMIG, 2013).
A EPAMIG busca discutir a dimensão ambiental da sustentabilidade em uma perspectiva
coletivista, buscando apresentar a agricultura como fonte de energia renovável, capaz de trazer
benefícios à sociedade e ao produtor. Contudo, a ênfase econômica dada no tratamento dos seus
projetos e programas, acaba fazendo com que o equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade
não seja abordado de maneira adequada.
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5 Conclusão
A sustentabilidade, em seu sentido original, deve vista de um ponto de vista coletivista,
promovendo o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade como o todo, mas preservando e
conservado o meio ambiente. As organizações, muitas vezes, tem adotado o termo sustentabilidade em
uma perspectiva individualista, predominantemente tratando de sua dimensão econômica e
apresentando objetivos como aumentar a visibilidade, a participação no mercado ou outros similares.
O governo do estado de Minas Gerais, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI), apresenta a sustentabilidade como um de seus objetivos. Contudo, questiona-se nesse artigo,
como as empresas públicas podem inserir a sustentabilidade em seus negócios, atendendo as
necessidades coletivas e contribuindo com esse objetivo estadual?
Os resultados obtidos mostraram que nas organizações públicas nem sempre adotam a
sustentabilidade como norteadora de suas ações, buscando o benefício e bem-estar da sociedade como
um todo. Embora muitos dos discursos tenham se referido à sustentabilidade de uma forma coletivista,
ainda observa-se grande dificuldade de se equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental desse
conceito. Assim, embora se consiga, em alguns momentos, relacionar duas dessas dimensões, ainda não
se observa nos discursos organizacionais um equilíbrio no tratamento de cada uma das três dimensões.
Esse estudo apresenta limitações, pois os dados pesquisados se restringiram ao conteúdo dos
sítios eletrônicos das organizações públicas pesquisadas, que podem executar outras ações que não são
divulgadas nessas fontes de pesquisa. Além disso, o número de empresas selecionadas pode ser
pequeno e não representar de forma ampla todas as empresas públicas do estado de Minas Gerais.
Por outro lado, servirá como fonte de pesquisas futuras, bem como poderá auxiliar as empresas
públicas a refletirem sobre o aspecto coletivista da sustentabilidade, visto que a finalidade dessas
organizações é atender as necessidades da sociedade e promover seu bem-estar.Além disso, é
importante que o planejamento das empresas públicas estejam alinhados ao planejamento do governo
do Estado de Minas Gerais, promovendo a efetividade das ações propostas.
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Resumo: O aumento do disclosure pelas empresas pode incorporar atributos que resultem na minimização da assimetria de
informação, diminuindo o risco oferecido aos financiadores de capital, bem como na melhoria da negociabilidade das ações
no mercado. Este estudo teve como objetivo investigar a relação do disclosure voluntário ambiental com as variáveis de
risco econômico e risco financeiro. Dentro desse contexto, o estudo aborda as práticas de governança corporativa ao
verificar a relação entre as variáveis econômicas e financeiras com a participação dos acionistas minoritários, que
participam com as ações em circulação, e investidores institucionais. A metodologia é um estudo empírico-analítico, com
análise quantitativa de dados, e exploratório. Foram analisadas quarenta empresas no período de 2010 a 2012 que pertencem
e não pertencem ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. Utilizou-se das técnicas estatísticas de correlação de Pearson e
regressão em dados em painel. O resultado indica que há relação entre o disclosure voluntário ambiental e os indicadores de
risco econômico com o custo de capital e há uma relação entre as empresas que pertencem ao ISE e o disclosure voluntário
ambiental.
Palavras-chave: disclosure ambiental; risco econômico; risco financeiro.

Abstract: The increased disclosure by companies can incorporate attributes that result in the minimization of information
asymmetry, reducing the risk of capital offered to lenders, as well as in improving the marketability of the shares in the
market. This study aimed to investigate the relationship between voluntary disclosure of environmental variables with the
economic risk and financial risk. Within this context, the study addresses the corporate governance practices to verify the
relationship between the economic and financial variables with the participation of minority shareholders participating in
the outstanding shares and institutional investors. The methodology is an empirical-analytic and quantitative data analysis
and exploration in which forty companies were analyzed in the period from 2010 to 2012 belonging and not belonging to
the Corporate Sustainability Index. We used the statistical technique of Pearson correlation and regression in panel data.
The result indicates that there is a relationship between voluntary disclosure and environmental indicators of economic risk
with cost of capital and there is a relationship between the companies that belong to the ISE and voluntary disclosure
environment.
Key-words: environmental disclosure; economic risk; financial risk.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. INTRODUÇÃO
A evolução das entidades ao longo do tempo evidenciou uma preocupação centrada na eficácia
e eficiência dos sistemas produtivos. Mas recentemente essa visão revelou-se insatisfatória, ficando
evidente que o contexto de atuação das empresas a cada dia torna-se mais complexo e o processo
decisório sofre restrições cada vez mais severas. Um dos componentes importantes dessa reviravolta
nos modos de pensar e agir foi o crescimento da consciência ecológica na sociedade, nos governos e
nas próprias empresas (TINOCO E ROBLES 2006).
Dentro desse contexto, Dowell, Hart, Yeung (2000) fazem uma análise entre as empresa
multinacionais (EMN) para verificar se um rigoroso padrão corporativo ambiental global representa um
diferencial competitivo ou de responsabilidade social para os que investem em mercados emergentes e
em desenvolvimento. Eles analisaram os padrões ambientais globais de uma amostra de multinacionais
norte-americanas em relação ao seu desempenho no mercado de ações.
A escolha de estratégias e a definição de políticas de gestão de risco que permitam às
organizações desenvolverem as competências necessárias para atuarem nesse novo ambiente destaca-se
como um ponto fundamental. Essa constatação é corroborada por pesquisas que demonstram o
aproveitamento insuficiente das vantagens locais por difusão maciça de práticas da matriz para as
subsidiárias (CORTEZ 2010), bem como a ampliação do comprometimento e o impacto positivo na
performance quando são estabelecidas políticas globalizadas que favoreçam a redução do custo de
capital favorecendo assim a gestão do risco ambiental (SHARFMAN E FERNANDO 2008).
Dentro desse contexto, buscando a compreensão da gestão de risco ambiental propõe-se o
seguinte problema: qual a relação entre o disclosure voluntário ambiental e o risco econômico e
financeiro no mercado de capitais brasileiro? O objetivo é verificar a relação entre o disclosure
voluntário ambiental apresentado pelas empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa e o risco
econômico-financeiro.
A relevância da pesquisa encontra-se na análise das características subjacentes aos fenômenos
da assimetria informacional, governança corporativa em empresas brasileiras, além da comparação com
estudos anteriores elaborados em países desenvolvidos, bem como contribuir com o debate da
disciplina no Brasil com estudos desenvolvidos sobre o tema.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Conceitos de contabilidade ambiental e práticas sobre as preocupações sociais começaram a
ganhar mais expressão na década de 1970 nos EUA e Europa. Entretanto, o foco nos relatórios de
sustentabilidade e novas orientações sobre as responsabilidades sociais, que devem pautar os
administradores em suas decisões corporativas e rotinas de reporte, começou a tornar-se mais efetivo
com as parcerias para um novo modelo de gestão das empresas a partir de 2000.
Para Assaf Neto (2010) esta relação de responsabilidade social exigida na moderna gestão das
empresas é estudada no que se convencionou chamar de Teoria dos Stakeholders, que propõe que, com
o objetivo de maximizar a riqueza dos acionistas, as empresas devem também se preocupar com os
diversos grupos que participam de suas operações.
O fato é que dentro dessas necessidades de adaptação às novas exigências de mercado, as
organizações começaram a desenvolver modelos baseados em perspectivas financeiras e não
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financeiras, bem como outros mecanismos de monitoramento operacionais e não operacionais, como a
gestão estratégica, gestão da qualidade, auditoria interna e outros dispositivos que pudessem minimizar
o risco dos negócios.
Por outro lado, informações sócio econômicas e ambientais divulgadas por empresas de forma
qualitativas e quantitativas demonstra uma preocupação global entre parceiros, stakeholders internos e
externos, com o meio ambiente e a sociedade em geral. A divulgação é geralmente feita através de
relatórios sociais ou de relatórios de sustentabilidade, mas não há consenso sobre o modelo perfeito e
conteúdo a serem relatados. (OLIVEIRA, DE LUCA, PONTES e PONTES JUNIOR 2009).
Contudo, verificam-se os efeitos das melhores práticas de gestão da qualidade, gestão da cadeia
de suprimentos e gestão ambiental que permitem as empresas ao mesmo tempo proteger o meio
ambiente e reduzir custos, proporcionando assim uma melhor gestão operacional gerando perspectivas
favoráveis para os stakeholders (CORBETT e KLASSEN 2006, BUYSSE e VERBEKE 2006).
De acordo com Oliveira, De Luca, Pontes e Pontes Junior (2009) o crescente reconhecimento da
responsabilidade social das empresas (RSE) no mundo todo, evidencia que os relatórios sociais e de
sustentabilidade vem ganhando importância. Os modelos utilizados para divulgação variam entre os
países, apesar de existir diferenças nas suas apresentações é cada vez mais frequente. Assim, alguns
modelos priorizam o meio ambiente enquanto outros destacam questões de trabalho, ou outras
informações que consideram relevantes. A maioria das empresas brasileiras usa o relatório
desenvolvido pelo Instituto de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). Em outros países, há uma
variedade de modelos disponíveis, O mais popular, é o desenvolvido pela Global Reporting Initiative
(GRI). Além disso, a ONU lançou um guia em 2008, recomendando a divulgação anual de indicadores
específicos de responsabilidade social corporativa.
Além disso, várias pesquisas vem sendo desenvolvida com ênfase em sustentabilidade, gestão
de risco ambiental e vantagens competitivas, que contemplam os impactos da divulgação dos relatórios
sobre os fatores econômicos, financeiros e estratégicos nas organizações (BARNEY 1991, DOWELL,
HART, YEUNG 2000, SHARFMAN E FERNANDO 2008).
Contudo, no contexto das organizações várias pesquisas foram desenvolvidas com foco em
compliance com objetivo de analisar e caracterizar o cumprimento das normas e regulamentos
ambientais e verificar como os investimentos socialmente responsáveis se inter-relacionam com a
gestão do risco e criação do valor para o acionista, (BANSAL e ROTH 2000, KROES, RENNEBOOG,
HORST e ZHANG 2008, MONTIEL, HUSTED e CHRISTMAN 2011).
Segundo Mussoi e Bellen (2010) a cada ano as empresas tem apresentando mais informações
ambientais em seus relatórios anuais, principalmente com a finalidade de marketing das organizações.
As informações ambientais são apresentadas voluntariamente, as empresas procuram apresentar os
pontos positivos das práticas ambientais com destaques na evidenciação.
Silva et al (2009) analisou as empresas que compõe o índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da Bovespa para verificar a evidenciação das informações ambientais. Este estudo utilizou como
referência o modelo do Instituto Ethos, e concluiu que apenas 12% das informações foram
evidenciadas.
Rosa et al (2010) construiu um modelo de multicritério de evidenciação ambiental dos aspectos
financeiros, utilizou parâmetros da ISAR/UNCTDA da Organização das Nações Unidas, do Instituto
dos Auditores Independentes (IBRACON) e das Norma Brasileira de Contabilidade (NBCT) 15. Neste
modelo os autores identificaram aspectos que devem ser evidenciados, com relação a informações
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contábeis e destaca os ativos e passivos ambientais, resultado ambiental e faz uma relação se o que é
evidenciado apresenta informação legal, sistêmica e tratamento contábil.
Procurando identificar as justificativas para iniciativas ambientais nas empresas brasileiras
líderes na evidenciação de relatórios de sustentabilidade, Cardoso e Lemme (2011), perceberam pouca
associação das ações ambientais com as estratégias corporativas. O estudo foi realizado em 31
organizações e verificou que o setor elétrico foi o que mais evidenciou as questões ambientais com as
variáveis financeiras.
Contudo, verifica-se que as empresas brasileiras não têm a obrigação legal de divulgar
informações de natureza ambiental em seus relatórios anuais. Entretanto, existe evidência de que a
divulgação voluntária sofisticada tanto de relatórios financeiros como de relatórios não financeiros tem
efeito na percepção dos investidores no mercado de capitais.
Diamond e Verrecchia (1991), Botosan e Plumllee (2002) em seus estudos demonstram que há
um redução da assimetria de informação dos relatórios financeiros ao examinar a relação entre o
disclusure voluntário e o custo de capital dos EUA.
Dentro desse contexto, Sharfman e Fernando (2008) ao abordarem os efeitos da divulgação dos
relatórios ambientais, afirma que, a empresa ao adquirir níveis mais altos de alavancagem, podem
resultar numa redução dos custos de capital global, devido a uma redução na percepção do grau de
risco de seus fluxos de caixa (gestão de risco ambiental) que podem ser diferenciadas tanto
conceitualmente e empiricamente a partir de um aumento do fluxo de caixa com maiores receitas e
custos reduzidos devido à eficiência dos recursos através de uma melhor desempenho ambiental.
Contudo, Vellani, Albuquerque e Chaves (2009), fizeram uma tentativa para mensurar a relação
entre o valor de mercado das empresas que compõe o ISE e a divulgação voluntária de indicadores de
sustentabilidade das empresas. Em seu achado, verificou que apenas o bottom line econômico da
sustentabilidade empresarial é capaz de explicar o valor de mercado.
Fernandes (2005) verificou a relação entre o disclosure voluntário ambiental e o custo de capital
de terceiros das empresas listadas na BM&FBovespa no período de 2006 a 2010. Em seus achados,
evidenciou que o disclosure ambiental não afeta o custo de capital de terceiros no mercado brasileiro,
sejam as informações ambientais positivas ou negativas, ou seja, as informações ambientais divulgadas
pelas empresas brasileiras não tem influência na percepção do risco econômico das empresas,
contrariando os estudos abordados na literatura internacional.
Por outro lado, as mudanças ambientais mais influentes e suas consequências para o futuro da
humanidade, oferecem o cenário ideal para estudar as vantagens competitivas, gestão de risco e a sua
relação com o disclosure voluntário dos relatórios não financeiro para promover importante orientação,
para os gestores sobre efeitos específicos ao combiná-la com o risco do negócio ou dos investimentos.
a.

Gestão de Risco
A gestão estratégica do risco compreende os fatores na qual as pessoas e entidades avessas ao
risco devem expor-se por acreditarem que são capazes de explorarem para vantagens próprias e assim
gerar valor.
Geralmente se afirma que para obter mais rentabilidade é preciso assumir mais risco. Uma
medida de risco para os investimentos em ações ou qualquer instrumento financeiro é a volatilidade
(FERNANDEZ, 2000, P. 42).
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A maioria das pesquisas que traduzem o impacto das atividades sociais e meio ambiente em
termos financeiros e econômicos foi baseada numa idéia de que o investimento em gestão estratégica
ambiental resultar na eficiência dos recursos (BANSAL E ROTH, 2000)
Contudo, Sharfman e Fernando (2008) a partir de um exaustivo estudo sobre o tema os autores
coletam as evidências que os investidores e analistas utilizam para verificar as melhoras pontuais dos
fatores de risco ambientais quando a tomada de decisões de investimento e recomendações, considerou
que para melhorar a rígida exposição a gestão do risco ambiental as empresas podem reduzir seu custo
de capital.
Dentro desse contexto, Dowell, Hart, Yeung (2000) faz uma análise entre as empresa
multinacionais (EMN) para verificar se um rigoroso padrão corporativo ambiental global representa um
diferencial competitivo ou responsabilidade social dos que investem em mercados emergentes e em
desenvolvimento. Analisando os padrões ambientais globais de uma amostra de empresas norteamericanas multinacionais em relação ao seu desempenho no mercado de ações. De acordo com os
autores, o estudo das práticas de mercado e o impacto ambiental das EMN em um contexto global é
importante pelas diversidades de regulamentos ambientais entre os países desenvolvidos e países onde
as normas reguladoras são menos rigorosas.
Corroborando com o estudo das práticas ambientais e desempenho econômico das EMN ao
redor do mundo e sua aplicação entre os países de normas rígidas, com os de normas e regulamentos
menos rígidos, Cortez (2010) descreve sua pesquisa através de um estudo de caso na empresa Toyota
Motor Corporation (TMC) do Japão. O estudo de caso aborda os relatórios anuais de sustentabilidade
da TMC no período de 1998-2009, o objetivos do trabalho foi: (a) descrever o relatório Toyota de
contabilidade ambiental no contexto das orientações prescritas no Japão, (b) relacionar os custos
ambientais para efeitos econômicos, e (c) relacionar os custos ambientais e financeiros da empresa com
o desempenho, (CORTEZ 2010).
De acordo Bansal e Roth (2000) a maioria das pesquisas que traduzem o impacto das atividades
sociais e meio ambiente em termos financeiros e econômicos foi baseada numa ideia de que o
investimento em gestão estratégica ambiental resultar na eficiência dos recursos.
b.

Custo de capital
Pode-se afirmar que o custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa deve obter sobre seus
projetos de investimento para manter seu valor de mercado.
Dentro desse contexto Sharfman e Fernando (2008) afirmam que custo de capital da empresa é
um importante determinante de sua valorização por duas razões. Em primeiro lugar, o custo de capital é
a taxa de retorno esperada exigidos pelos investidores de uma empresa, quanto maior a taxa de retorno
exigida mais caro é para uma empresa se financiar. Em segundo lugar, o custo de capital é a taxa que
investidores usam para descontar os fluxos de caixa futuros de uma empresa. Quanto maior o custo de
capital, menor o valor presente dos fluxos de caixa da empresa no futuro.
Para Carmona (2009) a estrutura de capital indica como o capital total da empresa está
distribuído, isto é, quanto foi oriundo de financiamento (capital de terceiros) e quanto é representado
pelo patrimônio (capital próprio).
De um modo geral, as empresas ou são financiados através de dívida ou capital próprio. Dívida
pode ocorrer a partir de fontes de capital privado (por exemplo, bancos) ou de fontes públicas (os
mercados de dívida). Nesse caso, o custo da dívida é a aplicável taxa de juros. O custo de capital
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próprio é o retorno dos investidores em ações e são relativos aos fluxos de caixa futuro esperados.
(SHARFMAN E FERNANDO 2008)
Contudo, normalmente as empresa pode financiar-se com as duas dívidas a de capital de terceiros
e capital próprio, o custo de capital global da empresa é dada pela média ponderada do custo de dívida
e capital social, que passou a ser conhecido como o custo médio ponderado de capital.
Para Carmona (2009) o custo médio ponderado de capital (WACC/CMPC) procura refletir o
custo médio futuro de todas as fontes de capital de longo prazo. E encontrado fazendo a ponderação
entre a participação de cada fonte e seu respectivo custo.
Para Assaf Neto (2010) uma metodologia bastante utilizada no Brasil ao se estimar o custo de
capital próprio é buscar uma referência das informações demandadas pelo método do CAPM em outros
mercados financeiros desenvolvidos, em geral é adotado como benchmarking o mercado acionário
norte-americano.
Níveis elevados de desempenho e informações em relatórios ambientais devem ser visto como
gestão de risco ambiental por várias razões. No mais baixo nível, as empresas fazem investimentos
estratégicos que reduz as emissões e poluições que mitigam o risco de litígio, quer de órgãos
reguladores, quer de órgãos não governamentais, com isso reduz tanto o risco imediato de perigo como
riscos futuros, ao reduzir os números potenciais requerentes sobre suas rendas através de multa e outros
encargos que reduzem os recursos da organização que podem ser direcionados estrategicamente para
dividendos aos acionistas, pagamento de dívida, investimentos internos, ou aquisições. (SHARFMAN
E FERNANDO, 2008).
Cada uma dessas atividades podem ser recompensada pelo mercado em termos de redução do
custo de capital de terceiros e capital próprio.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com o problema e o objetivo esta pesquisa se caracteriza como um estudo empíricoanalítico, isso porque se investiga as relações entre as variáveis, os procedimentos de coleta, tratamento
e análise de dados quantitativos. É de natureza descritiva por ter como finalidade descrever
características de determinada população e exploratória por tentar identificar os fatores que determinam
a ocorrência de um determinado fenômeno.
Este trabalho será desenvolvido a partir de uma pesquisa, caracterizada como um esforço
cuidadoso para a descoberta de novas informações ou relações sobre as divulgações voluntárias
ambientais, risco econômico, risco financeiro e a percepção dos investidores no mercado de capital no
Brasil para a verificação e ampliação do conhecimento existente sobre este tema ao redor do mundo.
Utilizou-se também das seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, análise de
conteúdo e procedimentos estatísticos.
Na pesquisa foram selecionadas de modo intencional e não probabilístico as empresas de vários
setores da economia brasileira com ações listadas na BM&FBOVESPA, por terem participação no
índice de sustentabilidade empresarial (ISE) ou que divulguem de forma voluntária as informações
sobre meio ambiente no período de 2010 a 2012. A amostra é composta por 20 empresas que tem
participação no ISE e 20 que não participam do índice no ano de 2012. Diante desses parâmetros, a
amostra pesquisada compreendeu as empresas, apresentadas no Quadro 1.
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Empresas ISE
AES Tiete, Anhanguera, Braskem, BRF Foods, CCR,
CEMIG, COPASA, COPEL, Duratex, EcoRodovias,
Eletrobrás, Even, Fibria, Gerdau Met., Light, Natura,
SABESP, Suzano Papel, TIM Part, Vale

Empresas não ISE
Arezzo, Cia Hering, Cosan, Eternit, Fer Heringer, Fleury,
Gafisa, JBS, JSL, Marfrig, Minerva, OI, Petrobras, Souza
Cruz, Tecnisa, Telef Brasil, Trans. Paulista, Usiminas, VAgro e Weg

Fonte: dados da pesquisa (2013)
Quadro 1 - Amostra

Para análise dos dados foi elaborado um constructo adaptado ao estudo de Sharfman e Fernando
(2008), na qual os pesquisadores em seus achados evidenciam a relação do risco ambiental com a
performance econômica e financeira no mercado de capital dos EUA.
Dentro desse contexto, para apresentação dos resultados e real consenso utilizou-se o
relacionamento entre a performance da informação da gestão ambiental através do disclosure
voluntário ambiental, risco econômico e risco financeiro. Nesse estudo o impacto econômico com base
na média ponderada de capital, custo de capital de terceiros, custo de capital próprio e o beta da ação
são considerados como variáveis de risco econômico. O impacto financeiro com base na alavancagem
financeira que é denominado nesse estudo como a razão entre o retorno do investimento e retorno do
patrimônio líquido é considerado como variável de risco financeiro empresarial (ASSAF NETO 2010).
Além disso, serão abordadas as variáveis de controle valor de mercado da empresa, participação de
outros acionistas ou ações em circulação (free float) e os investidores institucionais.
A amostra foi coletada nos websites das empresas, Comissão de Valores Mobiliários CVM,
análise fundamentalista “com dinheiro” e no banco de dados do Economática®. A seleção das empresas
do estudo foram as empresas que compõe o ISE e as elegíveis a entrarem no ISE, foram excluídas as
instituições financeira, as empresas com informações incompletas e empresas que não apresentavam
disclousure voluntária sobre a gestão ambiental.
A relação entre as variáveis gestão ambiental, risco econômico e risco financeiro, tamanho e
participação de investidores na estrutura de capital foram testadas em quatro hipóteses no período de
2010 a 2012 e no final apresentadas em dados em painel.
Para a determinação das ações ecológicas ambientais foi utilizada a planilha eletrônica Excel,
utilizando-se da metodologia desenvolvida por (VELLANI, ALBUQUERQUE e CHAVES 2009), no
qual procederam-se o cálculo da variável disclousure voluntário ambiental.
Foram utilizados indicadores de risco econômico, risco financeiro e propriedade, relacionados a
estrutura de capital, risco sistemático, alavancagem financeira e controle de capital. Conforme Quadro
2
Risco econômico
Kd
Ke
Wacc
Beta

Indicador
Custo da divida
Custo de capital próprio
Custo médio ponderado de capital
Risco sistemático

Risco Financeiro

Indicador

Alavancagem financeira

ROA / ROE
Premissas

Propriedade
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Investidores Institucionais

Investidores que são gerenciados por profissionais de mercado

Outros investidores

Ações que se encontra em circulação (free float), indica a composição de
acionistas pulverizado ou disperso, apresenta grande poder de voto em
assembleias

Fonte: Assaf Neto (2010)
Quadro 2 – Riscos e métricas

Contudo, a uma preocupação quanto à os vieses que poderão influenciar nos resultados levando
em consideração a metodologia utilizada no Brasil ao se estimar o custo médio ponderado de capital
(wacc), com isso é preciso buscar uma referência das informações demandadas pelo método do CAPM
em outros mercados financeiros desenvolvidos, em geral é adotado como benchmarking o mercado
acionário norte-americano. Para estimação do capital próprio e beta pelo CAPM, e tendo referência
empresas do mesmo setor e escopo semelhante identificadas na economia dos EUA, (ASSAF NETO
2010). Espera-se que os indicadores de risco econômico e risco financeiro calculado a partir das
informações coletadas na base de dados Economática® seja consistente com a teoria.
Para a análise dos dados, diversos procedimentos estatísticos foram realizados os teste de
normalidade dos dados através do teste Kolmogorov-Smirnov e o teste dos mínimos quadrados e Dubin
Watson. A análise dos dados foi efetuada com o uso dos softwares estatístico SPSS®for Windows e
EViews.
4. HIPÓTESE DO ESTUDO
O estudo utilizou quatro hipóteses baseada na literatura. Neste estudo empírico procurou
identificar a relação entre o nível de disclosore voluntária ambiental e as variáveis de risco econômico e
financeiro no mercado de capitais brasileiro. Espera-se que o aumento do disclosure pelas empresas
resulte na minimização da assimetria de informação, diminuindo o risco oferecido aos financiadores da
empresa, bem como na melhoria da negociabilidade das ações no mercado, ou seja, a relação entre as
variáveis de gestão de risco ambiental e custo médio ponderado de capital, custo de capital próprio,
custo da dívida e o risco sistêmico através do beta. O estudo levanta a hipótese positiva entre as
medidas de eficácia do capital e os indicadores de alavancagem financeira, controle pulverizado e
participação de investidores sofisticados (institucionais).
H1: Há relação entre o disclosure voluntário ambiental e as variáveis de risco econômico.
Espera-se que quanto mais informações as empresas divulguem maior será a incorporação nos
resultados, níveis elevados de disclousure voluntário em relatórios ambientais devem ser visto como
gestão de risco ambiental, estudos anteriores analisaram a influência das evidenciações com o custo de
capitais (SHARFMAN e FERNANDO 2008), (BATOSAN 1997), (BATOSAN e PLUMLEE 2002),
(DIAMOND e VERRECCHIA 1991), (SILVA et. al 2009), (FENANDES 2011).
H2 Há relação entre disclosure voluntário ambiental e a variável risco financeiro.
Empresas com maior rentabilidade tendem a divulgar mais informações ambientais que as
empresas com menor rentabilidade (ROVER et. al. 2012), espera-se que empresas com maior
rentabilidade passem a ser mais arrojadas e passem a aumentar o nível do risco financeiro.
H3 Há relação entre as empresas pertencentes ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e
as variáveis de risco econômico e financeiro.
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Espera-se que as empresas que pertencem ao ISE tenham relação com as variáveis de
sustentabilidade sobre três perspectivas, econômica, social e ambiental com isso tendem a possuírem
um nível de disclosure voluntario ambiental. Utilizou-se uma variável dicotômica, com valor igual a 1
caso participe do ISE no período de 2010 a 2012 e 0 caso não participe.
As variáveis de controle procuram evidências com foco nos princípios de governança
corporativa como responsabilidade, equidade, e transparência intuitivamente levam a redução do custo
de capital, ou seja, para participarem do mercado de empresas com governança corporativa as
companhias são obrigadas a manterem uma porcentagem de ações em circulação (free float), com isso
obtêm uma maior aproximação de investidores sofisticados levando a um menor custo de captação de
recursos no mercado financeiro, bem como as empresas grandes tendem a serem mais reguladas pela
sociedade sendo visíveis as melhorias das reputações aos olhos públicos.
5. ANALISE DOS RESULTADOS
Os dados estão distribuídos entre as cento e vinte observações das quarenta empresas estudadas
na amostra no período de três anos. Inicialmente foi realizado o teste de normalidade dados
Kolmogorov-Smirnov, análise descritiva, correlação de Pearson e regressão em corte transversal,
temporal e análise em dados em painel, os resultados da estatística descritiva são apresentados na tabela
1:
Tabela 1 Analise descritiva

Fonte dados da pesquisa

Na análise descritiva de todas as variáveis incluídas na investigação observa-se que a amostra
estudada é diversificada e apresenta variações entre os setores, a média da variável custo ponderado de
capital aumentou de 14,36% em 2010 para 16,63% em 2012, enquanto que os custos de capitais
próprio e de terceiros mantiveram estáveis, a variável beta diminuiu de 0,83 para 0,79 que indica que as
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empresas do estudo variam abaixo da carteira de mercado indicando um baixo risco de mercado, a
alavancagem financeira aumentou de 1,75 para 1,93 indicando um razoável aumento no risco
financeiro, quanto a média de ações em circulação com participação de acionistas minoritários houve
uma diminuição de 42,16 para 40,82. Entretanto é uma representação significativa na participação das
empresas estudada nos níveis de governança corporativa que exige o mínimo de 25% de ações em
circulação (free float) para o Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2, quanto a participação de investidores
institucionais apresentou aumento de 3,68 para 4,24, demonstrando uma tímida participação da
poupança brasileira nos investimentos em renda variável, quanto ao tamanho da empresas considerando
o valor de mercado verifica-se que houve uma redução no valor de 10%, enquanto a maior empresa
reduziu em 49% o seu valor de mercado, que representa uma redução monetária no total de 125 bilhões
de reais.
Contudo, a variável disclousure voluntário ambiental aumentou de 42% em 2010 para 48% em
2012, a variável Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) demonstra que as variáveis estudadas em
2010 tem uma participação de 35% e 50% em 2012 sendo que 50% não pertencem ao ISE.
A tabela 2 apresenta a relação entre as variáveis de risco econômico com o disclosure voluntário
ambiental, inicialmente observa-se que não há relação significativa com as variáveis de risco
econômico e financeiro, estudos anteriores (LIMA et al 2009) e (FERNANDES 2011) que estudaram a
relação do disclosure voluntário ambiental com o custo de capital de terceiros confirma os achados.
Contudo, com uma investigação mais profunda e verificou a relação das variáveis de risco econômico e
financeiro com o ISE. Os achados confirmam uma relação de 16% no nível de significância de 10%
com as variáveis de risco econômico a variável beta tem uma relação negativa com o custo médio
ponderado de capital com uma relação de – 39% no nível de significância de 1%, já o custo de capital
próprio 59% e o custo de capital de terceiros 57% todos no nível de 1% de significância, esse achado é
importante, tendo em vista que a variável ISE apresenta relação positiva de 26% no nível de
significância de 1% com a variável disclosure voluntaria ambiental.
Tabela 2 Correlação de Pearson
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Fonte: dados da pesquisa (2013)

Há relação negativa entre o custo médio ponderado de capital e os investidores institucionais
com -26% no nível de significância de 1%. Dentro desse contexto o estudo demonstra que os
investidores institucionais procuram investimento que possuem menor custo de capital. Quanto ao
tamanho da empresa tendo como Proxy o valor de mercado da empresa no final de cada ano
investigado, há relação entre o disclosure voluntário ambiental com 31% no nível de significância de
1%, bem como 19% com ISE no nível de significância 5%, a variável valor de mercado possui relação
negativa com o custo de capital de terceiros de -18% no nível de significância de 5%. indicando que as
maiores empresas desta amostra tem menor custo da dívida proporcionando menor risco econômico, as
variáveis dos principais acionistas com foco na participação de outros investidores não controladores e
investidores institucionais com disclosure voluntário ambiental, achados de Sharfman e Fernando
(2008) apontam que as empresas ao apresentarem-se no mercado com maior transparência passam a
obter o benefício de redução do risco econômico e financeiro e maior aceitação de investidores
sofisticados. Observa-se que a variável disclosure voluntário ambiental apresenta relação positiva de
24% com investidores institucionais no nível de significância de 1%, enquanto com o ISE 22% no nível
de significância de 5% esse achado é importante e confirma os achados de Sharfman e Fernando
(2008).
6. ANALISE DADOS EM PAINEL
Para Gujarati (2006) ao combinar séries temporais com dados em corte transversal, os dados em
painel proporcionam dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade entre as
variáveis, mais grau de liberdade e mais eficiência, na tabela 3 os dados combinados são apresentados
para poder enriquecer a análise empírica.
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Contudo, ao estimar o modelo para verificar a relação entre o disclosure ambiental e as
variáveis de risco econômico e financeiro, inicialmente observamos que a variável alavancagem
financeira, Ke custo de capital próprio, outros investidores e o beta apresentaram um valor p ≥ 0,05,
com isso foram excluída do modelo. Portanto, pode–se escrever a equação da seguinte forma.
Discamb = β0 + β1 waccit + β2Instinvit + β3 log_valmercit + β4 ise it + uit
Onde:
Discamb it = disclosure ambiental para empresa i no ano t
Kd it = custo de capital de terceiros para empresa i no ano t
Instinv it = investidores institucionais para empresa i no ano t
Log_valmerc it = logaritmo natural da representação do tamanho da empresa para empresa i no
ano t
ISE it = variável dummy 1 empresas que participam o ISE e 0 empresas que não participam para
empresa i no ano t
uit = error
Tabela 3 dados em painel

Fonte: dados da pesquisa (2013)

Diante dos resultados encontrados aceita-se as hipóteses nulas (H1) há relação positiva entre a
variável disclosure voluntário ambiental e a variável econômica custo de capital de terceiros. (H3) há
relação entre a variável disclosure voluntário ambiental e as empresa que participam do ISE. Rejeita-se
a hipótese nula (H2), a hipótese alternativa é que não há relação entre a variável disclosure voluntário
ambiental e risco financeiro. Esse achados são importante tendo em vista que estudos de Fernandes
(2005) evidenciou que o disclosure ambiental não afeta o custo de capital de terceiros das empresas
listadas na BM&FBovespa no período de 2006 a 2010. Quanto as variáveis de controle o estudo
apresenta p ≤ 0,05 para a variável valor de mercado das empresas o que indica uma relação positiva
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entre o disclosure ambiental os achados de Vellani, Albuquerque e Chaves (2009) não encontraram
relação entre valor de mercado com a variável disclosure ambiental, verificou que apenas o bottom line
econômico da sustentabilidade empresarial é capaz de explicar o valor de mercado. Quanto a variável
investidores institucionais apresentou uma relação positiva demostrando a participação de investidores
sofisticados nas empresas que possuem disclosure voluntário ambiental.
7. CONSIDERAÇÃO FINAIS
8.
Este estudo teve como objetivo investigar a influência do disclosure voluntário ambiental com
as variáveis de risco econômico e risco financeiro bem como fazer uma relação com a governança
corporativa, a relação com os acionistas minoritários que participam com as ações em circulação e
investidores institucionais. Estudos anteriores abordado nesta pesquisa apontam que o aumento do
disclosure pelas empresas resulte na minimização da assimetria de informação, diminuindo o risco
oferecido aos financiadores da empresa, bem como na melhoria da negociabilidade das ações no
mercado.
Os achados deste estudo demonstram que as empresas que praticam o disclosure voluntário
ambiental e possuem participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE tem relação com o
risco econômico, ou seja quanto maior a evidenciação dos relatórios ambientais e de sustentabilidade
menor o custo de capital de terceiros. Verifica-se também relação positiva com as variáveis
investidores institucionais e tamanho da empresa, esse achado demonstra que as grandes empresas que
praticam o disclosure ambiental bem como os investidores sofisticados e analistas de mercado
participam desse contexto de responsabilidade ambiental.
No entanto, não encontra-se relação com a variável risco financeiro o que poderia ser
explorado em estudos futuros com outras empresas que participem dos níveis de governança
corporativa ou não no mercado acionário brasileiro de forma que venha contribuir com o debate do
estudo da performance do risco para os investidores em renda variável.
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Resumo: A atividade turística gera impactos que podem ser positivos ou negativos na comunidade autóctone em que esta
for realizada. Para que o turismo possa ser capaz de fomentar positivamente uma região é preciso que haja o engajamento
dos atores envolvidos: esfera pública, privada, comunidade local, terceiro setor, entre outros. Tal envolvimento deve ser
capaz de orientar o desenvolvimento da atividade de forma mais sustentável possível. Diante das necessidades apontadas,
começa a se desenvolver o segmento de turismo de base comunitária. O presente trabalho tem por principal objetivo
diagnosticar as principais vantagens e desvantagens do projeto de Turismo de Base Comunitária de Porto Alegre –
Caminhos Rurais, bem como identificar sua forma de constituição e condução atual. Para tanto, entrevistas com os
diferentes atores locais foram realizadas, bem como com os gestores do projeto (Associação Porto Alegre Rural),
possibilitando uma triangulação dos dados para o devido aprofundamento que o estudo de caso exige. Os principais
resultados apontam vantagens ao desenvolvimento sustentável da comunidade local obtidas após a implantação do projeto.
Palavras-chave: Turismo de base comunitária. Sustentabilidade. Caminhos Rurais.
Abstract: The tourism industry generates impacts that can be positive or negative in indigenous community in which it is
done. For tourism to be able to positively stimulate a region there must be stakeholders engagement: public sphere, private,
local community, third sector, among others. Such involvement should be able to guide the development of the activity in
the most possible sustainable way. Given these needs, the segment of community-based tourism begins to develop. This
paper has as main objective to diagnose the main advantages and disadvantages of the project Community-Based Tourism
in Caminhos Rurais de Porto Alegre and identify its current form of incorporation and conduction. Therefore, interviews
with different local stakeholders were held, as well as project managers (Rural Association Porto Alegre), enabling a
triangulation of data due to the deepening of the case study requires. The main results show advantages for sustainable
development of the local community obtained after the implementation of the project.
Keywords: Community-based tourism. Sustainability. Caminhos Rurais de Porto Alegre.
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1 INTRODUÇÃO
O turismo é um dos setores da economia que mais cresce e de forma mais rápida em todo o
mundo. Conforme dados da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2012), o turismo receptivo é um
dos principais setores do comércio mundial, sendo que suas divisas - incluindo o transporte de
passageiros - equivalem a U$3.400 milhões de dólares ao dia em média. Em escala mundial, do ponto
de vista da exportação, o turismo está em quarto lugar no ranking, apenas atrás dos combustíveis,
produtos químicos e produtos alimentícios.
O Brasil é um dos mercados emissores do turismo que mais apresentou crescimento em todo o
mundo, passando para a terceira posição nas Américas, com incremento de 30% dos gastos (OMT,
2012). A multiplicação da atividade turística em termos globais e a mensuração do número de pessoas
que viajam são indicadores que explicam a propulsão do turismo dentro da economia global.
A atividade turística proporciona vantagens relacionadas a empregos e renda se desenvolvida de
forma responsável e bem planejada. Segundo Cooper, Hall e Trigo (2011), o turismo enquanto
fenômeno é um agente cultural de mudanças, em diversos níveis, como o ambiental. Contudo, ao
mesmo tempo em que pode trazer desenvolvimento social e local, pode gerar impactos ambientais e
socioculturais irreversíveis. Desta forma, na intenção de fomentar um segmento de turismo que atue de
forma mais sustentável e que possibilite desenvolvimento local, surge o turismo de base comunitária
(TBC). Turismo esse que se diferencia do fenômeno tradicional, chamado de massa, por ocorrer em
pequenas comunidades e se preocupar com a preservação do meio ambiente e das culturas tradicionais,
sem incorrer em espetacularização, mas sim valorizando potenciais turísticos e oportunizando geração
de renda e desenvolvimento (ZAMIGNAN; SAMPAIO, 2007).
Diante da relevância assumida pela atividade turística e da diversidade de projetos de TBC que
o Brasil começa a apresentar, principalmente após o edital de 2008 (BRASIL, 2010), que o presente
artigo se desenvolve, buscando resgatar o histórico de comunidades envolvidas, bem como diagnosticar
as vantagens e desvantagens que a atividade turística possa ter causado. Observa-se que em casos como
da Prainha do Canto Verde no Ceará, o TBC surge como uma resposta ao problema de posse de terras;
já em Silves na Amazônia, o principal motivador foi proteger o ecossistema lagunar da região. Em
ambos os casos o TBC surge como consequência de projetos com outros propósitos iniciais bem como
uma forma de incrementar o desenvolvimento da região (CRUZ, 2010).
Este artigo analisa a forma de constituição e condução do TBC no roteiro Caminhos Rurais de
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, bem como apresenta um diagnóstico, através do olhar dos atores
locais, de como têm se desenvolvido a atividade turística.
2 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Considerado em âmbito global como sendo uma atividade econômica que gera crescimento,
oportunidades de emprego e renda, o turismo, entretanto, quando observado do ponto de vista
comunitário se opõe ao estilo consumista. Experimentar outros modos de vida, valorizando uma
relação harmônica entre turista e comunidade visitada, em que ambos são considerados agentes de ação
socioeconômica e ambiental, considerando as premissas do desenvolvimento sustentável, é o ideal do
turismo de base comunitária (SAMPAIO, 2005).
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Sendo o turismo um fenômeno social e uma atividade econômica de prestação de serviços, o
bom atendimento ao turista é um dos principais fatores de avaliação do produto. No entanto, a atividade
turística está em constante transformação e se observa que o turista atual vislumbra mais do que
qualidade dos serviços, mas busca por um tipo de turismo mais personalizado, com características
distintas do turismo de massa (MIELKE, 2009). O desejo por produtos turísticos autênticos, de um
lazer mais ativo e por uma melhor qualidade ambiental segue a lógica do turismo de base comunitária.
Nesse sentido, o turismo comunitário se distingue das demais modalidades primeiramente por
entender a atividade turística como um subsistema interconectado a outros subsistemas, como por
exemplo: saúde, meio ambiente, transporte, entre outros. A segunda característica marcante é o
desenho de um projeto de desenvolvimento territorial sistêmico, ou seja, sustentável a partir da própria
comunidade; e a terceira característica é a formação de um arranjo socioprodutivo de base comunitária,
fomentando a convivência entre a comunidade local e os visitantes de forma harmoniosa, superando a
mera relação comercial (SAMPAIO; BERBERI; DREHER, 2006).
Conforme The Thailand Community Based Tourism Institute (2012), o turismo de base
comunitária pode ser compreendido como aquele que leva em consideração a sustentabilidade
ambiental, social e cultural, sendo gerenciado pela e para a comunidade, de forma que os visitantes
possam aprender sobre a comunidade e sua forma de vida.
O envolvimento do turismo em questões de sustentabilidade está presente em documentos
importantes, como por exemplo, a Agenda 21 para a indústria de Viagens e Turismo para o
Desenvolvimento Sustentável. Também a OMT criou em 1999 o Código Mundial de Ética no Turismo,
estabelecendo dez princípios que são chamados de “Regras do jogo”1. O código é direcionado não
apenas para os turistas, como também aos prestadores de serviço da área (meios de hospedagem,
operadoras e agências de viagens, guias e comunidade anfitriã).
A OMT acredita que este código poderá estabelecer uma relação mais sustentável do turismo,
de forma ética e competitiva, respeitando a diversidade social, ambiental, política, cultural e religiosa,
servindo de instrumento para reduzir os impactos negativos da atividade turística, bem como aumentar
os benefícios da comunidade local nos destinos. Dentre seus princípios básicos: contribuição do
turismo para o entendimento e respeito mútuo entre homens e sociedades; turismo como instrumento de
desenvolvimento individual e coletivo; turismo como fator de desenvolvimento sustentável; turismo
como fator de aproveitamento e enriquecimento do patrimônio cultural da humanidade; o turismo como
atividade benéfica para os destinos; obrigações dos agentes do desenvolvimento turístico; direito ao
turismo; liberdade de deslocamento turístico; direitos dos trabalhadores e empresários do setor;
aplicação dos princípios do código de ética mundial para o turismo.
Conforme o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), as experiências de turismo de base
comunitária (TBC) no país datam de meados de 1990 e foram organizados de forma independente, sem
a intervenção pública.
Após a criação do Ministério do Turismo em 2003, as ações do TBC passam a ser reconhecidas
e incentivadas. Este segmento passa a ser incluído no Plano Nacional de Turismo 2007 – 2010, que tem
por objetivo planejar e realizar a gestão da atividade turística no país (BRASIL, 2007). Em 2008 foi
aberto edital de chamada pública para incentivar projetos de TBC em todo o Brasil. Mais de 500
inscrições foram recebidas e destes 50 projetos aprovados.
1 A construção do código iniciou em uma assembleia geral em Istambul, 1997, mas apenas foi aprovado por unanimidade em Santiago do Chile em 1999. É um projeto participativo,
recebendo contribuições de mais de 70 países, entidades de turismo e ONGs.
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Para que o turismo de base comunitária possa se desenvolver de forma sustentável, é preciso um
engajamento da oferta local, envolvendo os atores de forma sinérgica e organizada. Cada ator social
precisa sentir-se parte de todo o processo, das decisões tomadas ao planejamento realizado, bem como
das contrapartidas necessárias. É preciso identificar os gargalos existentes e não oferecer falsas
expectativas às comunidades, deixando claro que o sucesso dependerá do envolvimento de todos.
Já está posto que a atividade turística pode trazer muitos benefícios sociais, econômicos e
porque não dizer ambientais (quando realizado através de um planejamento responsável e cuidadoso).
No entanto, é necessário que a comunidade esteja envolvida e compreenda a sistemática do fenômeno
turístico. Também, alguns autores vêm reforçando a necessidade de indicadores de sustentabilidade
para mensurar os estágios de desenvolvimento do TBC (MIELKE, 2009; CHOI, SIRAKAIA, 2005),
possibilitando um diagnóstico da realidade local.
O principal desafio de desenvolver o turismo regional de base comunitária é estabelecer uma
sistemática que se enquadre para qualquer situação, visto que cada comunidade possui peculiaridades
muito distintas. O que as difere fundamentalmente são as relações sociais que regem a dinâmica local,
no entanto, em aspectos macro no desenvolvimento do turismo, algumas características são comuns e
podem ser compartilhadas. (MIELKE, 2009).
De acordo com o Ministério do Turismo (2010), o desenvolvimento local do turismo oportuniza
aos atores sociais e econômicos assumirem um papel ativo na organização da oferta de produtos e
serviços turísticos em destinos com potencial turístico ou que já desenvolvem alguma a atividade.
Nesta perspectiva, a comunidade local além de valorizar sua forma de vida e cultura, ainda realiza a
defesa do meio ambiente e forma alternativas de sobrevivência econômica, baseada em ações
cooperativas e sustentáveis.
Mitchell e Muckosy (2008) demonstram que muitos projetos de TBC falham por falta de
viabilidade econômica. Na survey realizada pela Rainforest Alliance and Conservation International,
dos 200 projetos pesquisados de TBC nas Américas, a ocupação média dos meios de hospedagem fica
em torno de 5%. Concluem em seu estudo que a maior parte dos projetos de TBC acabam por colapsar
quando o fundo de investimento aplicado no projeto termina e que a principal causa deste colapso é a
má governança e o pouco acesso ao mercado turístico.
É muito difícil comunidades terem sucesso com empreendimentos turísticos sem orientações de
ONGS, consultorias ou instituições de ensino, por mais organizadas que sejam, visto a complexidade
do trabalho (MIELKE, 2009). O papel de uma agente externo no desenvolvimento do projeto é atuar
como facilitador do processo em todas as suas fases, oportunizando que a comunidade seja autônoma
na condução e gestão da atividade turística. A interferência ocorre nos direcionamentos das ações
coletivas e congruência dos interesses dos atores imersos na dinâmica do mercado turístico. À medida
que o projeto avança e que as lideranças locais passam a ser identificadas e institucionalizadas, a
participação da equipe externa vai sendo reduzida até não ser mais necessária.
O turismo de base comunitária surge em meados dos anos 70, como crítica à um tipo de turismo
que mercantiliza a cultura e agrava a exclusão de grupos vulneráveis (MITCHELL; MUCKOSY,
2008). Essa pesquisa repercute em como o modelo de turismo vem sendo repensado, buscando o
envolvimento e a participação da comunidade local na busca de um desenvolvimento mais sustentável.
Ou seja, uma mudança ou evolução do turismo está relacionada com a mudança da lógica da relação
homem e ambiente.
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Relação esta que deve refletir a preocupação com o desenvolvimento sustentável das
comunidades, bem como da participação do visitante/turista no contexto local. Krippendorf (2001)
alerta para a perda do autocontrole da população autóctone, quando do rápido desenvolvimento do
turismo sem o devido planejamento e sem analisar os custos sociais da atividade turística. Para o autor,
as pessoas levam sua escala própria de valores e tratam tanto a paisagem quanto as pessoas residentes
nos locais que visitam como bens de consumo que podem ser descartados quando não lhes forem
agradáveis.
Dependendo da localidade, a população desenvolverá de forma diferenciada sua caracterização
cultural e tradicional. O turismo muitas vezes é responsável pela retomada do orgulho étnico,
possibilitando que a comunidade mantenha seus costumes e preconize sua identidade cultural. Porém,
segundo Sampaio et al (2010), tanto turistas, que ao se deslocarem para comunidades
predominantemente tradicionais levam consigo suas “patologias” sociais, como as populações
autóctones, que enaltecem seu estilo de vida, suas tradições e histórias, irão gerar impactos e
influenciar um ao outro. O TBC preza justamente pela troca de experiências, porém, respeitando a
autenticidade de cada local e produzindo um efeito positivo tanto para turistas como residentes locais.
A seguir apresenta-se a iniciativa de TBC nos Caminhos Rurais de Porto Alegre, estado do Rio
Grande do Sul, para melhor compreensão da aplicabilidade e modo de desenvolvimento prático do
conceito.
3 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NOS CAMINHOS RURAIS DE PORTO ALEGRE RIO GRANDE DO SUL2
As atividades do campo são um forte elemento cultural do povo gaúcho, que se destaca por
procurar sempre manter a tradição. O roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre é uma das iniciativas de
TBC no estado do Rio Grande do Sul, e evidencia esse importante elemento da cultura gaúcha que é o
cultivo da terra. A área rural de Porto Alegre – localizada ao Sul da cidade - é constituída por pomares
de ameixas, pêssegos e uvas que produzem em torno de 1,6 mil toneladas de frutas por safra, fazendo
da cidade a segunda capital brasileira em produção de alimentos.
O Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre teve origem na percepção da necessidade de buscar
renda alternativa para a comunidade rural, no ano de 1999, iniciando como um projeto piloto
desenvolvido por estudantes do curso superior de Turismo da PUCRS com o apoio da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre. A rota foi oficialmente lançada em novembro de 2005, com adesão de 30
atrativos e a participação de empreendedores que foram qualificados em cursos específicos. Em 2008,
com a chamada de projetos 2008/01 “Apoio a iniciativas de Turismo de Base Comunitária” a POA
Rural – Associação Porto Alegre Rural e a Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR) encaminharam
projeto pela Cooperativa de Formação e Desenvolvimento Turístico (COODESTUR), que foi aprovado
para execução no período de 2009/2010.
O Roteiro conta atualmente com 20 associados cadastrados em seu site, contemplando turismo
rural, de aventura, pedagógico, ecoturismo, cultural, bem como venda de produtos coloniais. É
possível, dentro do roteiro, passar um dia na “lida” de uma propriedade rural, se hospedando na
residência dos proprietários; conhecer criações de cavalos de competição; fazer cursos de qualificação
2

Os dados aqui reproduzidos foram extraídos da página do roteiro na internet: http://www.caminhosrurais.tur.br/
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em hortifrutigranjeiros; participar de terapias místicas; conhecer as culturas agrícolas e o cultivo de
flores e plantas ornamentais, e, até mesmo, simplesmente contemplar a natureza.
A rota turística, direta ou indiretamente, gera 279 postos de trabalho e a revitalização do espaço
rural e resgate da autoestima dos envolvidos notadamente melhorou a qualidade de vida das
comunidades (SETUR, 2012).
Seis agências receptivas comercializam os passeios pelo roteiro, e a predominância é de
visitação sem hospedagem, explicada pela proximidade da rota a área central da cidade de Porto
Alegre. Aos domingos ocorre um passeio percorrendo três diferentes atrativos do roteiro Caminhos
Rurais, com saída do Parque da Redenção às 10h e retorno às 17h.
4 MÉTODO
O método escolhido para a presente pesquisa foi o de estudo de caso, que é indicado quando o
pesquisador busca investigar um fenômeno da realidade contemporânea, considerando eventos sobre os
quais possui pouco controle e que exigem uma descrição profunda. O estudo de caso utiliza técnicas
das pesquisas históricas, mas adiciona como fontes de evidência a observação da realidade e as
entrevistas com as pessoas envolvidas nos eventos (YIN, 2010).
Foram coletados dados secundários e realizadas entrevistas com atores do contexto dos
Caminhos Rurais de Porto Alegre, sendo as entrevistas conduzidas a partir de um roteiro
semiestruturado, com questões abertas, permitindo maior liberdade aos entrevistados para expressarem
suas opiniões.
Utilizou-se a técnica da triangulação de dados, realizando entrevistas com representantes do
poder público (Secretaria Municipal de Turismo), de duas entidades envolvidas no projeto (Associação
Porto Alegre Rural e COODESTUR) e um proprietário local. O empreendimento selecionado para o
estudo de caso foi a Granja Lia, sendo que a escolha levou em consideração a tradição do
estabelecimento na atividade rural, bem como a continuidade do mesmo por membros de uma mesma
família, tendo sido passado de pais a filhos e netos.
O Quadro 1 (abaixo) apresenta as categorias selecionadas para a análise do estudo de caso. Tais
categorias foram analisadas junto aos atores pesquisados e através de dados secundários. Para tanto,
uma análise comparativa foi realizada. O cruzamento e análise dos dados poderão ser visualizados na
seção seguinte.
Quadro 1: Categorias analisadas

Participação comunitária no desenvolvimento do projeto
Tipo de atividade originalmente exercida
Presença de sazonalidade na atividade original
Forma de administração da instituição (familiar, profissional)
Necessidade de investimentos para aderir ao TBC
Necessidade de capacitação para atuar no TBC
Impactos do TBC no desenvolvimento da atividade original
Diagnóstico das vantagens e desvantagens para a comunidade local do TBC
Motivo de adesão ao TBC
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para uma maior compreensão do caso, a próxima seção irá caracterizar o empreendimento
Granja Lia. Na sequência serão analisados e discutidos os dados coletados.
5.1 GRANJA LIA
A Granja Lia é uma propriedade familiar localizada na zona Sul da cidade de Porto Alegre, no
bairro Lami. Funcionando desde 1906, a propriedade desenvolveu, ao longo desses anos, atividades
como pecuária e agricultura. Atualmente, também voltada para o turismo rural, oferece gastronomia,
trilhas, espaço para a prática de esportes e observação da fauna e flora nativas. Além desses atrativos,
desenvolve atividade agrícola orgânica e piscicultura, assim como pensionato para cavalos. Trabalha
com visitação por agendamento.
Os proprietários viveram sempre diretamente ligados à atividade rural. A história da
propriedade, contada em seu próprio site (GRANJA LIA, 2013), diz que foi em 1906 que, natural do
Rio Grande do Norte, chegou o proprietário a Porto Alegre exercendo atividades de comerciante no
centro da cidade. Logo em seguida, adquiriu áreas na zona sul da capital e passou a investir na
atividade agrícola, criando gado, plantando mandioca, cana-de-açucar e produzindo lenha. Na década
de 1950 sua filha herda cerca de 52 hectares e a propriedade passa a ser cuidada pelo genro. O casal
assume a administração da propriedade rural, que por volta do ano 2000 encerra as atividades de
produção leiteira e da lavoura de arroz, passando a se dedicar à atividade agroecológica, utilizando
adubos orgânicos e manejo sustentável. O turismo rural se inicia na Granja Lia em 2006, ainda sob a
administração da mesma família.
5.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS
No que diz respeito à iniciativa do Roteiro, à motivação e à participação dos envolvidos, a
responsável pelo planejamento turístico na SMTUR, expôs que o Roteiro Caminhos Rurais existe desde
2005 sendo que a atual gestão da secretaria deu o formato desse programa de turismo no espaço rural.
A entrevistada afirmou que o poder público “juntou uma série de pontas que estavam soltas para dar
esse formato”, tendo atuado principalmente na divulgação do roteiro: “fizemos o lançamento,
apresentamos para a sociedade o programa de turismo rural que carrega o nome de Caminhos
Rurais”.
A representante da SMTUR trata o local do Roteiro como “lado surpreendente da nossa
capital”. Ela vem de uma carreira do âmbito estadual e diz que carrega muito do que foi feito lá; afirma
que foi inaugurado o trabalho do segmento rural no Estado em 1992 e que, então, ainda com base nesse
conceito mais antigo, surgiu o programa do Caminhos Rurais de Porto Alegre. Ela diz que esse
segmento foi estruturado do ponto de vista da demanda, uma vez que pessoas começaram a bater nas
portas das propriedades que hoje fazem parte do Roteiro, os empreendedores perceberam a
possibilidade de negócios e, então, tudo começou. A entrevistada diz ainda que a comunidade
participou da idealização: “Nós não criamos, nós ajudamos a preparar esse produto pra botar na
prateleira dos produtos turísticos da cidade” (sic). Ela lembra ainda que houve participação de
estudantes de turismo da PUCRS.
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Ao ser questionada a respeito desse mesmo aspecto, a dirigente da Associação Porto Alegre
Rural reflete e diz que, na época, um pequeno grupo de pessoas começou a articular com a Prefeitura e,
essa, apoiou bastante a comunidade: “Começaram a organizar um cronograma de cursos, começou a
se ver pré-requisitos, enfim, aí começou a organização em si, né, pras pessoas se qualificarem e
poderem participar da Associação” (sic).
A dirigente da Associação comenta que no início havia um roteiro de visitação às propriedades
que trabalhavam com agroecológicos, e que ela acredita que daí surgiu a ideia de ampliar para outras
propriedades.
O proprietário do empreendimento, por sua vez, analisando a participação comunitária na
criação do Roteiro afirma: “Foram duas coisas: privado, no caso, a população, as comunidades... e
entrou depois o poder público dando apoio. Surgiram de ambos os lados, mas o principal foi o poder
público porque sempre é fundamental” (sic).
Já a responsável pelo projeto junto à COODESTUR afirma que a percepção da necessidade por
buscar alternativas na geração de renda, tendo em vista as dificuldades de comercialização da produção
que conta com poucos espaços para venda, levou os proprietários a receber turistas a partir do ano de
1999. Segundo a entrevistada, foi desenvolvido um roteiro piloto por estudantes da graduação em
Turismo da PUCRS, com o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse primeiro roteiro
iniciou pelos produtores agroecológicos do Lami (bairro da zona Sul de Porto Alegre).
Segundo a representante da COODESTUR, é em 2006, já com alguns anos de atividade e outros
empreendimentos agregados, através de apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
com instrutores da COODESTUR, que se juntam fundando a Associação Porto Alegre Rural e desde
então, de forma associativista, buscam parcerias e qualificações para a manutenção da área rural de
Porto Alegre, por condições de acesso a mercado e consolidação enquanto produto turístico.
Como foi abordado em seção anterior, segundo Mitchell e Muckosy (2008), o TBC surge em
oposição ao chamado turismo predatório, que é aquele que agrava a exclusão de grupos mais
vulneráveis e acaba por mercantilizar a cultura. O TBC preza pela participação e o envolvimento da
comunidade local. A partir do questionamento sobre a participação da comunidade no projeto turístico
Caminhos Rurais, ficou claro que a idealização surgiu com uma percepção de possibilidade de
negócios e de desenvolvimento local de ambas as partes. A comunidade participou com suas atividades
já em andamento e suas ideias de empreender e a Secretaria de Turismo entrou no projeto o tornando
viável, trazendo possibilidade de qualificação aos proprietários e dando maior visibilidade ao Roteiro
Turístico.
A respeito da manutenção da atividade original, a representante da COODESTUR afirma que,
por eles acompanharem a evolução da atividade turística no Roteiro e por trabalharem desde sempre
com a ideia do turismo como complementar à atividade principal, sabem que todas as propriedades
mantêm suas atividades. Quanto à sazonalidade, comenta que no verão a demanda por visitações ao
Roteiro Caminhos Rurais cai bastante, pois, nesse período, o fluxo se direciona para o litoral.
Da mesma forma, a representante dos associados afirmou que a atividade original se manteve e
que, atualmente, todos os que plantam e os que comercializam, são agroecológicos. Sob o
questionamento de alguém ter desistido de plantar para trabalhar apenas com o turismo, a dirigente da
Associação, diz: “Não, não. A prioridade, pra todos, é continuar. No caso, o turismo, foi um plus, né?!
Uma renda a mais que veio agregar.” Segundo a dirigente da associação, a maioria participa das feiras
de agroecológicos e isso é um atrativo para o roteiro, pois “as pessoas estão buscando isso aí, a
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questão do natural, a questão do sem agrotóxico”. A adesão dos produtores locais na agroecologia foi
uma forma de agregar valor aos produtos e destacar este diferencial na região.
O proprietário rural entrevistado, por sua vez, também sobre a atividade original, afirma que
ninguém parou de plantar para se dedicar ao turismo, que ele classifica como uma “segunda opção”.
Ele afirma que o turismo é uma alternativa para aumentar a renda e melhorar a vida, pois as
propriedades rurais tem a necessidade de diversificar atividades, mas “a prioridade é a propriedade
rural, a atividade pecuária, a agricultura”.
Percebe-se, novamente, o conceito de TBC na prática: a comunidade mantém suas atividades
originais gerando renda complementar. E, pela maneira exposta nas entrevistas, parecem satisfeitos
com essa “prática mista” que mantém o trabalho genuíno das propriedades ao mesmo tempo em que o
complementa com o turismo. As informações fornecidas COODESTUR, órgão que acompanha as
atividades dos participantes do roteiro Caminhos Rurais, confirma essas declarações.
Quando do proprietário rural diz acreditar que a atividade rural exige diversificação surge o
questionamento relacionado a possíveis problemas com sazonalidade. Sobre isso, a representante da
associação demonstra preocupação com a sazonalidade da atividade turística, dizendo que nas épocas
de chuva as pessoas acabam cancelando a visitação. Segundo ela, mesmo quando há apenas uma
previsão de chuva que não se confirma, passeios são cancelados pelas agências. Ela conta que isso vem
sendo discutido em reuniões entre os associados, pois há propriedades que podem receber visitantes em
dias chuvosos. Ela comenta: “... a gente tem um galpão aqui, vai servir um almoço, pode ficar mais um
pouco com o pessoal, né?! Vamos fazer uma roda de chimarrão aqui em volta do fogão à lenha, vamos
contar a história da propriedade, vamos contar um causo”. Ela acrescenta que eles estão buscando
alternativas, como adquirir capas de chuva para deixar na agência de turismo.
Nesse ponto, a gestora da Associação deixa evidente seu envolvimento e sua preocupação com
o futuro do Roteiro Turístico e apresenta discussões sobre possíveis soluções. A partir disso a pergunta
é refeita, direcionando a percepção da sazonalidade relacionada à atividade original da propriedade. A
representante da associação, de um ponto de vista mais pessoal, pois também fala como proprietária,
afirma que quem vive exclusivamente da agricultura fica vulnerável em caso de eventos climáticos que
levem à perda da produção e o turismo entra como um complemento ou alternativa nesses casos.
Com relação ao investimento externo e a capacitação dos atores envolvidos, a representante da
COODESTUR, destacou que a participação do Ministério do Turismo foi essencial. “através de
parceria com a COODESTUR, foram beneficiados com projeto de TBC financiado pelo MTUR –
Ministério do Turismo através da Chamada Pública 01/2008”. Ela esclarece que o projeto foi
executado até 2010 e que seu objetivo central era diagnosticar, qualificar, roteirizar e promover o
desenvolvimento do turismo sustentável nos Caminhos Rurais como destino de TBC.
A entrevistada comenta ainda que após a execução deste projeto, a COODESTUR novamente
firmou convênio com o MTUR, nesse segundo momento com o objetivo de fortalecimento do TBC,
qualificação continuada dos serviços ofertados e ampliação de mercado. a Associação Porto Alegre
Rural foi parceira e beneficiária nos dois projetos e que a SMTUR foi a apoiadora institucional. Ela
esclarece que houve também investimentos dos próprios empreendedores (infraestrutura), e conta que
os Caminhos Rurais também tiveram ações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER), em especial em sua estrutura produtiva, do SENAR com qualificações para o Turismo
Rural, e da Prefeitura em parceria com o MTUR, que implantou em 2009 a sinalização turística do
acesso.
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Essas informações demonstram um envolvimento não só da comunidade como também de
órgãos do governo em parcerias e convênios. Na entrevista com a representante da SMTUR, a mesma
declarou acreditar que cada propriedade tem as suas particularidades que foram elencadas trazendo a
qualificação. Disse que “Todos eles passaram, no mínimo, por meia dúzia de cursos que foram
colocados à disposição pelo SENAR, pela Emater e pelo sindicato rural que também é outro grande
parceiro” (sic). Essa entrevistada acredita na qualificação abrangente, envolvendo as habilidades
gerenciais de um empreendedor, como composição de custos e organização da propriedade.
A dirigente da Associação responde de maneira mais específica quando questionada a respeito
da capacitação, afirmando que os cursos foram bem direcionados: “como receber, de gastronomia, de
poda, de piscicultura, foram todos nesse sentido. Do SENAR”. Ela comenta que no momento estão
acontecendo cursos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em um projeto que
está em seu segundo ano. “Nós agora terminamos um curso de custos. Tem um roteiro já para o ano
inteiro”.
Ainda sobre o aprendizado, a dirigente segue contando que realizaram uma visita técnica na
Feira de Rio Pardo e já possuem programação para ir a uma feira de agroecológicos em São Paulo.
Intitulando “saídas de campo”, conta que em uma dessas saídas, ainda com o Projeto da
COODESTUR, foram a Santa Rosa de Lima/SC, onde há um projeto que foi premiado, e que
aproveitaram para aprender com eles a questão de documentação para aplicar dentro da Associação
Porto Alegre Rural: “E eles têm um convênio, se não me engano é com a França, sei que eles são bem
conceituados, são bem agroecológicos, são simples, trabalham dentro de uma filosofia, mas eles estão
bem organizados” (sic).
Sobre os impactos no desenvolvimento da atividade original da propriedade analisada, a
dirigente da associação, falando como proprietária do estabelecimento analisado, declara que seu
marido esteve presente na propriedade desde a infância e que, durante um tempo, ele trabalhou fora,
mas logo desistiu para se dedicar exclusivamente à propriedade. Comenta, ainda, que ela trabalhava
fora e que, atualmente, é aposentada. Ao ser questionada sobre o turismo ser uma possível motivação
para que se desistisse de qualquer outra atividade externa, a proprietária responde que não, mas que
contribui inclusive para a autoestima, porque o trabalho de manutenção da propriedade é árduo, e que
ao receber visitantes os elogios funcionam como uma espécie de recompensa. (...)“as pessoas te
colocam muito pra cima e isso aí é bom. E essa troca de vivências que a gente tem com as pessoas é
bem legal, sabe?! Então, pra gente, tem todo esse prazer aí, nessas questões”.(sic).
A dirigente e proprietária declara que seu marido trabalha há 20 anos exclusivamente na
propriedade, deixando claro que a vinda do turismo não o induziu a desistir de nenhuma outra atividade
que pudesse estar realizando na época de adesão ao projeto. Quanto a ela, evidencia sua satisfação em
fazer parte do projeto, valoriza as experiências com os visitantes e deixa claro que sua satisfação não se
refere apenas à questão financeira e à de melhorias como também ao bem-estar que a troca de vivências
e o reconhecimento proporcionam. Percebe-se, então, a sustentabilidade presente no que diz respeito ao
contexto sistêmico. A complexidade e o equilíbrio das questões econômica, social, cultural e ecológica
são essenciais para a efetividade da sustentabilidade (WCED, 1987) e aqui, percebe-se essa
aproximação clara do econômico (complemento de renda) com o social (convívio com visitantes),
cultural (troca de experiências) e ecológico (preocupação em preservar a natureza).
Ainda sobre os impactos na atividade original, a entrevistada responsável pelo projeto junto à
COODESTUR diz não ter essa informação, pois existe atividade turística na região desde 1999 com
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fluxos e intensidades diferenciadas ao longo deste período, não havendo medição desses impactos.
Entretanto, de maneira geral, conclui que é possível verificar impactos positivos na produção, em
especial com os agricultores familiares, pois houve ampliação dos canais de distribuição e capacitação
específica para agregar valor à produção, também com a associação desta á atividade turística.
A representante da cooperativa enfatiza assim a qualificação e a ampliação da produção das
propriedades participantes do Roteiro, através de projetos da COODESTUR. Tanto a proprietária rural
quanto a representante da COODESTUR, em suas respostas, mais uma vez, reiteram a prática do TBC
no projeto, nesse caso, remetendo ao conceito de ser uma modalidade do turismo sustentável cujo foco
principal é o bem-estar e a geração de benefícios para a comunidade receptora (BURSZRYN;
BARTHOLO; DELAMARO, 2009).
Sobre as vantagens e desvantagens pós-adesão ao Projeto Caminhos Rurais, os principais
pontos levantados podem ser identificados no Quadro 2 abaixo:
Quadro 2: Percepção das vantagens e desvantagens do projeto Caminhos Rurais
Respostas
Vantagens

SMTUR

PORTO
ALEGRE
RURAL
 Reconhecimento da Zona Sul da  Renda complementar;
cidade como produto turístico;
 Aumento da autoestima e
 Valorização pessoal para os
motivação em manter a
empreendedores;
propriedade;
 Maior
perspectiva
de  Maior
desenvolvimento
desenvolvimento das atividades;
para a região.

GRANJA LIA
 Desenvolvimento do
comércio
e
atividades locais;
 Novos postos
trabalho;

de

 Relacionamento ativo entre as
instituições envolvidas.
Desvantagens

 Exploração imobiliária;
 Impasse sobre o pagamento dos
impostos área rural/urbana;

 Dificuldade de obtenção de
mão-de-obra;

 Dificuldade
de
obtenção de mão-deobra;

 Impactos ambientais;
 Visitantes que buscam conforto
e qualidade nos serviços
oferecidos;
 Necessidade
de
constante
reorientação
junto
às
propriedades para manter a
satisfação do cliente.

Quanto à questão levantada sobre os impostos, Porto Alegre substituiu legalmente a intitulação
“zona rural” por “zona rururbana” o que, segundo os quatro entrevistados para esta pesquisa, trouxe
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dúvidas sobre o pagamento do Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana (IPTU) e do
Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR). Na propriedade analisada o pagamento é realizado
diretamente na Prefeitura com guia de pagamento de ITR, sem atuais prejuízos ou preocupações a esse
respeito. Assim, não será abordada a questão jurídica na presente pesquisa, porém, pode-se inferir que
o fato da SMTUR se lembrar do fato como desvantagem pode indicar que outras propriedades
enfrentem problemas nesse sentido, sendo um registro importante para pesquisas futuras que desejem
ampliar o trabalho aqui iniciado.
A representante da SMTUR demonstra satisfação pelas parcerias existentes e pela cumplicidade
nas realizações e demonstra também preocupação com relação a necessidade de constante
reorganização das propriedades para manter o visitante satisfeito. Por outro lado, a dirigente da
Associação, em sua resposta ao mesmo questionamento, apresenta uma visão mais global enfatizando a
percepção do TBC no Roteiro onde, esse, traz desenvolvimento para toda a comunidade. O TBC
entende a atividade turística como um subsistema interconectado a outros subsistemas (por exemplo:
saúde, meio ambiente, transporte), desenha um projeto de desenvolvimento territorial sistêmico, ou
seja, sustentável a partir da própria comunidade e forma um arranjo socioprodutivo de base
comunitária, fomentando a convivência entre a comunidade local e os visitantes de forma harmoniosa,
superando a mera relação comercial (SAMPAIO; BERBERI; DREHER, 2006).
Com relação ao questionamento a respeito da comercialização do Roteiro e de seus principais
atrativos, a representante da COODESTUR, considera como principal atrativo a frase de apoio adotada
no conceito promocional do Projeto e que está nos materiais promocionais: “Na mesma cidade um
outro mundo”. Já a representante da SMTUR, responde de maneira mais ampla expondo a existência
do Roteiro chamado “Domingo no Campo” que é um roteiro que sai todos os domingos do Parque da
Redenção, onde se visita durante o dia três propriedades e em uma delas se tem almoço. Afirma, ainda,
que o roteiro é elaborado e operado por uma agência juntamente com um transportador e que o Roteiro
possui, inclusive, ônibus customizado dos Caminhos Rurais. A representante da SMTUR, sobre o
questionamento de a Secretaria ser responsável pela divulgação do Roteiro, responde que há divulgação
direta com estímulo a produtos que ela considera “genuínos” e que a grande função da secretaria é
acompanhar e apresentar possibilidades de qualificação.
A representante da SMTUR comenta, também, sobre as outras inúmeras oportunidades de
comercialização que o Roteiro apresenta, como receber públicos específicos - escolas, famílias, terceira
idade.
Analisando as respostas dos proprietários e da SMTUR, são percebidas as tendências da
demanda contemporânea mundial que levam o turismo a conquistar espaços e incorporar atrativos à sua
oferta. É notável o cuidado com a satisfação do visitante e do proprietário rural e também com a
preservação do ambiente, ficando clara a prática do TBC que preza, justamente, pela troca de
experiências, porém, respeitando a autenticidade de cada local e produzindo um efeito positivo tanto
para turistas como para moradores da comunidade local.
Sobre a participação da COODESTUR no projeto, a representante da SMTUR, elogia a cooperativa
pelo trabalho, destacando a captação de recursos. A representante da cooperativa a qual é foco do
questionamento, quando entrevistada, demonstra grande entusiasmo com o roteiro Caminhos Rurais de
Porto Alegre:
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(...)Caminhos Rurais é muito mais do que um Roteiro! É um espaço de defesa da área rural de Porto
Alegre, que foi derrubada pelo Plano Diretor da cidade! Uma de suas motivações de surgimento lá em
1999 já era a necessidade de defesa junto à especulação imobiliária na região, e ainda hoje, esta é a
maior demanda das comunidades dos 11 bairros que abrange! O turismo naquela região serve para
mostrar a seus visitantes a necessidade de proteção destes espaços naturais que sobrevivem em harmonia
com a produção rural naquela região desde a formação da cidade! A frase “na mesma cidade um outro
mundo” pretendia isto! Mostrar que em uma capital de Estado urbanizada, ainda existe um “outro
mundo”, que precisa ser conhecido e preservado por todos!!

A declaração da representante da COODESTUR enfatiza a resposta da representante da
SMTUR. Na responsabilidade do projeto junto à COODESTUR, mostra-se bastante envolvida e
satisfeita com o projeto e, além disso, disposta a seguir na defesa do espaço e do projeto. Krippendorf
(2001) alerta para a perda do autocontrole da população nativa, quando do rápido desenvolvimento do
turismo sem o devido planejamento e sem analisar os custos sociais da atividade turística; nesse
aspecto, a COODESTUR representa aqui o planejamento trazendo, com sua participação, maior
segurança e credibilidade ao projeto.
Ao ser questionado, agora diretamente, sobre um possível complemento de renda vindo do
turismo, o proprietário rural do empreendido analisado nessa pesquisa, respondeu que “Em termos de
renda familiar, tudo, crescemos. Até para fazer investimentos, né? Para o turismo...” (sic). Ele se
mostra satisfeito com os retornos financeiros. A representante da SMTUR, por sua vez, enfatiza ser
apenas um complemento dizendo, inclusive, que os empreendedores do Roteiro tinham consciência
desse formato, e que foi feita uma conscientização para que os proprietários não vissem no turismo a
“salvação da lavoura” mas ela afirma que é um complemento “bastante razoável de renda (...) esse
complemento só existia se mantivessem a produção, o que estava posto”.
Além disso, a representante da SMTUR complementou que o foco e a essência são a produção,
pois o turismo em espaço rural tem a produção como um atrativo, e que a ideia é que além de visitar as
pessoas comprem os produtos feitos nos locais, desde artesanato a vinhos e doces. (...) “é um conjunto
de atividades que nos levam pra zona sul, essa zona bem bacana que as pessoas se surpreendem, é
uma coisa muito legal”.
Quando questionada sobre o andamento do projeto e sobre o cumprimento dos objetivos
iniciais, a representante da SMTUR demonstra satisfação com os atuais resultados. Ela diz acreditar
que os objetivos vem sendo cumpridos, destacando a atuação da Associação Porto Alegre Rural.
Sobre o planejamento futuro, a dirigente da Associação Porto Alegre Rural fala sobre a
necessidade de um melhor desenvolvimento. Ela comenta que todos dispõem de pouco tempo e que as
pessoas precisam se organizar melhor para o turismo. Ela comenta que acontecem reuniões toda
primeira segunda-feira do mês onde são expostos os questionamentos e as melhorias. Conta, inclusive,
que alguns associados acabam não colaborando tanto na divulgação do Roteiro, porém, diz
compreender que não é tarefa fácil conciliar todas as atividades.
Após a análise e triangulação dos dados coletados no presente estudo é apresentado, no Quadro
3, um resumo dos achados em cada uma das categorias analisadas.
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Quadro 3: Resultados nas categorias analisadas
Participação Comunitária no projeto
Tipo de atividade originalmente exercida
Presença de sazonalidade na atividade original
Forma de administração da instituição (familiar,
profissional)
Necessidade de investimentos para aderir ao TBC
Necessidade de capacitação para atuar no TBC
Impactos do TBC no desenvolvimento da atividade original
Diagnóstico das vantagens
comunidade local do TBC

e

Motivo de adesão ao TBC

desvantagens

para

a

Efetiva
Agricultura e pecuária
Maior preocupação com a sazonalidade no
turismo do que na agricultura
Familiar
Houve investimento próprio em infraestrutura
Capacitação constante suportada com recursos
públicos
Positivos, capacitações incluíram aprimoramento
da atividade original
Vantagens: Bem-estar; elevação da autoestima;
motivação para manter atividade original e cuidar
da propriedade; complemento de renda.
Desvantagens: Dificuldade em conseguir mãode-obra local sobrecarrega os proprietários.
Diversificação da atividade rural

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo é uma das atividades que mais cresce na economia mundial. No entanto, como
qualquer outra atividade econômica, requer planejamento adequado para potencializar os aspectos
positivos bem como minimizar os negativos. O turismo de base comunitária é um dos segmentos do
turismo que vêm despertando interesses em escala global, justamente por buscar um desenvolvimento
mais sustentável em nível local. Desta forma, no presente estudo buscou-se compreender a
complexidade envolvida no conceito de turismo de base comunitária (TBC) e como o mesmo vem
sendo inserido no contexto porto-alegrense.
O TBC exige uma diferente organização e oferta do produto turístico. Conforme Silva, Ramiro
e Teixeira (2009) busca-se a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento, baseado na
autogestão da atividade por meio do associativismo/cooperativismo, valorização da cultura local e
protagonismo das comunidades visando os benefícios oriundos do desenvolvimento turístico.
Essa pesquisa respondeu a questionamentos sobre a efetividade do TBC no Roteiro Turístico
Caminhos Rurais. Foi constatado que, de fato, existe a prática do TBC nesse Roteiro em Porto Alegre,
especialmente, na propriedade participante do Roteiro que foi objeto desse estudo de caso. Uma das
categorias analisadas se propunha a identificar a participação comunitária na criação do Roteiro, e
concluiu-se que essa prática contou com a participação comunitária na idealização do projeto.
Conforme entrevistas realizadas com os envolvidos, foi exposto que o interesse surgiu tanto por parte
da comunidade como por parte da secretaria de turismo que identificaram, ali, uma oportunidade de
negócios e de desenvolvimento. Outra categoria verificava o impacto do turismo na atividade original
dos proprietários do empreendimento analisado e, assim, foi constatado que a propriedade mantém suas
atividades originais, sendo o turismo uma atividade que gera renda complementar.
Ainda, o estudo identificou as mudanças decorrentes da prática do turismo e a influência
financeira na propriedade analisada. Como vantagem da adesão ao Roteiro, concluiu-se que o bemXV ENGEMA 2013
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estar, a autoestima dos proprietários envolvidos, a motivação de manter a propriedade sempre bem
apresentável e, especialmente, a renda complementar vinda do turismo trouxeram benefícios para a
comunidade local. Além disso, toda a qualificação em cursos e socialização que os proprietários rurais
tiveram garante uma comunidade mais envolvida e, consequentemente, em constante desenvolvimento.
A grande proximidade da capital com uma área rural também contribui beneficiando mais do que a
comunidade, mas também a cidade de Porto Alegre por ter o diferencial de ser uma metrópole com essa
possibilidade turística tão próxima.
Como desvantagem, foi constatada a dificuldade em se obter mão-de-obra qualificada para as
atividades de manutenção das propriedades e, além disso, a especulação imobiliária que vem
acontecendo no local parece, também, ser uma preocupação para a comunidade.
O Quadro 3, na seção anterior, apresentou um resumo dos achados em cada uma das categorias
analisadas, sendo que este estudo de caso apresentou vantagens e desvantagens do TBC
especificamente no Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre, e algumas das desvantagens
identificadas, como a indefinição do imposto territorial e a especulação imobiliária na região, são foram
possibilidades para estudos futuros.
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Resumo: A educação ambiental é uma importante ferramenta na conscientização e mudança de atitude da população,
oferecendo informações que incentivam um melhor relacionamento entre os homens e a natureza. Este trabalho procurou
identificar o impacto de atividades de educação ambiental realizadas com alunos do sexto e sétimo anos do Ensino
Fundamental, por meio de uma avaliação de suas percepções e atitudes, antes e depois do desenvolvimento das atividades.
Assim, a pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira precedeu as atividades de educação ambiental, quando foram
realizados dois grupos focais e aplicados questionários aos estudantes, no intuito de realizar um diagnóstico. A segunda
ocorreu após o término das atividades, quando foram aplicados questionários e realizado um grupo focal com os alunos que
participaram das atividades de educação ambiental, no intuito de identificar possíveis mudanças nas suas percepções e
atitudes. Os resultados indicaram que os alunos mudaram sua percepção sobre o mesmo, passando de uma visão inicial de
que apenas elementos naturais faziam parte do ambiente para uma visão na qual os seres humanos são percebidos como
parte desse ambiente, bem como o papel da escola e sua influência relacionada às mudanças.
Palavras-chave: educação ambiental; percepção socioambiental; atitudes ambientais.

Abstract: Environmental education is an important tool in raising awareness and changing attitudes of the population,
providing information that encourage a better relationship between man and nature. This study sought to identify the impact
of environmental education activities conducted with students in their sixth and seventh years of elementary school, through
an evaluation of their perceptions and attitudes before and after development activities. Thus, the research was did in two
stages. The first preceded the environmental education activities, was did a diagnosis. The second occurred after the end of
the activities, when were applied questionnaires and a focus group with students who participated in environmental
education activities in order to identify changes in their perceptions and attitudes. The results indicated that students
changed their perception about the environment, from an initial view that only natural elements were part of the
environment, for a vision in which human beings are part of this environment, as well as the role of the school and its
influence related to the changes.
Key-words: environmental education, environmental perception, environmental attitudes.
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1 Introdução
Como maior agente transformador do ambiente, a humanidade vem promovendo diversas
modificações nos ecossistemas, através da exploração de recursos naturais e da disposição de resíduos,
o que altera a qualidade ambiental. A intensidade dos impactos causados é influenciada pela forma com
que esses recursos são geridos e pela visão que o homem tem do ambiente. Isso tem feito com que, nos
últimos anos, as discussões envolvendo a questão ambiental ganhem cada vez mais espaço na mídia,
nas universidades, nas escolas e na sociedade como um todo.
Devido à gravidade dos problemas ambientais e sociais que têm surgido e se intensificado nos
últimos anos, a intervenção do Estado se tornou necessária. Uma das formas de atuação do governo
consiste na educação ambiental, que como tema de política pública é fundamental para estimular os
cidadãos à reflexão sobre as ações que afetam o meio ambiente e a importância de se conservar e
preservar o mesmo.
A educação ambiental, como meio de conscientização e mudança de atitude da população, tem
como propósito oferecer informações que incentivem um melhor relacionamento entre os homens e a
natureza e os motive a ter um posicionamento mais responsável no ambiente. Ela é obrigatória em
todos os níveis de ensino e espera-se que sua inserção não esteja restrita somente aos programas
curriculares existentes, mas que seja constantemente incorporada a outros programas como, por
exemplo, programas de extensão universitária.
Contudo, a forma como a educação ambiental deve ser abordada no ambiente escolar ainda é
um desafio, e ainda são poucos os estudos que buscam analisar que formas de abordagem geram
melhores resultados. O propósito central das ações de educação ambiental é de que resultem não apenas
em uma maior conscientização acerca dos problemas socioambientais, mas que leve também a uma
mudança de atitude. Dessa forma, ela assumiria um papel transformador, fundamental para alterar o
relacionamento da humanidade com o ambiente e incentivar a busca de soluções para as atuais questões
ambientais.
Diante da problemática apresentada, este trabalho teve como objetivo identificar o impacto de
atividades de educação ambiental realizadas com alunos do sexto e sétimo anos do Ensino
Fundamental, por meio de uma avaliação de suas percepções e atitudes, antes e depois do
desenvolvimento dessas atividades.
2 Educação ambiental e sua inserção no sistema educacional
O termo educação é derivado do vocábulo latino educere, que significa conduzir, liderar. Ele se
baseia na ideia de que os seres humanos nascem com o mesmo potencial, que é desenvolvido ao longo
da vida. Esse desenvolvimento contínuo, mais intenso na infância, depende da adesão voluntária, de
quem a incorpora e não de quem a propõe. A educação pode ser apontada como indispensável na
construção de ideias de paz, liberdade, justiça social e desenvolvimento (PELICIONI, 2004).
A educação ambiental, segundo o mesmo autor, é a própria educação, com sua base teórica
determinada historicamente e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e ambiental da
coletividade, garantindo a sua sustentabilidade. Cabe ao educador criar condições para que a educação
ambiental seja incorporada como filosofia de vida e expressa em uma ação transformadora. Pelicioni e
Philippi Jr. (2005) acrescentam que a educação ambiental forma e prepara cidadãos para a reflexão
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crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, tornando viável o
desenvolvimento integral dos seres humanos.
Segundo Guimarães (1995), a educação ambiental gera uma reflexão crítica, ao formar para a
cidadania ativa e igualitária e preparando homens e mulheres para exigir direitos e cumprir deveres. Ela
também contribui na formação para a participação social e a representatividade, contribuindo e
influenciando na formulação de políticas públicas e na construção de uma cultura democrática.
Constitui ainda como uma ferramenta fundamental para a busca de soluções para os problemas
ambientais, pois essas soluções dependem da mudança de comportamento baseada no conhecimento
(educação). Sem o suporte do conhecimento, qualquer ação ou intervenção do ser humano no meio em
que vive se torna frágil e ineficaz.
A educação ambiental transforma valores e atitudes por meio da construção de novos hábitos e
conhecimentos e da criação de uma nova ética, tendo papel de sensibilizar e conscientizar para as
relações integradas entre ser humano, sociedade e natureza. Seu objetivo é promover o equilíbrio local
e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de todos os níveis de vida (GUIMARÃES,
1995).
No Brasil, a educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de ensino. Essa é uma
orientação da Conferência de Estocolmo, de 1972, que foi seguida, posteriormente, pelas Conferências
de Belgrado, em 1975, e Tbilisi, em 1977, ambas tratando sobre educação ambiental (DE; DE, 2004).
Sua crescente importância influenciou a Constituição Federal do Brasil, onde constam, no art. 225, as
seguintes orientações: o Poder Público deve “promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).
A obrigatoriedade da educação ambiental já estava presente, de forma ampliada, na Política
Nacional de Meio Ambiente, contida na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, onde se expressa a
necessidade de “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade,
objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981).
Posteriormente, na Política Nacional de Educação Ambiental Brasileira, expressa na Lei nº 9.795, de
27 de abril de 1999, a educação ambiental foi definida como o conjunto de “processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidade, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente” (BRASIL, 1999). Esses processos devem
seguir, segundo a mesma lei, os seguintes princípios básicos:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência
entre o meio natural, o socioeconômicos e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
(BRASIL, 1999).
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Esses princípios devem ser seguidos em qualquer atividade que tenha como objetivo a educação
ambiental. Merece destaque a segunda diretriz, que recomenda uma abordagem do ambiente como um
todo, envolvendo aspectos naturais, socioeconômicos e culturais, o que é fundamental para introduzir a
noção de sustentabilidade e da sua importância. A Lei nº 9.795 também lista os objetivos fundamentais
da educação ambiental, descritos a seguir:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia,
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade. (BRASIL, 1999).

Como se pode observar, principalmente nos objetivos I, III e V, há a inserção da noção de
sustentabilidade na educação ambiental, o que reforça o que já está disposto na Constituição (BRASIL,
1988). Esses objetivos devem subsidiar a realização de um processo educativo planejado, que envolva
conhecimentos de diferentes disciplinas e que proporcione um diálogo entre esses conhecimentos e
uma visão crítica dos mesmos.
Além disso, a educação ambiental não deve se limitar à conscientização ecológica, visto que
essa, por si só, não garante uma ação transformadora. A efetividade da educação ambiental depende da
incorporação de conhecimentos e habilidades que permitam que as atitudes incorporem valores éticos e
de justiça social (PELICIONI; PHILIPPI JR., 2005).
Essa perspectiva retoma o que havia sido consolidado no documento final da Conferência de
Tbilisi, em 1977, por meio dos objetivos propostos para a educação ambiental:
 adquirir consciência e sensibilização pelas questões do meio ambiente global;
 vivenciar diversidades de experiências e compreender o meio ambiente e seu
problemas;
 adquirir valores sociais, profundo interesse pelo ambiente e vontade de
participar ativamente em sua melhoria e proteção;
 desenvolver aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais;
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 proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de participar
ativamente nas tarefas de solução dos problemas ambientais (MAGOZO,
2005, pag. 423).
Esses objetivos, ainda hoje considerados fundamentais, permitiriam que a educação ambiental
proporcionasse não somente conscientização acerca dos problemas ambientais, mas também a
incorporação de valores e atitudes que reflitam preocupações ambientais e a necessidade de mudanças.
Esses objetivos também se refletem nas características da educação ambiental propostas na mesma
conferência:
 deve permitir que o ser humano compreenda a natureza complexa do meio
ambiente, resultante das interações de seus aspectos biológicos, físicos,
sociais e culturais; deve facilitar os meios de interpretação da
interdependência desses diversos elementos no espaço e no tempo, a fim de
promover uma utilização mais reflexiva e prudente dos recursos naturais para
satisfazer às necessidades da humanidade;
 deve mostrar com toda clareza as interdependências econômicas, políticas e
ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e o comportamento de
todos os países podem ter consequências de alcance internacional;
 não pode ser uma nova disciplina; há de ser uma contribuição de diversas
disciplinas e experimentos educativos ao conhecimento e à compreensão do
meio ambiente, assim como à resolução de seus problemas e à sua gestão;
sem o enfoque interdisciplinar não será possível estudar as inter-relações,
nem abrir o mundo da educação à comunidade, incitando seus membros à
ação. (MAGOZO, 2005, pag. 423 e 424).
A inserção da educação ambiental no ensino formal deve enfatizar uma nova relação entre os
seres humanos e destes com o meio natural (RIBEIRO, 2006). Para tanto, esse autor sugere seguir as
recomendações de Medina (1994) para os currículos curriculares:
 reintegrar o homem na natureza;
 enfatizar as inter-relações historicamente construídas entre as sociedades humanas e o
meio natural;
 valorizar o conceito de desenvolvimento sustentável;
 conceber os problemas ambientais como problemas de ordem social, visto que ameaçam
nossa própria sobrevivência;
 analisar os problemas do meio ambiente de forma critica, buscando suas causas e
efeitos;
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 diferenciar os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável;
 valorizar os conhecimentos e as técnicas tradicionais quanto aos modos de
aproveitamento dos recursos naturais;
 considerar alternativas ao paradigma positivista, já que este não dá conta de explicar os
complexos problemas socioambientais;
 incentivar a preocupação com a preservação e conservação do meio natural e com a
qualidade de vida humana, considerando questões econômico-sociais, históricoculturais, políticas, entre outras;
 orientar o educando para a compreensão e solução dos problemas socioambientais,
partindo de situações concretas do seu entorno, para situações mais globais (conforme
adotado nesse estudo, partindo do nível micro, passando para o meso e chegando ao
macro);
 viabilizar o desenvolvimento transversal e interdisciplinar do currículo escolar;
 dar ênfase à avaliação processual e qualitativa, baseada em múltiplos critérios.
Esses fatores apontam para formas alternativas de se buscar inserir os conteúdos ambientais no
ensino básico, de forma que não fique concentrado em uma disciplina. Essas orientações também
devem ser seguidas quando se implantam programas extracurriculares de educação ambiental, como o
que será analisado nesse estudo. Para tanto, é necessário que se parta do “desvelamento das
representações, dos sentidos e das concepções [...] que, consciente ou inconscientemente, estarão se
explicitando durante todo o processo educativo” (MAGOZO, 2005, pag. 421). Essa autora sugere que
uma ruptura na rotina e no cotidiano das pessoas seja possibilitada, ou, ao menos, que as
representações, sonhos, concepções, coerências e incoerências dos seus projetos e práticas se tornem
consciente. A abertura do diálogo sobre as questões socioambientais, sua complexidade e importância,
surge dos questionamentos das direções que parecem cristalizadas.
3 Metodologia
Esse estudo buscou analisar o impacto de ações de educação ambiental em um grupo alunos do
sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental de uma escola pública no município de Lavras, MG. A
coleta de dados foi realizada em dois momentos distintos: antes da realização das atividades de
educação ambiental, que tiveram a duração de seis meses, e após a realização dessas atividades.
Antes do início das atividades, o diagnóstico foi realizado com o intuito de verificar a percepção
que os alunos da escola municipal possuem sobre a realidade ambiental nas dimensões micro, meso e
macro, e quais suas atitudes frente a essas questões. De acordo com Malzyner, Silveira e Arai (2005), o
diagnóstico consiste em uma análise sobre a realidade, de modo a sintetizar a história referente à área
que será envolvida e os fatores – endógenos (de origem interna) e exógenos (de origem externa) – que
explicam a situação atual.
Primeiro, foram realizados dois grupos focais, sob a coordenação de um moderador, que adotou
um roteiro semiestruturado na coleta dos dados. Nesses grupos, buscou-se identificar os principais
problemas socioambientais percebidos em diferentes esferas: global, no país, no estado, no município,
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no bairro e na escola. Também se buscou identificar, dentre esses problemas, quais mais afetavam os
respondentes, assim como o que estava sendo feito e poderia ser feito para reduzir esses problemas.
Esses grupos envolveram alunos do sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental, em grupos de 10 e 12
alunos respectivamente.
Os dados dos grupos focais foram gravados, transcritos e submetidos a técnicas de análise de
conteúdo, seguindo as recomendações da Bardin (2004). Esses resultados auxiliaram na elaboração de
um questionário estruturado que foi aplicado a todos os alunos matriculados nos sexto e sétimo anos,
totalizando 162 questionários. Nesse questionário, que continha 24 questões fechadas, buscou-se
coletar dados sobre o que os alunos entendiam sobre meio ambiente e problemas socioambientais, suas
atitudes diante desses problemas, além de buscar identificar onde os alunos obtinham as informações
sobre as questões socioambientais. Foi realizado um pré-teste, para adequação do questionário ao
público respondente e, após esse teste, o questionário estruturado foi aplicado aos alunos. Os dados
coletados com os questionários foram tabulados no software Microsoft Excel e submetidos a análises
de frequências.
De posse dos resultados desse diagnóstico, foram elaboradas as atividades transformadoras de
educação ambiental para os alunos do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental, tendo como ponto de
partida as necessidades identificadas junto à realidade social pesquisada. Como atividades foram
desenvolvidas: oficinas, palestras, seminários, visitas a locais onde existem problemas socioambientais
e utilização de filmes. Essas atividades foram realizadas, em sua maioria, no espaço escolar, uma vez
por semana, no período da tarde, durante um semestre. No início, o número de participantes no projeto
era de 34 alunos. Ao final, o grupo contava com a participação de 15 alunos.
No último encontro, os questionários aplicados no início do projeto foram reaplicados a todos
os alunos participantes do projeto, para verificar quais mudanças ocorreram no decorrer das atividades
de educação ambiental desenvolvidas. Também foi realizado um novo grupo focal com esses alunos,
para aprofundar as discussões sobre a percepção sobre o meio ambiente, os problemas socioambientais
e o que poderia ou estava sendo feito com relação a eles. A análise de dados foi feita da mesma forma
que na fase anterior, ou seja, análise conteúdo para os dados provenientes do grupo focal e análise de
frequência para os dados obtidos com os questionários.
4 Resultados e Discussões
No diagnóstico inicial, os principais problemas socioambientais apresentados pelos alunos
foram o desmatamento, as queimadas, a poluição de modo geral, a produção de lixo em excesso,
ocasionando enchentes e o aparecimento de doenças, além da violência, o consumo exagerado e as
drogas. Com relação aos problemas presentes no município, os alunos apontaram a poluição do solo,
que poderia ocasionar deslizamentos de encostas, bem como, problemas relacionados ao lixo, as
queimadas e a captura de animais como os mais relevantes. Quanto aos problemas vivenciados no país
e no mundo, os alunos deram maior ênfase à poluição.
Quanto à atribuição de responsabilidade na criação desses problemas, os respondentes
indicaram que os homens e a sociedade, de maneira geral, são os maiores responsáveis por eles. Isso
porque são os responsáveis pelos desmatamentos, a poluição, o consumo exagerado, a captura de
animais de maneira indiscriminada, incluindo animais em extinção. Além disso, na percepção dos
alunos, não há fiscalização e interesse por parte dos responsáveis legais em solucionar esses problemas.
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Sobre o envolvimento da família, da escola, da Associação de Bairro e da Prefeitura com esses
problemas ambientais, os alunos tiveram opiniões convergentes. Eles responderam que suas famílias
costumam cuidar de animais abandonados, buscam economizar água e energia elétrica, fazem a
separação dos resíduos para coleta seletiva e reciclagem. Com relação ao envolvimento da escola,
disseram que nela existe o incentivo à prática da separação dos resíduos para reciclagem, com a
disponibilização de lixeiras com essa finalidade. Também informaram que é importante a escola dar
abertura para a realização de projetos relacionados à educação ambiental. Quanto à Associação de
Bairro, eles informaram que há a preocupação em incentivar a separação dos resíduos, mas apenas nos
bairros em que já existe a coleta seletiva. Com relação à Prefeitura, disseram que muito pouco é feito
com relação ao meio ambiente e que nem sempre os projetos iniciados são concluídos.
Sobre como poderiam ajudar a minimizar os problemas apresentados, os alunos enfatizaram
buscam, em suas residências e na escola, economizar água e energia elétrica, evitar o maltrato aos
animais, separar o lixo corretamente para coleta seletiva e aconselhar outras pessoas sobre a
importância desses comportamentos. Eles também apresentaram que passaram por mudanças
individuais de comportamento devido à participação no Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD), desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais nas escolas,
incluindo a escola na qual estudam. Segundo os alunos, a participação nesse programa os incentivou a
não fazerem uso de drogas e não aderirem a práticas violentas.
Os resultados desse diagnóstico proporcionaram uma visão geral de como os alunos percebem o
meio ambiente e dos principais problemas socioambientais por eles identificados. Também foi possível
perceber o que eles fazem com relação a esses problemas, principalmente de forma conjunta com sua
família e escola. Esses resultados foram reforçados pelos dados quantitativos obtidos por meio dos
questionários fechados.
Dentre os respondentes do questionário na etapa de diagnóstico, constatou-se que possuíam
idade média de 11 anos e que 48,25% eram do sexo feminino e 51,75% eram do sexo masculino, sendo
58,02% matriculados no sexto ano e 41,98% matriculados no sétimo ano. Essa diferença no número de
alunos por ano de escolaridade ocorreu devido ao número de turmas do sexto ser maior do que de
turmas do sétimo ano na escola onde foi feita a análise.
Questionados sobre quais elementos faziam parte do meio ambiente e permitindo ao
respondente assinalar quantas questões julgasse pertinente, 93,83% do grupo indicaram que as árvores
faziam parte do meio ambiente; 91,36% indicaram a água; 81,48% o ar; 84,57% os animais; 73,46% o
solo/terra; e 44,44% indicaram perceber as pessoas como parte do meio ambiente. Nessa mesma
questão, apenas entre 3% e 12% dos respondentes incluíram como elementos constituintes do meio
ambiente as praças, carros, ruas e calçadas, objetos fabricados pelo homem, construções, lixo, esgoto e
poluição. Isso reflete a noção que possuem de meio ambiente, majoritariamente relacionada ao
ambiente natural, sem qualquer interferência humana, visto que menos de 45% consideram o próprio
ser humano como parte do meio ambiente.
Buscando-se identificar aonde os alunos vêm aprendendo sobre meio ambiente, constatou-se
que 88,89% dos alunos indicaram que aprendem com os professores; 66,67% informaram que
aprendem com a família; em torno de 43% afirmaram que aprendem na televisão e em livro; 30,86% na
internet; em torno de 20% indicaram que aprendem com amigos e em revistas e jornais; e 8,02%
disseram aprender na Igreja. Esse resultado indica a grande importância atribuída à escola como fonte
de informações sobre o meio ambiente e outros conhecimentos a ele correlatos.
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Devido à importância atribuída à escola na apresentação de conteúdos relacionados ao ambiente
aos alunos, perguntou-se aos alunos a frequência com a qual esses conteúdos eram abordados nas
atividades curriculares. 48,77% dos respondentes informaram que sempre são abordados tais
conteúdos; 25,31% informaram que isso ocorre às vezes; 20,37% disseram que ocorre com frequência;
e 5,56% disseram que tais conteúdos nunca são tratados ou não souberam responder. Esses resultados
demonstram que a temática meio ambiente, segundo a percepção desses alunos, ainda não tem sido
trabalhada de modo totalmente contínuo na sua formação. A escola deve prezar por desenvolver um
trabalho mais continuado sobre essa temática nas diferentes disciplinas, pois isto representa uma das
orientações essenciais para educação ambiental enquanto meio de transformação de atitudes e valores
dos alunos.
Ainda sobre o papel da escola, perguntou-se sobre a mudança de comportamento decorrente dos
conteúdos abordados. Constatou-se que 38,37% dos alunos indicaram que sempre mudam o
comportamento nessa situação e o mesmo percentual indicou que às vezes seu comportamento é
modificado; 16,98% dos alunos disseram que isso ocorre com frequência; e 6,29% disseram que não
alteraram o comportamento ou não sabem. Conforme exposto anteriormente, mais de 50% declaram
que não é contínua a apresentação de conteúdos relacionados ao meio ambiente pela escola. Entretanto,
quando a escola a faz, segundo a maioria dos entrevistados, os conteúdos ambientais são abordados
juntamente com os conteúdos curriculares e tais informações os levava a alterar seu comportamento, o
que reforça o significativo o papel da escola na mudança da percepção e da atitude dos alunos.
Sobre o interesse dos alunos nos assuntos relacionados ao meio ambiente abordados na escola,
42,86% apontou que tais assuntos eram sempre de seu interesse; 34,78% apontaram que às vezes eram
de seu interesse; 14,29% disseram que eram de seu interesse com frequência; e 8,07% disseram que
não eram de seu interesse ou não souberam responder. Sobre a participação dos alunos na seleção dos
temas tratados, 35,63% dos respondentes disseram que às vezes participam dessa seleção; 24,38%
disseram que participam com frequência; 21,88% informaram que sempre participam; 13,13%
informaram que nunca participam; e 5% não souberam responder.
Os alunos também foram questionados sobre o interesse em participar de projetos de educação
ambiental na escola, que se inserissem em seus conteúdos curriculares ou não. Deles, 68,32% disseram
ter muito interesse; 22,36% disseram ter pouco interesse; 8,07% informaram que não tinham interesse;
e 1,24% não souberam responder.
Já quando foram questionados sobre as ações praticadas atualmente em benefício do meio
ambiente, constatou-se que 71,6% dos alunos informaram que evitam jogar lixo no chão ou em locais
inapropriados; 68,52% deles evitam o desperdício de energia ou água em casa e na escola; 55,56%
separam o lixo reciclável produzido; 38,89% buscam produzir pouco lixo e 4,32% não praticam
nenhuma dessas ações. E quanto à disponibilidade em vir a aplicar tais ações, os percentuais tiveram
pouca alteração, sendo mais representativo o percentual de alunos que estaria disposto a produzir
menor quantidade de lixo, que passou para 55,56%. Esses resultados indicaram que, embora a maior
parte dos alunos entrevistados indicou estar, de alguma forma, comprometidos com as questões
ambientais, aqueles que não indicaram qualquer atitude nesse sentido não se mostraram dispostos a
alterar seu comportamento.
Com relação aos problemas ambientais atuais observados, considerou-se, entre os mais graves
no município, a poluição e o lixo, apontado por 79,01% dos respondentes; o desmatamento/queimada e
a violência/drogas, ambos indicados por 70,37%; o consumo exagerado e o desperdício, assinalados
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por 50,62% dos respondentes; seguidos pela extinção e comércio ilegal de animais, com 41,36%; e
esgotamento dos recursos naturais, com 31,48%. Devido à relevância que foi dada aos problemas
relacionados ao lixo nos grupos focais, o que foi confirmado nos questionários fechados, buscou-se
realizar outras perguntas relacionadas a esse tema.
Os alunos foram, então, questionados sobre os resíduos mais frequentemente encontrados em
locais inapropriados na escola. 88,27% apontaram papéis de bala e similares; 80,86% os chicletes;
56,17% outros tipos de papel; 36,42% restos de alimentos; e 29,63% resíduos de plásticos, vidro ou
metal. Assim, observou-se que grande parte dos alunos considera que, na escola, há resíduos deixados
em locais inadequados, o que corrobora o que havia sido apontado pelos professores da escola, nos
momentos em que estiveram em contato com a equipe do projeto.
Quanto aos resíduos encontrados em locais inapropriados no município, também foram bastante
significativos os percentuais observados. Dentre os respondentes, 79,63% afirmaram observar papéis
de balas e similares; 75,93% informaram lixo doméstico e restos de alimentos; 74,07% resíduos de
produtos de plásticos, 64,81% latas e resíduos de metal; 64,20% outros tipos de papel; e 53,09%
resíduos ou produtos de vidro. Embora tenha diferido significativamente dos valores observados para a
escola, constatou-se que grande parte dos alunos assinalaram várias das opções, indicando que
observam diferentes tipos de resíduos ou lixo em locais inapropriados.
Enquanto 11,7% dos alunos observaram até um tipo de resíduo em local inapropriado na escola,
12,96% observaram esse mesmo valor no município. Contudo, enquanto 9,26% dos alunos assinalaram
todos os tipos de resíduos ou lixo apresentados na questão, um total de 37,65% indicaram todas as
opções no município, o que indica que um número significativo dos alunos considera que há uma
grande gama de materiais sendo descartadas em locais inadequados no município.
Questionados quanto ao principal responsável pelos atuais problemas ambientais, 62,11% dos
alunos apontaram ser a sociedade em geral; 25,47% apontaram o governo; e 12,42% apontaram as
empresas. Já com relação a quais atores estavam promovendo mais ações positivas em prol do meio
ambiente, 50,63% dos responderam que era a sociedade em geral; 30% responderam que era o
governo; e 19,38% responderam as empresas.
Avaliando a percepção dos alunos com relação ao seu próprio conhecimento sobre o meio
ambiente, foi observado que 67,95% dos alunos avaliam seu nível de conhecimento como bom ou
muito bom, enquanto apenas 25,64% o avaliam como regular ou ruim. Quanto às atitudes em relação
ao ambiente, 68,13% dos alunos a avaliaram como boa ou muito boa, enquanto 29,38% classificaramna como regular ou ruim. Nessas duas questões, os demais alunos afirmaram não saber responder,
indicando que a maior parte dos alunos afirma ter bom conhecimento sobre as questões ambientais e
agir corretamente com relação a elas.
Quanto ao incômodo causado pelas questões ou problemas ambientais, como o lixo, as
queimadas ou o desmatamento, 58,23% dos respondentes informaram se incomodar com essas questões
apenas às vezes, enquanto 37,34% indicaram se incomodar com frequência ou sempre e 4,43%
indicaram nunca se incomodar ou não souberam responder. Quanto a tomar atitudes que busque
modificar as situações dessa natureza que causam algum incômodo, 46,41% informaram que às vezes
fazem alguma coisa, enquanto 39,22% informaram que o fazem sempre ou com frequência e 14,38% às
vezes ou não souberam responder. Esses resultados indicam que embora se sintam incomodados com as
questões ambientais, a frequência com que isso ocorre não é muito elevada, resultado encontrado em
outros estudos, principalmente quando investigam as prioridades dos indivíduos frentes aos problemas
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apresentados. Já quanto à realização de alguma ação para tentar modificar as questões que os
incomodam, observa-se que o percentual de alunos que busca fazer isso com maior frequência é
bastante reduzido.
Os alunos foram também questionados se causavam, no dia-a-dia, algum dano ao meio
ambiente. Dos respondentes, 49,67% afirmaram que causavam danos apenas às vezes; 31,37%
afirmaram causar danos sempre ou com frequência; 10,46% afirmaram nunca causar danos ao
ambiente; e os demais respondentes afirmaram que não sabiam responder. Observa-se que muitos dos
respondentes acham que suas ações corriqueiras causam pouco ou nenhum dano ambiental,
desconsiderando os impactos que as ações diárias, como as de consumo e descarte de resíduos, por
exemplo, causam danos ambientais.
Após o período de intervenção, o questionário fechado foi reaplicado aos alunos que
participaram do projeto até o último encontro. Entre os respondentes, com idade média de 11,5 anos,
87,5% eram do sexo feminino e 12,5% eram do sexo masculino e 75% estavam matriculados no sexto
ano, enquanto 25% estavam no sétimo ano.
Uma das mudanças mais significativas que se observou foi com relação aos elementos
considerados como constituintes do meio ambiente por esses alunos. Todos os respondentes
informaram que as árvores, o solo/terra, a água, o ar, os animais e as pessoas faziam parte do meio
ambiente. Embora outros elementos do ambiente construído e decorrentes da ação humana, como
praças, ruas e calçadas, lixo, esgoto e poluição ainda tenham sido considerados como parte do ambiente
apenas por 12,5% dos respondentes, a percepção de que as pessoas fazem parte do ambiente foi
considerado como um resultado positivo do projeto.
Também se observou que o papel da escola como fonte de informações sobre as questões
ambientais e promotoras de mudanças na atitude em relação ao ambiente aumentou significativamente.
Todos os respondentes informaram que aprenderam sobre meio ambiente na escola e, sobre a
frequência com que recebem tais informações, 50% informaram que sempre; 37,5% informaram que
com frequência; e 12,5% disseram que têm acesso a essas informações às vezes. Quanto à atitude frente
às questões ambientais, 87,5% indicaram que as informações recebidas na escola sempre fazem com
que eles mudem sua atitude e 12,5% disseram que às vezes mudam sua atitude. Esse resultado foi
considerado bastante significativo, visto que o percentual de alunos disposto a alterar seu
comportamento devido às informações recebidas na escola foi bastante elevado.
Questionados sobre o interesse nos assuntos abordados, 37,5% dos alunos disseram que sempre
tinham interesse nos assuntos abordados e o mesmo percentual disse que com frequência tinham
interesse nesses assuntos, enquanto 25% deles informaram que apenas às vezes tinham interesse nos
assuntos abordados.
Com relação às ações praticadas que reduziriam seu impacto sobre o meio ambiente, 87,5% dos
respondentes informaram que evitam o desperdício de energia elétrica e água, em casa e na escola, e
evitam jogar lixo em locais inapropriados, enquanto 75% afirmaram separar os resíduos recicláveis por
eles produzidos e 62,5% disseram que buscam produzir menos lixo e resíduos. Já com relação às ações
que estariam dispostos a praticar para reduzir seu impacto sobre o meio ambiente, 87,5% disseram estar
dispostos a evitar jogar lixo em locais inapropriados, enquanto 75% disseram estar dispostos a produzir
menor quantidade de lixo e resíduos, a evitar o desperdício de energia elétrica e água e a separar os
resíduos recicláveis produzidos. Esses resultados se mostraram significativos superiores aos obtidos na
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etapa do diagnóstico, podendo indicar que os alunos estariam mais preocupados com os impactos de
suas ações sobre o meio ambiente.
Como a temática central das atividades de educação ambiental desenvolvidas no âmbito do
projeto foi o lixo e resíduos, escolhida pelo interesse demonstrado pelos próprios alunos da etapa do
diagnóstico e pelos professores com os quais a equipe conversou, foi interessante constatar que todos
os alunos apontaram a poluição e o lixo como um dos problemas socioambientais mais graves
enfrentados hoje. Outros problemas apresentados como principais foram o desmatamento/queimadas e
o consumo exagerado/desperdício, ambos apontados por 87,5% dos respondentes, além da violência e
drogas, apontado por 75%, esgotamento dos recursos naturais, apontado por 37,5%, e a extinção e
comércio ilegal de animais, apontado por apenas 12,5% dos alunos. Esses resultados indicaram que o
foco dado às questões relacionadas ao lixo e aos resíduos despertou o interesse dos alunos para essas
questões, contudo, o tratamento dos problemas socioambientais de maneira mais integrada, abordando
a interface entre diferentes questões, poderia surtir melhores efeitos, caso seja possível evitar que a
preocupação com outras questões ambientais seja reduzida, como se observou.
Constatou-se que, após o período de intervenção, os alunos podem ter passado a observar mais
criticamente os problemas ambientais que os cercam, tendo sido observado aumento no número de
resíduos e lixo percebidos em locais inapropriados tanto na escola quanto no município. Todos os
alunos informaram que frequentemente observam papel de bala e similares em locais inapropriados na
escola e no município, assim como observam chicletes na escola. 87,5% dos alunos disseram observar
outros tipos de papéis em locais inapropriados na escola e no município e latas e outros resíduos de
metal no município. 75% disseram observar resíduos e produtos e plástico no município e 62,5%
observaram lixo doméstico e restos de alimentos. Metade dos respondentes informou que encontram
restos de alimento na escola e resíduos ou produtos de vidro no município, e 37,5% informaram
observar resíduos de plástico, vidro ou metal na escola.
Quanto à responsabilidade sobre os danos ao meio ambiente, todos os respondentes afirmaram
que a sociedade, de maneira geral, era a principal responsável, e 87,5% afirmaram que esta era quem
mais fazia pelo ambiente, enquanto 12,5% disseram que era o governo. 87,5% dos alunos afirmaram
que seu conhecimento sobre meio ambiente é bom e muito bom e 12,5% deles afirmam que é apenas
regular. Sobre as atitudes frente ao ambiente, 70% dos alunos avaliam suas atitudes como boa ou muito
boa, enquanto 25% a avaliam como regular.
Por fim, 62,5% dos alunos afirmaram que se sentem incomodados, com frequência ou sempre,
com algum aspecto relacionado às questões ou problemas ambientais no seu dia-a-dia que buscam fazer
alguma coisa para mudar essa situação. Já 37,5% dos alunos disseram que apenas às vezes se sentem
incomodados com alguma situação e também às vezes buscam fazer alguma coisa com relação a isso.
Esse resultado reforça a constatação de que os alunos que participaram do projeto passaram a observar
mais frequentemente os problemas e questões ambientais, assim como passaram a ter certas atitudes
com relação a esses aspectos.
No grupo focal realizado com os alunos que participaram do projeto, também foram observadas
algumas mudanças. Em geral, os alunos demonstraram maiores preocupações com os problemas
socioambientais apresentados, sendo que as questões relacionadas ao lixo, principalmente, a poluição
do solo e da água, foram as mais discutidas por eles. Também disseram que estão buscando incorporar
algumas ações que diminuam seu impacto no ambiente, como evitar o desperdício, buscar reaproveitar

XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

alguns materiais, separar os resíduos de maneira correta para a coleta seletiva e buscar conscientizar
outras pessoas.
Essas mudanças, embora pequenas, indicam que as atividades de educação ambiental no
ambiente escolar podem representar um importante instrumento de conscientização e mudança de
atitude frente aos diferentes problemas ambientais atuais.
5 Conclusões
Tendo em vista o propósito de analisar o impacto das atividades de educação ambiental
realizadas com alunos do sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental, esse estudo analisou a percepção
que esses alunos tinham do meio ambiente e suas atitudes antes e depois do desenvolvimento dessas
atividades. Os resultados indicaram que os alunos que participaram das atividades mudaram sua
percepção sobre o meio ambiente, passando de uma visão inicial de que apenas elementos naturais
faziam parte do ambiente para uma visão na qual os seres humanos são percebidos como parte desse
ambiente, capas de interagir com ele e modifica-lo.
Outra importante modificação observada foi com relação ao papel da escola na apresentação de
novas informações relacionadas ao ambiente, como os atuais problemas ambientais, e como capaz de
influenciar na atitude dos indivíduos frente a esses problemas. Assim, observou-se que os alunos que
participaram das atividades extracurriculares de educação ambiental, desenvolvidas no ambiente
escolar, modificaram a sua percepção, pois passaram a compreender a escola como uma das principais
fontes de informações sobre meio ambiente, que os levaram a uma maior consciência quanto a esses
problemas e a uma mudança de atitude positiva frente a esses problemas.
Vale destacar que ao optar pelo foco em uma temática específica do meio ambiente para
desenvolver o projeto, apesar dos resultados positivos, representou uma limitação. Abordar as questões
relacionadas ao lixo e aos resíduos foi interessante, por ser um assunto no qual os alunos já tinham
interesse e os professores da escola também demonstrassem preocupações. Também foi importante por
ter levado a significativas modificações na percepção que os alunos possuíam quanto a essa temática e
nas atitudes que eles passaram a ter com relação a ela, como o interesse em separar os resíduos para
coleta seletiva e de reaproveitar alguns materiais. Mas essa abordagem levou os alunos a terem uma
visão parcial das questões ambientais, tendo pouca compreensão sobre a questão socioambiental como
um todo.
Uma limitação deste estudo consiste no reduzido número de alunos que participaram das
atividades de educação ambiental até o final do projeto, reduzindo, assim, a representatividade dos
resultados obtidos. Por ser um projeto no qual os alunos aderiam voluntariamente e representar, para
eles, uma atividade extracurricular, sem exigência de presença ou mensuração de seu rendimento,
muitos alunos acabaram por abandonarem o projeto ao longo de sua execução.
Contudo, os resultados ratificam a importância da inserção de atividades de educação ambiental
no ambiente escolar e a relevância dos resultados que são obtidos. Sugere-se, para futuros estudos,
aprofundar as análises a partir de um acompanhamento mais próximo dos alunos que participam de
atividades dessa natureza, para verificar modificações concretas em suas ações. Também se recomenda
que as atividades de educação ambiental que venham a ser desenvolvidas no ambiente escolar busquem
sempre reforçar a visão da questão ambiental como uma problemática complexa e que integra
diferentes vertentes que deve ser vistas como mutuamente influentes e relacionadas.
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RESUMO
O princípio do desenvolvimento sustentável inseriu uma preocupação com as formas de produção, consumo e qualidade de
vida da população, a qual determina os rumos da sustentabilidade. Assim, a União, os Estados e o Município têm um papel
indispensável neste contexto, através da implementação de políticas públicas que podem mudar este paradigma rumo à
sustentabilidade. Neste sentido, este estudo teve por objetivo verificar quais políticas públicas estão sendo implementadas
no município de Cacoal, para promover o desenvolvimento ambiental com qualidade de vida para a população. Trata-se de
um estudo de caso, classificado como exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. A coleta de dados deu-se por
meio de entrevista e análise documental. Foram analisados documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Cacoal, tais
como: PPA e Relatórios Quadrimestrais do exercício de 2010, 2011 e 2012. A entrevista, com a utilização de questionário
semi-estruturado foi realizada com o secretário municipal de Meio Ambiente. Os resultados demonstraram que as políticas
públicas implementadas no Município de Cacoal estão contribuindo para melhoria da qualidade do meio ambiente e
promovendo o uso sustentável dos recursos, conciliando os interesses de exploração comercial com a necessidade de sua
conservação por meio de ações.
Palavras-chave: Desenvolvimentos Sustentável; Políticas Públicas; Meio Ambiente.

ABSTRACT
The principle of sustainable development has inserted a concern with the forms of production, consumption and quality of
life of the population, which determines the direction of sustainability. The Union, the states and the municipality have an
indispensable role in this context, by implementing public policies that can change this paradigm towards sustainability.
Therefore, this study aimed to determine which policies are being implemented in the municipal of Cacoal to promote
environmental quality of life for the population. This is a case study, classified as an exploratory and descriptive qualitative
approach. The data was collected by means of interviews and documentary analysis. Official documents of the Municipality
of Cacoal, such as PPA and Quarterly Reports of 2010, 2011 and 2012 were analysed. Interviews with the use of semistructured questionnaires were conducted with the mayor and the municipal secretary of Environment. The results showed
that the public policies implemented in the Municipality of Cacoal are contributing to improving the quality of the
environment and promoting the sustainable use of resources, balancing the interests of commercial exploitation with the
need for their conservation through actions.
Keywords: Sustainable Developments; Public Policy; Environment.
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1 INTRODUÇÃO
O planeta tem evidenciado sinais claros de seu desgaste como: a poluição, erosão dos solos,
efeito estufa e outros desastres “naturais”. Entretanto, nas últimas décadas começaram a surgir
preocupações com as questões ambientais, principalmente as relacionadas ao aquecimento global, o
qual tem ficado cada vez mais presente em diversas regiões do planeta.
Neste sentido, a criação dos princípios de desenvolvimento sustentável introduziu a
preocupação com as formas de produção, consumo e qualidade de vida, a qual determina os rumos da
sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido pela comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas
próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 43; DIAS, 2011).
A proposta de desenvolvimento sustentável está baseada na perspectiva de utilização de
recursos naturais desde que sejam preservados para as gerações futuras. Com isso, a sociedade em geral
passou a pressionar cada vez mais os Estados e Municípios para adotarem políticas públicas
ambientais, restringindo a ação de determinados grupos econômicos que degradam o meio ambiente.
Desta forma, a União, os Estados e o Município têm um papel indispensável neste contexto,
pois, possuem condições financeiras e tecnológicas para promover mudanças através de implementação
de políticas públicas e liderar uma luta que leve em conta o paradigma da sustentabilidade. Sendo que
no plano governamental, as políticas públicas são instrumentos que determinam os meios de
viabilizarem esta equação, o que implica em impor mudanças de forma adequadas, mais conscientes e
engajadas com essa preocupação.
Conforme o Art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal (CF) de 1988, o Plano Plurianual
(PPA) é um dos instrumentos de planejamento estratégico da administração pública, pois nele estarão
expressas de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, devendo
estes programas estar o mais próximo possível da realidade econômica, social e ambiental do
município (ANDRADE et. al, 2005).
Neste contexto, o presente estudo apresentou a seguinte questão de pesquisa: quais políticas
públicas estão sendo implementadas no município de Cacoal, para promover o desenvolvimento
ambiental?
O presente estudo teve como objetivo verificar quais políticas públicas estão sendo
implementadas no município de Cacoal, para promover o desenvolvimento ambiental com qualidade de
vida para a população.
Segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), (2009) da União, o desenvolvimento
econômico do Brasil em bases sustentáveis, requer uma política de Estado e Municípios, visando
fortalecer as políticas públicas definidas, criando uma estabilidade institucional e garantindo a
continuidade das políticas públicas, pois a degradação do meio ambiente reflete de imediato na gestão
Municipal (BRASIL, 2012).
Além desta introdução, o presente estudo está estruturado da seguinte forma: Referencial
teórico composto por: Desenvolvimento Sustentável, Políticas Públicas, Políticas Públicas de
Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Políticas Públicas no Desenvolvimento Local Sustentável,
histórico e caracterização geográfica do município de Cacoal/RO, Metodologia, Ações Estratégias para
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a Implementação das Políticas Públicas de Meio ambiente no município de Cacoal, Considerações
Finais e Referências.
2 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A partir da metade dos anos 1970, o desenvolvimento passou a ser visto como sinônimo de
crescimento econômico. Permanecia a ideia de que o enriquecimento levaria consequentemente a uma
melhoria nos padrões sociais, e a convicção de que se as metas de crescimento, consideradas mais
importantes fossem alcançadas, o restante seria resolvido e que o crescimento econômico sozinho
produziria os resultados necessários. (KLIKSBERG, 2001).
Mas, a não constatação do crescimento econômico e as estatísticas confirmando um elevado
nível das desigualdades sociais levaram ao reconhecimento de que os padrões do modelo atual de
desenvolvimento eram inadequados. Em outras palavras, um sistema que sabe produzir, no entanto, não
sabe distribuir e dissipa o meio ambiente, simplesmente não é suficiente (DOWBOR, 2001).
A relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento começa então ser associada a partir da
necessidade de adotar medidas e posturas fundamentadas na compreensão de qual caráter de
desenvolvimento deve ser adotado, analisando de forma integrada os custos sociais, econômicos e
ambientais decorrentes dele. A busca por formas unificadas de abordar as questões ambientais e o
desenvolvimento levou a necessidade de discutir e criar conceitos que permitissem trabalhar de forma
mais harmônica esta dualidade (SEIFFERT, 2011).
Nos anos noventa (1990), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
declarou insuficiente basear-se apenas no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) como medida de
desenvolvimento. Neste ano, foi implementado o primeiro Relatório sobre Desenvolvimento Humano
do programa, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como medida suplementar ao PIB per
capita para a avaliação do desenvolvimento. O ponto central do índice de desenvolvimento humano
inclui o acréscimo da renda e da riqueza e também inclui outros bens e valores, nem sempre materiais,
que fazem parte das pretensões das pessoas (KAGEYAMA, 2004).
A análise dos indicadores de desenvolvimento social, ambiental e econômico, constituiu-se na
premissa básica para a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, chamado pelo Relatório
de Brundtland (1987) de Desenvolvimento Sustentável.
O relatório de Brundtland é considerado um marco das discussões no que se refere ao início da
utilização da expressão desenvolvimento sustentável. O Relatório Brundtland também é conhecido
como “O Nosso Futuro Comum”, e faz uma alerta ao mundo inteiro sobre a necessidade urgente de
alterar o desenvolvimento econômico em direção a sustentabilidade, com um menor impacto possível
nos recursos naturais e no meio ambiente. Sendo capaz de reparar as desigualdades passadas e de trazer
a dimensão ambiental para o centro das tomadas de decisões econômicas. Desta forma, neste mesmo
relatório foram definidos três princípios essenciais: desenvolvimento econômico, proteção ambiental e
equidade social (CÂMARA, 2009; RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987).
Durante a elaboração do Relatório de Brundtland a partir da World Commissionon
Environmemtand Development (WCED) apresentou-se uma das definições mais conhecidas e
utilizadas, onde se afirma que “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades das
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gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades” (WCED, 1987, p. 43; CÂMARA, 2009, p. 78).
Neste ato, percebeu-se a necessidade de ampla melhoria nos padrões de desenvolvimento, e que
na reformulação devem ser atingidos os mesmos níveis de crescimento e desenvolvimento com a
conservação do meio ambiente, caso contrário, o resultado continuaria sendo simplesmente uma
perpetuação dos padrões econômicos existentes (CARVALHO, 2001).
O Desenvolvimento Sustentável parte do principio da integração coletiva, conciliando a noção
de preservação, no longo prazo, dos recursos naturais e ambientais simultaneamente, com um
desenvolvimento econômico, social e político, que beneficie, em especial, os mais excluídos do atual
modelo de desenvolvimento, prevalecendo à ideia de equidade social. (PINHEIRO, 2004; AGENDA
21, 2012). “Pensar em desenvolvimento é, antes de qualquer coisa, pensar em distribuição de renda,
saúde, educação, ambiente, liberdade, lazer, entre outras variáveis que podem afetar a qualidade de
vida da sociedade” (OLIVEIRA, 2006, p.23).
Por outro lado, verifica-se que houve um crescimento expressivo de movimentos sociais e
práticas de produção que vêm tomando força em prol de um ambiente mais saudável e justo. Deixando
evidente o avanço quanto ao envolvimento da sociedade, dos consumidores e das organizações
produtoras de bens e serviços, na construção de um desenvolvimento mais sustentável, preocupados
com a qualidade de vida, em reparar a degradação ambiental existente, e distribuição mais justa de
renda. Frey (2001, p. 28) destaca a importância do papel dos municípios com a implementação de
políticas públicas que são “imprescindíveis para avançar no fortalecimento da consciência ecológica, e
promover desta forma os fundamentos para implementação de outro modelo de desenvolvimento
consentâneo com as necessidades de uma sociedade sustentável”.
3 POLÍTICAS PÚBLICAS
As políticas públicas podem ser compreendidas como um conjunto de planos e programas de
ação governamental destinado a intervenção de domínio social, por meio das quais são apresentadas as
diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado (NETO; SANTOS; NAGEM, 2008).
As políticas públicas são disposições, medidas e procedimentos que revelam a orientação
política do Estado e regulamentam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse
público, refletindo como ação intencional do Estado junto à sociedade. As bases das políticas públicas
estão contidas nas políticas econômicas e variam de acordo com a necessidade da diversidade da
economia, com uma natureza de regime social. Sendo considerado o maior instrumento utilizado pelos
governantes para o exercício e manutenção do poder público e das relações conflituosas entre o Estado
e a sociedade, entre o poder do Estado, entre os administradores e os políticos (KANAANE; FIEL
FILHO; FERREIRA, 2010).
No entanto, é de responsabilidade do gestor do município negociar com esferas Estaduais e
Federais, recursos para efetivar o crescimento do município por meio de políticas públicas. De acordo
com a Constituição Federal do Brasil de 1988, os municípios têm autonomia própria nas suas ações
políticas, com a elaboração de leis próprias e da escolha direta de seus governantes. Tendo, também,
total autonomia nas áreas mais importantes do município como: política, econômica, social, ambiental,
educação, saúde, cultural e transportes.
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Assim, faz-se necessário que a sociedade civil esteja cada vez mais ativa, principalmente nas
questões de interesse geral. As políticas públicas tratam de recursos públicos. Daí a necessidade do
debate público, da transparência, da sua elaboração em espaços públicos e não nos gabinetes
governamentais. O objetivo das políticas públicas é, principalmente, responder as demandas da
sociedade, dando prioridade aos setores marginalizados e considerados como vulneráveis perante a
sociedade (TEIXEIRA, 2002).
Nesse sentido, avaliar as políticas públicas torna-se um instrumento significativo para a
constatação dos resultados de programas e políticas de desenvolvimento local, pois é por meio dessas
avaliações que se podem mensurar a gestão, os custos/benefícios e as consequências da efetividade ou
não das políticas. Já, em nível local, a avaliação de políticas públicas possibilita a reflexão sobre qual
protótipo de desenvolvimento que vem sendo implementado em determinada localidade ou município,
quais os principais beneficiados e a população-alvo dos programas e projetos públicos que ancoram o
modelo de desenvolvimento (TAVARES, 2005).
Nota-se, que a busca pela sustentabilidade é um processo que exige uma construção com várias
etapas, dimensões e tempo. Exigindo uma conscientização crescente da sociedade em relação aos
problemas econômicos, sociais e ambientais (MORAIS FILHO, 2009). Contudo, para existir o
desenvolvimento local sustentável há implicações profundas e que não dependem apenas das
macroestruturas, mas também do poder público e de ações que cada indivíduo constrói no seu
cotidiano, pois o desenvolvimento sustentável significa principalmente aprender a valorizar, manter e
desenvolver o patrimônio ambiental de forma que a população possa viver de sua renda, e não do seu
capital (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008).
Portanto, a administração pública Municipal por intermédio dos seus gestores deve estar mais
próxima dos cidadãos e destes processos ecológicos e sociais mais frágeis, onde cada vez mais os
cidadãos fazem as suas exigências em termos de qualidade de vida e que aos poucos passam a conhecer
os seus direitos incorporados a Constituição e exigir o seu cumprimento. E, os Municípios cada vez
mais, devem realizar o acompanhamento dos processos ambientais que ocorrem em seu território, pois
a degradação do ambiente natural reflete de imediato na gestão municipal, que se vê envolvida e
pressionada para solucionar problemas (DIAS, 2011).
4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A partir da década de 1990, o Brasil sofreu grandes mudanças tanto políticas como econômicas,
a qual surgiu um novo cenário social que provocou um aumento expressivo do desemprego e também o
crescimento da desigualdade social. Neste contexto, o Governo Federal começou a lançar programas de
ajuste estrutural e de estabilização econômica buscando estabilizar a economia, com vistas ao
crescimento.
Para que o desenvolvimento fosse adjetivado no Brasil como sustentável, o Governo Federal
apostou em uma aliança informal entre o Estado e o setor produtivo – detentor do capital, da
capacidade industrial, do conhecimento técnico e organizacional, pela importância do setor produtivo
para o desenvolvimento do país. O terceiro setor também é fundamental para o desenvolvimento
nacional, pois permite no setor de políticas públicas o surgimento de projetos e experiências que
auxiliem a inclusão social e econômica. Além, de exercer variadas funções sociais, como educação,
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informação, mobilização, campanhas, assistência às comunidades, pesquisa e fiscalização (MENDES et
al, 2010).
Apesar das dificuldades políticas e institucionais para influenciar o processo de
desenvolvimento, a sociedade civil sempre busca encontrar formas de aumentar sua esfera de influência
política e direcionar as políticas públicas (MENDES et al, 2010). Procurando compreender que para
existir o desenvolvimento sustentável, implica em democracia política, equidade social, eficiência
econômica, conservação ambiental e diversidade cultural. O desenvolvimento sustentável é um direito
humano essencial e o Estado tem o dever de atuar positivamente na sua concretização, por meio de
políticas públicas que satisfaçam as suas diversas dimensões previstas na Constituição. Conquistar e
conservar o desenvolvimento sustentável significa edificar uma sociedade que satisfaçam suas
aspirações e necessidades no presente, sem diminuir as chances de iguais privilégios para as futuras
gerações (NETO; SANTOS; NAGEM, 2008).
As políticas públicas sob a ótica do desenvolvimento sustentável representam um
amadurecimento e devem ser analisadas em diversas vertentes como nas dimensões: econômicas,
sociais e ambientais. O processo de elaboração das políticas públicas é baseado de acordo com os
objetivos que se pretendem alcançar, conforme a realidade das pessoas de uma determinada região. As
políticas públicas envolvem todos os agentes do sistema nacional: poder publico e privado, sociedade
civil organizada e inclusive organismos internacional (SIMÃO et al, 2010).
No atual momento, vivenciado pela sociedade brasileira, não se pode falar em políticas públicas
sem considerar a ativa participação das organizações e da sociedade civil. Os direitos fundamentais,
garantidos constitucionalmente, devem servir de base contra a pobreza, as desigualdades, a
discriminação, ressaltando a importância da inserção na sociedade de grupos marginalizados e sem
perspectiva de sobrevivência mínima (NETO; SANTOS; NAGEM, 2008).
O sucesso dos resultados de uma política pública é legitimado pelo debate de diversos agentes
que a constroem. Essas políticas podem ser direcionadas à sociedade em geral ou apenas de uma
determinada região, ordem social ou econômica. Podendo, variar de acordo com as necessidades
identificadas como na saúde, educação, tecnologia, economia, renda, infraestrutura, entre outras.
Durante todo o processo de implantação de políticas públicas, faz-se necessário o monitoramento e
avaliação de sua efetividade, que podem ser realizados tanto pelo poder público como também pelo
privado e por toda a sociedade. Daí, a importância de garantir o acesso da população as informações
sobre a gestão das políticas públicas, o que inclui a formulação de seus indicadores (SIMÃO et al,
2010).
5 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
A gestão urbana pode ser compreendida como a gestão municipal. Estando relacionada com o
conjunto de recursos e instrumentos da administração aplicados aos municípios, visando à qualidade da
infraestrutura e dos serviços sociais, proporcionando melhores condições de vida e aproximando os
cidadãos nas decisões e ações da governança pública municipal. A gestão municipal pode ser entendida
como a gestão da prefeitura e de seus órgãos, institutos, autarquias e secretarias. Está relacionada como
conjunto de recursos e instrumentos da administração aplicada na administração local por meio de seus
servidores municipais (REZENDE, 2006).
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A gestão pública fundamenta-se nas relações e articulações de políticas aplicadas em benefício
de toda a sociedade e através das maneiras que se relaciona com os cidadãos, orientada para atender as
necessidades da sociedade em geral. Para o gestor atender estas necessidades, faz-se necessário um
planejamento para que possa haver um desenvolvimento econômico local baseado na sustentabilidade.
Planejar a gestão e a governabilidade de um município não é uma tarefa fácil, pois envolve a
sobrevivência de toda uma sociedade e ainda das gerações futuras (MILHOMEM; KAMIMURA,
2011).
A administração pública tem por objetivo prestar serviços que são realizados com recursos
públicos que estão englobados no orçamento, buscando atender as necessidades do município e da
sociedade local. Trabalhar de forma adequada e consciente torna-se uma obrigação do gestor, pois
assim as gerações não sofrerão nenhum desgaste e a administração será orientada para o atendimento
das necessidades da sociedade local.
A gestão pública municipal tem enfrentado muitos desafios na promoção do desenvolvimento
econômico, social e ambiental local baseado na sustentabilidade. Um dos princípios é buscar modelos
de políticas que se enquadrem no crescimento econômico com ações e atitudes equilibradas com
condições dignas de vida para as populações com a redução nas taxas de degradação do meio ambiente
e de tantos fatores sociais como: saúde, educação, cultura, assistência social etc. Torna-se, necessário o
fortalecimento dos processos de gestão dos municípios, para que possam resgatar e manter a qualidade
das cidades e de seus habitantes, permitindo seu desenvolvimento e preservando em condições de
sustentabilidade. (MILHOMEM; KAMIMURA, 2011).
Percebe-se, que a sociedade vem exigindo do poder público uma postura e atuação cada vez
mais voltada para o alcance de resultados, isto é, além da eficiência tão almejada pelas organizações
que buscam alcançar resultados nos últimos anos. Não basta atuar com desempenho melhor em relação
ao custo – benefício, se os resultados que a sociedade espera não forem alcançados e não atenderem as
necessidades legítimas. Além, destes fatores, ainda existe a exigência de transparência e ética da
administração dos recursos públicos (CAMÕES; PANTO; BERGUE, 2010). Para que exista esta
mudança na postura dos governantes, faz-se necessário a mudança de comportamento de quem faz as
leis tanto na esfera Federal, Estadual e Municipal.
6 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO
O Município de Cacoal surgiu às margens da BR 364, que liga Cuiabá/MT a Porto Velho/RO.
Seu povoamento teve início na década de 1970, com a chegada de vários imigrantes da região sul e
sudeste do país.
Dentre os 52 municípios do Estado de Rondônia, o Município de Cacoal/RO é o quarto maior
em número de habitantes. De acordo com o recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (2012), Cacoal possui uma população estimada de 78.959 habitantes, uma área
territorial de 3.792,805 (Km²), densidade demográfica de 20,72 (hab/Km²). A figura 1 apresenta
imagem de áreas que compõem o município de Cacoal.
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Figura 1: Imagem de Aéreas de Cacoal
Fonte: Prefeitura Municipal de Cacoal (2012)

O Município de Cacoal foi criado pelo art. 47º da lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977 e, está
situado na porção mais a Leste da Região Central do Estado e sua localização está distante a 476 km da
capital de Porto Velho. Sua área de influência compreende os municípios de Pimenta Bueno, Rolim de
Moura, Espigão D’ Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici, Alvorada D’ Oeste, Alta Floresta D’
Oeste, Santa Luzia D’ Oeste, Nova Brasilândia e Ji-Paraná atendendo uma população estimada de
332.485 habitantes.
O Produto Interno Bruto (PIB) de Cacoal é de R$ 935.025,00 e o PIB Per capita R$ 11.819,56.
As principais atividades econômicas, de acordo com a Prefeitura Municipal de Cacoal (PMC) estão
ligadas à agropecuária, à indústria e ao comércio. No setor primário a base econômica da agricultura
permanente é o café. No desenvolvimento de culturas temporárias, os mais importantes são o arroz, o
feijão, a mandioca e o milho (IBGE, 2012; PMC, 2012).
Já no setor secundário, possui diversos ramos de atividade e o Município atrai consumidores de
diversas cidades vizinhas, destacando os principais setores: alimentícios, concessionárias de veículos,
confecções e atacados. Além disso, o município tem se consolidado como um pólo na área da educação
e saúde (PMC, 2012).

7 METODOLOGIA
Este trabalho se configura como um estudo exploratório-descritivo, utilizando o método de
estudo de caso. Na visão de Yin (2005), o estudo de caso consiste em “uma investigação empírica de
fenômenos contemporâneos, dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Caracteriza-se como um estudo intenso de
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.
O estudo exploratório tem como principal intenção proporcionar uma visão geral acerca de
determinado fato, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação
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de problemas ou hipóteses pesquisáveis (GIL, 2009). O estudo descritivo tem por objetivo identificar e
descrever as características de determinada população ou fenômeno em estudo (GIL, 2009).
Neste sentido, este estudo permitiu identificar quais políticas públicas estão sendo
implementadas no município de Cacoal, para promover o desenvolvimento ambiental com qualidade de
vida para a população, de forma a proporcionar maior familiaridade com o problema estudado e tornálo mais explícito.
A questão de pesquisa e o objetivo proposto foram abordados sob um enfoque qualitativo. A
pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e se preocupa com um nível de realidade
que não pode ou não deveria ser quantificado. A pesquisa qualitativa, também trabalha com o universo
dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO,
2011). O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados.
A pesquisa qualitativa permitiu compreender as identificar as políticas públicas que constam no
plano de desenvolvimento do Município de Cacoal/RO, que visam promover o desenvolvimento
ambiental. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista e análise documental, executada em duas
fases:
1º. Fase: Análise Documental - foi realizada análise em documentos oficiais da Prefeitura
Municipal de Cacoal, no que se refere aos programas e ações de competência da Secretaria de Meio
Ambiente (SEMMA), tais como: Plano Plurianual (PPA) do quadriênio de 2010 a 2013, Lei de
diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei de Orçamento Anual (LOA), Relatórios Quadrimestrais dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e balancetes, a qual permitiu elencar as ações que foram planejadas e
executadas pela SEMMA. Esta fase da pesquisa ocorreu no período de 20 de Julho a 20 de agosto de
2012.
2º. Fase: Entrevista – com a utilização de questionário semi-estruturado foi realizada entrevista
com o secretário de Meio Ambiente. A entrevista foi realizada em 20 de Agosto de 2012, na sede da
Prefeitura Municipal de Cacoal.

8 AÇÕES ESTRATÉGIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO
MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE CACOAL

O programa de Gestão da Política do Meio Ambiente possui várias ações que estão previstas no
Plano Plurianual do quadriênio 2010-2013. Sua administração é de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).
Segundo os relatórios quadrimestrais (2012), este programa tem por objetivo revitalizar bacias
hidrográficas e áreas em situação de vulnerabilidade ambiental, incentivar a redução, reutilização e a
reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliarem a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos
serviços de limpeza pública, de coleta, tratamento e de disposição final, bem como, em parcerias com
outras entidades.
A tabela 1 traz as ações que compõem o Programa Gestão da Política do Meio Ambiente
planejado para a cidade de Cacoal, bem como o planejamento e execução orçamentária.
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Tabela 1: Programa Gestão da Política do Meio Ambiente
Programas/ Ações

% Realizado
da ação

Previsto

Realizado

8.163.928,69

6.982.021,16

Implementação da Central de Separação de Resíduos Urbanos

50.000,00

0,00

-

Atividades de Proteção Ambiental - SAAEC

15.000,00

0,00

-

Atendimento Serviços Limpeza Pública e Paisagismo

85,52%

Fonte: Relatórios Quadrimestrais SEMMA

De acordo com os relatórios quadrimestrais de 2010, 2011 e 2012, a SEMMA visando manter a
regularidade da coleta dos Resíduos Sólidos Urbano, que possui um quantitativo médio de 65 (Sessenta
e Cinco) toneladas de lixo diário, a SEMMA prorrogou a locação dos 03 dos caminhões compactadores
de lixo, ambos com capacidade de 15m³ e 02 (dois) caminhões são da própria secretaria, garantindo
uma coleta perene aos munícipes.
Para Araujo e Lima (2008), a preservação do meio ambiente, e mais, especificamente, a
disposição final de resíduos sólidos, conhecidos por lixo, são um dos maiores problemas enfrentados
pelos Administradores Públicos Municipais. A população move-se num constante crescimento
produzindo em média 0,50 Kg de lixo, por pessoa ao dia, produzindo ao longo do tempo, um volume
cada vez maior de resíduos sólidos, cuja destinação final continua inadequada.
Segundo o secretário, a SEMMA vem fazendo um trabalho de conscientização com os
moradores quanto à importância da coleta seletiva e também com as empresas na busca de diminuir os
impactos ambientais no Município de Cacoal. As empresas e indústrias estão sendo notificadas para
que tenham consciência da lei de nº. 12.305, de 02 de Agosto de 2010, a qual institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os
perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis.
A SEMMA realizou um convênio com a empresa Moura e Paz, licenciada pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), para realizar a coleta do lixo gerado por hospitais, clínicas,
consultórios, laboratórios, necrotérios e outros estabelecimentos de saúde, desde sua origem até o seu
destino final (incineração), conforme estabelecido pela ANVISA. A empresa Moura e Paz também
realiza a coleta de resíduos gerados pela indústria e comércio em geral como: oficinas mecânicas,
concessionárias, postos de combustível, serralheria, serrarias, etc. O transporte dos resíduos coletados
são levados até o Município de Vilhena/RO, onde é realizada a incineração.
Ainda, de acordo com o secretário da SEMMA, em cumprimento a lei de nº. 12.305, de 02 de
Agosto de 2010, nos Municípios não podem mais existir lixão e visando cumprir a legislação, desde
agosto de 2011, no Município de Cacoal já existe o aterro sanitário em pleno funcionamento (BRASIL,
2010), conforme pode ser observado na figura 2.
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Figura 2: Aterro Sanitário
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Figura 3: Compactação dos Resíduos Sólidos
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Segundo Araujo e Lima (2008) os critérios técnicos exigidos para implantação de um aterro
ambiental sustentável, sem riscos, apresenta um alto custo para o Município, e esses custos são
decorrentes de dificuldades de operacionalização, inclusive, a escolha de um local apropriado para sua
alocação. Porque existe uma necessidade de cobertura diária, com terra, para evitar a proliferação de
mau cheiro, praguejamento de insetos e roedores, causados pela lavagem direta da chuva. Para tanto,
faz-se necessário um trator diariamente para disponibilizar a terra, que muitas vezes, só é encontrada
em locais distantes, do aterro ou, o uso de uma carregadeira para remover a terra ou transportá-la numa
tombadeira, e mais, um trator para espalhar essa terra no aterro, compactando cada célula, conforme
pode ser verificado na figura 3.
A SEMMA também já iniciou o processo de recuperação da área degrada do antigo lixão com
serviços de limpeza e soterramento dos resíduos, a qual compreende uma área de 246.000 m², visando
assegurar melhor qualidade de vida à população. Sendo que, os resíduos dispostos a céu aberto causam
diversos problemas ambientais, causa mau cheiro, proliferação de insetos, contaminação do solo, do
lençol freático, dos cursos de água, agressão visual e natural, produção de metano que afeta a camada
de ozônio.
Junto ao aterro sanitário do Município de Cacoal, a SEMMA realizou a construção de um
galpão de triagem dos resíduos sólidos urbanos, tendo a finalidade de gerenciar parte dos resíduos
sólidos produzidos, minimizando os impactos ambientais e os desperdícios. Com o funcionamento do
galpão do aterro sanitário, possibilitará resguardar a qualidade de vida dos catadores e também as
condições ambientais de áreas contíguas do empreendimento, pois o mesmo permite uma separação de
materiais que podem ser reciclados, gerando uma economia de matéria-prima virgem não-renovável.
O galpão de triagem dos resíduos sólidos também irá preencher um dos requisitos de condições
mínimas de trabalho como determina a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), conforme pode ser
observado na figura 4.
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Figura 4: Galpão de Triagem dos Resíduos Sólidos
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Figura 5: Separação de materiais para reciclagem
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Ainda, segundo os relatórios quadrimestrais o empreendimento realizado pela SEMMA irá
diminuir o quantitativo de lixo a ser depositado nas células do aterro sanitário, aumentando a vida útil
do aterro e também permitirá que parte do lixo seja separado “material aproveitável”, gere fonte de
emprego e renda aos munícipes de Cacoal, conforme pode-se verificar na figura 5.
De acordo com o secretário da SEMMA, após a implantação do aterro sanitário, surgiu um
grande problema social no município com relação às famílias que viviam da renda do lixão e, para não
deixar essas famílias sem alternativa de renda, o município firmou uma parceria com a Cooperativa de
Coletores de Materiais Recicláveis de Cacoal da Amazônia (COOPERMARCA), para ser realizado o
trabalho de Coleta Seletiva, a qual engloba 32 (trinta e dois) bairros do Município de Cacoal. Desta
forma, todo o lixo passível de ser reciclado é selecionado pelos catadores antes mesmo de ir para o
aterro sanitário.
A cooperativa elaborou um calendário para os bairros e realizou a entrega aos moradores, para
que os mesmos tenham consciência dos dias em que a coleta seletiva vai atender o seu bairro. A
SEMMA realizou a distribuição de 2.300 (duas mil e trezentas) sacolas verdes recicláveis para os
moradores que, irão separar o material reciclável e, uma vez por semana, a COOPERMARCA estará
realizando o recolhimento das sacolas que serão novamente devolvidos aos moradores para
reutilização. Os sacos utilizados na coleta seletiva são reciclados, basicamente de garrafas pet.
Segundo o secretário da SEMMA, os catadores de lixo da cooperativa tem à disposição 3 (três)
caminhões caçamba para a coleta seletiva e 1 (um) ônibus para facilitar o transporte dos catadores até
os bairros. A separação do lixo é uma atitude que beneficia muito a cidade e também 40 (quarenta)
catadores fazem parte da cooperativa.
Para Lima (2006) a principal vantagem de a coleta seletiva ser realizada por cooperativas ou
associações de catadores, são: a geração de emprego e renda; o reconhecimento da profissão dos
catadores, que muitas vezes são marginalizados pela sociedade; a organização do trabalho dos
catadores nas ruas e a promoção da auto-estima e a cidadania.
Ainda, dentro do Programa Gestão da Política do Meio Ambiente, foram realizadas as
atividades de proteção ambiental, onde através do Horto Municipal são produzidas mudas tanto de
XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

árvores nativas, exóticas (originadas de outra região) e frutíferas, que são usadas na recuperação de
áreas degradadas. Como também mudas de plantas ornamentais perenes e flores de ciclo usadas no
paisagismo de praças, avenidas e logradouros públicos, conforme pode ser observado na figura 6.

Figura 6: Horto Municipal
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Figura 7: Recuperação de áreas degradadas
Fonte: Relatório Quadrimestral da SEMMA

Segundo os relatórios quadrimestrais (2012) a construção do Horto Municipal passou a
contribuir de forma significativa com os moradores do Município de Cacoal. Foi realizada a
distribuição de mudas de várias espécies de essências naturais, tais como: Ipê Roxo, Ipê Amarelo,
Cedro Rosa, Açaí entre outras, aos produtores rurais para serem utilizadas na recomposição de Matas
Ciliares e na recuperação de áreas degradadas e nascentes.
Outra ação da SEMMA é o reflorestamento da mata ciliar em locais onde existe carência de
árvores, como nos rios pirarara e rio tamarupá, tornando-se base da melhoria paisagística do Município
de Cacoal, conforme figura 7.
Para Rizzo (2007) a mata ciliar é conhecida como de área de preservação permanente (APP).
Essas áreas são cobertas ou não por vegetação nativa que estão localizadas ao longo das margens dos
rios, córregos, lagos, lagoas, represas e nascentes e tem a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Conforme os relatórios quadrimestrais (2012), a SEMMA também é responsável por
administrar o Programa Saneamento para Todos, que tem por objetivo a proteção ambiental em
margens ciliares e regularização de áreas urbanas do Município. A tabela 2 traz as ações que compõem
o Programa, bem como o planejamento e execução orçamentária.
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Tabela 2 : Programa Saneamento Para Todos
Programas/ Ações

Previsto

Realizado

% Realizado
da ação

Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

684.778,42

379.922,47

55,48 %

Construção, Ampliação e Reforma do Sistema Esgoto

433.761,72

145.710,51

33,59 %

3.885.611,95

3.144.001,66

80,91 %

427.702,06

255.752,61

59,80 %

1.089.870,99

1.003.439,88

92,07 %

520.274,96

506.874,12

Operação e Manut. do Sistema de Abastec. de Água
Manutenção dos Serviços de Transporte e Maquinários
Construção, Ampliação e Reforma do Sistema Água
Melhorias e Ampliação Rede Abastecimento de Água

97,42 %

Fonte: Relatórios Quadrimestrais SEMMA

Para Madeira (2010) a eficiência e a qualidade dos serviços de saneamento básico são
fundamentais para a qualidade de vida da população do Município. Esse setor tem impactos diretos
sobre a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico do Município ou região. O
aumento dos investimentos neste setor pelo Município pode ser considerado como estratégia para o
desenvolvimento econômico e social.
Conforme o secretário da SEMMA, o Município de Cacoal até 2013 vai encerrar o ano com
quase 100% do Município de Cacoal com rede de tratamento do esgoto sanitário e coleta de lixo.
Considerado um marco para o Município de Cacoal e consequentemente para o Estado de Rondônia.
No Brasil é um fato marcante, pois ainda existem muitos Municípios que não oferecem esse serviço
com tanta proporção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise realizada, pode-se concluir que os recursos utilizados na implementação das
políticas públicas do Município de Cacoal, com o propósito de promover o desenvolvimento ambiental
com qualidade de vida para a população foram considerados satisfatórios.
Os resultados apresentados pelo Município de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMAI, através dos programas Gestão da Política do Meio Ambiente e Saneamento Para
Todos que é um dos programas que mais se destacam no PPA do quadriênio 2010-2013, demonstra que
a SEMMA cumpriu a sua meta, oferecendo significativas contribuições para a população local, como a
exemplo o encerramento do lixão, implementação do aterro sanitário, construção do galpão de triagem
do lixo, coleta seletiva, incentivo a cooperativa dos catadores de lixo, água tratada e esgotamento
sanitário para os 32 bairros do Município.
O que demonstra que o Município de Cacoal, por meio da secretaria de Meio Ambiente investiu
nas ações e metas previstas no PPA, que é promover o uso sustentável dos recursos materiais,
conciliando os interesses de exploração comercial com a necessidade de sua conservação e também a
qualidade de vida da população do Município.
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A implementação das políticas públicas de forma adequada pelos gestores municipais,
representa uma forma apropriada de obter o crescimento e o desenvolvimento sustentável local e,
devem ser levados em conta os interesses da população local.
Finalmente, é preciso que a gestão pública Municipal reconheça que para haver uma solução
para os problemas econômicos, sociais e ambientais do Município de Cacoal, precisa ser adotada uma
postura proativa, com mudanças de forma rápida e abrangente, estando agrupada ao bom senso e a
vontade política. Pois, para encontrar soluções apropriadas a construção de um Município mais
sustentável, é importante que haja investimentos em políticas públicas nas dimensões econômicas,
sociais e ambientais, para então ser construída uma sociedade estável, saudável e igualitária.
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Resumo
O Triple Botton Line, proposto por Elkington (2012), composto pelas dimensões Ambiental, Social e Econômica, tem sido
amplamente aceito uma vez que sua aplicação pode implicar na manutenção ou desenvolvimento de fatores que levam à
sustentabilidade. Ao definir esse conceito, Elkington (2012, p.109) citou o diretor do Programa de Administração Ambiental
da Universidade de Michigan, Stuart Hart, que afirmou: “as corporações são as únicas organizações com recursos,
tecnologia, alcance global e motivação para alcançar a sustentabilidade”. O objetivo desse trabalho é verificar se a
sustentabilidade, em determinado local, pode ser alcançada sem o auxílio de grandes organizações. Especificamente,
objetiva-se verificar se, no interior do Ceará, entre 1926 e 1937, a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz incorporou às
suas práticas o que determina os preceitos de sustentabilidade contidas no Triple Botton Line. Utilizando-se o modelo de
Elkington (2012), os resultados indicaram que no modus vivendi da comunidade do Caldeirão de Santa Cruz estava
implícito o conceito conhecido como Triple Botton Line e que tal resultado foi conseguido apenas com fé e trabalho, sem a
ajuda de qualquer organização. Os resultados indicaram, também, que o modo de vida da comunidade incomodou alguns
setores da sociedade, o que levou à sua destruição
Palavras-chave: Sustentabilidade. Triple Botton Line. Caldeirão de Santa Cruz.
Abstract
The Triple Bottom Line, proposed by Elkington (2012), composed by the Environmental, Social and Economic dimensions,
has been widely accepted since its implementation will involve the maintenance or development of factors that lead to
sustainability. By defining this concept, Elkington (2012, p.109) quoted the director of the Environmental Management
Program at the University of Michigan, Stuart Hart, who said: "corporations are the only organizations with resources,
technology, global reach and motivation to achieve sustainability". The aim of this work is to verify if sustainability, at a
given site can be achieved without the aid of large organizations. Specifically, the objective is to verify whether, in Ceará,
between 1926 and 1937, the community of Caldeirão de Santa Cruz incorporated to its practices the precepts contained in
the Triple Bottom Line. Using the Elkington (2012) model, the results indicated that the concept of the Triple Bottom Line
was incorporated into the way of life of the Caldeirão de Santa Cruz community and that this result was achieved only with
faith and work, without the aid of any organization. The results also indicated that the way of life of the community
bothered some sectors of the society, which led to its destruction.
Keywords: Sustainability. Triple Bottom Line. Caldeirão de Santa Cruz.
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INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento social, econômico e tecnológico surgidos nas últimas décadas, nosso
planeta não pode mais ser observado em partes, mas sim como um todo, onde um fato ou ação, mesmo
que aparentemente isolado, pode provocar reflexos em diferentes contextos. Assim, questões como o
trabalho infantil na Ásia, a poluição do ar e da água na Europa, os direitos dos trabalhadores na
América do Norte, a instabilidade política na América do Sul e as mudanças climáticas globais
provocam reações em vários pontos do planeta. Dessa forma, a sobrevivência humana não é mais uma
questão isolada, pelo contrário, é de responsabilidade de todos, em todos os níveis.
As crescentes mudanças comportamentais em relação às questões socioeconômicas e ambientais
manifestadas pela sociedade contemporânea apontam para uma maior consciência e alertam para a
necessidade de utilização adequada dos recursos que influenciam na sobrevivência das gerações
futuras.
Na visão de Aligleri e krugliankas, (2009) a disseminação de ações com posturas socialmente
corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, vem sendo cada vez mais
propagadas. Entretanto, o alcance da sustentabilidade requer um processo de mudança social e elevação
das oportunidades na sociedade, compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência
econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, visando um claro
compromisso com o futuro e a solidariedade entre as gerações (BUARQUE, 1999).
A Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) de 1983, tendo à
frente Gro Brundtland, concluiu seus trabalhos em 1987 com o relatório “Nosso Futuro Comum” que
contém a definição mais comum de desenvolvimento sustentável: “Desenvolvimento sustentável é
aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras
de atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Essa definição é apresentada na
Figura 1.

Figura 1 – Definição de Desenvolvimento Sustentável (assinado por Gro Brundtland).
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Fonte: Keiner (2006, p. 2).
O conceito de sustentabilidade, frequentemente utilizado, é formado por três dimensões: Social,
Ambiental e Econômica (WOLF et al., 2007). Ratificando essas ideias, Romeiro (1998, p.248)
argumenta que “o desenvolvimento para ser sustentável, deve ser não apenas economicamente
eficiente, mas, também, ecologicamente prudente e socialmente desejável”.
A busca do equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, denominado Triple Bottom
Line, passou a ser compreendida sob o termo sustentabilidade, que é considerado um dos termos mais
frequentemente usados, porém, menos compreendido de nosso tempo, sua natureza multidimensional
leva a uma falta de precisão, assim, até hoje, esse conceito ainda não está bem definido (JICKLING
(2000), KEINER, (2006), CHACON (2007), SACHS (2008), BARBIERI, et al., (2010), CIEGIS et al.,
(2009)), mas “tem sido refinado, levando a importantes avanços epistemológicos, porém a mais
importante contribuição foi influenciada pelo trabalho de A K Sen (1999)” (SACHS, 2008, p. 37).
O novo foco sobre a integração da sustentabilidade aos objetivos das organizações e da
sociedade, resultou em uma mudança no debate sobre "o quê" e "porquê" para "como" tornar isto
realidade (PARISI, 2010).
Nesse contexto, todos os fatos que, após devidamente estudados, possam contribuir para um
melhor entendimento e aperfeiçoamento do conceito “sustentabilidade” devem ser ressaltados.
Assim, ressalta-se que Elkington (2012, p.109) citando o diretor do Programa de Administração
Ambiental da Universidade de Michigan, Stuart Hart, que afirmou: “as corporações são as únicas
organizações com recursos, tecnologia, alcance global e motivação para alcançar a sustentabilidade”,
referindo-se à sustentabilidade a nível empresarial e que Steffen e Young (2006) argumentaram que,
mesmo diante de elevadas ações e movimentos de um número significativo de empresas que
direcionem seus esforços para as dimensões da sustentabilidade, a ação pública não deverá ser
substituída, mas sim, agir em conjunto. Tais fatos suscitaram inquietações que levaram à problemática
deste estudo ao se questionar a maneira pela qual poderia ser implantada a sustentabilidade, não
empresarial, mas em determinada comunidade, em determinado local.
Nesse contexto surgiu a questão que orienta este trabalho: A sustentabilidade, considerada sob
os aspectos do Triple Botton Line, pode ser implantada em uma comunidade sem o auxílio de grandes
corporações? Para responder tal questão, elegeu-se a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz, que
existiu entre 1926 e 1937, no interior do Ceará, como objeto de estudo e foi estabelecido, como
objetivo específico, verificar se essa comunidade incorporou os princípios implícitos no Triple Botton
Line, proposto por Elkington (2012), a seu modo de vida.
A COMUNIDADE DO CALDEIRÃO DE SANTA CRUZ
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Em 1926, o Padre Cícero, figura influente no contexto cearense, encaminhou o Beato José
Lourenço e seus seguidores a uma de suas fazendas, denominada Sítio do Caldeirão de Santa Cruz do
Deserto, com uma área de, aproximadamente, 900 hectares, no sopé da chapada do Araripe (Cariri
ocidental, sul do estado do Ceará) a 20 km do município do Crato e a 540 km da capital Fortaleza.
É uma região semiárida, chove pouco e de sol escaldante. A vegetação predominante é a
caatinga, formada por árvores baixas e arbustos. Pelo tipo de vegetação pode-se deduzir a
qualidade do solo: terreno pedregoso, solo nu e pobre em nutrientes. A topografia da área é
acidentada, com depressões e vários grotões. O Caldeirão era uma terra imprestável, árida e
íngreme até a chegada do beato e sua gente. Foi o trabalho humano de peregrinos liderados pelo
beato que tornaram o “Caldeirão do Deserto” no “Caldeirão da Santa Cruz” (CORDEIRO, 2008,
p.5).

O nome Caldeirão originou-se de uma falha geológica formada por pedras e que acumulava
água na época da seca. Sobre o Caldeirão, Gomes (2009, p.9) relata: “Eu visitei o sítio arqueológico do
Caldeirão em julho de 2008 e constatei a existência do poço perene de cerca de 30 metros de diâmetro
por 8 de profundidade. Completamente cheio e, inclusive, com peixes da fauna nordestina: pios,
curimbatás, piabas, mandis, cangatis, traíras, etc.” As figuras 1 e 2 mostram o Caldeirão.

Figura 1 – O Caldeirão durante a estiagem
Fonte: Silva (2009, p. 130).

Figura 2 - Caldeirão no período das chuvas
Fonte: Silva (2009, p. 130).

A comunidade do Caldeirão chegou a ter 1700 pessoas e, por meio de uma autogestão, do
trabalho comunitário e da religião, resistiu às condições adversas da região e tornou-se uma utopia
sobre o modo de vida em sociedade. Em uma época em que os latifúndios eram comuns e a mão de
obra fácil e barata, uma comunidade estruturada de forma a dividir o trabalho e seu fruto de forma
igualitária, arrebanhou trabalhadores. Porém, como
o capital e o capitalismo não podem crescer sem que existam trabalhadores dispostos a trabalhar
para um patrão. Para que isso ocorra é necessário que os trabalhadores tenham como única
propriedade a propriedade de sua força de trabalho [...]. Se o trabalhador fosse proprietário dos
instrumentos de trabalho, não precisaria assalariar-se, trabalhar para outra pessoa (MARTINS,
1983, p. 141).
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A comunidade do Caldeirão “com sua força de trabalho (…) iria incomodar os coronéis, que
perdiam seu exército de reserva de mão-de-obra para aquele “éden matuto”. A fé num paraíso pósmorte já começava a se mostrar em vida. Aquelas gentes alimentavam-se, vestiam-se, abrigavam-se e
amavam-se com autonomia” (CORDEIRO, 2004, p. 87).
A forma de organização da comunidade do Caldeirão incomodava os coronéis, pois, a
comunidade poderia crescer e atingir a mesma importância política de Juazeiro do Norte, onde, em
1914, aconteceu a chamada Sedição de Juazeiro, tendo os “fanáticos” derrotado as tropas militares e
depondo o então governador Franco Rabelo.
Com a morte do Padre Cícero em 1934, suas terras passaram a pertencer aos Padres Salesianos
que, em acordo com outros setores da sociedade, decidiram reprimir o “fanatismo de Juazeiro” e
apoiaram a expulsão dos integrantes da comunidade do Caldeirão de suas terras. “A cidade de Fortaleza
sediou uma reunião de representantes de seis instituições: Diocese do Crato, Ordem dos Padres
Salesianos, Liga Eleitoral Católica, Polícia Política (Dops), Polícia Militar e Governo do Ceará”
(ARAÚJO, 2005, p. 41), que definiu a completa destruição do Caldeirão.
Em 11 de maio de 1937, um ruído no céu da chapada do Araripe assustou os camponeses. Com
medo, eles tentavam se esconder entre as árvores enquanto máquinas voadoras deslizavam pelos
ares daquela região do Cariri, no sul do Ceará. Homens, mulheres e crianças fugiam de algo que,
com certeza, viam pela primeira vez. O desespero foi ainda maior quando os aviões da Força
Aérea Brasileira (FAB) começaram a metralhar. Muitos ali devem ter sussurrado o derradeiro
pai-nosso. Outros nem tiveram tempo para tanto (ARAÚJO, 2005, p. 1).

Facó (1986, p.192) ao referir-se ao ocorrido no Caldeirão de Santa Cruz, afirma que “não foram
poupadas nem mulheres nem crianças, e já na década de 30, utilizando até aviões, a dizimação bárbara
do pobre ajuntamento do Beato Lourenço, na serra do Araripe e, mais tarde, seus remanescentes em
Pau de Colher, na Bahia”.

Como Canudos e Pau da Colher, o Caldeirão foi destruído e não se sabe ao certo quantas
pessoas foram mortas, encontram-se, na literatura, referências a 700, 1000, e, até mesmo, mais de 1000
mortos. Há, também, na literatura, quem afirme que a comunidade foi atacada, mas não completamente
dizimada.
METODOLOGIA
Nesse trabalho de natureza qualitativa, partiu-se do conceito do Triple Botton Line definido por
Elkington (21012) e seus três pilares, Econômico, Social e Ambiental, foram definidos como categorias
de análise.
Após uma revisão teórica sobre o tema, buscou-se, em dados secundários, verificar se a
comunidade do Caldeirão de Santa Cruz, criada em 1926 no sertão do Ceará, e liderada pelo beato José
Lourenço, apresentava em seu modo de vida e organização, a incorporação das dimensões Ambiental,
Social e Econômica, presentes no conceito de sustentabilidade definido por Elkington (2012) e se
recebeu alguma contribuição de qualquer organização.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Elkington (2012) afirma que o Triple Botton Line é composto por três pilares, o Social, o
Ambiental e o Econômico. “A dimensão social reflete a preocupação com os impactos nas
comunidades, a dimensão ambiental diz respeito ao uso de recursos naturais e à emissão de poluentes, a
dimensão econômica refere-se à eficiência econômica” (BARBIERI et al., 2010, p.150).
Evidências de características do pilar Social na comunidade do Caldeirão
Martins e Vasconcelos (2007, p. 3) afirmam em relação ao Caldeirão que “as relações sociais
regidas pela lei do Capital, do lucro como forma de vida não existiam naquele lugar, tendo em vista que
a produção agrícola era dividida a partir da necessidade de cada família”. Ramos (2000) acrescenta que
“ninguém passava necessidade. Organizava-se uma sociedade religiosa na qual o trabalhador não era
espoliado pelo dono das terras. (…) o trabalho era a única forma de obter o pão de cada dia, pois
ninguém deveria viver à custa do trabalho alheio” (RAMOS, 2000, p. 372 - 374).
A organização e distribuição do espaço eram, também, controladas dentro da comunidade do
Caldeirão, “as moradias eram construídas de acordo com a ordem de chegada ao sítio, formando
semicírculos direcionados para a área central onde havia uma igreja com um cemitério atrás e um
grande pátio à frente” (CORDEIRO, 2008, p.5). “Cada nova família que lá chegava era bem recebida, e
os que já viviam no sítio construíam logo a nova moradia; alastravam-se as casinhas a partir do sopé
dos morros, formando, gradativamente, um cinturão em redor da pequena planície onde floresciam as
primeiras plantações” (ALVES, 1994, p. 5). Tal organização indica equilíbrio entre o uso do espaço
para ocupação urbana e para a produção e, ao mesmo tempo, a certeza de moradia para todos os
integrantes da comunidade.
Ramos (1991, p. 68) acrescenta que “quem não trabalhava na produção de alimentos, trabalhava
para a melhoria das condições materiais como a construção de pequenos açudes, cercas ou atividades
artesanais. Não havia competição no sentido de alguém querer possuir mais do que o companheiro”.
Ressaltando como eram as relações sociais no Caldeirão, Gomes (2009, p. 61) afirma que no
auge de sua existência, “jamais houve um crime no povoado”.
A ação do Beato Zé Lourenço, na comunidade do Caldeirão, provocava desenvolvimento
respeitando e reforçando seus costumes e tradições, pois, segundo Pompa (2009, p. 72), “o Beato
limitou-se a despertar no povo o desejo de retomar e fortalecer os costumes religiosos: festejos, rezas,
novenas, penitências”. Também Lopes (2006) ratifica a ênfase no respeito e reforço às tradições e
costumes quando afirma que o Beato Zé Lourenço, orientava seus seguidores, promovia novenas,
ladainhas e procissões e era responsável por todas as manifestações religiosas nos dias santos e
domingos.
Não só a cultura e tradições eram cultivadas no Caldeirão, também, a Educação foi considerada.
Marina Gurgel, uma jovem de 21 anos vinda do Rio Grande do Norte, chegou ao Caldeirão e se tornou
a professora da comunidade. Não existia uma escola, nos moldes formais, na comunidade do Caldeirão,
porém, essa era uma realidade do Nordeste à época, “quando surgia alguém que sabia um pouco de
leitura, era um professor leigo, que apesar de não ter uma metodologia adequada aos padrões
dominantes, se habilitavam no ensino das letras. Foi assim no Caldeirão” (SOUSA; CARVALHO,
2009, p. 8).
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A alfabetização da comunidade aparece nas palavras de Maria de Lourdes, remanescente do
Caldeirão, que relata que “as aulas aconteciam debaixo das árvores e também na capela. Segundo o
testemunho de Seu Pedrinho, outro remanescente do Caldeirão, a professora possuía certa liderança na
comunidade, em que ajudava Isaías, na organização do lugar” (SOUSA; CARVALHO, 2009, p. 8).
Utilizando os poucos recursos disponíveis, a professora, à sombra das árvores, procurava ensinar às
crianças o que era necessário. Na capela, à noite, após uma oração, aconteciam as aulas com os adultos
(SOUSA; CARVALHO, 2009).
Facó (1986, p. 208) ressalta o contraste entre os habitantes do Caldeirão e outros nordestinos do
interior quando comenta que “as fotografias conhecidas da comunidade de Zé Lourenço mostram
fisionomias de pessoas bem alimentadas e de aparência melhor do que a do nordestino do interior, e
distinguem-se belos rostos de mulher. Evidentemente não passavam fome”.

Figura 3 – Sobreviventes do Caldeirão.
Fonte: Domínio Público.
Cabe ressaltar que a comunidade do Caldeirão, seguia, rigorosamente, o que lhes era
determinado por seus líderes, o beato Zé Lourenço e o Padre Cícero, inclusive os dez mandamentos do
Padre Cícero (SILVA, 2013). Tal conjunto de leis, além de estabelecer os princípios a serem
observados na comunidade, provocava um reflexo na conservação do meio ambiente.
Pode ser inferido, por meio das informações colhidas, que o pilar Social foi integrado ao modo
de vida dos integrantes do Caldeirão de santa Cruz, por meio da igualdade de direitos e obrigações; da
distribuição igualitária do que era produzido na comunidade; a ausência de criminalidade; a existência
de um conjunto de normas a serem seguidas; o respeito à cultura e a preocupação com a Educação.
Evidências de características do pilar Ambiental na comunidade do Caldeirão
O grande mérito do beato Zé Lourenço, líder do Caldeirão, “foi, exatamente, saber utilizar os
recursos e os ecossistemas do semiárido. Além do modus vivendi igualitário, o Caldeirão foi um
exemplo ecológico para o nordeste” (ARAÚJO, 2005, p. 3).
Normalmente os agricultores trabalham com rotação de culturas, ou seja, queimam a vegetação
para adubar o solo e depois plantam durante cerca de três anos. Posteriormente, abandonam a
área – deixando a vegetação brotar de novo, o que chamam de “encapoeiramento” – para repetir o
processo após três ou cinco anos. A falta de espaço, porém, impedia José Lourenço de fazer as
rotações. O beato “só plantava abaixo da “coroa da serra”, e apenas em um trecho por ano,
passando depois para outro. Como a cobertura vegetal da coroa permanecia intacta, quando
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chovia as sementes eram dispersas de cima para baixo. Dessa maneira, utilizando a força da
gravidade, a área encapoeirava mais rápido que um terreno plano”. Com esse manejo agrícola,
somado à criação de peixes e de gado, as quase 2 mil bocas da irmandade não sentiam falta de
comida (ARAÚJO, 2005, p. 3).

No Caldeirão, os poucos recursos tinham que ser suficientes para o sustento da comunidade,
assim, todos dispunham de ferramentas simples (algumas adaptadas às condições específicas do local e
ali produzidas) que deveriam ser utilizadas de forma eficiente. Por isso, “José Lourenço e seus
companheiros enfrentaram o desafio imposto pelo terreno pedregoso, pela seca, e passaram a cultivar a
terra. Frutas, cereais, algodão e hortaliças foram plantados e colhidos com abundância” (GOMES,
2009, p. 60). A água retirada no poço do Caldeirão “era depositada na raiz da planta, num sistema de
irrigação simples e eficiente. A produção era farta. Ali se praticava horticultura, pomicultura e
floricultura. O Caldeirão transformou-se num oásis, sua paisagem verde e farta contrastava com o
cenário de abandono das terras dos grandes latifúndios nordestinos” (GOMES, 2009, p. 60).
O ex-ministro do Meio Ambiente, Rubens Ricupero, afirmou que o Padre Cícero “pregou em
pleno sertão nordestino a palavra que hoje, a consciência ambiental, a duras penas, começa a inscrever
na nossa visão de mundo. Muito antes que se realizasse a I Conferência Internacional sobre o Meio
Ambiente, em Estocolmo, em 1972” (O GLOBO, 1994). A palavra do Padre Cícero, transmitida pelo
Beato, era considerada lei pela comunidade do Caldeirão. Dessa forma, Os Dez Preceitos Ecológicos
do Padre Cícero (SILVA, 2013) se transformaram na lei a ser obedecida dentro da comunidade do
Caldeirão.
Os Dez Preceitos Ecológicos de Padre Cícero
1) Não derrube o mato nem mesmo um só pé de pau;
2) Não toque fogo no roçado nem na caatinga;
3) Não cace mais e deixe os bichos viverem;
4) Não crie o boi nem o bode soltos, faça cercado e deixe o pasto descansar para se refazer;
5) Não plante em serra acima nem faça roçado em ladeira muito em pé, deixe o mato protegendo
a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza;
6) Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva;
7) Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja com pedra solta;
8) Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer até
que o sertão todo seja uma mata só;
9) Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga como a maniçoba, a favela e a jurema, elas
podem ajudar a conviver com a seca;
10) Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado
melhorando e o povo terá o que comer, mas se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão
todo vai virar um deserto só (SILVA, 2013, p. 197).

Não foram encontrados, na literatura pesquisada, dados que indicassem a reciclagem de
resíduos, porém, a conservação dos recursos é observada na forma de cultivar a terra e utilizar os
recursos disponíveis, principalmente, a água. Tais evidências denotam que, na comunidade do
caldeirão, a dimensão Ambiental referida no Triple Botton Line foi incorporada às ações do cotidiano.
Evidências de características do pilar Econômico na comunidade do Caldeirão

XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Sen (2000) defende que as facilidades econômicas referem-se às oportunidades que as pessoas
têm de utilizar os recursos econômicos com a finalidade de consumo, produção ou troca.
O acesso aos bens produzidos era igual para todos. De acordo com Maria de Lourdes Sales,
remanescente do Caldeirão: “O povo trabalhava, em conjunto, a roça prá todos, e de noite, ainda
rezava” (TV ASSEMBLÉIA, 2012). O resultado disso é informado por Antônio Inácio da Silva, outro
remanescente do Caldeirão, quando afirma que “lá ninguém recebia dinheiro, lá era, tinha muita fartura
e a gente comia e ninguém passava fome, não andava nu, o negócio lá era só trabaiá e fazer penitência”
(TV ASSEMBLÉIA, 2012). Os depoimentos dos remanescentes do Caldeirão atestam que havia
igualdade em relação ao acesso não só aos bens de produção, mas, também, ao que era produzido. O
que sobrava era comercializado ou trocado por outros bens em outras comunidades.
Havia, na comunidade, um controle da produção e do consumo, o encarregado dessa tarefa era
Isaías, uma espécie de ministro do planejamento e da economia. “Os produtos eram armazenados em
grandes celeiros e redistribuídos de acordo com as necessidades de cada família. Não circulava
dinheiro na comunidade e a organização social era rígida, dentro de padrões de uma religiosidade quase
ascética” (ALVES, 1994, p. 4). Dessa forma, o conceito de limitação do consumo estava consolidado
por meio de um modelo de produção e distribuição dos bens produzidos baseado nas necessidades dos
integrantes.
A seca no nordeste, em 1932, comprovou a “autonomia e autosustentação conquistadas pela
comunidade do Caldeirão. Enquanto o Governo do Ceará instalou em vários de seus municípios
campos de concentração na tentativa de impedir que os flagelados migrassem para a capital, como
havia ocorrido na seca de 1915, o Caldeirão oferecia assistência para uma multidão“ (SILVA;
ALENCAR, 2009, p. 132).
Lima et al., (2011, p. 11) ressaltam que “no semiárido existiram referências de
desenvolvimento, onde a verticalização da produção se dava de forma quase que completa. O exemplo
mais extremo é Caldeirão de Santa Cruz, na chapada do Araripe, uma economia ecológica e
comunitária, onde se produzia de tudo”. Com base nas informações colhidas, pode-se concluir que o
pilar econômico do Triple Botton Line fazia parte do cotidiano da comunidade do Caldeirão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo desse trabalho é verificar se o Tripple Botton Line pode ser aplicado em
determinado local e resultar em modo de vida sustentável sem a ajuda de qualquer organização,
especificamente, pretende-se verificar se a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz incorporou
princípios de sustentabilidade a seu modus vivendi.
Após pesquisa e análise dos dados, concluiu-se que, entre 1926 e 1937, no interior do Ceará em
meio a um solo pobre, falta de recursos e, sobretudo, a seca que assolava toda a região, a comunidade
do Caldeirão de Santa Cruz, liderada pelo Beato José Lourenço, já apresentava em seu modus vivendi,
os princípios do conceito de sustentabilidade conhecido como Triple Botton Line, o que atende ao
objetivo específico determinado.
Quanto ao objetivo geral, não foram encontrados indícios, nos documentos pesquisados, sobre
ajuda proveniente de qualquer organização que contribuísse para a criação, manutenção ou
desenvolvimento da referida comunidade, o que sugere que a afirmação feita em Elkington (2012, p.
109) pode ser feita em relação à empresas, mas não em relação a uma determinada comunidade.
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Pode-se concluir, a partir dos resultados encontrados, que a comunidade do Caldeirão, com seu
modo de vida diferente, incomodou às organizações condutoras da sociedade da época, o que levou à
sua destruição. Assim, considerando que a seca e a falta de recursos na região Nordeste, quase um
século depois, ainda existem, sugere-se para futuros trabalhos, verificar se tais condições adversas,
favorecem, permitem ou fomentam a manutenção da diferença entre classes sociais ou afetam, de
alguma forma, o acesso aos bens materiais ou imateriais produzidos no seio da sociedade.
No mais, observou-se, também com base nos achados deste trabalho, que a comunidade do
Caldeirão de Santa Cruz incorporou os princípios de sustentabilidade ao seu modo de vida apenas com
seu trabalho e sua fé. É “Seu” Elkington, foi assim que se implantou o Triple Botton Line no interior do
Ceará, mas isso incomodou...
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Resumo: Este artigo apresenta uma avaliação propositiva da sustentabilidade de um centro de ensino de uma Instituição
Federal de Ensino Superior (IFES). Para atender a este objetivo foi computada a quantidade de centros de ensino da
instituição estudada, verificados os sistemas gerenciais existentes para análise de sustentabilidade, avaliados os níveis de
sustentabilidade e apresentada uma proposta final de modelo de gestão ambiental para a entidade estudada. Quanto aos
objetivos a metodologia constitui-se como pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos técnicos um estudo de caso,
sendo a abordagem do problema de natureza quanti-qualitativa. A trajetória metodológica dividiu-se em três fases: na
primeira fase foi realizada uma revisão teórica dos temas Ética e Responsabilidade Social, Sustentabilidade Ambiental e
Sistema de Gestão Ambiental; a segunda fase consistiu da coleta de dados direta por meio de preenchimento in loco de uma
lista de verificação composta por 48 quesitos dispostos em grupos-chave e subgrupos; na terceira e última fase foi realizada
a análise de sustentabilidade por grupo-chave e construído um Plano Resumido de Gestão Ambiental pelo modelo 5W2H.
Dentre todos os grupos analisados, o grupo-chave “Prestação de serviço/Atendimento ao acadêmico” evidenciou o menor
grau de sustentabilidade, com um resultado ao nível regular de 58,5%.
Palavras-chave: Ética e Responsabilidade Social. Avaliação propositiva. Centro de ensino de uma IFES.
Abstract: This paper approaches a propositional analysis of the sustainability of an education center of a Federal Higher
Education Institution. To fit this objective it was computed the number of centers of the institution, verified the existing
management systems for sustainability analysis, reckoned the levels of sustainability and proposed a model of
environmental management for the education center researched. As to the objectives the methodology is descriptive and as
to the technical procedures a case study, being the approach to the problem of quantitative and qualitative nature. The
methodology was divided into three phases: the first start is a review of the theoretical issues Ethics and Social
Responsibility, Environmental Sustainability and Environmental Management System; the second step consisted of directly
data collection by completing an on-site checklist consisted of 48 questions arranged in keygroups and their subgroups; in
the third and final stage it was performed an analysis of sustainability by keygroup and built a Summarized Environmental
Management Plan by a 5W2H model. Among all groups, the keygroup "Service Delivery/Scholar Assistance" disclosed the
lowest degree of sustainability, with a result to the regular level of 58.5%.
Key-words: Ethics and Social Responsibility. Propositional analysis. Educational center of an IFES.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Jabbour e Santos (2006) a preocupação com a questão ambiental vem ganhando corpo
nas últimas quatro décadas, fato sensível de percepção em função do incremento dos debates em fóruns
de natureza científica e política. Conforme explanam Druzzian e Santos (2006), as ações voltadas à
preservação da humanidade compõem-se essencialmente da busca de soluções para conservação e
otimização de recursos naturais, além da criação e expansão do conhecimento na direção do
desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes camadas da sociedade, como no setor da
educação e, no caso do presente trabalho, em especial nas Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES).
De certa forma o aspecto descrito já vinha previsto na Constituição Federal de 1988, que em seu
inciso VI do artigo 225 manifesta a necessidade de “promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. Na visão de Pilatti et al.
(2007), as universidades brasileiras ainda encontram inúmeros obstáculos para incorporar a dimensão
ambiental à formação de recursos humanos, fato devido à abordagem da questão ambiental de forma
setorial e eminentemente tecnicista, em detrimento de maior aprofundamento dos aspectos
epistemológicos e metodológicos.
Dentro deste raciocínio, Uehara et al. (2008) expõem que as IFES devem se comprometer com a
sustentabilidade e responsabilidade social em suas pesquisas e atividades, ao seguir um caminho que as
torne capaz de agregar sentido e valor ao objetivo de alcançar um funcionamento ambientalmente
equilibrado. Desta forma, estas instituições e seus centros de ensino tornam-se mandatoriamente
partícipes do desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.
Assim, o problema examinado no presente artigo decorre do questionamento acerca do grau de
sustentabilidade de um centro de ensino (daqui em diante CS) de uma IFES. Este questionamento leva
à necessidade de tomar conhecimento das práticas sustentáveis em suas atividades e das ações com
responsabilidade ética e social, desenvolvidas no CS estudado.
Dado o objetivo geral de avaliar a sustentabilidade de um CS de uma IFES, foi escolhido o
Sistema de Gestão Ambiental SICOGEA–Geração 2 para atendê-lo. Os objetivos específicos foram
cumpridos conforme o seguinte encadeamento: (i) foram verificados os sistemas de gestão existentes
no CS para análise de sustentabilidade; (ii) em seguida levantada a quantidade de centros de ensino
existentes na instituição estudada e (iii) apresentado um Plano Resumido de Gestão Ambiental pela
metodologia 5W2H para o CS pesquisado.
Os resultados alcançados permitiram o diagnóstico da situação atual do CS analisado quanto à
sua sustentabilidade ambiental e responsabilidade ética e social. Este diagnóstico permitiu a
identificação do que está sendo efetuado com sucesso e o que precisa ser melhorado ou adaptado, o que
propiciou a construção do plano de gestão de correção de falhas e a subsequente incorporação de
princípios e práticas de excelência no âmbito da ética, responsabilidade social e sustentabilidade
ambiental no contexto da gestão universitária.
2 REVISÃO TEÓRICA
Neste tópico são apresentadas as concepções que embasam os principais tópicos de Ética e
Responsabilidade Social, Sustentabilidade Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental.
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2.1 Ética e Responsabilidade Social
O conceito de Responsabilidade Social, de acordo com Karkotli e Aragão (2005), teve seus
primeiros sinais na Europa do século XIX, mais precisamente em 1899 quando o fundador do
Conglomerado U.S. Steel Corporation, Andrew Carnegie, publicou um livro intitulado "O Evangelho
da Riqueza", que estabelecia uma abordagem clássica da responsabilidade social das grandes empresas.
Conforme Almeida (2007), a civilidade, a moral, a ética, a responsabilidade social e ambiental
começam a ganhar maior espaço no ambiente organizacional no momento em que as empresas passam
a considerar que, seguindo preceitos de boa conduta, podem criar diferenciais competitivos através de
uma imagem translúcida de ações éticas e responsáveis, social e ambientalmente.
Gomide Jr. e Fernandes (2008) entendem que o termo Responsabilidade Social se enquadra
numa espécie de compromisso de uma organização em maximizar impactos positivos ou minimizar os
efeitos negativos sobre partes interessadas (stakeholders), os quais podem compreender os clientes, os
fornecedores, os proprietários, os empregados, ou mesmo certa comunidade específica e a esfera
governamental.
O compromisso com a responsabilidade social obrigatoriamente tem de estar presente em ações
e atividades desenvolvidas por uma IFES. Para Durham (2005, p. 60), não cabe somente ao ensino
superior a função exclusiva de salvar o País, mas agir em conjunto e harmonicamente com órgãos e
agências governamentais e a sociedade civil organizada.
Em 2004, a partir da operacionalização do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) a responsabilidade social tornou-se presença obrigatória nas IFES e constituiu-se
em alvo de avaliação institucional, pela qual também foi considerada uma profunda revisão crítica da
política, instrumentos, metodologias e critérios adotados nestas instituições (MEC, 2004). Visto que na
proposta de construção de um novo sistema de avaliação da educação superior a responsabilidade
social é inserida como um dos critérios de avaliação, percebe-se a importância de assegurar o
cumprimento da responsabilidade social e ética pelas IFES.
2.2 Sustentabilidade Ambiental
Abreu (2001) ressalta que, em 1972, diante da possibilidade de uma crise ambiental de
magnitude mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente com os estados nacionais e a
comunidade científica realizaram a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, também denominada Conferência de Estocolmo, considerada um marco inicial para
estabelecer um consenso entre as nações na busca por um desenvolvimento de forma equilibrada e mais
sustentável.
Em 1991, após a publicação do Relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, conhecido por “Relatório
Brundtland”, foi definido que desenvolvimento sustentável é um processo de mudança tal que as
atividades exercidas pelo homem, bem como a exploração dos recursos naturais não resultem em
prejuízos às gerações futuras (CMMAD, 1991).
Por outro lado, a discussão em si não é suficiente, pois pela observação das grandes
conferências de sustentabilidade, como a ECO 92 e a RIO +20, nota-se que não há convergência entre
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as ideias propostas, algo que produza uma espécie de "meio termo inteligente". Na opinião de
Brundtland (2012), o papel das IES é fundamental para desenvolver pesquisas que possam trilhar o
caminho mais viável para o desenvolvimento sustentável. A ex-ministra da Noruega afirma que em
universidades e centros de estudos de todo o mundo são desenvolvidas pesquisas acerca do
desenvolvimento sustentável, algo impensável há algum tempo.
Conclui-se salientando a importância do papel das IFES na educação ambiental na formação de
uma consciência sustentável e esclarecida entre profissionais e alunos, no entanto, é essencial que a
IFES seja um modelo de instituição sustentável, que incorpore políticas e práticas ambientais na sua
administração e gestão acadêmica através do envolvimento de todas as esferas de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, bem como as administrativas referentes à sua operação.
2.3 Sistema de Gestão Ambiental – SGA
Morales (2006) relata que a Gestão Ambiental apareceu diante da necessidade do ser humano
ordenar mais adequadamente suas numerosas formas de se relacionar com o meio ambiente. Tinoco e
Kraemer (2004) afirmam que a preocupação única e exclusiva com a eficiência de sistemas produtivos
não é mais suficiente, por isso atualmente o processo decisório nas organizações sofre restrições
severas que tornam necessário o uso da gestão ambiental para minimizar ou eliminar as externalidades
ambientais.
Considere-se o conceito de gestão ambiental nas palavras de Dias (2006, p.54):
A gestão ambiental prima pelo desenvolvimento de uma visão integrada do meio ambiente,
fundamentado numa abordagem científica e analítica para diagnosticar, gerar dados e propor
soluções que minimizem os impactos ambientais causados ao meio natural pelas atividades
humanas.

Ainda na visão de Tinoco e Kraemer (2004), seja qual for a dimensão ou tipo de uma
organização, ela pode e deve utilizar instrumentos de gestão que possibilitem controlar o impacto de
suas atividades no ambiente. Torna-se assim imperativa a utilização de um sistema de gestão ambiental,
cuja definição é a de um conjunto de procedimentos adotados para gerir uma organização, de forma a
obter o melhor relacionamento com o meio ambiente.
Ribeiro et al. (2005) mencionam que a IES considerada pioneira na implantação de um SGA é a
Universidade Mälardalen, na Suécia, que atualmente já se encontra certificada em conformidade com a
norma ISO 14001. Do exposto cabe salientar o aspecto quase recente de adoção de SGA por parte das
IES ao redor do mundo, mas o que não deve implicar leniência ou postergação pelas IFES brasileiras
na busca pela implantação de SGA no Brasil.
2.3.1 GAIA – Gerenciamento de aspectos e impactos ambientais e SICOGEA – Sistema contábil
gerencial ambiental
Em 2001, o engenheiro agrônomo Alexandre de Ávila Lerípio apresentou como tese de
doutorado o Método GAIA – Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais, estruturado como
ferramenta de pesquisa auxiliar na mensuração dos impactos ambientais e com a função de assessorar
gestores na identificação de pontos críticos acerca do desempenho ambiental de uma organização.
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Pfitscher (2004) destacou o GAIA em sua tese de doutoramento e se fundamentou nesse método
para desenvolver o SICOGEA, sistema de gestão ambiental que visa auxiliar na verificação da
sustentabilidade ambiental das organizações. O SICOGEA divide-se em três etapas de aplicação: (i)
Integração da Cadeia Produtiva (ii) Gestão de Controle Ecológico; (iii) Gestão de Contabilidade e
Controladoria Ambiental – Esta etapa é segmentada em três fases: investigação e mensuração,
informação e decisão.
Os gestores não percebem o quanto o processo de gestão ambiental pode estar interferindo nas
questões ambientais, sociais, políticas e econômicas. Neste sentido, é papel da controladoria
disponibilizar ou possibilitar informações para definição de formas de atuação que preservem o meio
ambiente sem interromper a continuidade das atividades de forma competitiva no mercado.
(PFITSCHER, 2004, p.102).
O SICOGEA–Geração 2, proposto por Nunes (2010), veio para complementar o método
anterior, atualizando-o pela implementação de alterações na sua estrutura metodológica, nas
nomenclaturas das fases existentes e em todas as três etapas do método, com ênfase na terceira etapa.
As mudanças implementadas pelo autor na melhoria do método foram: (i) a alteração na
estrutura da lista de verificação com a inclusão de novas nomenclaturas segregadas em grupos-chave e
subgrupos; (ii) a forma de calcular os indicadores ambientais pela atribuição de escala de pesos nas
perguntas, de maneira a atribuir diferentes graus de importância a cada uma delas; (iii) indicações a
respeito de obter de forma objetiva as prioridades de melhoria; (iv) identificação dos passos a serem
seguidos; (v) inclusão da análise da DVA, Balanço Patrimonial, Balanço Ambiental e a utilização da
DFC para análise das disponibilidades de capital a serem aplicadas na gestão ambiental.

Apesar do conjunto de modificações inseridas na terceira etapa, a mesma manteve-se
estruturada em três fases, sendo a primeira fase, “Investigação e Mensuração”, objeto de maior
destaque tendo em vista a sua predominância na aplicação parcial do SICOGEA–Geração 2 na IFES
estudada. Assim, constante na Figura 1 segue apresentada a estrutura da primeira fase da terceira etapa,
subdividida em 3 (três) ações centrais.
INVESTIGAÇÃO E
MENSURAÇÃO
Sustentabilidade e
Estratégia Ambiental

Desempenho Ambiental
e Contábil

Lista de2013
Verificação
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Grupos-Chave e
Subgrupos

Comprometimento
Missão, Visão,
Política e Objetivos

TERCEIRA ETAPA
FASE 1

Sensibilização das
Partes Interessadas

Acompanhamento dos
Participantes

Agrupamentos de Responsabilidade
TERCEIRA ETAPA
FASE 2

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Figura 1: Estrutura da Primeira Fase – Terceira Etapa
Fonte: Adaptado de Nunes (2010, p.149)

Questões-Chave

Em meio ao conjunto de alterações constava o novo formato da lista de verificação, agora
composta por grupo-chave, subgrupo e questão-chave. O grupo-chave é como uma área de delimitação
que visa compreender quatro fatores: Produção, Marketing, Recursos Humanos e Financeiros. Os
subgrupos consistem em subdivisões dos grupos-chave, podendo variar de acordo com a realidade de
cada entidade estudada.
As questões-chave são perguntas elaboradas com a finalidade de averiguar e constatar a
sustentabilidade da entidade objeto de estudo. Assim, cada pergunta do questionário possui, na devida
ordem, a resposta dentro de uma escala de pontuação em cinco intervalos, de 0 (zero) até 5 (cinco)
pontos que, respectivamente, irão classificar a sustentabilidade como péssima, fraca, regular, boa ou
ótima. O Quadro 1 ilustra o novo modelo de lista de verificação.

Grupo
De 0 a 5 minha empresa é:
SUBGRUPO 01 – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
0
1
2
3
4
5
A empresa identifica os aspectos e trata os impactos sociais e ambientais
de seus produtos, processos e instalações sobre os quais tenha influência?
(2 pontos)
A empresa promove ações envolvendo a preservação do ecossistema, a
conservação dos recursos não renováveis e a minimização do uso de
recursos renováveis? (2 pontos)
Quadro 1: Modelo de questionário e atribuição de pontos por tema pesquisado
Fonte: Adaptado de Nunes (2010)

Ainda, de acordo com a proposta aqui utilizada segue abaixo a escala para atribuição de valor
conforme o grau de atendimento ao questionamento:
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0 (zero): para aquela empresa que não demonstra nenhum investimento ou controle sobre o
tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 0% do total de pontos possíveis
no item avaliado;
01 (um): para aquela empresa que demonstra algum investimento/controle sobre o tema
avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 20% do total de pontos possíveis no
item avaliado;
02 (dois): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco maior que o
item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 40% do
total de pontos possíveis no item avaliado;
03 (três): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um pouco maior que o item
anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 60% do total de
pontos possíveis no item avaliado;
04 (quatro): para aquela empresa que demonstra investimento/controle quase que total, sobre o
tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 80% do total de pontos possíveis
no item avaliado.
05 (cinco): para aquela empresa que demonstra investimento/controle total, sobre o tema
avaliado. Neste caso o percentual da resposta equivale a 100% do total de pontos possíveis no
item avaliado. (NUNES, 2010, p.125).

Nunes (2010) recomenda que o analista siga o critério de atribuir um peso maior para as
questões julgadas de maior relevância quanto ao objetivo da pesquisa. Partindo-se de um exemplo em
que o respondente atribua nota 4 (quatro) para uma questão de peso 2 (dois), tem-se o produto dos
pontos possíveis pelo escore de 80%, o que resulta em um nível de 1,6 pontos alcançados. A Tabela 1
exemplifica a planilha de ponderação e destaca valores calculados para questões genéricas de um
Grupo-chave.

Tabela 1: Modelo de planilha de ponderação
MODELO DE PLANILHA DE CÁLCULO LISTA DE VERIFICAÇAO SICOGEA–GERAÇÃO 2
0%
20%
40%
60%
80% 100%
Pontos
Pontos
PERGUNTA
Escore
Possíveis
Alcançados
0
1
2
3
4
5
x
2
80%
1,6
x
1
60%
0,6
x
1
100%
1,0
Total
4
80%
3,2
Fonte: Adaptado de Nunes (2010)

Concordante com Pfitscher (2004), através da aplicação do SICOGEA–Geração 2 é possível
identificar a sustentabilidade e desempenho ambiental de um a organização após constatar qual ou
quais grupos-chave ou subgrupos estão mais deficitários. Em seguida aplica-se o método 5W2H, que
consiste em propostas de soluções para as atividades que possuem baixo índice de sustentabilidade
ambiental. Como esclarecimento, a denominação 5W2H é decorrente das expressões originais em
inglês What? (O que?), Why? (Por que?), Where? (Onde?), When? (Quando?), Who? (Quem?), How?
(Como?), e How Much? (Quanto?).
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3 MÉTODOS DE PESQUISA UTILIZADO
De acordo com Gil (2007) este trabalho utilizou a metodologia de pesquisa descritiva e
exploratória, uma vez que fundada na aplicação parcial do SICOGEA– Geração 2, com ênfase no
emprego da primeira fase da terceira etapa: investigação e mensuração. Como procedimento de
pesquisa foi adotado o estudo de caso em um CS de uma IFES, o qual constituiu-se então como o
principal delineamento da pesquisa e compreendeu um breve histórico da instituição estudada, seguido
pelo cálculo da sustentabilidade ambiental do CS escolhido. Este cálculo resultou da aplicação de uma
lista de verificação composta por 48 (quarenta e oito) questões adaptada de Pieri et al. (2011),
investigada e preenchida in loco por um dos pesquisadores.
Consoante Polit, Beck e Hungler (2004), a abordagem do problema configura-se como qualiquantitativa, pois associa dados quantitativos de cada Grupo-chave ao seu grau qualitativo de
sustentabilidade. Para o alcance do objetivo proposto percorreu-se uma trajetória metodológica dividida
em três fases. Na primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica, pela qual foram descritos os temas
centrais para o entendimento do estudo realizado, tais como Ética e Responsabilidade Social,
Sustentabilidade Ambiental e os métodos GAIA e SICOGEA. Na segunda fase procedeu-se à análise e
discussão dos resultados de forma parcial. Na terceira e última fase foi realizada a análise do índice
global de sustentabilidade ambiental e a partir das informações obtidas é apresentado um plano
resumido de gestão ambiental através da ferramenta 5W2H.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste tópico aborda-se um breve histórico da instituição de ensino pesquisada e aplica-se a
primeira fase da terceira etapa do método SICOGEA–Geração 2, a fim de identificar a gestão ambiental
do CS estudado. Ao final apresenta-se uma proposta de plano resumido de gestão ambiental 5W2H
para os itens considerados com menor sustentabilidade ambiental.
4.1 Centros de Ensino (CS) Existentes na Instituição Estudada
Em dezembro de 1960, a Instituição pesquisada foi criada pela reunião das Faculdades de
Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, Filosofia, Ciências Econômicas, Serviço Social e Escola de
Engenharia Industrial.
Com a reforma universitária de 1969, a Corporação adquiriu a atual estrutura didática e
administrativa e as faculdades deram lugar às unidades universitárias, denominadas de "centros", os
quais agregam os departamentos. O Campus Universitário, atualmente ocupado por cerca de 30.000
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pessoas, possui um total de onze centros que por razões éticas aqui são denominados genericamente
pelas letras "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "H".
A Organização estudada possui 57 Departamentos e 2 Coordenadorias Especiais, os quais
integram 11 Unidades Universitárias. São oferecidos 39 cursos de graduação com 52 habilitações, nos
quais estão matriculados mais de 38.000 alunos. Ainda são oferecidos 26 cursos de doutorado, 104
cursos de mestrado e 88 especializações.
Vale ressaltar que esse Instituto Federal de Ensino Superior possui 3 (três) campi situados em 3
(três) regiões específicas do estado de Santa Catarina. Neste estudo apresenta-se o levantamento de um
dos centros, aqui representado pelo centro “I”.
4.2 Gestão da Contabilidade e Controladoria Ambiental
A gestão da contabilidade e controladoria ambiental compõe a terceira etapa do SICOGEA–
Geração 2 e divide-se em três fases: investigação e mensuração, informação e decisão. No presente
trabalho fez-se a escolha de quatro subgrupos para investigação do CS estudado, por conseguinte, pela
interpretação dos dados obtidos chega-se à mensuração da sustentabilidade do centro e, por fim,
elabora-se um plano resumido de gestão ambiental 5W2H.
A lista de verificação aplicada possui 48 (quarenta e oito) questões distribuídas em 4 (quatro)
subgrupos. Para efeitos de análise da sustentabilidade, os subgrupos que compõem a referida lista são:
Prestação de serviço-atendimento ao acadêmico, Responsabilidade Social na Instituição, Gestão
Estratégica da Instituição e Recursos Humanos na Instituição.
Para o cálculo do grau de sustentabilidade global e de cada subgrupo utilizou-se a fórmula adaptada de
Nunes (2010), que expressa a sustentabilidade em porcentagem, resultado da razão entre os pontos
alcançados e os pontos possíveis, conforme ilustra a Equação 1.

Equação 1: Fórmula para o cálculo do percentual de sustentabilidade
Fonte: Nunes (2010)

Depois de feitas as ponderações pelo pesquisador em cada questão, as quais variam de 0 (zero)
a 5 (cinco) pontos, é atribuído o peso individual para cada uma, chegando-se ao percentual de
sustentabilidade por subgrupo. O grau obtido com o cálculo das respostas da lista de verificação é
confrontado com a escala de classificação de sustentabilidade da Tabela 2.
Resultado
Inferior a 20%
Entre 21% a 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% a 80%
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Tabela 2: Avaliação da sustentabilidade e do desempenho ambiental
Sustentabilidade
Desempenho: controle, incentivo e estratégia
Péssimo..... “P”
Alto impacto pode estar sendo causado ao meio ambiente.
Fraco ......... “F”
Pode estar causando danos, mas surgem poucas iniciativas.
Regular ..... “R”
Atende somente a legislação.
Além da legislação, surgem alguns projetos e atitudes que visam
Bom .......... “B”
valorizar o meio ambiente.
9
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Superior a 80%

Alta valorização ambiental com produção ecológica e prevenção
da poluição.
Fonte: Adaptado de Nunes (2010)

Ótimo ........ “O”

A Tabela 3 apresenta os índices de sustentabilidade calculados para o CS da instituição de
ensino pesquisada, verifica-se que o menor índice de sustentabilidade alcançado foi classificado como
regular. Vale salientar que para resultado superior a 80% a sustentabilidade será ótima, implicando
prevenção de poluição quanto aos aspectos e impactos ambientais. No caso de enquadramento na
categoria de 0 a 20% tem-se um desempenho considerado péssimo, implicando o risco de estar
causando forte impacto ao meio ambiente.
Tabela 3: Grau de sustentabilidade ambiental do CS
Grupo-chave e Subgrupos
1 Prestação de serviço/Atendimento ao
acadêmico
2 Responsabilidade Social na Instituição
3 Gestão Estratégica da Instituição
4 Recursos Humanos na Instituição
Sustentabilidade ambiental global

Pontos
Possíveis

Pontos
Alcançados

Escore
obtido

Resultado
da
Avaliação

13

7,40

56,9%

Regular

15,40
11,20
16,00
50,00

85,60%
70,00%
69,50%
73,50%

Ótimo
Bom
Bom
Bom

18
16
23
68
Fonte: Dados Primários

O Subgrupo 1–Prestação de serviço/Atendimento ao acadêmico contém 13 (treze) questões e
apresenta sustentabilidade de 56,9%, índice classificado como regular, o que significa afirmar que
atende somente à legislação. Receberam avaliações péssimas as questões relacionadas à acessibilidade
dos portadores de deficiência física nas instalações do CS. De um modo geral, o centro estudado
demonstra preocupação insuficiente com questões de acessibilidade, visto que somente no piso térreo
são disponibilizados banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
além disso, também não há rampas ou elevador que possibilitem o acesso de cadeirantes ao primeiro e
segundo piso do prédio.
O Subgrupo 2–Responsabilidade Social na Instituição composto por 12 (doze) questões obteve
o melhor índice de sustentabilidade dentre os subgrupos analisados, com 85,60%, classificado como
“Ótimo”. Essa avaliação positiva se deve principalmente ao fato do CS compartilhar de programas e
projetos da IFES voltados à política de responsabilidade ética e social. Portanto, questões de peso
maior, que abordam assuntos como ações de responsabilidade social e defesa do meio ambiente
tiveram escore entre 60% a 80%, contribuindo diretamente para o alto índice alcançado.
O Subgrupo 3–Gestão Estratégica da Instituição é composto por 8 (oito) questões e visa avaliar
o desempenho da gestão acerca de aspectos relacionados a políticas e práticas socialmente
responsáveis. A sustentabilidade alcançada aqui resultou num percentual de 70%, o que é considerado
“Bom” e indica atendimento à legislação, além de algumas iniciativas de valorização ambiental. Dentre
o total de oito questões presentes na lista de verificação, cabe destacar que as 5 (cinco) questões de
maior peso, que versam sobre políticas e práticas relativas ao meio ambiente, obtiveram escore acima
de 60%. A causa desse bom desempenho foi o fato do CS possuir um "Núcleo de Estudos sobre o

XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Meio Ambiente", além de disponibilizar na grade curricular dos seus cursos a disciplina de
"Responsabilidade Social".
O Subgrupo 4–Recursos Humanos na Instituição conta com 11 (onze) questões e apresentou um
resultado de 69,60%, considerado "Bom". Ressalta-se que 3 (três) questões da lista apresentaram escore
de 40%, todavia, o desempenho sustentável do subgrupo obteve o escore máximo de 100% na questão
sobre a "Realização de Avaliação de Desempenho para Todos os Colaboradores do Centro". A nota
máxima é consequência da implantação bem sucedida do "Programa de Autoavaliação Institucional
(PAAI)", que envolve professores, alunos e funcionários técnico-administrativos.
Efetuado o cálculo do "total de pontos alcançados e pontos possíveis" de cada subgrupo, em
seguida foi calculado o índice de sustentabilidade global obtido pelo centro, para isso basta realizar a
divisão entre os saldos, conforme ilustra a Tabela 4.
Tabela 4: Índice global de sustentabilidade do CS
Índice global de sustentabilidade do centro
Pontos possíveis
Pontos alcançados
Escore

68
50
(50 / 68) * 100 = 73,5%
Fonte: Dados Primários

Observa-se um índice de sustentabilidade global de 73,5% para o CS estudado, que dentro do
critério de "avaliação e desempenho ambiental" enquadra-se como "Bom". Esse desempenho além de
indicar atendimento à legislação também pressupõe a prática de projetos e atitudes que buscam
valorizar o meio ambiente.
4.3 Plano Resumido de Gestão Ambiental para o CS Pesquisado
Concluída a aplicação do SICOGEA–Geração 2 foi analisado qual o subgrupo da lista de
verificação que apresentou o menor grau de sustentabilidade. Com os graus de sustentabilidade dos
subgrupos definidos, a literatura sugere que naquele quesito mais deficitário seja aplicado um "Plano
Resumido de Gestão Ambiental" por meio da estratégia 5W2H (What, Why, Who, Where, When, How,
How Much).
Dessa forma, aplicou-se o método 5W2H ao subgrupo "Prestação de serviço/Atendimento ao
acadêmico" pelo fato deste haver obtido apenas um índice de sustentabilidade regular de 56,9%. Então,
do total de 13 (treze) questões respondidas foram selecionadas 2 (duas) com avaliação "Péssima", a
primeira trata da acessibilidade nas instalações do CS e a segunda dispõe sobre a existência de
banheiros apropriados para portadores de deficiência física.
As duas questões referidas anteriormente obtiveram escore de 20% e serviram de foco para as
propostas de melhorias do "Plano Resumido de Gestão Ambiental", assim, foi estruturado o seguinte
problema a servir como objeto de aplicação da ferramenta 5W2H: "Resolver a falta de um elevador e a
insuficiência de banheiros adaptados em todos os andares do edifício do CS".
What? O que fazer? Instalar um elevador e adequar em todos os andares do prédio pelo menos
1 (um) banheiro para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Why? Por que fazer? Estabelecer a acessibilidade em sentido amplo, possibilitando que
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam ter livre acesso às instalações, bem como
fazer uso de banheiros adequados à sua deficiência, seja qual for a sua localização dentro CS.
When? Quando fazer? No prazo de um ano.
Where? Onde fazer? No próprio edifício do CS, especificamente nos banheiros localizados no
piso 1 (um) e no piso 2 (dois), visto que os banheiros existentes no piso térreo já se encontram
adaptados.
Who? Quem fazer? Administração do CS.
How? Como fazer? Licitação de elevadores e serviços para os banheiros adaptados em todos os
andares do edifício do CS.
How much? Quanto custa? Valores ainda não orçados.
Também verifica-se que dentro de limitações existentes no espaço físico do CS caberia propor outras
ações de melhoria no atendimento ao acadêmico portador de necessidades especiais, tais como a
eliminação de degraus existentes no piso e a construção de rampas de acesso ao edifico no lugar de
escadas.
5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS
O presente estudo foi norteado pelo objetivo geral de verificar a gestão e sustentabilidade
ambiental de um CS de uma Instituição Federal de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina. A fim
de atingir tal objetivo foi utilizado o método SICOGEA–Geração 2, com ênfase na primeira fase da
terceira etapa.
A coleta de dados foi realizada por meio de visita in loco com aplicação de uma lista de
verificação adaptada de Pieri et al. (2011), composta por 48 (quarenta e oito) questões divididas em
quatro subgrupos: Prestação de serviço/Atendimento ao acadêmico, Responsabilidade Social na
Instituição, Gestão Estratégica da Instituição e Recursos Humanos na Instituição.
O objetivo foi atingido pela aplicação da lista e consequente identificação do menor grau de
sustentabilidade entre todos os quesitos levantados, que correspondeu ao índice de 56,9% dos pontos
possíveis obtido pelo subgrupo Prestação de serviço-Atendimento ao acadêmico. Esse desempenho é
considerado apenas regular, sendo que a maior contribuição para esse reduzido grau de sustentabilidade
proveio da fraca avaliação da acessibilidade de um modo geral, especialmente aquela relacionada à
adaptação de banheiros e à falta de rampa e elevador no CS estudado.
Em contrapartida, o maior índice alcançado foi apresentado pelo subgrupo "Responsabilidade
Social na Instituição", nesse caso o registro do índice de sustentabilidade alcançou 85,6% dos pontos
totais, classificado então como "Ótimo".
Em síntese, a partir dos cálculos individuais de sustentabilidade de cada subgrupo, o objetivo
principal de identificar o índice global de sustentabilidade ambiental do CS foi alcançado e atingiu o
marco de 73,5%, classificado como "Bom".
Por último foi proposto um Plano Resumido de Gestão Ambiental para o subgrupo "Prestação
de serviço/Atendimento ao acadêmico", uma vez que este obteve o menor grau de sustentabilidade.
Durante a concepção de melhorias pela ferramenta 5W2H conclui-se que o maior problema é a
ausência de um elevador e a insuficiência de banheiros adaptados em todos os andares do edifício do
CS.
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Para futuras pesquisas sugere-se: (i) verificar a aplicação das outras fases da etapa de gestão da
contabilidade e controladoria ambiental do SICOGEA–Geração 2 neste mesmo CS; (ii) aplicar no
Centro estudado a lista de verificação contendo todos os critérios sugeridos pelo SIGOGEA–Geração
2; e (iii) realizar um estudo comparativo quanto à sustentabilidade ambiental entre todos os Centros da
mesma Instituição.
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Resumo: Este estudo tem como objetivo investigar evidências de adoção de indicadores do Instituto Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial em indústrias no Distrito Industrial de Santa Maria-RS. Para tanto, desenvolveu-se
uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, operacionalizada por um estudo de casos múltiplos. Utilizou-se o
manual de Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, que aborda sete temas relacionados: Valores,
Transparência e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade;
Governo e Sociedade. Identificou-se a presença de práticas de responsabilidade social; tanto formais quanto informais; bem
como foi possível perceber como se dá o desenvolvimento de tais atividades em cada uma das empresas estudadas. Além
disto, evidenciou-se a importância da adoção destas práticas para estas indústrias e as dificuldades por elas enfrentadas
durante o processo.
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Indústria; Gestão

Abstract: This study aims at investigate evidences of adoption of Ethos Institute's Indicators on Corporate Social
Responsibility in industries of the Industrial District of Santa Maria-RS. Therefore, it was developed a descriptive research,
qualitative approach, operationalized by a multiple case study. We used the Ethos Indicators on Corporate Social
Responsibility, which addresses seven themes related: Values, Transparency and Governance, Internal Public, Environment,
Suppliers, Consumers and Customers, Community, Government and Society. It was identified the presence of social
responsibility practices, both formal and informal, and it was possible to perceive how is the development of such activities
in each of the companies studied. Moreover, it was identified the importance of the adoption of these practices for these
industries and the difficulties they face during the process.
Key-words: Social Responsibility; Industry; Management
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1

INTRODUÇÃO
A crise financeira mundial trouxe à tona temas como ética, confiança, liderança, quantidade
versus qualidade, associados às questões organizacionais, que voltaram a ser debatidos no contexto da
sustentabilidade. A sustentabilidade das organizações é considerada tema central no processo de
tomada de decisões. Ela tem vários conceitos, e entre eles, um que parece simples e objetivo em sua
explicação, é aquele que diz que as organizações devem fazer hoje o que pode ser feito amanhã e
depois de amanhã (LAWRENCE, 1997).
O que se está falando agora não é mais de organizações e pessoas independentes, cuja visão
era o crescimento econômico. Atualmente são crescentes as ações de dependência entre as empresas,
seus stakeholders e o meio ambiente. Se não há mais como realizar algum negócio que não seja
colocado à critica pública, pode-se dizer que um dos caminhos possíveis é o da sustentabilidade, por
convicção ou mesmo conveniência comercial.
A partir desses pressupostos, a presente pesquisa propõe-se a estudar a relação entre a adoção
de políticas sustentáveis e o desempenho na gestão de empresas, para compreender e conhecer as
metas, as práticas, os indicadores de sustentabilidade e a realidade de suas interações, delimitando este
estudo às empresas cadastradas no Instituto Ethos e que se utilizam dos Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social para identificação de desafios e avanço de suas gestões no que diz respeito aos
princípios da responsabilidade social.
Buscando conhecer a relação entre práticas de gestão e desempenho para o desenvolvimento
sustentável, Mancini (2008) pesquisou 80 empresas ligadas a instituições de apoio à gestão e destacou
em seus achados algumas situações: 66,3% dos gestores era da área de Responsabilidade Social
Empresarial; 50% das empresas utilizam os indicadores Ethos e 30% Produção mais Limpa; a maioria
dos gestores indicou satisfação com o desempenho econômico e social apresentados e consideram-se
em período de transição quanto ao desempenho ambiental; concluindo que “as empresas terão mais
efetividade no desempenho se derem mais ênfase às práticas de Visão e Liderança, Planejamento e
Implementação e nem tanto no Controle e Relato” (MANCINI, 2008, p.167).
Em uma análise preliminar poder-se-ia então indagar o motivo pelo qual os relatórios de
sustentabilidade inserem uma infinidade de dados, muitas vezes desconectados em determinados
contextos, até mesmo de difícil interpretação ou comprovação. Em razão da importância da
compreensão do processo de divulgação de ações sustentáveis no resultado econômico das empresas,
elabora-se a questão fundamental da presente pesquisa:
Quais indicadores de responsabilidade social são adotados pela gestão de indústrias?
1.1

Objetivo Geral
Investigar evidências de adoção de indicadores do Instituto Ethos de Responsabilidade Social
Empresarial em indústrias no Distrito Industrial de Santa Maria-RS e possíveis impactos, na visão de
gestores.
2

A GESTÃO COM RESPONSABILIDADE SOCIAL
O crescente aumento da complexidade dos negócios e as demandas sociais cada vez mais
desiguais têm feito com que as organizações repensem a forma como estão se relacionando com seus
diversos públicos, onde está incluída a própria sociedade. Assim, as organizações têm visto na
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responsabilidade social uma nova estratégia para potencializar o seu desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, proporcionar à sociedade alternativas em busca de um desenvolvimento sustentável.
“A responsabilidade social está intimamente ligada ao desenvolvimento sustentável. Pelo fato
do desenvolvimento sustentável tratar de objetivos econômicos, sociais e ambientais comuns a
todas as pessoas, ele pode ser usado como forma de abarcar as expectativas mais amplas da
sociedade a serem levadas em conta por organizações que buscam agir responsavelmente.”
(ABNT, 2010, p. 11).

O importante é que as empresas devem tomar as decisões que sejam socialmente relevantes
sobre a base de um consenso o mais amplo possível (LEISINGER e SCHMITT, 2001).
Stoner e Freeman (1999) destacam que a definição clássica da responsabilidade social
corporativa defendia os princípios da caridade (os ricos da sociedade são obrigados a ajudar os menos
afortunados) e da custódia (os ricos são guardiões da riqueza e da propriedade pública) e remonta ao
pensamento do economista Milton Friedman, que defende como única responsabilidade social das
empresas, a maximização os lucros, dentro dos limites da lei, uma vez que os problemas sociais, na sua
ótica, deveriam ser deixados para os indivíduos afetados e para os órgãos governamentais.
Ashley et al.(2002) afirmam que a expressão “responsabilidade social” suscita uma série de
interpretações que vão desde os aspectos legais até as dimensões da consciência e da ética. Para eles, a
crescente conscientização sobre o fato de que as organizações podem e devem assumir um papel social
mais amplo traz consigo a consideração de que a responsabilidade social, no âmbito interno da
empresa, conduz à construção da cidadania organizacional e, no âmbito externo, à implementação de
direitos sociais.

Satisfação de clientes
e consumidores

Sinergia com os
parceiros

Retorno aos acionistas

V1

V5

V2
V4

Comunicações
transparentes

Apoio ao desenvolvimento
da comunidade na qual atua

V7
V6

Preservação do
meio ambiente

V3
Investimentos no bem estar dos
funcionários e dependentes e
em um ambiente de
trabalho agradável

Figura 1 - Vetores da responsabilidade social
Fonte: Ashley et al. (2002, p. 9).

Os vetores da responsabilidade social, indicados por Ashley et al. (2002) na Figura 1 permitem
depreender que a responsabilidade social de uma organização não está somente em dar sustentação aos
interesses e necessidades de seus acionistas, mas em resolver questões que seguem a lógica atual da
sustentabilidade, a qual apregoa que é preciso buscar resultados sociais e ambientais, além dos
econômicos.
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Melo Neto e Froes (2001), classificam a responsabilidade social como uma ação estratégica da
empresa que busca retorno econômico, social, institucional e tributário-fiscal, que é coletiva,
mobilizadora e inclusiva, estabelecendo duas grandes dimensões para a responsabilidade social: a
responsabilidade social interna e a responsabilidade social externa. Melo Neto e Froes (2001),
argumentam sobre a existência de diferentes visões acerca da responsabilidade social como, por
exemplo, o marketing institucional, a consciência ecológica, a estratégia de recursos humanos, a
promoção da cidadania individual e coletiva, a estratégia de capacitação profissional, dentre outras.
Na tentativa de promover a ação social das organizações, partindo de seu contexto interno, a
Norma SA 8000 foi concebida com a finalidade de desenvolver a consciência social da organização,
garantindo a segurança e a integridade do trabalhador. De acordo com BSD Brasil (2012), a norma SA
8000 foi lançada em outubro de 1997 pela CEPAA (Council Priorities Accreditation Agency),
atualmente denominada de SAI (Social Accountability International), organização não-governamental
norte-americana, e é composta por nove requisitos que tomam por base as Convenções da Organização
Internacional do Trabalho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança. Os requisitos da responsabilidade social, de acordo com a SAI
incluem: trabalho infantil; trabalho forçado; saúde e segurança; liberdade de associação e direito à
negociação coletiva; discriminação; práticas disciplinares; horário de trabalho; remuneração e sistemas
de gestão (SAI, 2012).
Quanto ao requisito “discriminação” a Norma AS 8000 estabelece que esta não é permitida. O
cuidado, neste sentido, deve ser especial nos processos de contratação, remuneração, acesso a
treinamento, promoção ou encerramento de contrato, os quais não devem discriminar os trabalhadores
por questões de raça, classe social, etnia, sexo, orientação sexual, religião, deficiência, associação a
sindicato ou afiliação política (BSD BRASIL, 2012).
Os conceitos anteriores enfatizam que a empresa socialmente responsável é aquela que amplia
as suas ações, incluindo como parte de seu planejamento os reflexos e impactos das mesmas no
contexto social. Neste sentido, Jaramillo e Ángel (Citado por ASHLEY et al., 2002, p.7) afirmam que
“Responsabilidade social pode ser também o compromisso que a empresa tem com o desenvolvimento,
bem-estar e melhoramento da qualidade de vida dos empregados, suas famílias e comunidade e em
geral”.
Apesar de comprometer as empresas e organizações com uma importante parcela de
responsabilidade com este processo de mudança, de acordo com Leisinger e Schmitt (2001), as
iniciativas empresariais isoladas devem ser exigidas até o seu limite de viabilidade técnica e
econômica.
Um desenvolvimento global sustentável passa necessariamente pela premissa de que os
esforços de industrialização por parte dos países em desenvolvimento aconteçam em sintonia com os
mais elevados padrões de proteção ambientais disponíveis na atualidade o que implica na ampliação da
transferência e cooperação de tecnologia ecológica no âmbito da cooperação desenvolvimentista
(LEISINGER e SCHMITT, 2001).
Do ponto de vista organizacional, Hitt et al. (2003) apresentam o segmento sociocultural como
aquele que se ocupa das atitudes e dos valores culturais de uma sociedade e reforçam que as empresas
devem procurar compreendê-lo antes de considerar a possibilidade de oferecer produtos ou serviços
com a intenção de atender às necessidades dos seus clientes. Assim, procurando contribuir com a busca
de solução para os problemas sociais emergenciais, as organizações se envolveram em projetos sociais
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e ações comunitárias ampliando os reflexos de suas atividades a um conjunto amplo de stakeholders
que incluem a sociedade e suas necessidades. Surgem assim as ações de responsabilidade social
corporativa que buscam aprimorar as relações das organizações com seus diversos públicos, inserindoas devidamente no âmbito social das comunidades vizinhas e, sobretudo, reforçando a atuação das
ONGs (Organizações Não-Governamentais), das associações filantrópicas e do governo local, seus
principais parceiros nesta tarefa (MELO NETO; FROES, 2001).
Andrade e Rossetti (2004) defendem que a responsabilidade corporativa possui três dimensões
fundamentais: governança, cidadania e sustentabilidade. A governança baseia-se em senso de justiça,
mais transparência, conformidade legal e prestação responsável de contas; a cidadania contempla o
papel social das organizações e sua adesão a causas de interesse social, tais como a redução da exclusão
socioeconômica, o compromisso com a não-transgressão dos direitos humanos e a aceitação da
diversidade em suas múltiplas manifestações; e a sustentabilidade ocupa-se das questões ambientais e
das responsabilidades transgeracionais das organizações.
Como exemplo da busca de desenvolvimento das três dimensões citadas por Andrade e
Rossetti (2004), está estabelecido no Brasil O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
que é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como Oscip (organização da sociedade civil
de interesse público). Sua missão “é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios
de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e
justa” (INSTITUTO ETHOS, 2012). Está focado na disseminação da prática da RSE, orientando
entidades à compreensão e adoção gradativa de ações de responsabilidade social com implementação
de políticas e critérios éticos.
O Instituto Ethos tomou para si o compromisso da promoção e incentivo de condutas eficazes
de gestão do relacionamento da empresa com todos os seus públicos e a atuação em parceria com as
comunidades na construção do bem-estar comum (INSTITUTO ETHOS, 2012), cujo objetivo principal
é o estabelecimento de padrões de relacionamento das empresas com seus shareholders e stakeholder,
visando a obtenção da confiança recíproca entre as partes considerando este o valor básico e
fundamental destas relações, na esperança de que estas ações possam também influenciar seus
fornecedores e parceiros na disseminação destas condutas.
3 INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Para o Instituto Ethos (2007) a responsabilidade social empresarial requer práticas de diálogo
e engajamento entre empresa e seus stakeholders na promoção da ética e transparência. A fim de
estimular estas ações, criou uma ferramenta para auxilio gerencial no processo de aprofundamento dos
comprometimentos com a responsabilidade social, cujos indicadores seguem sete temas demonstrados
no Quadro 1.

a)

Tema
Valores, Transparência e Governança

b) Público Interno
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Sub-tema
Auto-regulação da conduta
Relações transparentes com a sociedade
Diálogo e participação
Respeito ao indivíduo
Trabalho decente
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c)

Meio Ambiente

d) Fornecedores
e)

Consumidores e Clientes

Responsabilidade com as gerações futuras
Gerenciamento do impacto ambiental
Seleção, avaliação e parceria com fornecedores
Dimensão social do consumo

Relações com a comunidade local
Ação social
Transparência política
g) Governo e Sociedade
Liderança social
Quadro 1 – Temas do questionário do Instituto Ethos
Fonte – Adaptado de Instituto Ethos (2007).
f)

Comunidade

A elaboração dos temas indicados no Quadro 6, têm por objetivo fornecer às empresas
possibilidades de um autodiagnóstico mais preciso e aprofundado (INSTITUTO ETHOS, 2007),
promovendo desta maneira a adoção da gestão socioambiental, pois ao abordar e praticar
responsabilidade social as organizações podem maximizar suas contribuições para o desenvolvimento
sustentável. Para melhor compreensão, descreve-se a seguir detalhamentos sobre os temas e sub-temas
que deram origem aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social:
3.1 Valores, Transparência e Governança
A adoção de uma postura transparente pautada pela ética pelas empresas fortalece a
legitimidade social das atividades empresariais e reflete positivamente no conjunto de suas relações
(GOMES, 2007). Para Pena (2007) os objetivos econômicos da empresa ética estão relacionados a
questões ambientais e sociais em uma perspectiva sustentável, com uma visão de longo prazo,
orientada para o futuro das novas gerações.
Cada vez mais os acionistas, os stakeholders e a sociedade têm requerido transparência acerca
do comportamento empresarial no que se refere às questões econômicas, sociais e ambientais. Desse
modo, uma empresa pautada pela ética se preocupa com as conseqüências de suas ações perante a
sociedade e possui uma estrutura que permite o diálogo com as partes interessadas (PENA, 2007), ou
seja, desenvolve neste ínterim uma relação transparente e com a credibilidade que a sociedade exige.
Para Kolk (2008), a necessidade de uma maior transparência se origina a partir da expansão das
exigências de prestação de contas no contexto da governança corporativa e do surgimento dos
relatórios de sustentabilidade, que geralmente englobam aspectos ambientais, econômicos e sociais. A
transparência das ações empresariais está diretamente relacionada ao conceito de governança
corporativa. Morris, Pham e Gray (2011) consideram que a governança corporativa e a transparência
são conceitos complementares e que se sobrepõem. Segundo Marques (2007, p.13) a governança
corporativa pode ser descrita como os mecanismos ou princípios que governam o processo decisório
dentro de uma empresa, sendo um conjunto de regras que visam minimizar os problemas de agência.
Para o mesmo autor o objetivo dos sistemas de governança corporativa consiste em equilibrar
a competitividade e produtividade da empresa com uma gestão responsável e transparente.
3.2 Público Interno
O princípio de Responsabilidade Social Empresarial se dá pelos investimentos da empresa no
bem estar de seus colaboradores e dependentes, promovendo assim um saudável ambiente de trabalho,
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impactando no alto grau das comunicações, na credibilidade dos acionistas quanto ao retorno esperado,
e fortalecimento de parcerias, promovendo-se desta maneira a satisfação dos clientes (MELO NETO;
FROES (1999). Pena (2003) acrescenta que a continuidade da RSE está pautada nos exemplos internos
desenvolvidos e praticados pela gestão, para a seguir estendê-los à comunidade, por meio de diálogo,
respeito ao indivíduo e trabalho decente. Um fator considerado importante no processo de
implementação da RSE é a prática de gestão participativa, tanto do público interno como com as
entidades de classe, onde os resultados poderão representar maior produtividade, motivação e
comprometimento (SROUR, 2000), pois a participação dos colaboradores nestes processos decisórios
tanto compromete os gestores quanto os próprios funcionários com a entidade, resultando além da
qualidade de produtos e serviços, políticas de remuneração, benefícios e planos de carreira, aumentado
desta forma o desenvolvimento profissional e a empregabilidade. O sucesso da RSE está intimamente
ligado ao comprometimento da instituição em assumir inúmeros compromissos sociais, cita-se:
compromissos com o futuro das crianças e desenvolvimento infantil, com a não discriminação da
equidade racial e com a promoção da equidade de gênero. Na década de 90 ocorre a ratificação da
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente
e a adoção do Programa Internacional de Eliminação do Trabalho Infantil pela Organização
Internacional do Trabalho, “que acabou por influenciar tanto o grande público consumidor quanto uma
parte dos empresários” (INSTITUTO ETHOS, 2000, p.16), cujo segmento passou a atentar para os
atuais problemas emergenciais da infância brasileira bem como trouxe a tona a preocupação com o
futuro destas crianças. O foco central é com a qualidade de vida das crianças, iniciando-se pelo respeito
à legislação vigente no país. Outras formas citadas pelo Instituto Ethos (2000) para as empresas agirem
com responsabilidade social neste quesito, é de conhecer as organizações que atuam na sua
comunidade, estabelecendo parcerias para este fim; é no estabelecimento de estratégias de apoio à
projetos; é também com a definição de critérios para a participação em associações e fóruns
empresariais em defesa das crianças.
Outro compromisso empresarial está relacionado com a com a não-discriminação e promoção
da equidade racial, “não basta dizer não a discriminação, é preciso dizer sim à diversidade, esse
horizonte positivo tem força de mobilização muito maior, porque nos leva mais longe e muito mais
rápido” (INSTITUTO ETHOS, 2006, p. 86). A forma de se dizer sim à diversidade requer o
desenvolvimento de ações estratégias nas organizações que vão desde a realização de campanhas de
sensibilização sobre a diversidade, abertura de fóruns de diálogos, criação de comitês para troca de
idéias para fortalecimento da questão, realização de curso para funcionários, permanente avaliação de
políticas, normas e procedimentos para retirada de barreiras a geração de condições favoráveis à
igualdade racial, não discriminação no recrutamento, no estabelecimento de metas e processos de
promoção, capacitação, educação corporativa, investimentos sociais, até a realização de parcerias com
entidades do terceiro setor e com outras empresas. Não menos importante e relacionado ao publico
interno, encontras-se o compromisso com a promoção de equidade de gênero na empresa. Para a
Unifem (2013) a parceria entre ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Gênero
e o Empoderamento das Mulheres) e o Pacto Global das Nações Unidas através dos "Princípios de
Empoderamento das Mulheres – Igualdade Significa Negócios" “oferece à comunidade empresarial
uma nova ferramenta no trabalho para ampliar e valorizar a liderança feminina no mercado de
trabalho”, podendo as empresas promover a igualdade de oportunidade entre os sexos.
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Uma prática importante na política de gestão empresarial e para a promoção da igualdade é a
da valorização da diversidade. Para o Instituto Ethos (2006, p. 11) “as empresas que vem promovendo
a diversidade como um valor estão abertas a discutir seriamente o que é melhor, qualidade,
competência, eficiência, resultado, entre outras questões”. As diferenças irão enriquecer uma equipe e o
padrão de perfis empobrece a organização. A manutenção do trabalho decente é uma condição
fundamental para a redução da pobreza e das desigualdades sociais, e é definido pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT), como um trabalho adequadamente remunerado, exercido em
condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Outras variáveis
importantes na avaliação do trabalho decente estão relacionadas com cuidados com a saúde, segurança
e condições de trabalho, tanto de trabalhadores terceirizados quanto dos colaboradores internos.
3.3 Meio Ambiente
O objetivo de gerar responsabilidade com as gerações futuras e de prevenir a deterioração da
natureza e do meio ambiente poderia justificar restrições à liberdade das pessoas para seguir sua
própria vida e estilos, Beekman (2004), porém isto passa pelo engajamento e compromisso com a
melhoria da qualidade, da educação e conscientização ambiental. O gerenciamento do impacto
ambiental na busca por soluções criativas e inovadoras, resultantes de estratégias ambientais
voluntárias podem levar à redução de custos e aumento das vendas de produtos verdes (SHARMA,
2001), assim, o gestor pode perceber as seguintes razões para assim agir: ele pode melhorar sua
reputação no mercado, promover o desenvolvimento de produtos verdes, pode agir como uma barreira
de entrada, e reflete o interesse pessoal sobre o ambiente natural. Algumas dessas idéias também
aparecem nos estudos realizados por López-Gamero et al. (2010), cujos resultados indicam que se
constitui um compromisso de gestão importante o fator de motivação para investimentos proativos em
gestão ambiental, incorporando o comportamento verde a sua cultura. A relação entre gestão ambiental
e vantagem competitiva implica em adoção de práticas ambientais que melhoram o processo de
produção, aumentando a sua eficácia e reduzindo os custos de eliminação de resíduos de entrada, o que
em certa medida recebe se percebe no aumento da reputação da empresa entre os clientes. Os mesmos
estudos ainda apontam indícios de que a economia de recursos e outros custos relacionados com o
ambiente estão se tornando mais importante para a competitividade das empresas sugerindo a
necessidade de investimentos em estratégias ambientais pró-ativas (Sharma et al., 2007).
3.4 Fornecedores
Este tema é avaliado pelo Instituto Ethos (2007) pela forma como se dá o processo seletivo de
fornecedores, pelos critérios utilizados, pelas exigências da não-existência de trabalho infantil ou
forçado e como se dá o desenvolvimento dos fornecedores. Leva em consideração a inclusão de
indivíduos ou grupos da comunidade (cooperativas, iniciativas solidárias, associações, etc). Questiona
as organizações sobre as práticas comerciais que além de justas, sejam éticas e solidárias, com base na
erradicação do trabalho infantil, escravo, e eliminação das discriminações. O desenvolvimento de
fornecedores inclui tratamento diferenciado e justo aqueles que praticam programas de qualificação e
de transparência tecnológica, com estímulos a formação de redes de pequenos fornecedores, com
adequações de padrões de fornecimento. Neste sentido, Makkonen; Olkkonen (2013, p. 200)
concluiram em seus achados que para alcançar o sucesso nesta área o comprador deve abertamente
dar a responsabilidade ao fornecedor em aspectos relacionados com o desenvolvimento do processo de
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serviço, o que irá melhorar a criação de valor no relacionamento de ambas as partes resultando daí uma
relação focada no relacionamento, que deve ser abertamente discutido e acordado entre as partes. A
parceria saudável entre compradores e fornecedores está baseada na política de compras que
privilegiam fornecedores com certificação socioambiental e que possuem mecanismos formais que
permitem transferir para toda a cadeia, valores e princípios de boas condições de trabalho, proteção ao
meio ambiente, equidade de Gênero, transparência e participação solidária.
3.5 Consumidores e Clientes
O Instituto Ethos (2007) utiliza-se de três indicadores para mensuração deste tema: política de
comunicação comercial, excelência do atendimento e conhecimento e gerenciamento dos danos
potenciais de produtos e serviços, explicitados a seguir. A política de comunicação comercial deve
estar rigorosamente de acordo com a legislação de defesa do consumidor, alinhada com valores e
princípios que abrangem todo o material de comunicação tanto interno quanto externos, onde a
organização focaliza suas estratégias de comunicação nos objetivos relacionados a volume de vendas e
resultados. Os gestores devem possuir consciência de seu papel na formação de valores e de padrões de
consumo e comportamento da sociedade, como forma de contribuição para o desenvolvimento
sustentável, mantendo parcerias com fornecedores, distribuidores, assistências técnicas e
representantes, com vistas a criar uma cultura de responsabilidade e transparência na comunicação.
Ainda de acordo com o Instituto Ethos (2007), a excelência do atendimento tem por base um
atendimento receptivo, amplamente divulgado, focado na informação e na solução de demandas
individuais, de modo a proporcionar fácil acesso do cliente, registrando e comunicando internamente as
manifestações deste, proporcionando desta forma uma rápida solução de problemas e atendimentos de
demandas personalizadas com a devida orientação. A organização deve ainda possuir processos que
incluem a procura das causas dos problemas e o aprimoramento das soluções, com vistas a melhoria
contínua de seu atendimento, dando prioridade ao diálogo e o engajamento dos stakeholders. Outro
indicador apontado pelo Instituto Ethos (2007) para mensuração do tema relacionado a consumidores e
clientes na dimensão social do consumo diz respeito ao conhecimento e gerenciamento dos danos
potenciais de produtos e serviços oriundos da organização, isto significa que há necessidade básica de
realização de pesquisas e estudos sobre possíveis danos potenciais à clientes e consumidores, com a
devida divulgação e adoção de medidas corretivas e preventivas preferencialmente. Isto só é possível se
houver envolvimento ativo do público interno, dos fornecedores, e dos distribuidores e do diálogo
contínuo com clientes e consumidores, considerando estes aspectos como dimensões importantes na
concepção do produto ou serviço.
3.6 Comunidade
Neste conjunto de indicadores, a preocupação é a de se conhecer ações implementadas ou
previstas que contemplem aspectos de relação da empresa com a comunidade local e tipos de ações
sociais desenvolvidas, ao mesmo tempo em que demonstra vários elementos que mostram como as
empresas podem colaborar para a construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento local
(INSTITUTO ETHOS, 2007). Uma das dimensões desta medida está na forma de gerenciamento do
impacto da empresa na comunidade de entorno, possuindo políticas formais de relacionamento, com a
manutenção de comitês permanentes de trabalho com a participação de lideranças locais, atuando de
forma parceira com as demais entidades locais, buscando influenciar políticas públicas com vistas à
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maximização de sua contribuição para o desenvolvimento local. As ações sociais dividem-se e dois
grupos de ações: ações de financiamentos e ações de envolvimento. Os financiamentos estão
relacionados ao estabelecimento de estruturas de programas sociais privados, com mecanismos
próprios de geração de receita e garantia de sua continuidade. Já o envolvimento diz respeito à
participação efetiva no planejamento e implementação dos projetos sociais e da capacidade de
interferência junto a outras entidades públicas ou privadas, pela concretização desses projetos.
3.7 Governo e Sociedade
A relação das empresas com o governo e com a sociedade cada vez mais é uma questão
fundamental quando se trata de responsabilidade social. Souza (2006) destaca a importância do
posicionamento político na relação das empresas com a sociedade, que ocorre a partir da transparência
na destinação dos recursos, na defesa dos interesses do setor ou de causas de caráter público. Para o
autor a transparência começa com o público interno, com a divulgação das regras, critérios e valores
doados a campanhas políticas, permitindo o acesso a essas informações pelo público externo. A
participação em comissões e grupos de trabalho relacionados à defesa e promoção de interesses
específicos, questões de interesse público e responsabilidade social e a elaboração de propostas de
caráter social e o acompanhamento para que sejam adotadas pelas autoridades públicas, de forma
prática, como as empresas podem se tornar agentes da transformação social (SOUZA, 2006). O
Instituto Ethos (2007) destaca a necessidade das empresas em não se envolverem com publicidade
negativa de envolvimento em campanhas políticas, de estimularem seus colaboradores a avaliar e
controlar seus eleitos, empregar mediadas punitivas aos empregados que envolverem-se em
favorecimentos a agentes públicos, não manipulação de editais de concorrência, valorizando sobre tudo
a participação das organizações na interação com instituições de ensino e desenvolvimento de
tecnologias, construindo parcerias com objetivos de melhorias a assistência social, a saúde,
incentivando a geração de renda, emprego e segurança. Segundo Fossá; Sgorla (2001) a relação ética e
socialmente responsável da empresa com o governo e com a sociedade demonstra a sua capacidade de
ser agente de transformação social, e ocorre a partir do envolvimento da organização em projetos ou
ações sociais de caráter público, realizando contribuições que vão além do pagamento de impostos e
taxas legais.
A adoção de práticas de responsabilidade social perpassa pela atenção a sete princípios básicos
(ABNT, 2010): prestação de contas e responsabilização por impactos na sociedade, economia e meio
ambiente; transparência das decisões; comportamento ético; respeito, consideração e resposta aos
interesses das partes interessadas; respeito ao estado de direito; respeito pelas normas internacionais de
comportamento e respeito aos direitos humanos. Gerir negócios com respeito aos princípios da
responsabilidade social, leva ao engajamento dos administradores à gestão socioambiental.
Bullara (2003) completa que as empresas precisam desenvolver práticas para desenvolver nas
pessoas o senso de responsabilidade social, manter colaboradores capazes de pensar e agir desta forma
com forças para transcender os limites destas empresas.
6 MÉTODO
A presente pesquisa limitou-se na à aplicação de entrevistas nas empresas do Distrito Industrial
da cidade de Santa Maria-RS, tomando por base os indicadores estabelecidos no Quadro 2.
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Tema

Sub-tema

Auto-regulação da
conduta

Indicadores
 Compromissos éticos;
 Enraizamento na cultura organizacional;
 Governança corporativa;

1. Valores,
Transparência e
Governança

 Relações com a concorrência;
Relações transparentes
com a sociedade

 Diálogo e engajamento dos stakeholders;
 Balanço social;
 Relações com sindicatos;

Diálogo e participação

 Gestão participativa;
 Compromisso com o futuro das crianças;
 Compromisso com o desenvolvimento infantil;
 Valorização da diversidade;

Respeito ao indivíduo

 Compromisso com a não-discriminação e promoção da
equidade racial;
 Compromisso com a promoção de equidade de gênero;

2. Público Interno

 Relações com trabalhadores terceirizados;
 Política de remuneração, benefícios e carreira;
 Cuidados com a saúde, segurança e condições de
trabalho;
Trabalho decente

 Compromisso com o desenvolvimento profissional e a
empregabilidade;
 Comportamento das demissões;
 Preparação para a aposentadoria;
 Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental;

3. Meio Ambiente
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gerações futuras

 Educação e conscientização ambiental;

Gerenciamento do
impacto ambiental

 Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo
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de vida de produtos e serviços;
 Sustentabilidade da economia florestal;
 Minimização de entradas e saídas de materiais;
 Critérios de seleção e avaliação de fornecedores;

4. Fornecedores

Seleção, avaliação e
parceria com
fornecedores

 Trabalho infantil na cadeia produtiva;
 Trabalho forçado na cadeia produtiva;
 Apoio ao desenvolvimento de fornecedores;
 Política de comunicação comercial;

5. Consumidores
e Clientes

Dimensão social do
consumo

Relações com a
comunidade local
6. Comunidade

 Excelência do atendimento;
 Conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais de
produtos e serviços;
 Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade
de entorno;
 Relações com organizações locais;
 Financiamento da ação social;

Ação social

 Envolvimento com a ação social;
 Contribuições para campanhas políticas;

Transparência política
7. Governo e
Sociedade

 Construção da cidadania pelas empresas;
 Práticas anticorrupção e antipropina;
 Liderança e influência social;

Liderança social

 Participação em projetos sociais governamentais.

Quadro 2 – Temas e indicadores do questionário do Instituto Ethos
Fonte – Adaptado de Instituto Ethos (2007).

O estudo teve como intuito analisar a adoção dos indicadores constantes no Quadro 2
declarados pelas empresas entrevistadas sobre as práticas de responsabilidade social, em conformidade
com o estabelecido pelo Instituto Ethos (2007), caracterizando-se assim como uma pesquisa descritiva.
Estas entrevistas tinham como principal objetivo subsidiar a compreensão do instrumento de coleta de
dados, aprimorar a metodologia e apoiar a interpretação. Segundo Gil (1999), o estudo exploratório
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permite a formulação mais precisa de hipóteses, e proporciona ao pesquisador a visão geral, necessários
à formação de esclarecimentos e delimitações na determinação de procedimentos mais sistematizados.
Para condução dessa etapa, procedeu-se uma abordagem qualitativa, onde foram realizadas
entrevistas exploratórias com três empresas do Distrito Industrial de Santa Maria - RS.
No que se refere a análise da responsabilidade Social Empresarial (RSE), buscou-se
compreender na visão dos gestores das empresas pesquisadas, quais variáveis e/ou indicadores
impactam tal modelo de gestão. Para realização das entrevistas, foram selecionadas empresas que
atenderam o critério de acessibilidade e caracterizadas de acordo com o porte dado pelo BNDES
(2013). Os gestores foram entrevistados e caracterizados como empresas “A” e “B”, no período
compreendido entre 02 e 20 de setembro de 2013. As entrevistas foram estruturadas de acordo com o
referencial teórico que embasou este trabalho, e aplicadas ao principal gestor ou responsável pelo
processo gerencial, cujos resultados foram gravados e sistematizados para análise. As empresas foram
classificadas por porte de acordo com a Receita Operacional Bruta anual, conforme Quadro 3:
Tipo
Faturamento
Microempresa
Menor ou igual a R$ 2,4 milhões
Pequena empresa
Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões
Média empresa
Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões
Média-grande empresa
Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões
Grande empresa
Maior que R$ 300 milhões
Quadro 3 – Classificação de empresas por porte
Fonte: BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, (2013).

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES
7.1 Caracterização das empresas
Empresa A - Organização relativamente nova, com seis anos de atuação no setor metal
mecânico, mais especificamente na produção de aquecedores solares, motivados pelo viés da
sustentabilidade. Empresa familiar com baixo número de funcionários (24) e faturamento médio bruto
anual inferior a R$ 2,4 milhões.
Empresa B - Entidade fundada em 1999, atualmente com 140 (cento e quarenta) colaboradores,
com investimentos no setor de alimentação no ramo de panificação. Apresentou um faturamento bruto
anual (2012) entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões. Tem como fator preponderante na administração, a
centralização do poder em seu proprietário, que conta com gerentes de áreas para operacionalização das
atividades.

7.2 Análise da RSE
A análise do conteúdo das entrevistas, buscou evidenciar em cada empresa os indicadores
utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisão, relacionando-os com os sete temas
propostos pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social.
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7.2.1 Empresa A
Por tratar-se de empresa com pouco tempo de atuação no mercado, percebe-se uma
concentração de responsabilidades em determinados gestores, até mesmo com acumulação de tarefas
distintas entre si. Ao se questionar sobre a adoção ou não de valores, transparência e governança fica
claro e evidente o conhecimento e necessidade de aplicação e acompanhamento deste grupo de
indicadores por parte do gestor, porém o mesmo alega esta impossibilidade por falta de disponibilidade
de pessoal, diz ainda que muitas ações são desenvolvidas, de forma informal e desprovidas de qualquer
espécie de registro, o que poderia gerar relatórios futuros neste quesito.
Ficou evidenciado apenas uma pratica relacionada a estrutura e governança corporativa, onde a
empresa é auditada por diretoria que compõe o grupo de empresas a que essa pertence.
Com relação ao público interno, apresenta maiores ações destinadas ao bom relacionamento
com seus funcionários, embora também não possua registros e controles efetivos destas: recebe e
permite a participação e orientações sindicais no âmbito administrativo da sociedade, possui plano de
carreira, desenvolve atividades específicas de treinamento com vistas a assegurar boas condições de
trabalho, saúde e segurança. Possui um projeto chamado Menor Aprendiz, destinado a filhos dos
empregos, objetivando estimular suas competências técnicas e de cidadania.
Em se tratando dos indicadores de meio ambiente, e por se tratar da produção e comercialização
de produto ambientalmente correto, este quesito é o que apresenta maiores evidências de
Responsabilidade Social Empresarial. A empresa encontra-se num estágio avançado de ações, com
percepções e reconhecimento dos benefícios advindos de seu produto, tendo a responsabilidade social e
desenvolvimento sustentável como estratégicos para seus negócios. Desenvolve controles de impactos
ambientais resultantes de suas atividades e busca ampla difusão dos benefícios oferecidos na utilização
de seu produto ecológico.
Quanto aos temas relacionados aos fornecedores, a empresa ainda não oportunizou maiores
ações além de estabelecer negócios transparentes e com base exclusivamente em critérios comerciais.
Para atender consumidores e clientes, o gestor apresentou consciência do papel da empresa na
formação de valores de consumo; até porque seu produto assim exige; considerando isto uma forma de
contribuir com o desenvolvimento sustentável, buscando manter excelência no atendimento, com
equipe especializada na pós-vendas, em constante avaliação do impacto positivo na utilização de seus
produtos por parte do público consumidor.
Com relação dos temas comunidade, governo e sociedade, a empresa não apresentou nenhuma
evidência de desenvolvimento e controle de indicadores que contemplem estes quesitos. A opinião do
gestor quanto aos impactos no desempenho econômico advindos da adoção de gestão com
responsabilidade social é de que nesta empresa este fato tem que se tornar uma realidade, pois seu
principal produto traz em seu bojo o apelo da sustentabilidade como principal inovação para o público
consumidor.
7.2.2 Empresa B
Os temas relacionados a valores, transparência e governança, não são desenvolvidos pela
gestão, apresentam apenas algumas poucas evidências de interesse em dialogar com diferentes
públicos, por meio de site, serviço de atendimento ao cliente e controle de qualidade, demonstrando
estarem focados nos resultados.
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Em se tratando dos indicadores relacionados ao público interno, estes são os mais praticados,
por exemplo: criação de uma “rede de informações internas” para envolvimento dos empregados na
gestão, para divulgação de informações, que possibilitam a perfeita participação de todos na gestão;
desenvolve projetos de apoio a filhos de funcionários; estimula e recompensa com promoções as
competências demonstradas.
O restante dos indicadores que são relacionados ao meio ambiente, aos fornecedores, aos
consumidores e clientes, a comunidade e ao governo e sociedade, a empresa não possui nenhuma
evidência de ações a serem destacadas.
Na visão do administrador, o desempenho econômico é conseqüência de inúmeros fatores,
porém admite que a adoção de políticas de gestão com responsabilidade social pode acelerar resultados
econômico-financeiros, pois dependendo da boa comunicação da empresa com seus stakeholders estes
por sua vez passam a procurar produtos que tenham origens desta natureza.
Para facilitar a compreensão da análise, elaborou-se o Quadro 4.
Dados
Porte
Nº Funcionários
Gestão
Segmento de mercado
Nº de indicadores
6 de Valores, Transparência e Governança
13 de Público Interno
5 de Meio Ambiente
4 de Fornecedores
3 de Consumidores e Clientes
4 de Comunidade
5 de Governo e Sociedade
Quadro 4 – Comparativo das empresas

Empresa “A”
Microempresa
24
Centralizada
Metal mecânico
Evidenciados
%
1
16,6
5
38,4
4
80,0
2
50,0
3
100,0
0
0
0
0

Empresa “B”
Pequena empresa
140
Centralizada
Alimentos - panificação
Evidenciados
%
1
16,6
3
60,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O Quadro 4 demonstra alguns reflexos advindos da forma de gestão. A microempresa Empresa
“A”, cujo principal produto de vendas está relacionado com sustentabilidade, o foco gerencial busca
utilizar-se com maior intensidade dos indicadores relacionados ao meio ambiente (80%), de
fornecedores (50%) e grande preocupação com os consumidores e clientes (100%), relegando a
segundo plano os demais. Embora a Empresa “B” seja de maior porte que a Empresa “A”, adota
pequena percentagem dos indicadores propostos, apenas 16,6% de Valores, Transparência e
Governança e 60% dos relacionados ao Público Interno, refletindo assim a declaração do gestor, que o
foco da gestão está nos resultados das operações
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de encontrar evidências de adoção de indicadores
do Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial em indústrias no Distrito Industrial de Santa
Maria-RS, e possibilitou o aprofundamento desta temática nas empresas estudadas, focando o conceito
de responsabilidade social descrito por Ashley et al (2002) onde as organizações assumem obrigações
de carater moral, além das estabelecidas em lei.

XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Atenta-se para o fato desta pesquisa apresentar limitações, sendo a principal delas a
impossibilidade de inferir-se os resultados a todas as indústrias do distrito industrial citado, pois os
resultados apurados referem-se somente às empresas que participaram do estudo.
Pôde-se perceber alguns fatores impeditivos da adoção dos indicadores estudados, citados por
duas das empresas, as de menores porte e com menor número de funcionarios, sendo eles: falta de
pessoal qualificado e destinado específicamente para desenvolver instrumentos e operacionalizar ações
de registro e controle bem como a falta de destinação orçamentária para tal, e assim, muitas das
evidencias destacadas existem na informalidade e na percepção do gestor, perdendo-se aí a
oportunidade de se gerar dados que se processados estatísticamente poderiam embasar o proceso
decisório.
Embora com dificuldades, e com existencia de informalidades de controles, os gestores foram
concisos em afirmar da necessidade de sensibilização dos stakeholders bem como da vantagem
competitiva que poderá advir da adoção de políticas de responsabilidade social nos procesos de tomada
de decisão das empresas.
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Resumo: O papel da cultura de consumo tem sido progressivamente questionado enquanto vetor de felicidade e bem-estar à
sociedade. A ideia de refuto aos códigos mercadológicos impostos à comunidade é enfatizado em prol da adoção de valores
de equilíbrio interno e externo, com o ambiente. Assim, através de uma pesquisa quantitativa, de caráter bibliográfico e de
campo, o estudo buscou avaliar o impacto do Materialismo na Simplicidade Voluntária – um dos estilos de vida de
Anticonsumo – e o papel moderador do Autocontrole e da Orientação a Longo Prazo em estudantes universitários do curso
de Administração. Os resultados da pesquisa apontaram correspondência negativa entre Simplicidade Voluntária e
Materialismo, negando a estima exagerada a bens e posses e a supervalorização do consumo. Sugeriu-se que Simplicidade
Voluntária não possui relação significante com o Autocontrole ou com a Orientação a Longo Prazo. A partir dos achados, é
possível definir um início para a expansão do entendimento sobre o indivíduo detentor de um (ou mais) novo perfil de
consumo, que aborda o mundo e as relações que o permeiam diferentemente. Espera-se que o trabalho estimule o estudos
futuros, permitindo análises mais complexas sobre o comportamento de Anticonsumo e ampliando o debate sobre o tema no
Marketing.
Palavras-chave: Anticonsumo, Materialismo, Simplicidade Voluntária, Sustentabilidade, Comportamento do Consumidor.
Abstract: The role of consumption culture has been increasingly questioned as a vector societies’ happiness and well-being.
Earn emphasis the idea of renouncing the market codes imposed to the community in favor of the adoption of values of
internal and external harmony with the environment. Thus, through a quantitative research, of bibliographical and field
research order, this study sought to evaluate the impact of Materialism in Voluntary Simplicity – one of the lifestyles of
Anti-consumerism – and the moderating role of Self-control and Long-Term Orientation in Bsc. students. The survey results
showed a negative correlation between Voluntary Simplicity and Materialism, denying exaggerated desire of goods and
possessions and overvaluation of consumption. It was suggested that Voluntary Simplicity does not have a significant
relationship with Self-control or the Long Term Orientation. From the findings, it is possible to define a initial expansion of
the understanding of the individual holder of one (or more) new consumption behavior profile that sees differently the world
and the relationships that permeates it. It is expected that the work will stimulate future studies, allowing more complex
analyzes on the behavior of Anti-consumerism and will broad the debate on the topic among Marketing scholars.
Key-words: Anti-consumption. Materialism. Voluntary Simplicity. Sustainability. Consumer Behavior.
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1 INTRODUÇÃO
A cultura de consumo, em âmbito global, tem falhado em corresponder às demandas de
preenchimento, felicidade e bem-estar e, ao contrário disso, tem comprometido diversos fatores
vinculados ao bem-estar da sociedade (ALEXANDER, 2011). A partir desse panorama, questiona-se o
papel regido pelo consumo nas vidas dos indivíduos e se, de fato, ele é a solução para a demanda da
sociedade ou, ainda, para as suas necessidades.
Para entender o consumo e suas consequências, seja em contexto pessoal, social, acadêmico ou
mercadológico, deve-se buscar um olhar holístico sobre o fenômeno. Além de conhecer com
profundidade o comportamento de consumo, é necessário entender o não-consumo para compreender
as faces positivas e negativas da questão (GOULD; HOUSTON; MUNDT, 1997) e, assim, não limitar
a compreensão acerca dos consumidores.
Marion (2003) apresenta a ideia sobre o crescente número de indivíduos críticos que refutam os
códigos mercadológicos impostos à comunidade, assim como a ideia de serem compelidos a abraçar
valores que não estejam em harmonia com o que pensam, sentem e com o ambiente que os cerca. A
partir destes fatos, delineia-se a necessidade de entender melhor as variáveis envolvidas nessa atividade
de não-consumo, principalmente concernente à Simplicidade Voluntária, estilo de vida genuinamente
sustentável ou, em outras palavras, “modo de vida que é materialmente mais frugal, orientado para a
ecologia, direcionado para o íntimo” (ELGIN, 1977, p. 51), que ainda é uma temática pouco abordada
no contexto brasileiro. Ademais, os questionamentos são os mais diversos e merecem atenção por
indicarem caminho para uma seara em desenvolvimento e de grande potencial a ser explorada.
Neste sentido, e diante da importância desta temática, o presente estudo tem por objetivo
analisar a influência do Materialismo nos estilos de vida de Anticonsumo, em especial neste estudo, o
estilo da Simplicidade Voluntária (SV) e o papel moderador do Autocontrole e da Orientação a Longo
Prazo em estudantes de graduação da área da Administração. Busca-se, ainda, avaliar o Materialismo
e a Simplicidade Voluntária (SV) em estudantes de Administração; Analisar a relação entre a SV e o
Autocontrole e Orientação a Longo Prazo; além de avaliar a influência das variáveis moderadoras
(Autocontrole e Orientação a Longo Prazo) na relação entre o Materialismo e o estilo de vida da
Simplicidade Voluntária.
A relevância deste estudo é refletida em diferentes âmbitos: social, mercadológico e acadêmico.
Concernente à esfera social, percebe-se o anticonsumo como uma importante ferramenta para a
promoção da sustentabilidade e do consumo consciente. Em âmbito mercadológico, o estudo do
anticonsumo permite o maior conhecimento sobre nichos de mercado e de soluções que correspondam
à expectativa e à consciência do consumidor (e, também, do não-consumidor). Sob a perspectiva
acadêmica, espera-se que esse estudo ajude a validar o modelo de antecedentes de estilos de vida, assim
como permitir a idealização e realização de novas pesquisas a partir dos resultados obtidos.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Materialismo
De acordo com Belk (1988, p. 141), “quanto mais acreditamos que possuímos ou somos
possuídos por um objeto, mais parte do nosso eu ele se torna”. Ademais, pesquisas demonstram ainda
que os consumidores, de modo geral, estão cada vez mais materialistas (BELK, 1991; WATSON,
2003; RICHINS, 2004; KILBOURNE; GRUNHAGEN; FOLEY., 2005; GROHMANN et al., 2012).
Paralelamente a essa perspectiva crítica da contemporaneidade, introduz-se a importância do
estudo do construto Materialismo. Pesquisado em diversos contextos, sejam eles nacionais e/ou
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internacionais, trata-se de um conceito que permite inúmeras conjunturas. Sabe-se ainda que, pelo seu
estudo em diferentes épocas, os autores não determinaram uma definição uníssona para o termo
(KILBOURNE; GRUNHAGEN; FOLEY, 2005).
Dentre as definições mais propagadas e utilizadas no âmbito do comportamento do consumidor,
tem-se a de Belk (1984, 1985) que afirma que materialismo, tratando-se de um traço de personalidade,
é a importância que determinado consumidor atribui às posses materiais: nos níveis mais altos,
assumem posição central no cotidiano e são constantemente consideradas como fontes de satisfação ou,
até, de insatisfação para o indivíduo.
Além da abordagem de Belk (1984, 1985), Richins e Dawson (1992, p. 304) revelam, em seu
estudo com 690 norte-americanos, a segmentação do construto em três dimensões: centralidade,
felicidade, e sucesso, esta última determinada pela quantidade e qualidade das posses obtidas. A escala
desenvolvida pelos autores, baseada nos conceitos de posse e aquisição, foi reduzida na proposta de
Richins (2004) de dezoito para quinze itens e, também, para nove itens e seis itens com o intuito de
mensurar o materialismo como indicador global.
A relevância das posses nas vidas dos indivíduos conjugada com a percepção dos malefícios do
consumo exacerbado desencadearam em estudos que relacionam o materialismo ao anticonsumo e seus
diferentes estilos de vida (RICK; CRYDER; LOEWENSTEIN, 2008; ETZIONI, 1998; ALEXANDER,
2011; NEPOMUCENO, 2012). Este estudo, em particular, aborda o estilo de vida da Simplicidade
Voluntária por este um estilo que, pautado na literatura estudada, apresenta maior relação com um
estilo de vida adverso à retenção de posses e mais voltado a questões relativas ao meio-ambiente e o
papel do indivíduo nele inserido (KILBOURNE, 1992; CRAIG-LEES; HILL, 2002; ZAVESTOKI,
2002).
Em síntese, as teorias acima elaboradas encadeia a hipótese que segue:
H1: O Materialismo está negativamente relacionado à Simplicidade Voluntária.
Para aprofundar o conhecimento nesse ponto, explora-se, a seguir, a questão do anticonsumo,
sua origem, definições e estudos já realizados, com enfoque no estilo da Simplicidade Voluntária.
2.2 Anticonsumo
De modo a refutar a lógica mercadológica muitas vezes impositiva, uma quantidade cada vez
maior de pessoas tem percebido que riqueza e posses materiais não compensam os sentimentos de
estresse, tristeza e infelicidade (ZAVESTOSKI, 2002). Paralelo a isso, percebe-se, sobremaneira, que
uma parcela dos indivíduos encontra-se cada vez mais crítica, motivada e compelida a manifestar-se
em prol de seu livre arbítrio, da autonomia de suas decisões e do controle de seu futuro (MARION,
2003).
Sabe-se que a maioria das pesquisas permanece com o foco no consumo e nos seus aspectos
positivos e que o interesse em temas relacionados com o anticonsumo ou a não-escolha ainda é
perifericamente explorado, a despeito do aumento do interesse sobre o tema nas últimas décadas
(CONROY, 2009; SUAREZ; CHAUVEL; CASOTTI, 2012). Até meados da década de 1990, ainda
tratava-se de um tópico negligenciado e pouco explorado (BANISTER; HOGG, 2004).
Autores como Iver e Muncy (2009) e Kozinets, Handelman e Lee (2010) mencionam um perfil
de pessoas “simplificadoras” que baseiam seus estilos de vida na socialização de valores
antimaterialistas. É interessante notar, dessa maneira, a existência de diferentes comportamentos de
anticonsumo.
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De acordo com Matos (2011, p. 2), o anticonsumo consiste desde a “gama heterogênea de
atividades políticas, sociais e de consumo envolvendo movimentos informais e individualistas como os
simplificadores voluntários até mesmo movimentos organizados de larga escala, como os protestos
antiglobalização”. A pesquisa concernente ao anticonsumo abrange o estudo das razões pelas quais o
consumidor falhou em comprar ou consumir e estende-se até os motivos pelos quais ele optou pelo
não-consumo (GOULD; HOUSTON; MUNDT, 1997) .
Dentre as mais variadas abordagens acerca do anticonsumo, pode-se destacar a resistência do
consumidor (FOURNIER, 1998; MATOS, 2011; SILVA; COSTA; CARVALHO, 2011), movimentos
contraculturais (ZAVESTOSKI, 2002; DINIZ, 2008), consumo ético (SHAW; NEWHOLM, 2002),
não consumo (HOGG, 1998; STAMMERJOHAN; WEBSTER, 2002) e movimentos antimarcas
(HOLLENBECK; ZINKHAN, 2010; ALBUQUERQUE et al., 2010).
Deve-se destacar, em âmbito internacional, Gould et al. (1997) que apresentaram uma
diferenciação entre o não consumo passivo e o ativo (anti-escolha) em que o indivíduo apenas não tenta
consumir (ignora ou rejeita propostas de consumo) ou “tenta não tentar” (realiza esforços para não
consumir).
Em um segundo momento, Iver e Muncy (2009) apresentam uma reflexão quanto à motivação
para o anticonsumo e categorizam quatro diferentes tipos de anticonsumidores: 1) aqueles preocupados
com o impacto global do consumo; 2) aqueles que optam pela simplicidade voluntária, ou seja, uma
escolha pelo anticonsumo; 3) aqueles proativos e/ou ativistas de mercados; e 4) consumidores antifiéis.
Cherrier (2009), por sua vez, analisa dois movimentos relevantes do campo do anticonsumo
(simplicidade voluntária e culture jamming) e articula às duas tipologias de identidade (de herói e de
projeto, respectivamente).
No contexto nacional, tem-se o recente estudo de Suarez, Chauvel e Casotti (2012) que traz à
tona três tipos de abandono (contingencial, posicional e ideológico) e demonstra que não se trata
apenas de “um distanciamento de significados negativos, com o objetivo de proteger a autoestima” (p.
411). Pode-se elencar Matos (2011), que estudou ainda os antecedentes do conceito de resistência no
campo do anticonsumo.
Ao enfocar as pesquisas sobre anticonsumo ao estilo de vida da Simplicidade Voluntária, como
já foi mencionado, torna-se necessário, em um primeiro momento, entender a razão pela qual é
relevante e o que é estilo de vida.
Grisi (1986) aponta que o estilo de vida pode ser abordado enquanto variável dependente de
outras, como personalidade e status social, além de fatores demográficos. Entretanto, a autora discute
que, para a função de segmentação de mercado, o estilo de vida possui grande utilidade enquanto
variável independente ao tentar explicar o comportamento do consumidor. É a partir dos valores, das
atitudes e dos comportamentos diários que os estilos de vida são evidenciados e compartilhados.
Apesar de viver em um mundo materialista, existe uma parcela de consumidores que adotam
estilos de vida pautados na redução do consumo ou no anticonsumismo (NEPOMUCENO, 2012). A
partir da compreensão acerca de estilos de vida, é necessário, todavia, entender o estilo elencado para
este estudo (SV), com o intuito de amparar o desenvolvimento da pesquisa e contextualizá-lo no
modelo proposto.
2.2.1 Simplicidade Voluntária
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O conceito de simplicidade voluntária não é recente e foi definido, primeiramente, como uma
pureza, honestidade e sinceridade de propósito que buscasse o distanciamento de comportamentos
pautados em posses materiais (GREGG, 1936).
Elgin e Mitchell (1977) relacionam esse estilo de vida ao senso de urgência e responsabilidade
social que, há algumas décadas, eram escassos. O senso de urgência, como informam os autores, deriva
dos diversos problemas da sociedade, como as provisões de uma futura pane de energia; depreciação do
meio-ambiente, entre outros.
A SV enquanto estilo de vida é colocado em prática com a minimização do consumo de bens
materiais, de modo a exercitar a autossuficiência, desenvolver o intelecto e outras facetas não materiais
inerentes à existência humana. Também conhecida como downshifting (redução de marchas, de
velocidade ou intensidade, em inglês) ou apenas “vida simples”, é um estilo de vida que se opõe aos
elevados padrões de vida das sociedades de consumo e abrange uma vida mais simples com o consumo
apenas do que é necessário (ZAVESTOSKI, 2002). Gregg (1936), Elgin e Mitchell (1977) e Shama
(1981) ressaltam que a caracterização do movimento da SV baseia-se em seis valores principais: 1)
Simplicidade Material; 2) Escala Humanizada, ou seja, humanizar a rotina, inclusive do ambiente de
convivência e da natureza (meio ambiente); 3) Tecnologia Apropriada ao invés da aplicação automática
da mais alta tecnologia; 4) Autodeterminação; 5) Preocupação Ambiental; e 6) Crescimento Pessoal,
isto é, o desejo de viver uma vida mais voltada ao desenvolvimento interno.
Como muitos autores lembram ao considerarem o estilo de vida da SV (KILBOURNE, 1992;
CRAIG-LEES; HILL, 2002; ZAVESTOKI, 2002), não se trata de viver com base na pobreza e na
necessidade, trata-se de estimular uma redefinição de prioridades com base na busca do verdadeiro eu
ou, de forma mais objetiva, da “simplicidade da individualidade”. A revisão teórica desta seção sugere
as hipóteses a seguir:
H2: A Simplicidade Voluntária não possui relação significativa com a Orientação a Longo
Prazo (LTO) nem com o Autocontrole.
H3: O Materialismo está negativamente relacionado à Simplicidade Voluntária,
independentemente da influência das variáveis moderadoras Autocontrole e LTO.
2.3 Autocontrole
Rothbaum et al. (1982) definem autocontrole como a capacidade de mudar e adaptar-se, com o
objetivo de estar melhor e mais bem ajustado no mundo. Como uma ideia central do autocontrole, temse a habilidade de direcionar ou mudar o seu próprio comportamento, assim como interromper os
indesejados.
De acordo com a definição de Stammerjohan e Webster (2002), o autocontrole pode ser
considerado uma variável individual que molda as ações e comportamentos. Sabe-se, ainda, que pode
referir-se à habilidade de inibir, desvencilhar ou alterar respostas que podem ser indesejadas para si ou
para os outros, seja quanto a um hábito, um processo ou uma situação (SCHMEICHEL;
BAUMEISTER, 2004). Hoch e Loewenstein (1991) encontraram uma relação positiva entre a
dimensão individual do autocontrole e o comportamento de anticonsumo.
Nepomuceno (2012) aponta o trabalho de Hoch e Lowenstein (1991) que afirmam que o
indivíduo pode ter uma alta pontuação em autocontrole, mas não exercer, necessariamente, no campo
do consumo, mas em outras esferas da sua vida.
Sabe-se, ainda, dos estudos de Poynor e Haws (2009), que os indivíduos com menos pontuação
de autocontrole classificavam mais itens como uma necessidade, sendo mais materialistas ou ligados a
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posses e bens, e de Rose (2007) que correlacionaram positivamente materialismo a compulsão de
compra.
2.4 Orientação a longo prazo
De acordo com autores, LTO (long-term orientation ou orientação a longo prazo) pode ser
definida como um valor cultural no qual o tempo é visto de forma holística, em que se valoriza tanto o
passado quanto o futuro em vez de julgar a importância de ações apenas por seus efeitos imediatos ou a
curto prazo.
Os trabalhos de Hoch e Lowenstein (1991), Howlett, Kees e Kemp (2008), Mogilner e Aaker
(2009) e Nepomuceno (2012) estudaram diferentes facetas da influência da orientação do tempo do
comportamento do consumidor na preferência e compra de produtos. Apesar disso, sabe-se que a
relação entre orientação a longo prazo e anticonsumo ainda é pouco estudada na literatura.
Acerca da Simplicidade Voluntária, Nepomuceno (2012), expõe que, por se tratar de um estilo,
por definição, anticonsumista, pensa-se que não haverá correlação significativa com LTO, pois não
importará a orientação a curto ou a longo prazo.
Percebe-se, portanto, ao observar a influência das duas variáveis moderadoras, que elas
possuem papéis semelhantes ao relacioná-las com o construto Simplicidade Voluntária.
É proposto, portanto, no quadro abaixo, o resumo das hipóteses:
Hipótese Resumo
O Materialismo está negativamente relacionado à Simplicidade Voluntária.
1
A Simplicidade Voluntária não possui relação significativa com a Orientação a Longo
2
Prazo (LTO), nem com o Autocontrole.
O materialismo está negativamente relacionado à Simplicidade Voluntária,
3
independentemente da influência das variáveis moderadoras Autocontrole e LTO.
Quadro 1: Resumo das hipóteses do estudo
Fonte: Dados da pesquisa.

O modelo utilizado na presente pesquisa baseou-se no trabalho de Nepomuceno (2012), sobre
anticonsumo e estilos de vida aplicado em países como Canadá, Estados Unidos, Índia e Brasil, no
sentido de que o modelo vai além da relação direta entre materialismo e estilos de vida anticonsumistas
(Fig. 1).
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Autocontrole

Anticonsumo

Materialismo

(Simplicidade Voluntária)

Orientação a
Longo Prazo
Figura 1: Modelo utilizado no estudo
Fonte: Adaptado de Nepomuceno (2012).

Dessa forma, no modelo apresentado na Figura 1, percebe-se o materialismo enquanto variável
independente, enquanto o estilo de vida de anticonsumo escolhido (SV) é considerados variável
dependente.
3 METODOLOGIA
O estudo pode ser definido como de natureza essencialmente quantitativa (COLLIS; HUSSEY,
2005); Quanto aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva (MALHOTRA,2011); Quanto
aos meios, a pesquisa é categorizada como bibliográfica (dados secundários) e de campo (dados
primários, advindos de livros, jornais, periódicos e anais de ventos) (MALHOTRA,2011).
O universo da pesquisa de campo ou população-alvo foi composto de alunos universitários da
área da gestão. Outros estudos acerca de anticonsumo ou consumo e materialismo também utilizaramse de amostras de estudantes como Zavestoski (2002) e Nepomuceno (2012).
No caso deste estudo, utilizou-se uma amostragem não probabilística, por julgamento, baseada
no conhecimento do próprio pesquisador (HAIR JR et al., 2010).
As unidades amostrais escolhidas para representar o estudo foram alunos do curso de
Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade (FEAAC) em Fortaleza (CE). A universidade é considerada referência no
Brasil e no mundo. Em ranking elaborado pelo Webometrics Ranking Web of World Universities
(2011), ocupou o 42º lugar no ranking relativo às universidades latino-americanas.
Em relação ao método de coleta ou levantamento de dados, foi aplicado, em julho de 2013, a
alunos da área de Administração, um questionário padronizado, método comumente utilizado em
pesquisas descritivas e que costuma garantir “a comparabilidade dos dados, aumentar a velocidade e a
precisão do registro e facilitar o processamento de dados” (MALHOTRA, 2011, p. 290), conforme o
resumo apresentado no Quadro 2.
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Número de questionários coletados
217 questionários
Locais de coleta
FEAAC - UFC
Forma de coleta
Questionário autoaplicado
Tempo de preenchimento do questionário 10 – 15 minutos
Período de coleta
Julho de 2013
Monitoramento de coleta
A própria pesquisadora e (1) auxiliar
Seleção da amostra
Por julgamento (proposital)
Quadro 2: Resumo dos aspectos referentes à coleta de dados
Fonte: Informações sobre a pesquisa.
O questionário de autoaplicação foi formado por afirmações estruturadas, com um conjunto préestabelecido de formato de respostas, para cada construto. Com base no trabalho realizado por
Nepomuceno (2012), o materialismo foi mensurado com a escala de Richins (2004) e adaptada por
Garcia (2009); para a simplicidade voluntária foi usada a escala de Iwata (1999, 2006); enquanto para o
autocontrole foi utilizado o estudo de Tangney, Baumeister e Boone (2004); e, para a orientação a
longo prazo, optou-se por Bearden, Money e Nevins (2006).
Para a análise dos dados coletados, foram realizados procedimentos estatísticos descritivos e
inferenciais, e análise multivariada dos dados. Esta última foi utilizada mediante o uso do software
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0.
Para tratamento dos dados foi utilizado uma sequencia lógica de análise. Primeiramente,
realizou-se a análise descritiva das variáveis sociodemográficas dos estudantes. Em seguida, foi
realizada a análise descritiva das variáveis de medida dos vários construtos em estudo; no segundo
momento, foi realizada a análise fatorial para criar novas categorias ou fatores com base nas novas
variáveis representativas dos construtos do modelo. A análise fatorial foi aplicada à matriz de
correlações, com extração dos fatores pelo método das componentes principais, seguida de uma rotação
Varimax. Desta análise resultou uma variável para representar cada fator, determinada pela média
ponderada dos itens correspondentes. Foi posteriormente realizada a análise descritiva dessas variáveis;
seguiu-se à análise de correlação entre as variáveis, o que permitiu validar ou não as hipóteses H1 e
H2; por fim, utilizou-se do método de regressão linear para compreender a avaliação e mensuração de
variáveis explicativas em relação a apenas uma dependente métrica que configurará o fenômeno do
anticonsumo, sobre o qual trata esta pesquisa. A inclusão de termos de interação das variáveis
referentes ao materialismo com o autocontrole e a orientação a longo prazo permitiu avaliar a
significância destas variáveis como moderadoras da influência do materialismo no anticonsumo e,
consequentemente, a hipótese H3.
4 Análise e discussão dos Resultados
4.1 Caracterização da amostra: perfil sociodemográfico
A análise descritiva torna-se necessária por resumir uma quantidade significativa de informação
em um menor número de valores e medidas. Buscou-se exibir os dados sociodemográficos referentes às
amostras e revelar, de forma sucinta, o perfil dos respondentes. Dos 213 respondentes válidos, 98,2%
são brasileiros natos, homens (57,9%), entre 21 e 25 anos (61,3%), solteiros (90,8%), que trabalham
meio período ou estagiam (70,5%), ganham entre 1 e 2 salários mínimos (29,6%) e a sua renda familiar
é em torno de 6 a 10 salários mínimos (23,7%).
4.2 Análise descritiva dos construtos
Percebe-se, a partir da análise dos valores do construto Materialismo, que a maioria das médias
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da variáveis encontra-se centralizada cerca do valor “3”.
Deve-se ressaltar, entretanto, que a média mais baixa, corresponde a M6 (“Quando estou triste,
faço compras para me sentir melhor”), referente à dimensão felicidade, assim como a mais alta foi
M12 (“Eu sinto prazer em fazer compras”) relativo à centralidade das posses materiais no estilo de
viver a vida por parte do indivíduo. De forma descendente, M2 e M4 apresentaram pontuações
parecidas (3,31 e 3,33, respectivamente) e ambas estavam relacionadas à ideia de uma prospecção de
vida melhor do que a de hoje com a obtenção de produtos que hoje não possuem e/ou que não ainda
podem obter. Todas as variáveis apresentam desvios padrão (DP) próximo de 1, não se registrando
diferenças consideráveis nas suas dispersões.
A Orientação a Longo Prazo (LTO) apresentou médias muito favoráveis ao planejamento,
orientação com base no futuro e longo prazo. Percebeu-se, também, uma uniformidade nas médias e
nos desvios-padrão do construto.
Realizou-se, ainda, a análise descritiva do construto Autocontrole. Dessa forma, ao observar as
médias e desvios-padrão das 13 variáveis elencadas, nota-se uma preponderância ao autocontrole visto
que todas as médias pontuaram acima de 4, com exceção de SC5 (“Eu faço certas coisas que me
prejudicam, se elas forem divertidas”), que apresentou um valor de 2,83.
Por fim, tem-se a análise do construto Simplicidade Voluntária (SV), na qual observou-se
médias relativamente abaixo da medida central. Das variáveis que apresentaram médias mais baixas,
pode-se destacar aquelas relativas à autossuficiência, SV6 e SV7, que afirmam, respectivamente,
“Gostaria de plantar minha própria comida no futuro” e “No futuro, eu produzirei meus próprios bens
(tais como roupas e ferramentas).
Em suma, acredita-se que, apesar da heterogeneidade do construto, a média da maioria das
variáveis tende a ir avessa à Simplicidade voluntária, que, conforme ratificado no referencial teórico,
trata-se do estilo de vida genuinamente anticonsumistas.
4.3 Análise Fatorial dos construtos
Foram analisados os construtos da presente pesquisa. A adequação desta análise ao conjunto de
dados foi avaliada com base em índices como o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para mensurar a
adequação da amostra, e o teste de esfericidade de Bartlett a partir do qui-quadrado observado, dos
graus de liberdade e do valor p < 0,001 comparando-o com um nível de significância de 0,05. Para a
rotação dos fatores, foi utilizado o método Varimax (REIS, 2001; FÁVERO et al., 2009).
4.3.1 Análise Fatorial: Materialismo
A aplicação da AF às variáveis referentes ao materialismo revelou-se adequada, tendo-se obtido
um KMO de 0,742, considerado médio por Fávero et al. (2004), e um valor p inferior a 0,001 para o
teste de esfericidade de Bartlett, conforme apresentado na Tabela 1.
Kaiser-Meyer-Olkin
Medida de adequação da amostra
,742
Qui-Quadrado observado
597,071
Teste de esfericidade de Bartlett
Graus de liberdade
78
Valor p
,000
Tabela 1: KMO e teste da esfericidade de Bartlett do Materialismo
Fonte: Dados da pesquisa.

O critério do autovalor superior a 1 (definido como Critério de Kaiser) para a escolha do
número de fatores indicou a retenção de 4 fatores, que explicariam 59,833% da variância dos dados.
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Contudo, o autovalor do quarto fator é de 1,008, ultrapassando ligeiramente o valor 1 estabelecido
como critério (WORTHINGTON; WHITTAKER, 2006; MALHOTRA, 2011).
A revisão bibliográfica sobre materialismo ou, mais especificamente, a escala de sobre
materialismo de Richins (2004) e adaptada por Garcia (2009), aponta para a existência de 3 fatores,
pelo que optou-se por este valor, decrescendo a variância explicada para 52,083%. É importante referir
ainda que as variáveis 16, 11, 17 são invertidas, da mesma forma que as variáveis 12 e 6 foram
retiradas uma a uma por apresentarem comunalidades inferiores a 0,4 (proporção de variabilidade total
de cada variável explicada por todos os fatores retidos), critério adotado nesta pesquisa e também
estabelecido pela literatura (WORTHINGTON; WHITTAKER, 2006).
As cargas fatoriais estimadas a partir da rotação dos fatores são apresentadas na Tabela 2:
Variável original

Fator
Centralidade
Felicidade
,164
M7i
,726
-,001
M1i
,699
,250
M13i
,697
,006
M12
,669
,133
M15
,604
-,091
M6
,544
,011
M10
,776
,117
M4
,717
,031
M9i
,686
,197
M2
,656
,169
,018
M5
,040
,053
M8
-,112
,250
M3
25,229
15,188
%variância explicada
25,229
40,417
%variância explicada acumulada
Tabela 2: Cargas Fatoriais do Materialismo após rotação Varimax
Fonte: Dados da pesquisa.

Sucesso
-,169
-,182
-,010
,179
,279
,319
,102
,300
-,141
,151
,737
,704
,642
11,665
52,083

Comunalidade
0,582
0,522
0,549
0,479
0,460
0,406
0,612
0,618
0,492
0,492
0,572
0,499
0,487

É válido salientar que todas as variáveis, por apresentarem carga fatorial acima de 0,50, para
Hair et al. (2010), são consideradas estatisticamente significantes. Como o tamanho da amostra do
estudo ultrapassou a quantidade de 200 unidades amostrais, os autores afirmam que o mínimo pode ser
até de 0,40.
4.3.2 Análise Fatorial: Orientação a Longo Prazo (LTO)
Trata-se de um construto unidimensional. Assim como ocorreu com o construto Materialismo, o
LTO apresentou KMO 0,745 e o valor p < 0,001, conforme explicitados na Tabela 3.
Kaiser-Meyer-Olkin
Medida de adequação da amostra
,745
Qui-Quadrado observado
188,233
Teste de esfericidade de Bartlett
Graus de liberdade
6
Valor p
,000
Tabela 3: KMO e teste da esfericidade de Bartlett do LTO
Fonte: Dados da pesquisa.
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Apresentou, ainda, em consonância com a Tabela 4, todas as comunalidades acima de 0,4 (o
menor foi de 0,524), além da variância explicada de 56,93%.
Variável original

Fator
Planejamento

LTO3
LTO2
LTO1
LTO4
% variância explicada
% variância explicada acumulada

Comunalidade
,773
,772
,748
,724
56,937

0,598
0,596
0,560
0,524

56,937

Tabela 4: Cargas Fatoriais do LTO após rotação Varimax
Fonte: Dados da pesquisa.

O fator planejamento, no caso da presente pesquisa, unidimensional advém do trabalho de
Bearden, Money e Nevins (2006) com adaptação de Nepomuceno (2012). Na ocasião, não houveram
escalas invertidas e todas as cargas fatoriais obtiveram peso acima de 0,724, o que demonstraram ser
estatisticamente significante.
4.3.3 Análise Fatorial: Autocontrole (SF)
O Autocontrole, de acordo com a Tabela 5, apresentou o valor do KMO em 0,723 e, ainda, seu
valor p inferior a 0,001, sendo adequada a aplicação da análise fatorial.
Kaiser-Meyer-Olkin
Teste de esfericidade de Bartlett

Medida de adequação da amostra
Qui-Quadrado observado
Graus de liberdade
Valor p

,723
467,548
66
,000

Tabela 5: KMO e teste da esfericidade de Bartlett do SF
Fonte: Dados da pesquisa.

A literatura concernente ao autocontrole, principalmente o trabalho de Tangney, Baumeister e
Boone (2004) ao elaborar a “Brief Self Control Scale”, demonstraram existência de 4 fatores, todos
com autovalor superior a 1, como pode ser verificado na Tabela 6. A variância explicada acumulada do
construto foi de 58,82% e todas as cargas fatoriais apresentaram valor acima de 0,50 (a mais baixa foi a
SC6, com 0,503). Vale ressaltar ainda que a variável 2 foi eliminada por apresentar comunalidade
inferior a 0,4 e, assim, não ter sido aprovada no requisito estabelecido.
Variável original

SC5i
SC12i
SC4i
SC3i
SC7i
SC10i
SC9i
SC11
SC8
SC6
XV ENGEMA 2013

Ações
deliberadas
,800
,786
,602
,111
-,019
,149
,386
,027
,138
,155

Fator
Autodisciplina
Hábitos
saudáveis
,098
,204
,013
-,108
,287
,312
,309
,702
-,110
,648
,059
,646
,249
,527
,082
,747
,220
,726
-,464
,503

Confiabilidade
-,081
,246
-,044
-,024
,385
,008
,116
,078
-,035
,239

Comunalidade
0,698
0,690
0,545
0,601
0,580
0,443
0,503
0,571
0,596
0,549
11
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SC1
SC13i
%variância
explicada
%variância
explicada
acumulada

-,043
,473

,069
,084

,163
-,065

,811
,597

26,412

12,051

11,164

9,200

26,412

38,463

49,627

58,827

0,692
0,592

Tabela 6: Cargas Fatoriais do SC após rotação Varimax
Fonte: Dados da pesquisa.

Estabeleceu-se, portanto, a existência de quatro fatores: o primeiro deles, no que tange às Ações
Deliberadas (SC4, SC5 e SC12, todos invertidos); o segundo, referente à Autodisciplina (SC3, SC7,
SC9 e SC10, também invertidos); o terceiro no que diz respeito aos Hábitos Saudáveis (SC6, SC8 e
SC11); e o quarto, acerca Confiabilidade e autonomia (SC1 e SC13 invertida).
4.3.4 Análise Fatorial: Simplicidade Voluntária
A Simplicidade Voluntária obteve KMO de 0,715 e, assim como os outros construtos avaliados
anteriormente, p < 000,1. A Tabela 7 organiza esses dados da seguinte maneira:
Kaiser-Meyer-Olkin
Teste de esfericidade de Bartlett

Medida de adequação da amostra
Qui-Quadrado observado
Graus de liberdade
Valor p

,715
435,670
36
,000

Tabela 7: KMO e teste da esfericidade de Bartlett da Simplicidade Voluntária
Fonte: Dados da pesquisa.

A partir do critério do autovalor superior a 1, foi sugerida a existência de três fatores,
coerente com a teoria sobre o tema proposta por Iwata (2006). Foi retirada do construto apenas a
variável 4, devido ao seu valor abaixo de 0,4, conforme a Tabela 8.
Variável
original
VS3
VS2
VS5
VS1
VS10i
VS9
VS8
VS7
VS6
%variância
explicada
%variância
explicada
acumulada

Fator
Ponderação no ato de comprar Desejo por vida simples
,112
,805
,115
,802
,019
,750
,484
,584
-,059
,694
,183
,689
,228
,626
,091
,033
,099
,157

Autossuficiência
,147
-,057
,194
,054
,007
,038
,304
,879
,828

33,884

15,225

12,605

33,884

49,109

61,714

Comun.
0,683
0,660
0,600
0,578
0,486
0,509
0,536
0,782
0,721

Tabela 8: Cargas Fatoriais da Simplicidade Voluntária após rotação Varimax
Fonte: Dados da pesquisa.
A partir do trabalho de Iwata (2006) divide-se o construto em três fatores, sendo o primeiro
formado pela Ponderação no ato de comprar (SV1, SV2, SV3 e SV5); o segundo pelo Desejo por uma
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vida simples (SV8, SV9 e SV10); e, por último, o terceiro que é norteado pela Autossuficiência (V6 e
V7).
4.4 Análise de Correlação
São apresentadas as correlações a partir dos construtos evidenciados ao longo do trabalho.
Busca-se, assim, avaliar as hipóteses sugeridas que podem ser respondidas a partir das correlações
significantes estabelecidas (a 1 ou 5%).
É interessante atentar que, de acordo com Hair et al. (2010), o coeficiente de correlação de
Pearson irá medir a associação linear existente entre duas variáveis (no caso o coeficiente varia entre -1
a 1, enquanto 0 significa a ausência de relação), ou seja, trata-se de uma medida para avaliar a força de
uma relação linear.
A primeira hipótese do estudo, referente às correlações existentes entre o materialismo e os
estilos de anticonsumo, sugere relações negativas entre os construtos, conforme explicitado no
referencial teórico desta pesquisa. H1 afirma existir correlação negativa entre Materialismo e
Simplicidade Voluntária. Observa-se, na Tabela 9, tratar-se de uma correlação negativa (-0,401) e
significante (p < 0,001). A hipótese, portanto, foi confirmada.

Materialismo
(geral)
Centralidade
Felicidade
Sucesso

Coef. Correlação de Pearson
Valor p
Coef. Correlação de Pearson
Valor p
Coef. Correlação de Pearson
Valor p
Coef. Correlação de Pearson
Valor p

Simplicidade
Voluntária
(geral)
-,401**
,000
-,527**
,000
-,217**
,001
-,124

Ponderação

Vida Simples

Autossuficiência

-,385**
,000
-,670**
,000
-,185**
,006
,004

-,385**
,000
-,380**
,000
-,257**
,000
-,178**

-,113
,096
-,106
,118
-,041
,546
-,100

,956

,008

,141

,067

** Correlação significativa a um nível de significância de 1%
* Correlação significativa a um nível de significância de 5%
Tabela 9: Análise de correlações com a Simplicidade Voluntária
Fonte: Dados da pesquisa.

A H2, que versa não possuir relação significativa entre Simplicidade Voluntária e as variáveis
moderadoras (Autocontrole e LTO), foi confirmada. Isso se deve ao fato de que, conforme a Tabela 10,
o construto geral da SV não estabeleceu relação significante com nenhuma das variáveis de modo
geral, apenas com a dimensão Confiabilidade do construto Autocontrole (,270).

LTO

Coef. Correlação de Pearson
Valor p

Autocontrole
(geral)

Coef. Correlação de Pearson

Ações
Deliberadas

Coef. Correlação de Pearson

Valor p
Valor p
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Simplicidade
Voluntária
(geral)
,074

Vida
Simples

Autossuficiência

,176**

-,095

,070

,279

,009

,162

,303

,068

**

-,081

-,002

,319

Ponderação

,225

,001
,081

,234

,976

-,027

-,109

-,036

,689

,232

,109

,596
13
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Autodisciplina
Hábitos
Saudáveis
Confiabilidade

Coef. Correlação de Pearson

-,049

,022

,472

,744

,262

,429

,100

-,088

-,019

,983

,142

,197

,779

**

**

,060

,110

,000

,379

,106

Valor p
Coef. Correlação de Pearson

-,054

-,001

Valor p
Coef. Correlação de Pearson

-,076

,270

Valor p

,413

,000

** Correlação significativa a um nível de significância de 1%
* Correlação significativa a um nível de significância de 5%
Tabela 10: Análise de correlações com a Simplicidade Voluntária e moderadoras
Fonte: Dados da pesquisa.

4.5 Análise de Regressão Linear
A regressão linear múltipla será utilizada para analisar as hipóteses H3 (Materialismo está
negativamente relacionado à Simplicidade Voluntária, apesar da influência das variáveis moderadoras
Autocontrole e LTO). Maroco (2007, p. 638) salienta a importância dos efeitos de moderação
(interação) em Ciências do comportamento, pois, “fatores específicos podem ser capazes de reduzir ou
aumentar quer a magnitude quer a direção do efeito de uma ou mais variáveis preditoras
(independentes) na variável de resposta (variável dependente)”.
A H3, que relaciona negativamente a Simplicidade Voluntária ao Materialismo apesar da
influência das variáveis moderadoras de Autocontrole ou LTO, pode ser verificada a partir dos seus
coeficientes de regressão padronizados, assim como dos valor p correspondentes, comparando os
modelos com e sem variáveis moderadoras.
A tabela 15 permite constatar que indivíduos com maior Centralidade apresentam menor
Simplicidade Voluntária. A Felicidade (dimensão do Materialismo) influencia de forma negativa e
significativa (p = 0,019) a Vida Simples e o Sucesso influencia de forma positiva e significativa a
Ponderação (p = 0,027).
O poder de explicação dos modelos é fraco, variando o coeficiente de determinação de 0,019
(para a Autossuficiência, sendo o modelo não significativo, com um valor p de 0,259 na análise de
variância) a 0,462 (para a Ponderação), de acordo com a Tab. 11.
Variável
Independente
Centralidade
Felicidade
Sucesso

Variável Dependente
Coef. Regressão Padronizado
Valor p
Coef. Regressão Padronizado
Valor p
Coef. Regressão Padronizado

Valor p
Coeficiente de determinação (R2)
F (ANOVA)
Valor p

SV (geral)

Ponderação

Vida Simples

Autossuficiência

-0,501**

-0,674**

-0,330**

-0,094

0,000

0,000

0,000

0,179

-0,090

-0,053

-0,154*

0,004

0,142

0,317

0,019

0,953

-0,028

0,116*

-0,090

-0,087

0,645
0,287
28,767
0,000

0,027
0,462
61,275
0,000

0,164
0,181
15,760
0,000

0,216
0,019
1,351
0,259

** Coeficiente significativo a um nível de significância de 1%
* Coeficiente significativo a um nível de significância de 5%
Tabela 11: Regressão Linear do construto Simplicidade Voluntária, sem variáveis moderadoras
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Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se, na Tabela 16, que as variáveis referentes às dimensões do Materialismo já não
apresentam influências significativas na Simplicidade Voluntária (geral), nem nas suas dimensões. A
LTO influencia de forma significativa e positiva a SV.
O SC apresenta influência significativa e negativa na Simplicidade Voluntária geral (p = 0,002)
e nas suas dimensões Ponderação (0,005) e Vida Simples (0,032). Os dados expõem que indivíduos
com maior Autocontrole apresentam menor Simplicidade Voluntária.
Conforme tabela 12, verifica-se uma interação significativa entre a Centralidade e a Orientação
a longo prazo, nos modelos que têm como variáveis dependentes a SV Geral (p = 0,010), a Vida
Simples (0,022) e a Autossuficiência (0,046). Denota-se que a interação da Felicidade com o
Autocontrole também é significativa (p = 0,013) para prever a Ponderação. Contudo, a Felicidade não
apresenta influência significativa na Ponderação antes, nem depois da inclusão das variáveis
moderadoras.
Variável Independente

Centralidade

Felicidade

Sucesso

LTO

Autocontrole

Centralidade*Autocontrole

Felicidade*Autocontrole

Sucesso*Autocontrole

Centralidade*LTO

Felicidade* LTO
Sucesso* LTO
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Variável Dependente
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão
Padronizado
Valor p
Coef. Regressão

SV (geral)

Ponderação

Vida
Simples

Autossuficiência

-0,218

-0,507

0,035

,003

,569

,128

,932

,995

-0,256

-0,317

-0,541

,264

,432

,263

,120

,499

-,051

,120

0,114

-,326

,903

,740

,798

,517

1,171**

0,898**

,721*

,917*

,000

,002

,041

,021

-1,044**

-0,81**

-,748*

-,713

,002

,005

,032

,070

,654

,138

,470

,800

,109

,695

,277

,102

,461

,891*

,300

-,172

,260

,013

,489

,725

,467

,468

,111

,420

,251

,185

,797

,390

-1,098**

-,349

-1,030*

-1,012*

,010

,340

,022

,046

-,315

-,652

,116

-,133

,448

,072

,794

,790

-,466

-,472

-,367

-,181
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Padronizado
Valor p
Coeficiente de determinação (R2)
F (ANOVA)
Valor p

,228

,160

,372

,696

,349

,509

,263

,060

10,018
,000

19,413
,000

6,676
,000

1,196
,292

** Coeficiente significativo a um nível de significância de 1%
* Coeficiente significativo a um nível de significância de 5%
Tabela 12: Regressão Linear do construto Simplicidade Voluntária, com variáveis moderadoras
Fonte: Dados da pesquisa.

Percebeu-que H3 foi parcialmente refutada, pois a LTO teve um efeito moderador significativo
na influência da Centralidade na Simplicidade Voluntária, ou seja, teve papel relevante a relação entre
o Materialismo e a SV, assim como a interação entre Felicidade e Autocontrole foi significativa para
prever a dimensão Ponderação da SV. Esses achados dão luz a uma perspectiva diferente daquela
estabelecida por Nepomuceno (2012), que afirmou tratar-se do único estilo de vida essencialmente
anticonsumista e que, por isso, mantinha relação negativa com o materialismo independente da
influência de quaisquer variáveis.
No que diz respeito à avaliação da qualidade do ajustamento dos modelos com variáveis
moderadoras, a análise de variância indica que, considerando como variável dependente a Simplicidade
voluntária (geral), a Ponderação ou a Vida simples, os modelos ajustados aos dados são significativos.
O modelo ajustado para a variável dependente Autossuficiência não se revelou significativo. O
coeficiente de determinação do modelo para a Autossuficiência apresenta-se muito baixo (0,06),
indicando que apenas 6% da variabilidade desta variável é explicada pelo modelo. O modelo com
melhor qualidade de ajustamento é o para a Ponderação, explicando cerca de 51% da variabilidade
desta variável.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou analisar a influência do Materialismo no estilo de vida pautado na
Simplicidade Voluntária, relativa ao construto de estilo de vide de Anticonsumo e o papel moderador
do Autocontrole e da Orientação a Longo Prazo nas relações.
Quanto a avaliar o Materialismo e o Estilo de vida de Anticonsumo em estudantes de
Administração, afirma-se que há correlação negativa entre Simplicidade Voluntária e Materialismo.
Nota-se, contudo, que Simplicidade Voluntária nega ao âmago do Materialismo, que consiste, básica e
essencialmente, no apego excessivo a bens e posses e na supervalorização do consumo.
Ao analisar a relação entre Simplicidade Voluntária e o Autocontrole e Orientação a Longo
Prazo, aferiu-se que a Simplicidade Voluntária não possui relação significante com o Autocontrole ou
com a Orientação a Longo.
Após regressão linear, percebeu-se, entretanto, que a Orientação a Longo Prazo teve papel
relevante na relação entre o Materialismo e a Simplicidade Voluntária, assim como a interação entre
Felicidade e Autocontrole foi significativa para prever a dimensão Ponderação da Simplicidade
Voluntária.
Tais achados se mostram relevantes em âmbito acadêmico, social e empresarial. A partir dele é
possível estabelecer pontos de partida acerca do entendimento de um indivíduo com um (ou, até mais
de um) novo perfil de consumidor, que possui uma forma diferente de perceber o mundo e as relações
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que o permeiam. Com base no estudo aqui desenvolvido, é possível estabelecer novas conjunturas
devido à riqueza dos resultados apresentados e validados.
Dentre as limitações encontradas ao longo do processo de desenvolvimento do estudo, encontrase heterogeneidade da amostra; a utilização das variáveis sociodemográficas apenas em caráter
descritivo; e, ainda, a não utilização de outros métodos além daqueles abordados, como a Modelagem
em Equações Estruturais, que poderiam trazer novas perspectivas acerca dos apontamentos do estudo.
Espera-se, por fim, que ao final deste estudo tenha-se estimulado o surgimento de pesquisas que
permitam analisar as complexidades do comportamento de anticonsumo, bem como ampliar e
consolidar a discussão sobre o tema na área, seja em meio acadêmico ou empresarial. Ao estudar
construtos como Materialismo, Anticonsumo, Autocontrole e Orientação a Longo Prazo, esperou-se
contribuir com o conhecimento acerca dessas variáveis, de modo a fornecer base bibliográfica e
conceitual para demais trabalhos sobre o tema.
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GERAÇÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RESULTANTES DA ATIVIDADE
TURÍSTICA DE PORTO DE GALINHAS, PE: DESAFIOS PARA TURISMO O
SUSTENTÁVEL

Jaqueline Guimarães Santos.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
jsantos.adm@gmail.com
Gesinaldo Ataíde Cândido.
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
gacandido@uol.com.br

Resumo: A expressiva geração de resíduos sólidos, aliado a falta de manejo adequado do lixo gerado vem sendo uma das
questões de preocupação e incitado a realização de pesquisas por parte dos estudiosos da área. O turismo como atividade
que impacta positivamente e negatividade uma dada localidade, vem se destacando como uma atividade que pode gerar um
volume grande de resíduos, sobretudo nos períodos de alta estação, haja vista o aumento de pessoas que se deslocam para os
destinos turísticos. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar a geração e o manejo dos resíduos sólidos
resultantes da atividade turística de Porto de Galinhas, PE. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, de
abordagem qualitativa, conduzida sob a forma de um estudo de caso realizado no destino turístico. Para coleta dos dados foi
feito entrevistas juntos aos atores sociais, além da observação não participante durante o período de coleta de dados. Os
resultados apontaram que as atividades turísticas de Porto de Galinhas resultam em uma elevada quantidade de resíduos
sólidos, e estes são direcionadas para locais inadequados. Embora o destino apresente uma associação de matérias
recicláveis, RECICLE, esta não reaproveita uma quantidade significativa, dada a proporção de resíduos gerados.
Palavras chave: Resíduos, Sustentabilidade, Turismo, Porto De Galinhas, PE.

Abstract: The significant solid waste generation, coupled with the lack of proper management of the waste generated has
been one of the issues of concern and conducting research on the part of scholars in the field. Tourism as an activity that
positively impacts and negativity a given location, has emerged as an activity that can generate a lot of waste, especially in
periods of high season, considering the increase of people moving to the tourist destinations. Accordingly, this study aims to
analyze the generation and management of solid waste resulting from tourism in Porto de Galinhas, PE. We performed an
exploratory, descriptive, qualitative study, conducted in the form of a case study in tourism destination. The data collection
was done interviews together social actors, as well as non-participant observation during data collection. The results showed
that tourism activities in Porto de Galinhas result in a high amount of solid waste, and these are directed to inappropriate
places. Although fate presents a combination of recyclable materials, RECYCLE, reuses this not a significant amount, given
the proportion of waste generated.
Key-words: Waste, Sustainability, Tourism, Porto De Galinhas, PE.
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1. INTRODUÇÃO
A temática do desenvolvimento sustentável tem despertado o interesse de vários pesquisadores
estudarem sobre este tema. Considerado como um desafio, o alcance do desenvolvimento sustentável é
tido como uma alternativa plausível para que a sociedade atual satisfaça suas necessidades sem
comprometer a sobrevivência das gerações futuras.
Segundo o Relatório de Brundtland (1987) este é um tipo de desenvolvimento que procura
satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro,
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural,
fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os
habitats naturais (SANTOS, et al., 2011).
Para tanto, faz-se necessário que as atividades desenvolvidas em uma dada localidade possam
atender aos princípios da sustentabilidade, isto é, manter o equilíbrio e equidade entre as dimensões
social, ambiental e econômica, além do engajamento dos diversos atores sociais para planejamento e
execução de ações que possam contribuir para tal alcance. Neste contexto, destaca-se o turismo como
uma atividade que impacta positivamente e negativamente a localidade que a desenvolve.
O turismo vem crescendo nos últimos anos, sendo uma atividade responsável por desenvolver a
localidade que a desenvolve. Partindo dos princípios de sustentabilidade, esta atividade deve ser
gerenciada a partir do equilíbrio e equidade entre as dimensões social, ambiental e econômica.
Vários são os impactos, tanto positivos e negativos, que o turismo pode gerar para a localidade
que a desenvolve. Dentre estes, este artigo irá discutir sobre a geração e a gestão dos resíduos sólidos
gerados no destino turístico. De acordo com Silva et al. (2012) a geração de resíduos sólidos urbanos é
um dos problemas socioambientais nas décadas recentes, contribuindo para origem de graves
consequências para o homem.
Com os crescentes problemas relacionados com o lixo e a ausência de políticas públicas para
essa questão, os impactos resultantes da geração dos resíduos sólidos na sociedade têm crescido
substancialmente em detrimento do aumento do nível de consumo, bem como pelo crescimento
populacional vivenciados na atualidade (SANTOS, et al., 2011).
Nesse sentido, Silva et al. (2012, p. 13), afirma que: “... os resíduos sólidos estão sendo
produzidos pelos seres humanos numa proporção muito maior do que deveriam produzir,
desarmonizando o equilíbrio ecológico, indicando que consumimos mais do que necessitamos,
acelerando assim o índice de poluição do planeta”.
Como forma de minimizar os efeitos que a geração de resíduos pode trazer, destaca-se a
importância de educação ambiental para as pessoas da localidade, disposição de lixeiras de lixo
seletivo, apoio as cooperativas de material reciclável, dentre outras ações.
De acordo com Leite (2009), a formação de cooperativas de reciclagem em diversas regiões do
Brasil tem sido objeto de investigação de pesquisas que mostram a importância da atividade para
mitigar o impacto ambiental dos resíduos sólidos urbanos, por meio do trabalho de coleta seletiva de
lixo. Wiego (2009) aponta que os catadores de material reciclável desempenham um papel significativo
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nos países em desenvolvimento, além de geração de renda para estes, minimiza os efeitos que os
resíduos podem trazer para o planeta.
Assim, destaca-se neste estudo a importância da gestão efetiva dos resíduos gerados nos
destinos turísticos, pautados nos princípios de sustentabilidade, como forma de contribuir para a
diminuição dos efeitos dos resíduos a localidade. Como lócus de pesquisa, foi feito um estudo no
destino turístico Porto de Galinhas, em Pernambuco.
Porto de Galinhas, pertencente ao município pernambucano, Ipojuca, foi apontado como um dos
65 destinos indutores do turismo do Brasil (RELATÓRIO BRASIL, 2010). Conhecida como a praia
“mais bela do Brasil”, segundo a Revista Viagem e Turismo, Porto de Galinhas encanta os visitantes
com suas piscinas naturais e lugar tranquilo e encantador, que vem atraindo cada vez mais os turistas.
Este destino turístico apresenta contribuições significativas para o desenvolvimento do turismo em
Pernambuco, sendo este um dos principais do Estado que recebe turistas do mundo inteiro.
Por aumentar significamente o número de pessoas em Porto de Galinhas, principalmente nos
períodos de alta estação (novembro-março; julho), por conseguinte, tem-se o aumento na geração dos
resíduos sólidos. Nesse sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar a geração e o manejo dos
resíduos sólidos resultantes da atividade turística de Porto de Galinhas, PE.
Esse estudo está dividido em cinco seções. Além da presente introdução, identifica-se na
segunda seção um levantamento teórico capaz de subsidiar a pesquisa, ao longo de seu
desenvolvimento. Na seção três são apresentados os aspectos metodológicos. A seguir, a análise dos
resultados e, por fim, as considerações finais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Sustentabilidade e Turismo
O atual modelo de desenvolvimento e/ou crescimento da sociedade é orientado por um sistema
capitalista, cujo objetivo principal é alcançar o crescimento econômico. Segundo Leff (2009), este
modelo desenvolvimentista deteriorou as bases de sustentabilidade, de modo que se criou uma
economia que não pode sustentar o progresso econômico.
Diante disso, atenta-se para a necessidade de um redirecionamento do modelo de
desenvolvimento vigente, em busca de uma sociedade que apenas não cresça, mas se desenvolva
sustentavelmente. Brown (2003) definiu a sociedade sustentável como aquela que é capaz de satisfazer
suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das futuras gerações.
Para tanto, destaca-se a necessidade do equilíbrio e equidade entre as dimensões social,
ambiental e econômico, de modo que se construa uma sociedade que seja socialmente responsável,
ambientalmente correta e economicamente viável. É importante ressaltar que o desenvolvimento
sustentável não anula a questão econômica e o desenvolvimento, mas que o fator econômico não deve
sobressair das demais dimensões.
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É sabido do desafio do alcance deste modelo de desenvolvimento, no entanto entende-se que a
sustentabilidade global é o caminho para o alcance da melhor qualidade de vida e garantia que as
gerações futuras tenham as mesmas condições de sobrevivência (SANTOS, 2013).
Assim, é preciso que as atividades desenvolvidas em uma dada localidade, quer seja a
agricultura, a indústria, o comércio, turismo, dentre outras, sejam pautadas nos princípios de
sustentabilidade. Dentre estas atividades, neste trabalho é dado destaque para o turismo.
O turismo enquadra-se como uma atividade que apresenta estreita relação com o meio ambiente,
haja vista que a paisagem natural e a biodiversidade são, muitas vezes, um dos principais fatores
impulsionadores do desenvolvimento turístico numa área (BENI, 2007), por isso esta atividade é tida
como impactante, tanto negativamente como positivamente o local que a desenvolve.
Como fatores positivos, aponta-se que o turismo, sobretudo no Brasil, vem crescendo e
contribuindo para o crescimento econômico do país, capaz de gerar gera bilhões em receita e constitui
o quinto item na pauta de exportações, “para muitos autores e gestores públicos e privados, o fenômeno
turístico tem sido visto como fundamental no processo de desenvolvimento loco-regional” (FALCÃO,
2010, p. 23).
Já no tocante aos aspectos negativos, de acordo com os autores Cooper et al, (2007) e Beni
(2007), os impactos mais comuns decorrentes são: poluição da água, do ar, dos mares e dos rios; a
erosão do solo e a degradação de florestas; aumento da paisagem construída em detrimento da
paisagem natural; excesso de resíduos; incremento no consumo de energia elétrica, dentre outros.
Dentre estes impactos negativos é dado ênfase nesta pesquisa a geração e o manejo dos resíduos
sólidos nos destinos turísticos, conforme apresentado na seção a seguir.
2.2 Geração de resíduos sólidos em destinos turísticos
O aumento na geração de resíduos sólidos e o desordenado manejo dado a estes, se configura
como um dos principais problemas da atualidade e vem sendo debatido por estudiosos do mundo todo.
Um dos fatores apontados para o aumento dos resíduos sólidos são o crescimento populacional
aliado ao aumento e novas formas dos padrões de consumo. E esse aumento, segundo Jacobi e Besen
(2011, p.2) são “um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna, seu
equacionamento da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos
sólidos”.
A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, tais
como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação de
enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos
centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (BESEN et
al., 2010; RIBEIRO, et al., 2010), por isso estes devem ser dispostos de forma correta.
Como forma de minimizar tais efeitos, a alternativa é o gerenciamento integrado dos resíduos
que pode ser definido como o conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de
planejamento que uma administração municipal desenvolve com a finalidade de coletar, segregar, tratar
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e dispor o lixo de forma adequada, baseados em critérios sanitários, ambientais e econômicos
(CEMPRE, 2010).
Para melhor gerenciar a questão dos resíduos sólidos foi aprovada a Lei 203/91 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS apresenta vários objetivos, dentre estes,
destaca-se: Proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente; Não geração, redução,
reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como destinação final.
Destaca-se que é papel de todos os atores sociais (sociedade civil, empresas e poder público)
direcionarem esforços para o alcance de uma gestão integrada dos resíduos, cada um com papéis
diferenciados. Dentre estes agentes, destaca-se o poder público municipal como aquele que, além de
gerenciar adequadamente os resíduos gerados por todas as atividades da localidade, deve disciplinar o
fluxo dos resíduos no município (BESEN, 2011).
No tocante a geração de resíduos na atividade turística, esta é capaz de gerar uma quantidade
significativa de resíduos sólidos para a localidade onde a desenvolve, sobretudo em períodos de alta
estação, visto que há um aumento expressivo de pessoas que se deslocam para o destino turístico.
Assim, o próprio destino turístico deve apresentar uma política de gestão dos resíduos sólidos
bem definida, sendo o poder público municipal responsável por favorecer uma infraestrutura adequada,
como por exemplo, o local apresentar aterro sanitário para disposição final dos resíduos, distribuir no
destino coletores de lixo seletivo, promover campanhas de conscientização entre comunidade local e
turistas, incentivar e/ou fortalecer as associações de catadores de material reciclável existente, dentre
outras ações.
Destaca-se que não é apenas papel do poder público a gestão eficiente dos resíduos gerados, é
preciso que, além do governo, comunidade local, turistas e empresas instaladas no destino turístico
trabalhem de forma conjunta, de modo a descartar de forma adequada os resíduos gerados, além de
minimizar e/ou reaproveitar os materiais utilizados.
Em Porto de Galinhas é gerado uma quantidade expressiva de resíduos sólidos, principalmente
nos períodos de alta estação, sendo necessário, portanto, medidas de gestão para minimização os
impactos ocasionados, conforme será discutido na seção quatro. A seguir são apresentados os caminhos
metodológicos percorridos para concretude da pesquisa.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo é caracterizando por uma abordagem qualitativa pois a pesquisa pode ser
considerada como um processo de reflexão e análise de um contexto com a utilização de métodos e
técnicas para uma compreensão detalhada do objeto de estudo (FLICK, 2009). Como estratégia de
pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, esta sendo uma estratégia de investigação abrangente, que
permitiu coletar e analisar, permitindo informações articuladas, sistemáticas e em profundidade sobre o
caso estudado (CRESWELL, 2010).
A coleta de dados primários foi realizada por meio da aplicação de questionários, observações
não participantes registrados em diários de campos, fotografias e entrevistas semiestruturadas (FLICK,
2009) com os atores sociais representantes de instituições locais, comunidade local e poder público.
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A seleção dos sujeitos da pesquisa feita a partir da técnica denominada “bola de neve”
(snowboll), que permitiu a captura dos sujeitos participantes, onde, a identificação dos entrevistados se
deu por indicação dos entrevistados anteriores, os quais pertencem à mesma rede social (GODOI;
MATOS, 2010). A amostra foi concluída tomando como base o princípio da saturação e totalizou 30
entrevistas. Ademais, foi realizada uma visita a cooperativa de materiais recicláveis localizada em
Porto de Galinhas, no qual foi possível registrar por meio de fotografias e observar a dinâmica de
trabalho dos cooperados. O Quadro 01 aponta a lista dos participantes da pesquisa.
TRADE TURÍSTICO

EMPRESAS

INSTITUIÇÕES E
SOCIEDADE CIVIL

PODER PÚBLICO

INSTITUIÇÃO/ENTIDADE; PSEUDÔNIMOS
Associação dos artesãos e vendedores ambulantes de artigos diversos – (A1; A6;
A9); Catamarã (A2); Associação de Proprietários e Condutores de Buggy –
APCI (A3, A4, A5); Associação de Barraqueiros de Porto de Galinhas – ABPG
(A7); Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas – AHPG (A8); Associação
dos Jangadeiros de Porto de Galinhas – AJPG (A10); Associação de Pousadas
(A11; A12).
Ecoassociados; (B13); Associação dos Moradores de Porto de Galinhas (B14);
Associação dos Agentes de Reciclagem – RECICLE (B15); Proprietário de bar e
morador local (B16); Moradores locais (B17; B18); Taxista e morador local
(B19); Pescador e Nativo (B20); Rodas da Liberdade (B21); Projeto
Hippocampus (B22).
Secretária de Meio Ambiente (C23); Secretaria Segurança Cidadã (C24);
Secretaria de turismo (C25); Secretaria de Saúde (C26); Blitz Ambiental (C27);
Coordenadoria Distrital/Sub-prefeitura (C28); Escritório Litoral (C29); Centro
de informações turísticas (30).
Quadro 01: Relação dos participantes da pesquisa
Fonte: Elaboração própria (2012)

A análise e tratamento dos dados foram feitas a partir do método de análise de conteúdo
(BARDIN, 2009). Neste sentido, foi realizada leitura comparativa das citações do sujeito de pesquisa,
bem como, sua ordenação, classificação e categorização. Os resultados obtidos com a entrevista foram
avaliados paralelamente às anotações realizadas durante a fase de observação, conforme serão descritos
a seguir.
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização do lócus da pesquisa: Porto de Galinhas, PE
Porto de Galinhas pertence ao Município de Ipojuca. O Município possui dois distritos (Camela
e Nossa Senhora do Ó) e destaca-se por possuir o maior número de praias da Região Metropolitana do
Recife, quais sejam: Camboa, Merepe, Muro Alto, Cupê, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi e
Toquinho (Figura 01) (LIMA, 2006).
Ipojuca está localizada a uma distância de 50,2 km do Recife, capital de Pernambuco, e possui
uma área de 512,6 km² (representando 0,52% do território pernambucano). Limita-se ao norte com o
município de Cabo de Santo Agostinho; ao sul, Sirinhaém; a oeste, Escada; e a leste, Oceano Atlântico
(PREFEITURA DE IPOJUCA, 2012).
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Porto de Galinhas tem uma extensão de aproximadamente 6,3 km em praia ondulada e quebrada, de
areias finas. Vegetação rasteira e de coqueiros espaçados com paisagem marcada por trechos de mar aberto
e trechos protegidos por arrecifes que, na maré baixa, formam piscinas naturais (LIMA, 2006).

Figura 01: Localização do Município de Ipojuca e Porto de Galinhas
Fonte: Adaptado Lima (2006, p. 65)

Dentre as praias do litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas destaca-se por suas belezas
naturais como piscinas de águas claras e mornas formadas entre corais, estuários, mangues, areia
branca e coqueirais. Juntamente com Recife/Olinda e Fernando de Noronha, é um dos destinos
turísticos de maior destaque de Pernambuco e que contribui significamente para a economia do Estado
(PORTAL OFICIAL DE PORTO DE GALINHAS, 2012).
A região é muito frequentada por turistas do mundo inteiro, que admiram a beleza natural da
localidade. Eleita por várias vezes pela revista Viagem e Turismo como a melhor opção de praia do
Brasil, em 2012 também foi escolhida a “praia do ano” pela Revista Brasil Travel News. Segundo
dados disponibilizados no site da Prefeitura de Ipojuca, Porto de Galinhas possui uma população fixa
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de 6 mil habitantes e uma população flutuante de 9 mil pessoas, o que mostra o grande potencial da
área para a geração de emprego e renda para toda a região; recebe aproximadamente 65 mil turistas por
mês no período de alta estação (novembro–março e julho) e cerca de 10 mil turistas no período de
baixa estação, dos quais 89% são brasileiros e 11% estrangeiros (PREFEITURA DE IPOJUCA, 2011).
Nos últimos dez anos, Porto de Galinhas foi alvo de expansão do turismo, com a consolidação
da praia como destino turístico nacional, com a chegada e inauguração de vários estabelecimentos
voltados para o lazer. Em função dos impactos tanto de ordem ambiental como também social, em
função de seu rápido crescimento, Porto de Galinhas têm sido alvo de diversos projetos e investimentos
públicos (implantação de redes de abastecimento e saneamento, implantação de equipamentos de apoio
ao turismo, postos de segurança), na intenção de minimizar os efeitos negativos do turismo de massas e
ampliar as possibilidades de alcançar um turismo sustentável (LIMA, 2006).
4.2 Geração e Manejo dos Resíduos Sólidos em Porto de Galinhas
A geração de resíduos sólidos, quando descontrolada e mal gerenciada, é uma variável que pode
provocar problemas para uma dada localidade, por isso o manejo adequado destes resíduos tem gerado
muitas discussões envolvendo o poder público, instituições privadas, sociedade civil e organizações
não governamentais.
Para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos foi sancionada a Política Nacional de
Resíduos Sólidos – PNRS (lei 12.305/2010) considerando as dimensões políticas, econômicas,
ambientais, culturais e sociais, com a ampla participação da sociedade, tendo como premissa o
desenvolvimento sustentável.
Tomando por base as diretrizes do PNRS (2010), em 2011 a Secretaria de Turismo de
Pernambuco e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) entregaram os Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) de cinco destinos turísticos: Igarassu, Itamaracá, Itapissuma,
Ipojuca (Porto de Galinhas) e Fernando de Noronha. Estes planos foram elaborados dentro do
Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETur) e foram desenvolvidos em várias etapas de
implantação. Dentro dos resultados esperados, os planos incluem melhores serviços de limpeza urbana,
minimização na geração de resíduos, coleta seletiva, educação ambiental e distribuição adequada dos
resíduos sólidos.
Embora Porto de Galinhas seja um dos destinos turísticos contemplado com o PGIRS, apenas
ações pontuais foram tomadas no sentido de melhor gerenciar os resíduos sólidos, mas nada comparado
ao que o plano se propôs a fazer.
Com o objetivo de analisar como a geração e o manejo dos resíduos sólidos são tratados em
Porto de Galinhas, este estudo buscou evidenciar os seguintes fatores: Resíduos sólidos gerados por
turistas num período, Programa de redução da quantidade de resíduos sólidos, Coleta seletiva de
resíduos sólidos e processo de reciclagem, Resíduos sólidos reciclados, destinação final dos resíduos
sólidos, Manejo de resíduos perigosos, Coletores de lixo e Coletores de lixo seletivo (HANAI, 2009).
Em Porto de Galinhas há uma associação de coletores de materiais recicláveis, a Associação dos
Agentes de Reciclagem (RECICLE). Segundo dados disponibilizados pela Recicle, no destino turístico
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são gerados em média 100 toneladas de resíduos sólidos por dia, resultantes das atividades turísticas,
podendo aumentar com intensidade no período de alta estação. Considerando a quantidade de
residentes locais fixos (6.000 habitantes, segundo dados da Prefeitura de Ipojuca), é significante a
quantidade de lixo gerada no destino turístico. De acordo com Mucelin e Bellini (2008) nenhuma outra
etapa do desenvolvimento humano, como a atual, gerou-se tanto lixo (resíduo) e, racionalmente
prejudicou-se tanto a saúde das populações humanas e o próprio meio ambiente.
Apesar do aumento de resíduos gerados por turistas, num período determinado, a maioria dos
entrevistados são neutros quanto aos resíduos gerados por turistas chegarem a afetar o seu dia-a-dia.
Este resultado é explicado devido à eficácia da coleta de lixo pela prefeitura, como mencionado pela
maioria dos entrevistados. A coleta de lixo é feita três vezes ao dia, com horários determinados, assim
como há sempre alguns funcionários (Imagem 01) da prefeitura limpando as calçadas e ruas centrais do
destino turístico.

Imagem 01: Funcionário da Prefeitura limpando o calçadão central de Porto de Galinhas
Fonte: Coleta de dados, 2012

É importante destacar que nos locais centrais1 do destino, o lojista que colocar lixo nas calçadas
em horário não determinado será chamado atenção pela guarda municipal. Esta ação evita que o lixo se
espalhe tornando o ambiente sujo e mal visto pelos turistas. Alguns depoimentos abaixo corroboram
com os resultados encontrados.
“A coleta melhorou muito de um tempo pra cá, hoje tem horários estabelecidos pro carro do
lixo passar, sempre passa na hora certa... Mas isso não é em todo lugar de Porto de Galinhas, é
mais aqui na parte central, se você andar pelas ruas mais distante do centro vai ver lixo nas
esquinas...” (Entrevistado B14 - Sociedade civil).
“Hoje o carro do lixo passa três vezes por dia, tem hora marcada, isso é bom porque não
acumula tanto (...) temos que colocar minutos antes do carro passar se não somos chamados
atenção” (Entrevistado B16 - Iniciativa privada).
1

Os locais centrais do destino turístico referem-se às ruas, praças, shopping, calçadão, etc, que se concentram no centro de
Porto de Galinhas, locais mais visitados do destino.
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“Melhoramos muito a coleta de lixo em Porto de Galinhas, o carro passa três vezes por dia para
evitar o acúmulo de lixo, todos sabem a hora que o carro vai passar (...). Nós temos que ter esse
cuidado, já pensou um turista chegar e ver o calçadão com lixo? Os lixeiros que não cabe mais
lixo! Isso seria muito feio para um cartão postal que é Porto de Galinhas” (Entrevistado C29 Poder público).

Embora considerado pela maioria dos entrevistados que haja constantemente funcionários da
prefeitura limpando as ruas e calçadas e que o lixo é coletado três vezes por dia, esta não é uma prática
observada em todos os locais de Porto de Galinhas. Circulando nas ruas mais periféricas do destino
turístico, a pesquisadora observou alguns acúmulos de lixo nas calçadas, como observado nas Imagens
02 abaixo.

Imagens 02: Acúmulo de resíduos sólidos espalhados nas ruas periféricas de Porto de Galinhas
Fonte: Coleta de dados, 2012

Além da coleta de lixo não ser executada da mesma forma em todo o destino turístico, Porto de
Galinhas apresenta uma quantidade insuficiente de coletores de lixos, segundo os entrevistados. De
acordo com a maioria dos entrevistados a quantidade é insuficiente para armazenar o lixo gerado num
período, mesmo que momentaneamente, além de alguns dos coletores estarem em mal estado de
conservação. Segundo as entrevistas A4 e B21, os coletores não são bem distribuídos e concentram-se
principalmente em alguns locais pontuais.
Para os resíduos sólidos gerados na praia, é feita a coleta diretamente nas barracas no final do
dia, os resíduos são colocados em sacolas, eventualmente, disponibilizadas pela prefeitura, quando não
os próprios barraqueiros fazem a compra destas sacolas. Segundo o entrevistado A7 o lixo gerado pelo
turista sempre é armazenado no local “correto”, visto que existem sacolas nas mesas para evitar que
este seja jogado na areia da praia.
Embora os entrevistados tenham se mantido neutros na análise do indicador resíduos gerados
por turistas e tenham considerado como eficaz a coleta de lixo, os resíduos gerados pelos turistas
impactam diretamente o dia-a-dia da comunidade local devido o aumento significativo e seu destino
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final não ser para um aterro sanitário, mas para um lixão a céu aberto. A maioria dos entrevistados
tem conhecimento que destino final de todos os resíduos sólidos gerados em Porto de Galinhas não
seguem para um aterro sanitário. Alguns têm o conhecimento da real destinação que é um lixão a céu
aberto, sendo este o local que algumas famílias tiram o seu sustento e trabalham em condições
precárias, segundo dados das entrevistas A2 e B18. A entrevista B15 descreve o percurso que os
resíduos fazem, do ponto de origem até o ponto final.
“O lixo afeta a qualidade dos residentes locais, e muito!!! Primeiro porque existe um lixão a céu
aberto aqui né, não tem nenhum aterro sanitário, então esse lixo vai a 3 km daqui de Porto de
Galinhas, né! Todo o chorume é desaguado no Rio Canoas, no Rio Água Fria e vai pra Muro
Alto, chegando a Porto de Galinhas! Isso tá nos jornais, na internet que o lixão polui a praia de
Porto de Galinhas, isso não é nenhuma novidade (...)” (Entrevista B15 - Sociedade Civil).

O lixão a céu aberto não é uma realidade encontrada apenas em Porto de Galinhas, quase 60%
do lixo coletado na região nordeste é inadequadamente disposto em locais a céu aberto e/ou em cursos
d’água, a maioria com presença de catadores, conforme dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE (2012). Esta inadequada disposição ﬁnal do lixo, dentre outros
impactos, favorece a produção e a liberação para a atmosfera de gases de efeito estufa, especialmente
metano (CH4), resultado da decomposição anaeróbica da matéria orgânica.
Para minimizar os impactos gerados, faz-se necessário ter programas que busquem a redução
da quantidade de lixo gerada, quer seja por parte do Município ou pelas empresas ali instaladas,
assim como iniciativas que incentivem a coleta seletiva e/ou reciclagem de resíduos sólidos.
Ribeiro et al. (2010, p. 2) afirmam que “é de extrema necessidade a reavaliação da maneira que tem se
administrado o tratamento e destino do lixo, investindo maciçamente em alternativas como a
reciclagem”. Estas práticas, infelizmente, não são observadas em Porto de Galinhas.
Nenhum dos entrevistados citou algum programa existente. Foram mencionadas ações pontuais
como entrega de panfletos e cartilhas (Imagem 03) nas escolas e, eventualmente, aos turistas, contendo
definições do que é coleta seletiva, reciclagem e minimização de resíduos, com o objetivo de incentivar
a execução destas práticas, mas isto não pode ser considerado um programa efetivamente realizado
junto aos atores sociais.
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Imagens 03: Panfletos sobre coleta seletiva, reciclagem de resíduos sólidos
Fonte: Coleta de dados, 2012

Uma prática que pode incentivar os moradores locais e turistas a executarem a coleta seletiva é
à disposição de coletores de lixo seletivo capazes de armazenar o lixo de forma separada. Entretanto,
não foi localizado nenhum destes coletores em Porto de Galinhas. Os seguintes trechos comentam
sobre a falta de incentivo para realização da coleta seletiva:
“Algumas ações até acontece, chega um pessoal da prefeitura aqui ai fala assim: vamo guarda o
óleo de comida, ai tem uma empresa pra vi coletar esse óleo, certo! A gente começa a coletar só
que tem umas pessoas que começa a jogar no lixeiro mesmo, esse óleo vai pra onde? Vai pro
lixão (...) Não há uma fiscalização pra que as coisas continuem funcionando, essas garrafas de
plásticos mermo, a gente devia ta juntando pra fazer recicragem, mas acontece que a gente não
sabe pra quem dá (...) Aqui em Porto de Galinhas é difícil demais pra coisas acontecer, nunca vi
uma cidade tão pequenininha, mas a coisa não acontece” (Entrevistada A7 - Iniciativa privada).
“Aqui tem a RECICLE que é a associação de agentes de reciclagem, com 30 associados que
buscam seu sustento a partir do lixo (...) Eles vão nas pousadas, hotéis, comércio e vão
recolhendo aquilo que as pessoas doam, separam... O único apoio recebido pela prefeitura é o
pagamento do aluguel do espaço da associação (Entrevistado B15 - Sociedade Civil).

Ao invés de coletores de lixo seletivo, são encontrados no destino turístico lixeiros comuns
(Imagem 04) e, como mencionado anteriormente, em quantidades insuficientes. Os entrevistados A10 e
B13 relataram que em períodos de alta estação, como é grande o número de pessoas que circulam em
Porto de Galinhas, os lixeiros não são suficientes para armazenar temporariamente o lixo gerado “os
lixeiros ficam esbarrocados, caindo lixo” (Entrevistado A10 – Iniciativa Privada).
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Imagem 04: Coletor de resíduos sólidos em Porto de Galinhas
Fonte: Coleta de dados, 2012

Observa-se uma incoerência nas ações realizadas pelo poder público, visto que, ao mesmo
tempo em que distribui panfleto nas escolas para incentivar a coleta seletiva (Imagem 03), não
disponibiliza coletores seletivos de resíduos no destino turístico. Esta é uma ação que podia facilitar a
vida dos agentes de reciclagem associados a RECICLE, como mencionado pelo entrevistado B15. A
única associação de reciclagem existente no destino consegue reciclar uma quantidade de 3%, segundo
a entrevista B15, sendo esta uma quantidade insignificante quando comparado à quantidade de lixo
gerado. Nesse contexto, constata-se que a quantidade de resíduos sólidos reciclados é insignificante.
A RECICLE é uma associação de coletores de materiais recicláveis que iniciou suas atividades
em 2004 no destino turístico, conta com uma média de 30 associados, dos quais sobrevivem com a
renda resultante desta atividade. A associação tem por objetivo coletar materiais recicláveis do
comércio, residências, hotéis, pousadas, dentre outros estabelecimentos para repassar para as indústrias.
Segundo os entrevistados B14 e B15, esta associação só recebe apoio da prefeitura com o
pagamento do aluguel do local da associação, que é o centro de triagem da mesma. Os equipamentos
como a balança, prensa, e carrinhos coletores foram obtidos por meio do apoio de algumas instituições
e empresas instaladas no destino turístico. As imagens 05 abaixo mostram a associação, a partir da
visita feita pela pesquisadora.
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Imagens 05: Centro de triagem da RECICLE em Porto de Galinhas
Fonte: Coleta de dados, 2012

Considera-se que a RECICLE deve receber um maior a por parte do poder público, assim como
pelas empresas e comunidade local, de modo que haja uma maior quantidade de resíduos reutilizados,
reciclados, para assim minimizar a quantidade de resíduos que sejam alocados para a disposição final.
Outro fator que merece destaque é a falta de um aterro sanitário no município de Ipojuca. Segundo
informações do entrevistado C28, “a prefeitura tem projetos para a construção deste aterro, mas por
falta de recursos a obra não sai do papel”, conforme relatou o entrevistado.
Diferentemente do destino dos resíduos gerados pelas pessoas, o manejo de resíduos perigosos
resultantes das atividades de saúde, foi considerado pela maioria dos entrevistados, sobretudo
representantes da sociedade civil e do poder público, que haja um adequado tratamento para os resíduos
perigosos gerados em Porto de Galinhas. O entrevistado C26 revela que este serviço é terceirizado a
empresa SERQUIP - Tratamento de Resíduos, com coletas realizadas diariamente.
Este resultado corrobora com o estudo de Camacho (2008) quando este afirma que a melhor
forma de tratamento para os resíduos sólidos de serviço de saúde é o seu gerenciamento adequado. Este
gerenciamento tem por objetivo proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de
forma eficiente, visando à proteção dos profissionais que ali trabalham, a preservação da saúde pública,
dos recursos naturais e do meio ambiente.
Diante dos resultados apresentados, percebe-se, portanto, que não há engajamento entre os
atores em prol de minimizar a quantidade de resíduos sólidos gerados no destino turístico, nem tão
pouco reciclar parte destes resíduos. Foram tomadas algumas ações, mas insignificantes, considerando
os problemas ambientais que os resíduos podem trazer a uma dada localidade.
5. CONCLUSÕES
O turismo é uma atividade que está em grande expansão, sobretudo no Brasil, haja vista que o
país irá sediar os eventos esportivos mundiais dos mais importantes. Considerado como impactante em
diversas dimensões (ambiental, cultural, social, econômica, dentre outras), o turismo deve ser planejado
a partir dos princípios de sustentabilidade, além de inserir a participação dos diversos atores sociais
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para planejamento da atividade, de modo a contribuir para o alcance do desenvolvimento local
sustentável.
Assim, considerando os resultados obtidos, percebe-se que é gerado uma quantidade expressiva
de resíduos por dia em Porto de Galinhas, sobretudo no período de alta estação e que seu destino final é
um “lixão a céu aberto”, segundo informações da maioria dos entrevistados. Estes forem enfáticos em
destacar que a alta geração de resíduos sólidos e a falta de um manejo adequado são um dos principais
problemas que o destino turístico enfrenta.
Algumas ações foram identificadas, conforme descritas na seção anterior, iniciativas
principalmente do poder público local, no entanto, estas foram consideradas como incipientes, por não
incentivar a participação de todos e seus efeitos tidos como irrelevantes, considerando os problemas
resultantes da má gestão dos resíduos gerados podem trazer para a localidade.
Constatou-se que em Porto de Galinhas há uma associação de catadores de materiais
recicláveis, a RECICLE, que funciona desde 2004 com o objetivo de coletar resíduos reaproveitáveis
para venda para a indústria e fabricação de alguns produtos, a exemplos de vassouras, para revenda na
própria associação para o aumento das rendas dos cooperados. Esta recebe apoio da prefeitura apenas
do pagamento do aluguel da sede da associação e dos empresários locais, mas algo incipiente, que não
contribui para o fortalecimento da RECICLE.
Assim sendo, sugere-se que o poder público elabore um plano de desenvolvimento sustentável,
destacando como uma subárea deste plano a gestão dos resíduos sólidos provenientes das atividades
turísticas de Porto de Galinhas, com objetivos e metas a serem alcançados a partir da participação
efetiva de todos.
Como uma ação mais urgente, aponta-se a construção de um aterro sanitário no Município,
assim como direcionar o destino correto do lixo, incentivar a coleta seletiva a partir da disposição dos
coletores de lixo seletivo, apoiar para o fortalecimento da associação dos catadores de lixo, realizar e
incentivar a educação ambiental junto à comunidade local e turista, elaborar programas que busquem a
redução da quantidade de lixo gerada, desenvolver projetos realizados junto aos atores sociais que
incentivem a coleta seletiva e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dentre outras ações. Somente assim
considera-se que Porto de Galinhas estará a caminho de um turismo que seja economicamente viável,
socialmente justo e ambientalmente sustentável.
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Resumo: Este estudo objetivou identificar construtos a partir de informações sobre sustentabilidade dos
municípios de Santa Catarina. Dessa forma, procurou-se mensurar aspectos relacionados ao desempenho
ambiental identificando um conjunto de fatores que possam discriminar a sustentabilidade dentro de um contexto
geográfico e utilizando as dimensões (1) Social e Demográfica, (2) Ambiental, (3) Pressão sobre os Recursos
Hídricos e (4) Econômica. A pesquisa é descritiva e documental por basear-se nos relatórios de sustentabilidade
publicados pelas prefeituras, dados divulgados pelo IBGE e informações do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina. Utilizando análise quantitativa e por meio da análise fatorial procurou-se atender o objetivo
proposto. Assim, identificaram-se 5 fatores: o fator 1 - Aspectos relacionados às receitas intergovernamentais
corresponde a 42,58% da variância, ou seja, 54,50% da variância total (78,13%). O fator 2 referente ao
desenvolvimento humano (10,19% da variância). Os demais estão relacionados à dimensão ambiental, ao
saneamento básico e à saúde. O estudo indica que os aspectos relacionados à saúde estão diretamente
relacionados aos de saneamento básico. Conclui-se que o processo de sustentabilidade local é uma construção
política, a qual exige a transformação dos modelos de gestão local, das concepções, dos comportamentos da
sociedade e dos gestores públicos.
Palavras-chave: Análise fatorial. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Municípios de Santa Catarina.

Abstract: The main objective of this paper was to Identify constructs from information on sustainability of the
municipalities of Santa Catarina. For this, we attempted to measure aspects related to environmental
performance by identifying a set of factors that may discriminate sustainability within a geographical context and
using the dimensions (1) Social and Demographic, (2) Environmental (3) Pressure on Resources water and (4)
Economy. The research is descriptive and documentary to use sustainability reports published by local
governments, IBGE data and information of the Court of the State of Santa Catarina. Utililou up through
quantitative analysis and factor analysis sought to meet the objective. Thus, we identified five factors: factor 1 Aspects related to intergovernmental revenues corresponds to 42.58% of the variance, or 54.50% of the total
variance (78.13%). The factor 2 on human development (10.19% of variance). The others are related to the
environmental dimension, sanitation and health. The study indicates that health-related issues are directly related
to sanitation. We conclude that the process of local sustainability is a political construction, which requires the
transformation of the local management models, the conceptions, attitudes of society and public managers.
Key-words: Factor analysis. Sustainability. Environmen. Municipalities of Santa Catarina.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987, p. 87).
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, despertou a
consciência ambiental global. O conceito desenvolvimento sustentável inspirado na
Conferência de 1972 ganhou notoriedade através da publicação do Relatório Brundtland
(BRUNDTLAND, 1987), lançado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU em 1987. Desde a publicação do relatório inúmeros estudos para
definir o desenvolvimento sustentável foram realizados por várias instituições e organizações
em níveis local, nacional, regional e internacional (JUWANA; MUTTIL; PERERA, 2012).
Dentro de um mesmo contexto geográfico, seja uma mesma região, localidade, estado,
etc., é possível perceber diferenças nas áreas econômica, social, ambiental, entre outras, que
comprova as diversidades existentes entre cada contexto. É dentro deste aspecto, que a
avaliação de municípios segundo indicadores de sustentabilidade ambiental, se torna relevante
para que se possa estimular o debate sobre o tema com o intuito de propor melhorias nas
regiões que apresentam acentuadas diferenças.
Nas últimas décadas, tem havido esforços para se explorar (TINOCO, KRAEMER,
2004) e também medir a sustentabilidade. Um exemplo é o desenvolvimento de ferramentas
de avaliação com base em indicadores de sustentabilidade. Estes índices têm propósitos
comuns em medir o desenvolvimento sustentável (HARDING, 2006; BINDER; SCHMID;
STEINBERGER, 2012). Sob esse entendimento, justifica-se a avaliação de níveis de
sustentabilidade entre cidades se torna um problema complexo, que envolve diversas
alternativas analisadas segundo multiatributos.
A tomada de decisão é uma atividade complexa, embora quase despercebida, na qual
envolve possíveis alternativas de ação, pontos de vista e formas específicas de avaliação, ou
seja, considera múltiplos fatores (KAHNEMAN, 2012). Na área ambiental, essas
características se tornam mais complicadas devido ao fato de que as questões ambientais são
complexas e envolvem muitas variáveis, dimensões, critérios e alternativas de decisão,
principalmente se estiver relacionado à perspectiva da sustentabilidade ambiental.
Acrescentem-se aspectos relacionados à complexidade de cada um dos indicadores, a
multiplicidade de possibilidades de interelações entre os indicadores que porventura sejam
considerados; a falta de bancos de dados fidedignos e, por outras razões diversas que um ou
outro indicador não seja utilizado. Existe a percepção diferenciada dos vários atores sociais e
das institucionais envolvidas, que são reflexos de valores culturais, econômicos, políticos,
institucionais a respeito de tais indicadores e sua relação em um processo de desenvolvimento
sustentável, conforme defendem Van Bellen (2006) e Martins e Cândido (2008).
Na busca por analisar a sustentabilidade ambiental de municípios catarinenses foram
escolhidas quatro dimensões e dezoito indicadores (critérios) sendo que, a justificativa da
escolha destes está pautada nos estudos realizados por Sepúlveda (2005), Costa et al. (2005),
Martins e Cândido (2008) quando avaliaram a sustentabilidade ambiental em contextos
geográficos (municípios e territórios rurais), a partir do uso de indicadores envolvendo várias
dimensões/categorias: ((D1) Dimensão Social e Demográfica: taxa de alfabetização (C1),
população total (C2), população residentes (C3), taxa de crescimento (C4) e IDH municipal
(C5); (D2) Dimensão Ambiental: abastecimento de água via rede geral (C6), abastecimento de
agua per capita (C7), abastecimento poço ou nascente (C8), não tem instalação sanitária (C9),
lixo coletado (C10) e lixo queimado (C11); (D3) Dimensão Pressão sobre os Recursos
Hídricos: consumo médio per capita de água l/hab/dia (C12), volume de água consumido
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1000m3/ano (C13), (D4) Dimensão Econômica: PIB per capita (C14), despesa total com
saúde por habitante (C15), receita de impostos (C16), transferência intragovernamentais da
União (C17), e transferência intragovernamentais do Estado (C18).
Diante do exposto tem-se a seguinte questão de pesquisa: quais construtos podem ser
identificados a partir das dimensões que constituem de informações sobre sustentabilidade dos
municípios de Santa Catarina? O objetivo concentra-se em identificar construtos a partir de
informações sobre sustentabilidade dos municípios de Santa Catarina. Na sequencia
apresenta-se a revisão da literatura sobre sustentabilidade, indicadores e desempenho
ambiental, seguido dos procedimentos metodológicos. A análise dos resultados está no quarto
capítulo, após estão expostas as conclusões e referências utilizadas.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 SUSTENTABILIDADE
Os amplos e complexos desafios a fim de garantir a sustentabilidade da população
estimularam a evolução da ciência normal para um novo paradigma. A ciência da
sustentabilidade conforme Yarime et al. (2012) possui a finalidade de compreender as
interações dinâmicas e complexas entre as pessoas e o meio ambiente, buscando a
combinação entre o desenvolvimento da sociedade e o respeito aos limites de longo prazo da
natureza. Isto, no entanto, deve acontecer por meio do estímulo ao desenvolvimento de uma
nova geração de líderes, bem como pelas mudanças culturais, estruturais e das práticas
sociais. Esse paradigma de pesquisa pós-normal, elucidam Orecchini et al. (2012), possui
características de abordagens baseadas na comunidade, com colaboração de cientistas,
pessoas de negócios, sociedade civil e governo, imbuídos do propósito de atuar frente aos
desafios da sustentabilidade.
Em todos os níveis, seja local, regional e global, diversas iniciativas públicas e privadas,
têm sido executadas para que o mundo caminhe em direção à sustentabilidade. Governos
nacionais, organizações internacionais, empresas líderes e ações locais obtiveram êxito em
informar os habitantes das cidades sobre a necessidade de renovar os espaços urbanos, reduzir
os resíduos e outras políticas sustentáveis (ORECCHINI et al, 2012).
A ciência da sustentabilidade aborda três níveis de sistemas, segundo Komiyama e
Takeuchi (2006). Por primeiro tem-se o (a) sistema global: o planeta serve como base para a
existência da vida humana a partir de elementos como a atmosfera, a geosfera, a biosfera e a
hidrosfera. Em seguida, está o (b) sistema social com suas estruturas econômicas, políticas,
empresariais, públicas, dentre outras. Por fim, tem-se o (c) sistema humano, definido pelos
valores, estilos de vida, necessidades básicas e de segurança, além de outras.
A sustentabilidade urbana é um tema emergente nos estudos desta ciência, uma vez que
de acordo com Lazaroiu e Roscia (2012), as cidades utilizam 75% da produção global de
energia e produzem 80% das emissões de CO2. Por sua parte, Munier (2011) identifica que o
aumento da população nas cidades é uma das principais causas da degradação ambiental.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2012) conceitua o
desenvolvimento humano como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que
elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser, parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir
além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e
políticas que influenciam a qualidade da vida humana.
Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma
sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de
desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e
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capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como
seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido
do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano (PNUD, 2012).
Vale ressaltar que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pretende ser uma
medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o
desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é
uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se
viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos
do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito
de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o debate (PNUD, 2012).
A natureza da ciência da sustentabilidade é sistêmica (ORECCHINI et al., 2012) devido
à diversas questões, consideradas como complexas, interdependentes e interligadas. Este
conjunto de fatores gera uma influência para o futuro da humanidade a partir do
estabelecimento de um processo dinâmico e de uma necessidade da adoção de uma estrutura
de longo prazo. Observa-se ainda para aqueles atributos voltados à ação e com a aplicação
efetiva do conhecimento frente aos desafios inerentes da sustentabilidade ambiental. A
importância da mesma nos municípios é destacada por Shen et al. (2011) no Quadro 1.
Quadro 1 – Conceitos de sustentabilidade ambiental dos municípios
Termo
“Comunidades
sustentáveis”
“Cidade
sustentável”
“Sustentabilidade
urbana”
“Sustentabilidade
urbana”
“Sustentabilidade
urbana”
“Urbanização
sustentável”
“Urbanização
sustentável”

Conceito
Comunidades que prosperam por meio da construção do equilíbrio
solidário e dinâmico entre bem-estar social, oportunidade econômica e
qualidade ambiental.
Cidade onde as realizações no desenvolvimento econômico, social e
físico são feitas para durar.
Estado desejável de condições urbanas que persistem ao longo do
tempo.
Uso adequado de recursos para garantir a equidade geracional, a
proteção do ambiente natural, uso mínimo de recursos não renováveis,
a vitalidade econômica e diversidade, autossuficiência da comunidade,
bem-estar individual, e a satisfação de necessidades humanas básicas.
Resolver tanto os problemas vivenciados dentro das cidades e os
problemas causados por cidades.
Relação bem equilibrada entre os agentes sociais, econômicos e
ambientais da sociedade, de modo a realizar o desenvolvimento urbano
sustentável.
Processo dinâmico, que combina a sustentabilidade ambiental, social,
econômico, política e institucional. Reúne áreas urbanas e rurais,
abrangendo toda a gama de assentamentos humanos da vila à cidade
para cidade para metrópole, com ligações aos níveis nacional e global.

Autor
Council on Sustainable
Development (1997)
Soegijoko et al (2001)
Adinyira, Oteng-Seifah, e
Adjei-Kumi (2007)
Choguill, 1996; Hardoy,
Mitlin, e Satterthwaite
(1992)
Comissão
(2006)

Europeia

Drakakis-Smith (2000)

UN Habitat (2004)

Fonte: Adaptado de Shen et al. (2011, p. 18).

Apesar de existirem distintas definições acerca da sustentabilidade, observa-se que
todas possuem em comum um elemento que indica a maneira sobre como pode ser constatada
determinada situação de um município. Nesse sentido, existem os chamados indicadores de
performance, e, em especial aqueles como foco no desempenho ambiental, os quais são
expostos a seguir.
2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A TOMADA DE DECISÃO
Para Kayano e Caldas (2002) o indicador de desempenho quantitativo é um instrumento
que reúne um conjunto de informações em números, portanto, constituem-se como uma forma
de mensuração, de medida, que permitem estudar a correlação de determinados fenômenos e o
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comportamento ao longo de um período. Os indicadores são instrumentos que auxiliam acerca
da análise da realidade. Pesquisas que adotaram a medição de desempenho por meio de
indicadores na contabilidade gerencial foram preconizadas por estudiosos como Johnson e
Kaplan (1987), Mcnair e Masconi (1987), Kaplan (1990), Druker (1990), Russell (1992) e
primavam pela busca de formas integradas e de melhoras nos sistemas de controle
empresariais. Nesse sentido, o desempenho é expresso pela informação quantificada ou
qualitativa dos resultados em decorrência dos esforços de uma organização (PIRES, 2004;
FIGUEIREDO et al., 2005) que pode ser comparada com metas, padrões, resultados passados
e de outros processos (LUZ et al., 2006).
Koning (1996) observa que a tomada de decisão pode ser construída a partir do uso de
dois modelos que podem descrever diferentes fases no processo de decisão, no entanto, a
importância de compreender e avaliar adequadamente as informações para a tomada de boas
decisões é uma tarefa gerencial essencial.
O ensaio elaborado por March (1991) objetivou compreender como as decisões
acontecem nas organizações. O autor concluiu que a tomada de decisão é resultado de uma
lógica de adequação e que as escolhas das decisões precisão estar orientadas para o futuro.
Nesse sentido, Juwana, Muttil e Perera (2012) observam que nesse processo os gestores
gastam grande parte do tempo. Os indicadores têm a função de medir o desempenho, e, no
processo de avaliação da sustentabilidade urbana existe uma necessidade de indicadores
mensuráveis para auxiliar na tomada de decisão e adoção de boas práticas que visam na
consecução de metas globais de sustentabilidade (SHEN et al., 2011).
Os indicadores são informações quantificadas e “servem para medir o grau de sucesso
da implantação de uma estratégia em relação ao alcance do objetivo estabelecido, [...] cada
indicador, quando em conjunto com outros, pode aumentar a qualidade da informação
pretendida” (STROBEL, 2005, p. 38-39), os indicadores e o desempenho das organizações
são considerados aspecto central da governança (LUZ et al., 2006), a responsabilidade têm
despertado interesse dos stakeholdes (CRIADO-JIMÉNEZ, 2008). Indicadores ambientais são
estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado do meio
ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas (MMA, 2013).
Enquanto isso, Koning (1996) e Bood e Postma (1997) consideram que o elemento
fundamental para a tomada de decisão “ótima” está em capacitar e desenvolver habilidades
dos gestores para a escolha da decisão baseada nas informações (indicadores) disponíveis.
Diante disso, verifica-se a necessidade de, por exemplo, analisar a função que o desempenho
ambiental representa para os municípios, sendo este o próximo tema a ser exposto.
2.3 DESEMPENHO AMBIENTAL
Desempenho ambiental é definido como a disponibilização da informação por meio de
indicadores que permitem estabelecer comparação entre si ou alusão externa, nos quesitos
ambientais em setores de uma empresa ou em empresas de uma indústria (ZOBEL et al.,
2002). Existe preocupação dos setores da sociedade com o meio ambiente como um todo.
Especialmente, pelo modo de sua utilização, quer seja no presente quer como será no futuro
(LEITE, 2011). Diligenciar a sustentabilidade requer a participação das pessoas no âmbito
local e a forma como as pessoas vivem e trabalham (LEFF, 1998). Essa mudança requer uma
educação – a partir do contexto sociopolítico, voltada para o desenvolvimento sustentável,
com instrumentos capazes de transformar atitudes, estilos de vida e os padrões de participação
social e pautada na promoção do progresso com diagnósticos amplos avaliando os resultados
de curto, médio e longo prazo (GUTIÉRREZ et al., 2006).
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Sellitto et al. (2010, p. 155) menciona que o desempenho ambiental “é uma medida que
descreve como uma operação gerencia sua relação com o ambiente”. As organizações frente a
uma economia globalizada empenham-se em gerenciar seu desempenho pautado no tripé
socioambiental, econômico e de governança de forma responsável, com um accountability
garantindo o bem-estar da população e sua integridade (GRI, 2012).
A busca pela sustentabilidade pode ser expressa pela construção de um novo modelo. A
partir disso várias organizações surgiram para contribuir com este propósito. Dentre elas, está
a International Organization for Standardization (ISO) fundada em 1947, em Genebra, na
Suíça. Trata-se de uma entidade que congrega as normas internacionais de padronização.
Entre elas consta a família ISO 14000. O uso da ISO 14001:2004 fornece uma garantia para a
gestão da empresa e colaboradores e partes interessadas que o impacto ambiental está sendo
medido e melhorado (ISO 14001, 2004).
Diante da obrigação do accountability das organizações para com as expectativas dos
stakeholders, urge a necessidade em mensurar riscos e ameaças, numa linguagem clara e
transparente todas as questões relativas ao desempenho ambiental num relatório de
indicadores de sustentabilidade (CIPOLAT et al., 2010). A mensuração de riscos através de
indicadores não são facilmente aplicáveis, pois podem envolver indicadores não mensuráveis
(MITCHELL, 1996). Diante do desafio de compor um método para a avaliação de
desempenho ambiental de Cooperação Internacional surgiu também em 1997 o Global
Reporting Initiative (GRI) que é uma organização sem fins lucrativos que promove a
sustentabilidade econômica, ambiental e social (GRI, 2013).
Quadro 2 – Algumas informações relevantes para compreender o desempenho
organizacional/ambiental
Aspectos

Indicadores de Desempenho Ambiental
£ EN1 Materiais usados por peso ou volume. £ EN2 Percentagem de materiais utilizados
Materiais
provenientes de reciclados.
EN3 Consumo de energia direta por fonte de energia primária. EN4 Consumo de energia
Energia
indireta discriminado por fonte primária. EN5 Energia economizada devido à conservação e
eficiência. [...]
EN8 Total de água retirada por fonte. EN9 Fontes hídricas significativamente afetas por retirada
Água
de agua. EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. [...]
EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro, ou adjacente
a elas, áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.
Biodiversi
EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços
dade
sobre a biodiversidade em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das
áreas protegidas. EN13 Habitats protegidos ou restaurados. [...]
Emissões,
EN16 Total de emissões diretas e de gases causadores de efeito estufa, emissões por peso.
Efluentes e EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa, emissões por
Resíduos.
peso. EN18 Iniciativas para reduzir gases de efeito estufa emissões e as reduções obtidas. [...]
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da
Produtos e
redução desses impactos. EN27 Percentagem recuperada de produtos vendidos e seus materiais
Serviços
de embalagem que são recuperados, por categoria.
Fonte: Adaptado de Sustainability Reporting Guidelines 2000-2011 GRI. Version 3.1

A construção dos indicadores da GRI e suas diretrizes estão disponíveis no documento
Sustainability Reporting Guidelines da GRI. As diretrizes da GRI agem como um veículo
promovendo educação e transparência, melhorando o diálogo entre a empresa e as partes
interessadas (VELEVA, 2003). Além das iniciativas apresentadas, existem outras abordagens
que tratam da mensuração do desempenho ambiental (STROBEL, 2005), dentre as principais:
AA1000; BS8800/DNV OHSMS/BSI 18001/SA8000; Fundos Ethica; Índice de
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Desenvolvimento Humano (IDH); Balanço Social; Painel da Sustentabilidade; Dashboard for
Sustainability; Pegada Ecológica (Ecological Footprint); Barômetro da Sustentabilidade
(Barometer of Sustainability) e Consultorias, como o Triple Bottom Line, inicialmente criada
por John Elkington.
O desempenho ambiental pode ser avaliado por meio da comparação de diferentes
indicadores com os critérios de desempenho ambiental estabelecidos pela administração
(ZOBEL et al., 2001). Os estudos em indicadores de medição de sustentabilidade para as
cidades têm recebido grande mobilização (HARDING, 2006; KOULOUMPIS et al., 2008;
BINDER et al., 2012) e o sistema de medição de desempenho ambiental tem sido objeto de
pesquisas, no entanto, existem diferentes concepções utilizando diferentes métodos e
conjuntos de indicadores num esforço para lidar com a sustentabilidade (SEARCY, 2012).
Este sistema é composto por indicadores previamente estabelecidos, que irão investigar a
inter-relação entre os objetivos e a sua forma de medição, de forma que ele possa ser
legitimado (KANJI et al., 2001).
O indicador consiste em um meio de consultar uma variedade de informações sobre
uma realidade de grupos com interesses em desempenho ambiental (MITCHELL, 1996). A
legislação brasileira muito tem contribuído no desempenho ambiental, embora o
desenvolvimento sustentável se diferencie do interesse dos diferentes atores sociais e
econômicos envolvidos no processo do desenvolvimento (AUGUSTO; BRANCO, 2003). O
crescimento dos municípios suscita ainda uma preocupação em alcançar um desempenho
ambiental equilibrado, através do controle de impacto de suas atividades, exigem da gestão
municipal políticas econômicas e outras medidas para promover a proteção ambiental
(DONAIRE, 1994; HOEFFEL et al., 2004; SOUZA et al., 2009).
A tarefa de garantir, simultaneamente, crescimento populacional e conservação
ambiental representa desafio para os gestores municipais. Contudo, muitas ações podem ser
adaptadas (benchmarking) ou aprimoradas. Porém, vale ressaltar que no caso da realização
desta ação, deva ser sempre levando em consideração as particularidades de cada município.
2.4 ESTUDOS CORRELATOS
Com o intuito de verificar a abordagem dada por outros países em relação aos
indicadores de sustentabilidade, expõe-se a seguir um breve apanhado de estudos existentes e
publicados nesta área, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Estudos correlatos
AUTOR
(ANO)
HOSSEINI;
KANEKO,
(2011)

KEIRSTEAD
(2009)

DESCRIÇÃO ESTUDO

PRINCIPAIS RESULTADOS

Avaliação dinâmica de sustentabilidade dos
países no nível macro. Análise de
componentes principais. Tentativa de
desenvolver indicadores de sustentabilidade
macro de países selecionados. Primeiro
passo, a sustentabilidade para 131 países
foram definidos e derivados para 2000-2007.
Explora o potencial de uma abordagem
alternativa valendo-se de uma busca
realizada na internet para recolher dados
qualitativos em 21 cidades do mundo sobre
os principais atributos das mesmas.

Conclui-se, por meio da análise fatorial que,
quando os pilares institucionais, ambientais e
econômicos
estão
fortemente
correlacionados,
o
desenvolvimento
econômico não pode apenas explicar a
deterioração ambiental.
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curto prazo é promissora e poderia, portanto,
desempenhar um papel importante nos
exercícios de políticas participativas.
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PHILLIS et al.
(2011)

Propõem um modelo que utiliza a lógica de
fuzzy. Para a análise da sensibilidade o
modelo utiliza 75 indicadores para 128
países. Os países foram classificados de
acordo com seus índices de sustentabilidade,
seguidos pela análise de sensibilidade.
VAN ZEIJL- Estudo de caso. Investigaram a possibilidade
ROZEMA et de comparação entre avaliações regionais de
al. (2011)
sustentabilidade, onde os indicadores
variavam de região para região, mas o
método de fazer a avaliação era semelhante
e como resultado prático.
Fonte: Dados da pesquisa

Suíça e Suécia atingiram os dois primeiros
lugares. Em contrapartida, Mauritânia e
Sudão foram os últimos. Além disso,
observa-se que os tomadores de decisão
podem se concentrar sobre esses indicadores
para melhorar a sustentabilidade.
Aquelas fragilidades regionais específicas
que foram identificadas precisam de atenção
e recomenda-se que as áreas consideradas
como possíveis para a construção de alianças
entre
as
regiões
deveriam
ser
potencializadas.

De uma maneira geral, verifica-se que inúmeros pode ser os estudos gerados a partir do
uso de indicadores acerca da análise do desempenho ambiental, seja ele existente em um País,
Estado ou município.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A utilização da análise fatorial torna-se relevante, pois as informações dispostas
representam 99,33% do total de municípios do estado de SC (em 2013), faltando apenas dois
deles, que por não falta de alguma informação foram retirados da amostra, assim como, para
esse tipo de tratamento estatístico é relevante manter as informações de variáveis (ou
categorias) que representam alta correlação entre si. O propósito da análise fatorial é a
redução do número de variáveis pela construção de “fatores” - novas variáveis, com o mínimo
de perda de informações. Isto é, objetiva-se a eliminação da redundância, se existir, do grupo
original de variáveis.
O estudo parte de quatro dimensões e dezoito indicadores (critérios). A justificativa da
escolha de cada indicador e de cada dimensão está pautada nos estudos realizados por
Sepúlveda (2005), Costa et al. (2005), Martins e Cândido (2008) quando avaliaram a
sustentabilidade ambiental em contextos geográficos (municípios e territórios rurais), a partir
do uso de indicadores envolvendo várias dimensões/categorias, conforme detalhado no
Quadro 4. Para isso foi realizada uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa.
A população de pesquisa compreende os 295 municípios de Santa Catarina. Por sua
vez, a amostra compreende 293 municípios, os quais apresentavam dados disponíveis na data
da coleta. Os indicadores que compõem as dimensões foram coletados a partir de Publicações
Oficiais disponíveis, ano 2006, 2007 e 2010. Os dados foram obtidos mediante consulta aos
sítios eletrônicos. O Quadro 4 apresentam-se as 4 dimensões, os índices, a fonte e ano.
Para realizar o tratamento dos dados, empregou-se o software estatístico IBM®
SPSS® versão 21. O tratamento dos dados foi realizado utilizando a Análise Fatorial. A
análise fatorial é uma técnica de análise exploratória de dados que tem por objetivo identificar
e analisar um conjunto de variáveis inter-relacionadas que podem de alguma forma
representar as variáveis originais (MAROCO, 2003).
Optou-se pelo uso do método de análise de componentes principais com rotação
Varimax que permite a redução de variáveis ou a redução de fatores. Conforme menciona
Hair Jr. et al. (2005), buscou-se uma seleção de cargas fatoriais mais significativas,
escolhendo as que apresentaram valores acima de 0,500 (corte das cargas fatoriais) para que
os resultados não ficassem muito distribuídos. Também se escolheu eigen values (valores
próprios) acima de 1,0, ou seja, retêm-se apenas os fatores que apresentam valores próprios
maiores que 1, obedecendo ao critério de normalização de Kaiser.
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Quadro 4 – Índices da pesquisa
Dimensões
(D1) Social e
Demográfica

D2) Ambiental

(D3)
Pressão
sobre os Recursos
Hídricos
(D4) Econômica

Índices
Taxa de alfabetização (C1), População total (C2),
população residentes (C3), taxa de crescimento (C4),
IDH municipal (C5);
Abastecimento de água via rede geral (C6),
abastecimento de agua per capita (C7), abastecimento
poço ou nascente (C8), não tem instalação sanitária
(C9), lixo coletado (C10) e lixo queimado (C11);
Consumo médio per capita de água l/hab/dia (C12),
volume de água consumido 1000m3/ano (C13),

Fonte (ANO)
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE censo
demográfico (2010)
IBGE (2010)

PIB per capita (C14)
Despesa total com saúde por habitante (C15)

IBGE (2010)
Tribunal de Contas de Santa
Catarina (2006)
Ministério das Cidades (2007)

Receita
de
impostos
(C16),
transferência
intragovernamentais da União (C17), e transferência
intragovernamentais do Estado (C18).
Fonte: Dados da pesquisa

Ministério das Cidades (2006)

Por fim, realizou-se o teste de Alpha de Cronbach para verificar o grau de consistência
das informações, entretanto, como os dados foram coletados da realidade dos municípios,
portanto, o grau de consistência tem pouca relevância para essa amostra.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados das categorias e dimensões de sustentabilidade foram correlacionados, sendo
possível assim mapear o comportamento destas, conforme destacadas no Quadro 5. As
categorias com correlação significativa ao nível de 0,01 e superior a 90% são consideradas de
efeito confirmatório da essência da natureza das informações: População, Residência e
Receitas Transferências Intergovernamentais da União e do Estado, considerando dados da
população de 2010 e receitas de 2007.
Constata-se que as receitas de transferências da união tem 94,5% de relação com a
receita de transferência do estado. “Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é
repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” (TESOURO NACIONAL,
2013). Ou seja, essas variáveis possuem alta correlação por, naturalmente, estarem muito
relacionadas e o resultado de uma depender da outra.
A população e residência tem correlação total, pois se considerou na pesquisa que cada
residência teria uma média de 4 habitantes. Essas variáveis tem correlação de 88,6% com as
receita de impostos municipais, 96,5% com as transferências de receitas da união e 94,3% do
estado. Conforme aumenta a população aumentam as arrecadações e as transferências de
receitas. De acordo com o Tesouro Nacional (2013), o rateio ou divisão da receita proveniente
da arrecadação de impostos entre os entes federados representa “mecanismo fundamental para
amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócioeconômico entre Estados e Municípios”.
Assim, visualiza-se que essas variáveis que confirmam, portanto a essência dos dados
dos municípios e quando essas também são correlacionadas com outras e todas se relacionam
são encontradas análises importantes, como: O aumento da taxa de alfabetização representa
66,7% do aumento do IDH do município e o consumo em volume de água tem correlação
com o aumento da população (96,1%). Assim, conforme aumenta a população aumenta o
volume de água consumido. O consumo também é correlacionado com o abastecimento de
água (96,7%) (significância no nível 0,01). Essas informações são positivas, entretanto, a
correlação entre o consumo de água e o consumo médio per capita de água é de apenas 21,3%
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(significância no nível 0,01), ou seja, o consumo não aumenta igualmente para todos os
indivíduos da população.
Com relação ao lixo, constata-se que o IDH-Município diminui conforme aumenta o
lixo queimado, pois a correlação é negativa (-17% no nível 0,01). Os indicadores de lixo
queimado aumenta para aqueles que não tem instalação sanitária (24,2% no nível 0,01). Se o
lixo coletado aumenta, diminuem as despesas com saúde (-14,6% no nível 0,05) e as despesas
diminuem ainda mais quando o lixo é queimado (-25,9% no nível 0,01), pois o fato de o lixo
ser queimado pode ser considerado como o mais impactante ou direto para a saúde das
pessoas que estão localizadas em local que não há coleta de lixo ou que precisam queixá-lo.
Dessa forma, as despesas com saúde diminuem quando aumenta a quantidade de
pessoas com instalações sanitárias (-23,8% no nível 0,01). Em uma análise geral o aumento
das despesas com saúde estão relacionadas com a coleta de lixo, mas principalmente nos
locais onde o lixo é queimado.
Após análise de correlações, realizou-se a análise fatorial que teve como objetivo a
identificação da estrutura fatorial das respostas colhidas na amostra do estudo proposto. Após
a análise, foram obtidos 5 fatores, usando-se o critério de se considerar apenas aqueles com
autovalores maiores que 1,0 e cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,500.
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Quadro 5 – Correlações entre as variáveis
TxAlfab (C1)
Popul (C2)
Res (C3)
TxCrescPop (C4)
IDH-Mun (C5)
AbastÁgRede (C6)
AbastÁgPerc (C7)
AbastÁgPoNasc (C8)
SemInstSanit (C9)
LixColet (C10)
LixQueim (C11)
ConsMédPerCapÁgua
(C12)
Vol ÁguaCons (C13)
PIBperCap (C14)
DespSaúdeHabit (C15)
RecImposto2007 (C16)
RecTransfUnião2007
(C17)
RecTransfEstado2007
(C18)

Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson

(C1)
1

(C2)
,084
,151
1

(C3)
,084
,151
1,000**
0,000
1

(C4)
,228**
,000
,179**
,002
,179**
,002
1

(C5)
,667**
,000
,050
,396
,050
,396
,131*
,024
1

(C6)
,079
,178
,997**
0,000
,997**
0,000
,173**
,003
,052
,379
1

(C7)
,102
,082
,410**
,000
,410**
,000
,263**
,000
,150*
,010
,421**
,000
1

(C8)
,081
,164
,997**
0,000
,997**
0,000
,173**
,003
,055
,351
1,000**
0,000
,419**
,000
1

(C9)
-,023
,695
,019
,749
,019
,749
,012
,841
-,018
,763
,014
,805
,012
,841
,014
,805
1

(C10)
,266**
,000
,003
,957
,003
,957
,042
,478
,289**
,000
,002
,976
,087
,137
,003
,959
,512**
,000
1

(C11)
-,108
,064
-,041
,480
-,041
,480
,016
,779
-,170**
,004
-,048
,414
-,041
,488
-,049
,406
,242**
,000
-,031
,594
1

(C12)
,179**
,002
,140*
,017
,140*
,017
,211**
,000
,112
,056
,135*
,021
,139*
,018
,137*
,019
,001
,981
-,056
,340
-,028
,629
1

(C13)
,065
,271
,961**
,000
,961**
,000
,162**
,005
,028
,631
,967**
,000
,363**
,000
,966**
,000
,011
,847
,010
,860
-,049
,399
,213**
,000
1

(C14)
,175**
,003
,274**
,000
,274**
,000
,218**
,000
,183**
,002
,267**
,000
,241**
,000
,266**
,000
,025
,675
,034
,565
-,037
,528
,284**
,000
,292**
,000
1

(C15)
-,179**
,002
-,023
,692
-,023
,692
-,145*
,013
-,108
,065
-,008
,891
,015
,795
-,011
,854
-,238**
,000
-,143*
,014
-,259**
,000
-,087
,137
,008
,885
,065
,267
1

(C16)
,054
,355
,886**
,000
,886**
,000
,147*
,012
,036
,543
,907**
,000
,314**
,000
,907**
,000
-,016
,788
-,013
,820
-,069
,241
,130*
,026
,910**
,000
,234**
,000
,052
,375
1

(C17)
,093
,114
,965**
,000
,965**
,000
,171**
,003
,049
,406
,957**
,000
,417**
,000
,957**
,000
,029
,615
,009
,885
-,017
,768
,155**
,008
,919**
,000
,324**
,000
-,029
,617
,813**
,000
1

Sig. (2 extr.)
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
Fonte: Dados da pesquisa
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(C18)
,082
,159
,943**
,000
,943**
,000
,167**
,004
,036
,540
,936**
,000
,376**
,000
,935**
,000
,022
,712
,022
,709
-,043
,461
,163**
,005
,931**
,000
,406**
,000
,005
,938
,815**
,000
,945**
,000
1
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Uma vez apresentados os fatores, faz-se necessário nomeá-los e em seguida tecer alguns
comentários no sentido de interpretá-los. O que se busca é caracterizar cada fator por uma propriedade
que possa representar a síntese de cada agrupamento estatístico. É importante ressaltar que essa
caracterização não representa uma consequência matemática, mas sim, uma interpretação segundo uma
visão geral do instrumento e dos conhecimentos relativos ao campo de saber que mesmo está inserido
ou se refere. Com efeito, é a parte mais difícil da análise, pois envolve o julgamento subjetivo do
avaliador da pesquisa.
Neste sentido, a seguir é apresentada uma relação dos fatores que puderam ser nomeados e
interpretados:
Fator 1: Aspectos relacionados às receitas intergovernamentais.
Fator 2: Aspectos relacionados ao desenvolvimento humano.
Fator 3: Aspectos relacionados à dimensão ambiental.
Fator 4: Aspectos relacionados ao saneamento básico.
Fator 5: Aspectos relacionados à saúde.
Quadro 6 – Matriz de componentes da análise fatorial
Matriz de componente rotativaa
Dimen
são
1
População
(D1)
,989
Residência
(D1)
,989
Abastecimento Água Rede
(D2)
,991
Volume de Água Consumido 2006
(D2)
,964
Abastecimento Água Poços Nascentes
(D2)
,991
Receitas Impostos 2007
(D4)
,910
Receitas Transferência Intergovernamental União
(D4)
,954
2007
Receitas Transferência Intergovernamental Estado
(D4)
,937
2007
IDH-Municipal
(D1)
Taxa Alfabetização
(D1)
Taxa de Crescimento População
(D1)
Consumo Médio Per Capita Água 2006 Litros/hab/dia (D3)
PIBperCap
(D4)
Sem Instalação Sanitária
(D2)
Lixo Coletado
(D2)
Lixo Queimado
(D2)
Despesa com Saúde por Habitante
(D4)
Somas rotativas de carregamento ao quadrado (%
42,58
variância)
Somas rotativas de carregamento ao quadrado (%
42,58
variância acumulado)
Alfa Crombach
Método de extração: Análise do Componente principal.
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. a
a. Rotação convergida em 6 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa
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Componente
3
4

5

,869
,872
,602
,691
,696
,852
,841

10,19

9,39

8,42

,706
,805
7,53

52,77

62,17

70,59

78,13

0,665
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Ao analisar os elementos que compõem o fator 1, que corresponde 42,58% da variância, ou
seja, 54,50% da variância total (78,13%). Trata-se dos aspectos relacionados às receitas. Ao interpretar
o fator, nota-se que os índices que compõem os indicadores são mais representativos na avaliação da
sustentabilidade, quanto maior o índice de receitas (receitas impostos, transferências
intergovernamental da União e do Estado), maior o número de população e residência,
consequentemente, requer mais investimentos em saneamento básico.
O fator 2 figura os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano (10,19% da variância), os
índices indicam que o fator mais relevante para a melhoria do município é à taxa de alfabetização. O
crescimento na taxa de alfabetização do município eleva o índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Conforme observado pelo PNUD, (2012) vale ressaltar que o IDH não abrange todos os aspectos de
desenvolvimento e não é uma representação da “felicidade” das pessoas, nem indica “o melhor lugar no
mundo para se viver”. Neste sentido, faz-se necessário os demais indicadores para compor a
abrangências das 4 dimensões necessária para a sustentabilidade do Estado por meio da
sustentabilidade individuais dos seus município. Portanto, conclui-se, quanto mais receitas e
transferências Intergovernamental, maior o investimento em educação e melhor o IDH do município.
Os aspectos relacionados à dimensão ambiental, no fator 3. Conforme Van Bellen (2004) a
sustentabilidade requer um padrão de vida dentro dos limites impostos pela natureza. A questão é o
quanto de capital natural é suficiente ou necessário para o desenvolvimento humano. Os dados da
pesquisa evidenciam que a equação crescimento populacional requer mais recursos naturais disponíveis
como água. Segundo a UNESCO, de 1900 a 2025, o total anual de consumo de água no mundo terá
aumentado quase dez vezes. Conclui-se que os municípios precisam desenvolver mecanismos a fim de
garantir os recursos hídricos para todos os atuais e futuros usuários.
Por fim os fatores 4 e 5, relacionados ao saneamento básico e saúde, nos mostram uma
variância de 20,43%, o que expressa a representatividade no conjunto das dimensões que compõem as
sustentabilidade. Fica claro a importância das políticas públicas no setor de saneamento dos
municípios, haja visto que as categorias com informações dos municípios sobre o lixo coletado e
ausência de instalações sanitárias estão em um componente que contêm informações que representam
uma relação direta, por isso, a ausência de instalação sanitária (85,2%) implica na não coleta do lixo
(84,1%). Embora o impasse das boas práticas no planejamento e gestão do lixo conforme publicação da
Abrelpe (2010), apontam que a produção do lixo no Brasil cresce num ritmo seis vezes mais do que o
crescimento populacional. Para tanto, conclui-se que uma avaliação das características técnicas e
econômicas relevantes desse setor demandam custos fixos elevados em capital altamente específico, a
ausência de investimentos em instalação sanitária acarreta em práticas como queimar o lixo. Concluise, que fator 5 está diretamente relacionado com o fator 4, ou seja, há uma relação direta nos custos
com saúde e lixo queimado e ausência instalação sanitária.
Quadro 7 – Comunalidades - método de extração: análise do componente principal
TxAlfab
Popul
Res
TxCrescPop
IDH-Mun
AbastÁgRede
XV ENGEMA 2013

Inicial Extração
1,000
,799LixColet
1,000
,990LixQueim
1,000
,990ConsMédPerCapÁg2006 l/hab/dia
1,000
,453VolÁgCons2006
- 1000m³/ano
1,000
,785PIBperCap
1,000
,993DespSaúdeHabit

Inicial Extração
1,000
,815
1,000
,603
1,000
,508
1,000
,950
1,000
,592
1,000
,722
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AbastÁgPerc
AbastÁgPoNasc
SemInstSanit

1,000
1,000
1,000

,365RecImposto2007
,993RecTransfUnião2007
,816RecTransfEstado2007

1,000
1,000
1,000

,836
,935
,918

Fonte: Dados da pesquisa

No Quadro 7 apresenta-se a análise de comunalidade. A variável Abastecimento de Água
Percapita não entrou nos componentes, sendo que, na análise de comunalidade (Quadro 7) observou-se
a consistência e relevância das variáveis para o estudo, sendo que as variáveis com extração menor que
50% foram apenas a Taxa de Crescimento da População (0,453) e Abastecimento de Água Percapita
(0,365).
Portanto, as relações dos fatores na matriz de componente rotativa nos mostram que o processo
de sustentabilidade local é uma construção política que exige a transformação dos modelos de gestão
local, das concepções, dos comportamentos da sociedade e dos gestores públicos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste estudo concentra-se em identificar construtos a partir de informações sobre
sustentabilidade dos municípios de Santa Catarina. Com o intuito de atender o objetivo da análise
proposta foi utilizado o software estatístico SPSS, para a análise fatorial. Estende-se como relevante a
utilização da análise fatorial, em razão de que os dados coletados referem-se a 99,33% do total de
municípios do estado de SC em 2013.
Constata-se que as receitas de transferências da união tem alta relação com a receita de
transferência do estado e considerando-se o estudo percebe-se que a população e residências
apresentam correlação e essas variáveis tem alta correlação com as receitas de impostos e
transferências do estado e da União, uma vez que aumentando a população aumentam as arrecadações e
as transferências de receitas. Verifica-se na análise de correlações que essas variáveis confirmam a
essência dos dados dos municípios e quando são correlacionadas indicam achados importantes, como:
aumento da taxa de alfabetização, aumento do abastecimento de água pela rede, aumento da população
e da arrecadação.
Analisando os aspectos relacionas a receita percebe-se que os índices que compõem os
indicadores são mais representativos na avaliação da sustentabilidade, onde quanto maior o índice de
receitas, maior o número de população e residência, requerendo maiores investimentos em saneamento
básico. Sobre os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, os índices indicam que o fator
mais relevante para a melhoria do município é à taxa de alfabetização, uma vez que crescimento na
taxa de alfabetização do município eleva o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entendendo-se
que quanto mais receitas e transferências Intergovernamentais, maior o investimento em educação e
melhor o IDH do município. Com relação aos aspectos relacionados à dimensão ambiental, os dados da
pesquisa mostram que a equação crescimento populacional requer mais recursos naturais disponíveis
como água. Nesse sentido os municípios precisam desenvolver mecanismos a fim de garantir os
recursos hídricos para todos os usuários.
Por fim os aspectos relacionados ao saneamento básico e saúde, mostram a importância das
políticas públicas nestes aspectos. No entanto, uma avaliação das características técnicas e econômicas
relevantes demandam custos fixos elevados em capital altamente específico. O Estudo indica que os
aspectos relacionados à saúde está diretamente relacionado aos de saneamento básico. Conclui-se que o
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processo de sustentabilidade local é uma construção política, a qual exige a transformação dos modelos
de gestão local, das concepções, dos comportamentos da sociedade e dos gestores públicos.
Dessa forma, não se pretende esgotar o assunto e sim apresentar como possibilidade de explorálo de modo mais aprofundado, envolvendo outros fatores preponderantes que pudessem interferir na
relação entre as variáveis.
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Resumo: Este estudo objetivou identificar construtos a partir de informações sobre sustentabilidade dos
municípios de Santa Catarina. Dessa forma, procurou-se mensurar aspectos relacionados ao desempenho
ambiental identificando um conjunto de fatores que possam discriminar a sustentabilidade dentro de um contexto
geográfico e utilizando as dimensões (1) Social e Demográfica, (2) Ambiental, (3) Pressão sobre os Recursos
Hídricos e (4) Econômica. A pesquisa é descritiva e documental por basear-se nos relatórios de sustentabilidade
publicados pelas prefeituras, dados divulgados pelo IBGE e informações do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina. Utilizando análise quantitativa e por meio da análise fatorial procurou-se atender o objetivo
proposto. Assim, identificaram-se 5 fatores: o fator 1 - Aspectos relacionados às receitas intergovernamentais
corresponde a 42,58% da variância, ou seja, 54,50% da variância total (78,13%). O fator 2 referente ao
desenvolvimento humano (10,19% da variância). Os demais estão relacionados à dimensão ambiental, ao
saneamento básico e à saúde. O estudo indica que os aspectos relacionados à saúde estão diretamente
relacionados aos de saneamento básico. Conclui-se que o processo de sustentabilidade local é uma construção
política, a qual exige a transformação dos modelos de gestão local, das concepções, dos comportamentos da
sociedade e dos gestores públicos.
Palavras-chave: Análise fatorial. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Municípios de Santa Catarina.

Abstract: The main objective of this paper was to Identify constructs from information on sustainability of the
municipalities of Santa Catarina. For this, we attempted to measure aspects related to environmental
performance by identifying a set of factors that may discriminate sustainability within a geographical context and
using the dimensions (1) Social and Demographic, (2) Environmental (3) Pressure on Resources water and (4)
Economy. The research is descriptive and documentary to use sustainability reports published by local
governments, IBGE data and information of the Court of the State of Santa Catarina. Utililou up through
quantitative analysis and factor analysis sought to meet the objective. Thus, we identified five factors: factor 1 Aspects related to intergovernmental revenues corresponds to 42.58% of the variance, or 54.50% of the total
variance (78.13%). The factor 2 on human development (10.19% of variance). The others are related to the
environmental dimension, sanitation and health. The study indicates that health-related issues are directly related
to sanitation. We conclude that the process of local sustainability is a political construction, which requires the
transformation of the local management models, the conceptions, attitudes of society and public managers.
Key-words: Factor analysis. Sustainability. Environmen. Municipalities of Santa Catarina.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987, p. 87).
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, despertou a
consciência ambiental global. O conceito desenvolvimento sustentável inspirado na
Conferência de 1972 ganhou notoriedade através da publicação do Relatório Brundtland
(BRUNDTLAND, 1987), lançado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU em 1987. Desde a publicação do relatório inúmeros estudos para
definir o desenvolvimento sustentável foram realizados por várias instituições e organizações
em níveis local, nacional, regional e internacional (JUWANA; MUTTIL; PERERA, 2012).
Dentro de um mesmo contexto geográfico, seja uma mesma região, localidade, estado,
etc., é possível perceber diferenças nas áreas econômica, social, ambiental, entre outras, que
comprova as diversidades existentes entre cada contexto. É dentro deste aspecto, que a
avaliação de municípios segundo indicadores de sustentabilidade ambiental, se torna relevante
para que se possa estimular o debate sobre o tema com o intuito de propor melhorias nas
regiões que apresentam acentuadas diferenças.
Nas últimas décadas, tem havido esforços para se explorar (TINOCO, KRAEMER,
2004) e também medir a sustentabilidade. Um exemplo é o desenvolvimento de ferramentas
de avaliação com base em indicadores de sustentabilidade. Estes índices têm propósitos
comuns em medir o desenvolvimento sustentável (HARDING, 2006; BINDER; SCHMID;
STEINBERGER, 2012). Sob esse entendimento, justifica-se a avaliação de níveis de
sustentabilidade entre cidades se torna um problema complexo, que envolve diversas
alternativas analisadas segundo multiatributos.
A tomada de decisão é uma atividade complexa, embora quase despercebida, na qual
envolve possíveis alternativas de ação, pontos de vista e formas específicas de avaliação, ou
seja, considera múltiplos fatores (KAHNEMAN, 2012). Na área ambiental, essas
características se tornam mais complicadas devido ao fato de que as questões ambientais são
complexas e envolvem muitas variáveis, dimensões, critérios e alternativas de decisão,
principalmente se estiver relacionado à perspectiva da sustentabilidade ambiental.
Acrescentem-se aspectos relacionados à complexidade de cada um dos indicadores, a
multiplicidade de possibilidades de interelações entre os indicadores que porventura sejam
considerados; a falta de bancos de dados fidedignos e, por outras razões diversas que um ou
outro indicador não seja utilizado. Existe a percepção diferenciada dos vários atores sociais e
das institucionais envolvidas, que são reflexos de valores culturais, econômicos, políticos,
institucionais a respeito de tais indicadores e sua relação em um processo de desenvolvimento
sustentável, conforme defendem Van Bellen (2006) e Martins e Cândido (2008).
Na busca por analisar a sustentabilidade ambiental de municípios catarinenses foram
escolhidas quatro dimensões e dezoito indicadores (critérios) sendo que, a justificativa da
escolha destes está pautada nos estudos realizados por Sepúlveda (2005), Costa et al. (2005),
Martins e Cândido (2008) quando avaliaram a sustentabilidade ambiental em contextos
geográficos (municípios e territórios rurais), a partir do uso de indicadores envolvendo várias
dimensões/categorias: ((D1) Dimensão Social e Demográfica: taxa de alfabetização (C1),
população total (C2), população residentes (C3), taxa de crescimento (C4) e IDH municipal
(C5); (D2) Dimensão Ambiental: abastecimento de água via rede geral (C6), abastecimento de
agua per capita (C7), abastecimento poço ou nascente (C8), não tem instalação sanitária (C9),
lixo coletado (C10) e lixo queimado (C11); (D3) Dimensão Pressão sobre os Recursos
Hídricos: consumo médio per capita de água l/hab/dia (C12), volume de água consumido
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1000m3/ano (C13), (D4) Dimensão Econômica: PIB per capita (C14), despesa total com
saúde por habitante (C15), receita de impostos (C16), transferência intragovernamentais da
União (C17), e transferência intragovernamentais do Estado (C18).
Diante do exposto tem-se a seguinte questão de pesquisa: quais construtos podem ser
identificados a partir das dimensões que constituem de informações sobre sustentabilidade dos
municípios de Santa Catarina? O objetivo concentra-se em identificar construtos a partir de
informações sobre sustentabilidade dos municípios de Santa Catarina. Na sequencia
apresenta-se a revisão da literatura sobre sustentabilidade, indicadores e desempenho
ambiental, seguido dos procedimentos metodológicos. A análise dos resultados está no quarto
capítulo, após estão expostas as conclusões e referências utilizadas.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 SUSTENTABILIDADE
Os amplos e complexos desafios a fim de garantir a sustentabilidade da população
estimularam a evolução da ciência normal para um novo paradigma. A ciência da
sustentabilidade conforme Yarime et al. (2012) possui a finalidade de compreender as
interações dinâmicas e complexas entre as pessoas e o meio ambiente, buscando a
combinação entre o desenvolvimento da sociedade e o respeito aos limites de longo prazo da
natureza. Isto, no entanto, deve acontecer por meio do estímulo ao desenvolvimento de uma
nova geração de líderes, bem como pelas mudanças culturais, estruturais e das práticas
sociais. Esse paradigma de pesquisa pós-normal, elucidam Orecchini et al. (2012), possui
características de abordagens baseadas na comunidade, com colaboração de cientistas,
pessoas de negócios, sociedade civil e governo, imbuídos do propósito de atuar frente aos
desafios da sustentabilidade.
Em todos os níveis, seja local, regional e global, diversas iniciativas públicas e privadas,
têm sido executadas para que o mundo caminhe em direção à sustentabilidade. Governos
nacionais, organizações internacionais, empresas líderes e ações locais obtiveram êxito em
informar os habitantes das cidades sobre a necessidade de renovar os espaços urbanos, reduzir
os resíduos e outras políticas sustentáveis (ORECCHINI et al, 2012).
A ciência da sustentabilidade aborda três níveis de sistemas, segundo Komiyama e
Takeuchi (2006). Por primeiro tem-se o (a) sistema global: o planeta serve como base para a
existência da vida humana a partir de elementos como a atmosfera, a geosfera, a biosfera e a
hidrosfera. Em seguida, está o (b) sistema social com suas estruturas econômicas, políticas,
empresariais, públicas, dentre outras. Por fim, tem-se o (c) sistema humano, definido pelos
valores, estilos de vida, necessidades básicas e de segurança, além de outras.
A sustentabilidade urbana é um tema emergente nos estudos desta ciência, uma vez que
de acordo com Lazaroiu e Roscia (2012), as cidades utilizam 75% da produção global de
energia e produzem 80% das emissões de CO2. Por sua parte, Munier (2011) identifica que o
aumento da população nas cidades é uma das principais causas da degradação ambiental.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2012) conceitua o
desenvolvimento humano como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que
elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser, parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir
além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e
políticas que influenciam a qualidade da vida humana.
Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma
sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de
desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e
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capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como
seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido
do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano (PNUD, 2012).
Vale ressaltar que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pretende ser uma
medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o
desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é
uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se
viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos
do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito
de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o debate (PNUD, 2012).
A natureza da ciência da sustentabilidade é sistêmica (ORECCHINI et al., 2012) devido
à diversas questões, consideradas como complexas, interdependentes e interligadas. Este
conjunto de fatores gera uma influência para o futuro da humanidade a partir do
estabelecimento de um processo dinâmico e de uma necessidade da adoção de uma estrutura
de longo prazo. Observa-se ainda para aqueles atributos voltados à ação e com a aplicação
efetiva do conhecimento frente aos desafios inerentes da sustentabilidade ambiental. A
importância da mesma nos municípios é destacada por Shen et al. (2011) no Quadro 1.
Quadro 1 – Conceitos de sustentabilidade ambiental dos municípios
Termo
“Comunidades
sustentáveis”
“Cidade
sustentável”
“Sustentabilidade
urbana”
“Sustentabilidade
urbana”
“Sustentabilidade
urbana”
“Urbanização
sustentável”
“Urbanização
sustentável”

Conceito
Comunidades que prosperam por meio da construção do equilíbrio
solidário e dinâmico entre bem-estar social, oportunidade econômica e
qualidade ambiental.
Cidade onde as realizações no desenvolvimento econômico, social e
físico são feitas para durar.
Estado desejável de condições urbanas que persistem ao longo do
tempo.
Uso adequado de recursos para garantir a equidade geracional, a
proteção do ambiente natural, uso mínimo de recursos não renováveis,
a vitalidade econômica e diversidade, autossuficiência da comunidade,
bem-estar individual, e a satisfação de necessidades humanas básicas.
Resolver tanto os problemas vivenciados dentro das cidades e os
problemas causados por cidades.
Relação bem equilibrada entre os agentes sociais, econômicos e
ambientais da sociedade, de modo a realizar o desenvolvimento urbano
sustentável.
Processo dinâmico, que combina a sustentabilidade ambiental, social,
econômico, política e institucional. Reúne áreas urbanas e rurais,
abrangendo toda a gama de assentamentos humanos da vila à cidade
para cidade para metrópole, com ligações aos níveis nacional e global.

Autor
Council on Sustainable
Development (1997)
Soegijoko et al (2001)
Adinyira, Oteng-Seifah, e
Adjei-Kumi (2007)
Choguill, 1996; Hardoy,
Mitlin, e Satterthwaite
(1992)
Comissão
(2006)

Europeia

Drakakis-Smith (2000)

UN Habitat (2004)

Fonte: Adaptado de Shen et al. (2011, p. 18).

Apesar de existirem distintas definições acerca da sustentabilidade, observa-se que
todas possuem em comum um elemento que indica a maneira sobre como pode ser constatada
determinada situação de um município. Nesse sentido, existem os chamados indicadores de
performance, e, em especial aqueles como foco no desempenho ambiental, os quais são
expostos a seguir.
2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A TOMADA DE DECISÃO
Para Kayano e Caldas (2002) o indicador de desempenho quantitativo é um instrumento
que reúne um conjunto de informações em números, portanto, constituem-se como uma forma
de mensuração, de medida, que permitem estudar a correlação de determinados fenômenos e o
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comportamento ao longo de um período. Os indicadores são instrumentos que auxiliam acerca
da análise da realidade. Pesquisas que adotaram a medição de desempenho por meio de
indicadores na contabilidade gerencial foram preconizadas por estudiosos como Johnson e
Kaplan (1987), Mcnair e Masconi (1987), Kaplan (1990), Druker (1990), Russell (1992) e
primavam pela busca de formas integradas e de melhoras nos sistemas de controle
empresariais. Nesse sentido, o desempenho é expresso pela informação quantificada ou
qualitativa dos resultados em decorrência dos esforços de uma organização (PIRES, 2004;
FIGUEIREDO et al., 2005) que pode ser comparada com metas, padrões, resultados passados
e de outros processos (LUZ et al., 2006).
Koning (1996) observa que a tomada de decisão pode ser construída a partir do uso de
dois modelos que podem descrever diferentes fases no processo de decisão, no entanto, a
importância de compreender e avaliar adequadamente as informações para a tomada de boas
decisões é uma tarefa gerencial essencial.
O ensaio elaborado por March (1991) objetivou compreender como as decisões
acontecem nas organizações. O autor concluiu que a tomada de decisão é resultado de uma
lógica de adequação e que as escolhas das decisões precisão estar orientadas para o futuro.
Nesse sentido, Juwana, Muttil e Perera (2012) observam que nesse processo os gestores
gastam grande parte do tempo. Os indicadores têm a função de medir o desempenho, e, no
processo de avaliação da sustentabilidade urbana existe uma necessidade de indicadores
mensuráveis para auxiliar na tomada de decisão e adoção de boas práticas que visam na
consecução de metas globais de sustentabilidade (SHEN et al., 2011).
Os indicadores são informações quantificadas e “servem para medir o grau de sucesso
da implantação de uma estratégia em relação ao alcance do objetivo estabelecido, [...] cada
indicador, quando em conjunto com outros, pode aumentar a qualidade da informação
pretendida” (STROBEL, 2005, p. 38-39), os indicadores e o desempenho das organizações
são considerados aspecto central da governança (LUZ et al., 2006), a responsabilidade têm
despertado interesse dos stakeholdes (CRIADO-JIMÉNEZ, 2008). Indicadores ambientais são
estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado do meio
ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas (MMA, 2013).
Enquanto isso, Koning (1996) e Bood e Postma (1997) consideram que o elemento
fundamental para a tomada de decisão “ótima” está em capacitar e desenvolver habilidades
dos gestores para a escolha da decisão baseada nas informações (indicadores) disponíveis.
Diante disso, verifica-se a necessidade de, por exemplo, analisar a função que o desempenho
ambiental representa para os municípios, sendo este o próximo tema a ser exposto.
2.3 DESEMPENHO AMBIENTAL
Desempenho ambiental é definido como a disponibilização da informação por meio de
indicadores que permitem estabelecer comparação entre si ou alusão externa, nos quesitos
ambientais em setores de uma empresa ou em empresas de uma indústria (ZOBEL et al.,
2002). Existe preocupação dos setores da sociedade com o meio ambiente como um todo.
Especialmente, pelo modo de sua utilização, quer seja no presente quer como será no futuro
(LEITE, 2011). Diligenciar a sustentabilidade requer a participação das pessoas no âmbito
local e a forma como as pessoas vivem e trabalham (LEFF, 1998). Essa mudança requer uma
educação – a partir do contexto sociopolítico, voltada para o desenvolvimento sustentável,
com instrumentos capazes de transformar atitudes, estilos de vida e os padrões de participação
social e pautada na promoção do progresso com diagnósticos amplos avaliando os resultados
de curto, médio e longo prazo (GUTIÉRREZ et al., 2006).
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Sellitto et al. (2010, p. 155) menciona que o desempenho ambiental “é uma medida que
descreve como uma operação gerencia sua relação com o ambiente”. As organizações frente a
uma economia globalizada empenham-se em gerenciar seu desempenho pautado no tripé
socioambiental, econômico e de governança de forma responsável, com um accountability
garantindo o bem-estar da população e sua integridade (GRI, 2012).
A busca pela sustentabilidade pode ser expressa pela construção de um novo modelo. A
partir disso várias organizações surgiram para contribuir com este propósito. Dentre elas, está
a International Organization for Standardization (ISO) fundada em 1947, em Genebra, na
Suíça. Trata-se de uma entidade que congrega as normas internacionais de padronização.
Entre elas consta a família ISO 14000. O uso da ISO 14001:2004 fornece uma garantia para a
gestão da empresa e colaboradores e partes interessadas que o impacto ambiental está sendo
medido e melhorado (ISO 14001, 2004).
Diante da obrigação do accountability das organizações para com as expectativas dos
stakeholders, urge a necessidade em mensurar riscos e ameaças, numa linguagem clara e
transparente todas as questões relativas ao desempenho ambiental num relatório de
indicadores de sustentabilidade (CIPOLAT et al., 2010). A mensuração de riscos através de
indicadores não são facilmente aplicáveis, pois podem envolver indicadores não mensuráveis
(MITCHELL, 1996). Diante do desafio de compor um método para a avaliação de
desempenho ambiental de Cooperação Internacional surgiu também em 1997 o Global
Reporting Initiative (GRI) que é uma organização sem fins lucrativos que promove a
sustentabilidade econômica, ambiental e social (GRI, 2013).
Quadro 2 – Algumas informações relevantes para compreender o desempenho
organizacional/ambiental
Aspectos

Indicadores de Desempenho Ambiental
£ EN1 Materiais usados por peso ou volume. £ EN2 Percentagem de materiais utilizados
Materiais
provenientes de reciclados.
EN3 Consumo de energia direta por fonte de energia primária. EN4 Consumo de energia
Energia
indireta discriminado por fonte primária. EN5 Energia economizada devido à conservação e
eficiência. [...]
EN8 Total de água retirada por fonte. EN9 Fontes hídricas significativamente afetas por retirada
Água
de agua. EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. [...]
EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro, ou adjacente
a elas, áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.
Biodiversi
EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços
dade
sobre a biodiversidade em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das
áreas protegidas. EN13 Habitats protegidos ou restaurados. [...]
Emissões,
EN16 Total de emissões diretas e de gases causadores de efeito estufa, emissões por peso.
Efluentes e EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa, emissões por
Resíduos.
peso. EN18 Iniciativas para reduzir gases de efeito estufa emissões e as reduções obtidas. [...]
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da
Produtos e
redução desses impactos. EN27 Percentagem recuperada de produtos vendidos e seus materiais
Serviços
de embalagem que são recuperados, por categoria.
Fonte: Adaptado de Sustainability Reporting Guidelines 2000-2011 GRI. Version 3.1

A construção dos indicadores da GRI e suas diretrizes estão disponíveis no documento
Sustainability Reporting Guidelines da GRI. As diretrizes da GRI agem como um veículo
promovendo educação e transparência, melhorando o diálogo entre a empresa e as partes
interessadas (VELEVA, 2003). Além das iniciativas apresentadas, existem outras abordagens
que tratam da mensuração do desempenho ambiental (STROBEL, 2005), dentre as principais:
AA1000; BS8800/DNV OHSMS/BSI 18001/SA8000; Fundos Ethica; Índice de
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Desenvolvimento Humano (IDH); Balanço Social; Painel da Sustentabilidade; Dashboard for
Sustainability; Pegada Ecológica (Ecological Footprint); Barômetro da Sustentabilidade
(Barometer of Sustainability) e Consultorias, como o Triple Bottom Line, inicialmente criada
por John Elkington.
O desempenho ambiental pode ser avaliado por meio da comparação de diferentes
indicadores com os critérios de desempenho ambiental estabelecidos pela administração
(ZOBEL et al., 2001). Os estudos em indicadores de medição de sustentabilidade para as
cidades têm recebido grande mobilização (HARDING, 2006; KOULOUMPIS et al., 2008;
BINDER et al., 2012) e o sistema de medição de desempenho ambiental tem sido objeto de
pesquisas, no entanto, existem diferentes concepções utilizando diferentes métodos e
conjuntos de indicadores num esforço para lidar com a sustentabilidade (SEARCY, 2012).
Este sistema é composto por indicadores previamente estabelecidos, que irão investigar a
inter-relação entre os objetivos e a sua forma de medição, de forma que ele possa ser
legitimado (KANJI et al., 2001).
O indicador consiste em um meio de consultar uma variedade de informações sobre
uma realidade de grupos com interesses em desempenho ambiental (MITCHELL, 1996). A
legislação brasileira muito tem contribuído no desempenho ambiental, embora o
desenvolvimento sustentável se diferencie do interesse dos diferentes atores sociais e
econômicos envolvidos no processo do desenvolvimento (AUGUSTO; BRANCO, 2003). O
crescimento dos municípios suscita ainda uma preocupação em alcançar um desempenho
ambiental equilibrado, através do controle de impacto de suas atividades, exigem da gestão
municipal políticas econômicas e outras medidas para promover a proteção ambiental
(DONAIRE, 1994; HOEFFEL et al., 2004; SOUZA et al., 2009).
A tarefa de garantir, simultaneamente, crescimento populacional e conservação
ambiental representa desafio para os gestores municipais. Contudo, muitas ações podem ser
adaptadas (benchmarking) ou aprimoradas. Porém, vale ressaltar que no caso da realização
desta ação, deva ser sempre levando em consideração as particularidades de cada município.
2.4 ESTUDOS CORRELATOS
Com o intuito de verificar a abordagem dada por outros países em relação aos
indicadores de sustentabilidade, expõe-se a seguir um breve apanhado de estudos existentes e
publicados nesta área, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Estudos correlatos
AUTOR
(ANO)
HOSSEINI;
KANEKO,
(2011)

KEIRSTEAD
(2009)

DESCRIÇÃO ESTUDO

PRINCIPAIS RESULTADOS

Avaliação dinâmica de sustentabilidade dos
países no nível macro. Análise de
componentes principais. Tentativa de
desenvolver indicadores de sustentabilidade
macro de países selecionados. Primeiro
passo, a sustentabilidade para 131 países
foram definidos e derivados para 2000-2007.
Explora o potencial de uma abordagem
alternativa valendo-se de uma busca
realizada na internet para recolher dados
qualitativos em 21 cidades do mundo sobre
os principais atributos das mesmas.

Conclui-se, por meio da análise fatorial que,
quando os pilares institucionais, ambientais e
econômicos
estão
fortemente
correlacionados,
o
desenvolvimento
econômico não pode apenas explicar a
deterioração ambiental.
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de sustentabilidade mais tradicionais e
comumente utilizados. A capacidade do
método em fornecer avaliações subjetivas de
curto prazo é promissora e poderia, portanto,
desempenhar um papel importante nos
exercícios de políticas participativas.
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PHILLIS et al.
(2011)

Propõem um modelo que utiliza a lógica de
fuzzy. Para a análise da sensibilidade o
modelo utiliza 75 indicadores para 128
países. Os países foram classificados de
acordo com seus índices de sustentabilidade,
seguidos pela análise de sensibilidade.
VAN ZEIJL- Estudo de caso. Investigaram a possibilidade
ROZEMA et de comparação entre avaliações regionais de
al. (2011)
sustentabilidade, onde os indicadores
variavam de região para região, mas o
método de fazer a avaliação era semelhante
e como resultado prático.
Fonte: Dados da pesquisa

Suíça e Suécia atingiram os dois primeiros
lugares. Em contrapartida, Mauritânia e
Sudão foram os últimos. Além disso,
observa-se que os tomadores de decisão
podem se concentrar sobre esses indicadores
para melhorar a sustentabilidade.
Aquelas fragilidades regionais específicas
que foram identificadas precisam de atenção
e recomenda-se que as áreas consideradas
como possíveis para a construção de alianças
entre
as
regiões
deveriam
ser
potencializadas.

De uma maneira geral, verifica-se que inúmeros pode ser os estudos gerados a partir do
uso de indicadores acerca da análise do desempenho ambiental, seja ele existente em um País,
Estado ou município.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A utilização da análise fatorial torna-se relevante, pois as informações dispostas
representam 99,33% do total de municípios do estado de SC (em 2013), faltando apenas dois
deles, que por não falta de alguma informação foram retirados da amostra, assim como, para
esse tipo de tratamento estatístico é relevante manter as informações de variáveis (ou
categorias) que representam alta correlação entre si. O propósito da análise fatorial é a
redução do número de variáveis pela construção de “fatores” - novas variáveis, com o mínimo
de perda de informações. Isto é, objetiva-se a eliminação da redundância, se existir, do grupo
original de variáveis.
O estudo parte de quatro dimensões e dezoito indicadores (critérios). A justificativa da
escolha de cada indicador e de cada dimensão está pautada nos estudos realizados por
Sepúlveda (2005), Costa et al. (2005), Martins e Cândido (2008) quando avaliaram a
sustentabilidade ambiental em contextos geográficos (municípios e territórios rurais), a partir
do uso de indicadores envolvendo várias dimensões/categorias, conforme detalhado no
Quadro 4. Para isso foi realizada uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa.
A população de pesquisa compreende os 295 municípios de Santa Catarina. Por sua
vez, a amostra compreende 293 municípios, os quais apresentavam dados disponíveis na data
da coleta. Os indicadores que compõem as dimensões foram coletados a partir de Publicações
Oficiais disponíveis, ano 2006, 2007 e 2010. Os dados foram obtidos mediante consulta aos
sítios eletrônicos. O Quadro 4 apresentam-se as 4 dimensões, os índices, a fonte e ano.
Para realizar o tratamento dos dados, empregou-se o software estatístico IBM®
SPSS® versão 21. O tratamento dos dados foi realizado utilizando a Análise Fatorial. A
análise fatorial é uma técnica de análise exploratória de dados que tem por objetivo identificar
e analisar um conjunto de variáveis inter-relacionadas que podem de alguma forma
representar as variáveis originais (MAROCO, 2003).
Optou-se pelo uso do método de análise de componentes principais com rotação
Varimax que permite a redução de variáveis ou a redução de fatores. Conforme menciona
Hair Jr. et al. (2005), buscou-se uma seleção de cargas fatoriais mais significativas,
escolhendo as que apresentaram valores acima de 0,500 (corte das cargas fatoriais) para que
os resultados não ficassem muito distribuídos. Também se escolheu eigen values (valores
próprios) acima de 1,0, ou seja, retêm-se apenas os fatores que apresentam valores próprios
maiores que 1, obedecendo ao critério de normalização de Kaiser.
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Quadro 4 – Índices da pesquisa
Dimensões
(D1) Social e
Demográfica

D2) Ambiental

(D3)
Pressão
sobre os Recursos
Hídricos
(D4) Econômica

Índices
Taxa de alfabetização (C1), População total (C2),
população residentes (C3), taxa de crescimento (C4),
IDH municipal (C5);
Abastecimento de água via rede geral (C6),
abastecimento de agua per capita (C7), abastecimento
poço ou nascente (C8), não tem instalação sanitária
(C9), lixo coletado (C10) e lixo queimado (C11);
Consumo médio per capita de água l/hab/dia (C12),
volume de água consumido 1000m3/ano (C13),

Fonte (ANO)
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE censo
demográfico (2010)
IBGE (2010)

PIB per capita (C14)
Despesa total com saúde por habitante (C15)

IBGE (2010)
Tribunal de Contas de Santa
Catarina (2006)
Ministério das Cidades (2007)

Receita
de
impostos
(C16),
transferência
intragovernamentais da União (C17), e transferência
intragovernamentais do Estado (C18).
Fonte: Dados da pesquisa

Ministério das Cidades (2006)

Por fim, realizou-se o teste de Alpha de Cronbach para verificar o grau de consistência
das informações, entretanto, como os dados foram coletados da realidade dos municípios,
portanto, o grau de consistência tem pouca relevância para essa amostra.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados das categorias e dimensões de sustentabilidade foram correlacionados, sendo
possível assim mapear o comportamento destas, conforme destacadas no Quadro 5. As
categorias com correlação significativa ao nível de 0,01 e superior a 90% são consideradas de
efeito confirmatório da essência da natureza das informações: População, Residência e
Receitas Transferências Intergovernamentais da União e do Estado, considerando dados da
população de 2010 e receitas de 2007.
Constata-se que as receitas de transferências da união tem 94,5% de relação com a
receita de transferência do estado. “Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é
repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” (TESOURO NACIONAL,
2013). Ou seja, essas variáveis possuem alta correlação por, naturalmente, estarem muito
relacionadas e o resultado de uma depender da outra.
A população e residência tem correlação total, pois se considerou na pesquisa que cada
residência teria uma média de 4 habitantes. Essas variáveis tem correlação de 88,6% com as
receita de impostos municipais, 96,5% com as transferências de receitas da união e 94,3% do
estado. Conforme aumenta a população aumentam as arrecadações e as transferências de
receitas. De acordo com o Tesouro Nacional (2013), o rateio ou divisão da receita proveniente
da arrecadação de impostos entre os entes federados representa “mecanismo fundamental para
amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócioeconômico entre Estados e Municípios”.
Assim, visualiza-se que essas variáveis que confirmam, portanto a essência dos dados
dos municípios e quando essas também são correlacionadas com outras e todas se relacionam
são encontradas análises importantes, como: O aumento da taxa de alfabetização representa
66,7% do aumento do IDH do município e o consumo em volume de água tem correlação
com o aumento da população (96,1%). Assim, conforme aumenta a população aumenta o
volume de água consumido. O consumo também é correlacionado com o abastecimento de
água (96,7%) (significância no nível 0,01). Essas informações são positivas, entretanto, a
correlação entre o consumo de água e o consumo médio per capita de água é de apenas 21,3%
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(significância no nível 0,01), ou seja, o consumo não aumenta igualmente para todos os
indivíduos da população.
Com relação ao lixo, constata-se que o IDH-Município diminui conforme aumenta o
lixo queimado, pois a correlação é negativa (-17% no nível 0,01). Os indicadores de lixo
queimado aumenta para aqueles que não tem instalação sanitária (24,2% no nível 0,01). Se o
lixo coletado aumenta, diminuem as despesas com saúde (-14,6% no nível 0,05) e as despesas
diminuem ainda mais quando o lixo é queimado (-25,9% no nível 0,01), pois o fato de o lixo
ser queimado pode ser considerado como o mais impactante ou direto para a saúde das
pessoas que estão localizadas em local que não há coleta de lixo ou que precisam queixá-lo.
Dessa forma, as despesas com saúde diminuem quando aumenta a quantidade de
pessoas com instalações sanitárias (-23,8% no nível 0,01). Em uma análise geral o aumento
das despesas com saúde estão relacionadas com a coleta de lixo, mas principalmente nos
locais onde o lixo é queimado.
Após análise de correlações, realizou-se a análise fatorial que teve como objetivo a
identificação da estrutura fatorial das respostas colhidas na amostra do estudo proposto. Após
a análise, foram obtidos 5 fatores, usando-se o critério de se considerar apenas aqueles com
autovalores maiores que 1,0 e cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,500.
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Quadro 5 – Correlações entre as variáveis
TxAlfab (C1)
Popul (C2)
Res (C3)
TxCrescPop (C4)
IDH-Mun (C5)
AbastÁgRede (C6)
AbastÁgPerc (C7)
AbastÁgPoNasc (C8)
SemInstSanit (C9)
LixColet (C10)
LixQueim (C11)
ConsMédPerCapÁgua
(C12)
Vol ÁguaCons (C13)
PIBperCap (C14)
DespSaúdeHabit (C15)
RecImposto2007 (C16)
RecTransfUnião2007
(C17)
RecTransfEstado2007
(C18)

Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson
Sig. (2 extr.)
Pearson

(C1)
1

(C2)
,084
,151
1

(C3)
,084
,151
1,000**
0,000
1

(C4)
,228**
,000
,179**
,002
,179**
,002
1

(C5)
,667**
,000
,050
,396
,050
,396
,131*
,024
1

(C6)
,079
,178
,997**
0,000
,997**
0,000
,173**
,003
,052
,379
1

(C7)
,102
,082
,410**
,000
,410**
,000
,263**
,000
,150*
,010
,421**
,000
1

(C8)
,081
,164
,997**
0,000
,997**
0,000
,173**
,003
,055
,351
1,000**
0,000
,419**
,000
1

(C9)
-,023
,695
,019
,749
,019
,749
,012
,841
-,018
,763
,014
,805
,012
,841
,014
,805
1

(C10)
,266**
,000
,003
,957
,003
,957
,042
,478
,289**
,000
,002
,976
,087
,137
,003
,959
,512**
,000
1

(C11)
-,108
,064
-,041
,480
-,041
,480
,016
,779
-,170**
,004
-,048
,414
-,041
,488
-,049
,406
,242**
,000
-,031
,594
1

(C12)
,179**
,002
,140*
,017
,140*
,017
,211**
,000
,112
,056
,135*
,021
,139*
,018
,137*
,019
,001
,981
-,056
,340
-,028
,629
1

(C13)
,065
,271
,961**
,000
,961**
,000
,162**
,005
,028
,631
,967**
,000
,363**
,000
,966**
,000
,011
,847
,010
,860
-,049
,399
,213**
,000
1

(C14)
,175**
,003
,274**
,000
,274**
,000
,218**
,000
,183**
,002
,267**
,000
,241**
,000
,266**
,000
,025
,675
,034
,565
-,037
,528
,284**
,000
,292**
,000
1

(C15)
-,179**
,002
-,023
,692
-,023
,692
-,145*
,013
-,108
,065
-,008
,891
,015
,795
-,011
,854
-,238**
,000
-,143*
,014
-,259**
,000
-,087
,137
,008
,885
,065
,267
1

(C16)
,054
,355
,886**
,000
,886**
,000
,147*
,012
,036
,543
,907**
,000
,314**
,000
,907**
,000
-,016
,788
-,013
,820
-,069
,241
,130*
,026
,910**
,000
,234**
,000
,052
,375
1

(C17)
,093
,114
,965**
,000
,965**
,000
,171**
,003
,049
,406
,957**
,000
,417**
,000
,957**
,000
,029
,615
,009
,885
-,017
,768
,155**
,008
,919**
,000
,324**
,000
-,029
,617
,813**
,000
1

Sig. (2 extr.)
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
Fonte: Dados da pesquisa
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(C18)
,082
,159
,943**
,000
,943**
,000
,167**
,004
,036
,540
,936**
,000
,376**
,000
,935**
,000
,022
,712
,022
,709
-,043
,461
,163**
,005
,931**
,000
,406**
,000
,005
,938
,815**
,000
,945**
,000
1
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Uma vez apresentados os fatores, faz-se necessário nomeá-los e em seguida tecer alguns
comentários no sentido de interpretá-los. O que se busca é caracterizar cada fator por uma propriedade
que possa representar a síntese de cada agrupamento estatístico. É importante ressaltar que essa
caracterização não representa uma consequência matemática, mas sim, uma interpretação segundo uma
visão geral do instrumento e dos conhecimentos relativos ao campo de saber que mesmo está inserido
ou se refere. Com efeito, é a parte mais difícil da análise, pois envolve o julgamento subjetivo do
avaliador da pesquisa.
Neste sentido, a seguir é apresentada uma relação dos fatores que puderam ser nomeados e
interpretados:
Fator 1: Aspectos relacionados às receitas intergovernamentais.
Fator 2: Aspectos relacionados ao desenvolvimento humano.
Fator 3: Aspectos relacionados à dimensão ambiental.
Fator 4: Aspectos relacionados ao saneamento básico.
Fator 5: Aspectos relacionados à saúde.
Quadro 6 – Matriz de componentes da análise fatorial
Matriz de componente rotativaa
Dimen
são
1
População
(D1)
,989
Residência
(D1)
,989
Abastecimento Água Rede
(D2)
,991
Volume de Água Consumido 2006
(D2)
,964
Abastecimento Água Poços Nascentes
(D2)
,991
Receitas Impostos 2007
(D4)
,910
Receitas Transferência Intergovernamental União
(D4)
,954
2007
Receitas Transferência Intergovernamental Estado
(D4)
,937
2007
IDH-Municipal
(D1)
Taxa Alfabetização
(D1)
Taxa de Crescimento População
(D1)
Consumo Médio Per Capita Água 2006 Litros/hab/dia (D3)
PIBperCap
(D4)
Sem Instalação Sanitária
(D2)
Lixo Coletado
(D2)
Lixo Queimado
(D2)
Despesa com Saúde por Habitante
(D4)
Somas rotativas de carregamento ao quadrado (%
42,58
variância)
Somas rotativas de carregamento ao quadrado (%
42,58
variância acumulado)
Alfa Crombach
Método de extração: Análise do Componente principal.
Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. a
a. Rotação convergida em 6 iterações.
Fonte: Dados da pesquisa
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Componente
3
4

5

,869
,872
,602
,691
,696
,852
,841

10,19

9,39

8,42

,706
,805
7,53

52,77

62,17

70,59

78,13

0,665
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Ao analisar os elementos que compõem o fator 1, que corresponde 42,58% da variância, ou
seja, 54,50% da variância total (78,13%). Trata-se dos aspectos relacionados às receitas. Ao interpretar
o fator, nota-se que os índices que compõem os indicadores são mais representativos na avaliação da
sustentabilidade, quanto maior o índice de receitas (receitas impostos, transferências
intergovernamental da União e do Estado), maior o número de população e residência,
consequentemente, requer mais investimentos em saneamento básico.
O fator 2 figura os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano (10,19% da variância), os
índices indicam que o fator mais relevante para a melhoria do município é à taxa de alfabetização. O
crescimento na taxa de alfabetização do município eleva o índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Conforme observado pelo PNUD, (2012) vale ressaltar que o IDH não abrange todos os aspectos de
desenvolvimento e não é uma representação da “felicidade” das pessoas, nem indica “o melhor lugar no
mundo para se viver”. Neste sentido, faz-se necessário os demais indicadores para compor a
abrangências das 4 dimensões necessária para a sustentabilidade do Estado por meio da
sustentabilidade individuais dos seus município. Portanto, conclui-se, quanto mais receitas e
transferências Intergovernamental, maior o investimento em educação e melhor o IDH do município.
Os aspectos relacionados à dimensão ambiental, no fator 3. Conforme Van Bellen (2004) a
sustentabilidade requer um padrão de vida dentro dos limites impostos pela natureza. A questão é o
quanto de capital natural é suficiente ou necessário para o desenvolvimento humano. Os dados da
pesquisa evidenciam que a equação crescimento populacional requer mais recursos naturais disponíveis
como água. Segundo a UNESCO, de 1900 a 2025, o total anual de consumo de água no mundo terá
aumentado quase dez vezes. Conclui-se que os municípios precisam desenvolver mecanismos a fim de
garantir os recursos hídricos para todos os atuais e futuros usuários.
Por fim os fatores 4 e 5, relacionados ao saneamento básico e saúde, nos mostram uma
variância de 20,43%, o que expressa a representatividade no conjunto das dimensões que compõem as
sustentabilidade. Fica claro a importância das políticas públicas no setor de saneamento dos
municípios, haja visto que as categorias com informações dos municípios sobre o lixo coletado e
ausência de instalações sanitárias estão em um componente que contêm informações que representam
uma relação direta, por isso, a ausência de instalação sanitária (85,2%) implica na não coleta do lixo
(84,1%). Embora o impasse das boas práticas no planejamento e gestão do lixo conforme publicação da
Abrelpe (2010), apontam que a produção do lixo no Brasil cresce num ritmo seis vezes mais do que o
crescimento populacional. Para tanto, conclui-se que uma avaliação das características técnicas e
econômicas relevantes desse setor demandam custos fixos elevados em capital altamente específico, a
ausência de investimentos em instalação sanitária acarreta em práticas como queimar o lixo. Concluise, que fator 5 está diretamente relacionado com o fator 4, ou seja, há uma relação direta nos custos
com saúde e lixo queimado e ausência instalação sanitária.
Quadro 7 – Comunalidades - método de extração: análise do componente principal
TxAlfab
Popul
Res
TxCrescPop
IDH-Mun
AbastÁgRede
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Inicial Extração
1,000
,799LixColet
1,000
,990LixQueim
1,000
,990ConsMédPerCapÁg2006 l/hab/dia
1,000
,453VolÁgCons2006
- 1000m³/ano
1,000
,785PIBperCap
1,000
,993DespSaúdeHabit

Inicial Extração
1,000
,815
1,000
,603
1,000
,508
1,000
,950
1,000
,592
1,000
,722
13
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AbastÁgPerc
AbastÁgPoNasc
SemInstSanit

1,000
1,000
1,000

,365RecImposto2007
,993RecTransfUnião2007
,816RecTransfEstado2007

1,000
1,000
1,000

,836
,935
,918

Fonte: Dados da pesquisa

No Quadro 7 apresenta-se a análise de comunalidade. A variável Abastecimento de Água
Percapita não entrou nos componentes, sendo que, na análise de comunalidade (Quadro 7) observou-se
a consistência e relevância das variáveis para o estudo, sendo que as variáveis com extração menor que
50% foram apenas a Taxa de Crescimento da População (0,453) e Abastecimento de Água Percapita
(0,365).
Portanto, as relações dos fatores na matriz de componente rotativa nos mostram que o processo
de sustentabilidade local é uma construção política que exige a transformação dos modelos de gestão
local, das concepções, dos comportamentos da sociedade e dos gestores públicos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste estudo concentra-se em identificar construtos a partir de informações sobre
sustentabilidade dos municípios de Santa Catarina. Com o intuito de atender o objetivo da análise
proposta foi utilizado o software estatístico SPSS, para a análise fatorial. Estende-se como relevante a
utilização da análise fatorial, em razão de que os dados coletados referem-se a 99,33% do total de
municípios do estado de SC em 2013.
Constata-se que as receitas de transferências da união tem alta relação com a receita de
transferência do estado e considerando-se o estudo percebe-se que a população e residências
apresentam correlação e essas variáveis tem alta correlação com as receitas de impostos e
transferências do estado e da União, uma vez que aumentando a população aumentam as arrecadações e
as transferências de receitas. Verifica-se na análise de correlações que essas variáveis confirmam a
essência dos dados dos municípios e quando são correlacionadas indicam achados importantes, como:
aumento da taxa de alfabetização, aumento do abastecimento de água pela rede, aumento da população
e da arrecadação.
Analisando os aspectos relacionas a receita percebe-se que os índices que compõem os
indicadores são mais representativos na avaliação da sustentabilidade, onde quanto maior o índice de
receitas, maior o número de população e residência, requerendo maiores investimentos em saneamento
básico. Sobre os aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, os índices indicam que o fator
mais relevante para a melhoria do município é à taxa de alfabetização, uma vez que crescimento na
taxa de alfabetização do município eleva o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entendendo-se
que quanto mais receitas e transferências Intergovernamentais, maior o investimento em educação e
melhor o IDH do município. Com relação aos aspectos relacionados à dimensão ambiental, os dados da
pesquisa mostram que a equação crescimento populacional requer mais recursos naturais disponíveis
como água. Nesse sentido os municípios precisam desenvolver mecanismos a fim de garantir os
recursos hídricos para todos os usuários.
Por fim os aspectos relacionados ao saneamento básico e saúde, mostram a importância das
políticas públicas nestes aspectos. No entanto, uma avaliação das características técnicas e econômicas
relevantes demandam custos fixos elevados em capital altamente específico. O Estudo indica que os
aspectos relacionados à saúde está diretamente relacionado aos de saneamento básico. Conclui-se que o
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processo de sustentabilidade local é uma construção política, a qual exige a transformação dos modelos
de gestão local, das concepções, dos comportamentos da sociedade e dos gestores públicos.
Dessa forma, não se pretende esgotar o assunto e sim apresentar como possibilidade de explorálo de modo mais aprofundado, envolvendo outros fatores preponderantes que pudessem interferir na
relação entre as variáveis.
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Resumo: Para conhecer melhor o consumidor e o processo de compra de produtos verdes, torna-se necessário não apenas
identificar o perfil do consumidor ambientalmente responsável, mas também desenvolver e aplicar mensurações relevantes
acerca do seu comportamento ecologicamente consciente. O objetivo desta pesquisa é analisar as relações e o possível gap
entre atitude, intenção e comportamento de compra de produtos verdes entre universitários brasileiros da área de gestão. O
estudo é de natureza quantitativa e é descritiva quanto aos seus objetivos. Trata-se de uma pesquisa de campo com a
utilização da técnica de Modelagem em Equações Estruturais. Os resultados confirmaram que existe uma relação positiva
entre atitude e intenção de compra de produtos verdes, assim como a há uma relação positiva entre intenção e
comportamento, apesar de menos expressiva. A influência da disponibilidade, preço e qualidade percebidos entre intenção e
comportamento de compra também foi comprovada. Apesar das diferenças de influência dos construtos, notou-se que o
preço percebido é uma variável preponderante durante a transição entre intenção e comportamento de compra de produtos
verdes. Espera-se contribuir para a geração de debates acerca da aquisição de produtos verdes, estimular o desenvolvimento
de novas pesquisas, além de auxiliar na elaboração de estratégias de Marketing baseadas no comportamento de seus
consumidores.
Palavras-chave: Consumo verde, Atitude, Intenção, Comportamento de compra.

Abstract: In order to learn more about consumer and the process of buying green products, it becomes necessary not only
to identify the profile of environmentally responsible consumer, but also to develop and apply relevant metrics about your
environmentally conscious behavior.. This research aims to analyze the relationships and the possible gap between attitude
and behavior intention to purchase green products among Brazilian university management area. The study is quantitative in
nature and is descriptive of your goals. This is a field study using the technique of Structural Equation Modeling. The
results confirmed the positive relationship between attitude and intention to buy green products, as well as the positive
relationship between intention and behavior, although less expressive. The influence of availability, perceived price and
quality between intention and purchase behavior was also confirmed. Despite differences in the influence of the constructs,
was noted that the price realized is a predominant variable during the transition between intention and purchase behavior of
green products. Expected to contribute to the generation of discussions about procurement of green products, stimulate the
development of new research, and assist in developing marketing strategies based on the behavior of their consumers.
Keywords: Green consumption, Attitude, Intention, Purchase behavior.
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1 INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento da economia na segunda metade do século XX, que acarretou um
aumento de até quatro vezes na produção de manufaturas entre 1950 e 1970 e um crescimento sem
precedentes na comercialização dos produtos manufaturados (HOBSBAWN, 1994; GOLDEMBERG;
VILLANUEVA, 2003), os modelos de interação do ser humano com o meio ambiente após a
Revolução Industrial eram demarcados essencialmente pela busca do lucro e ganhos socioeconômicos
(ALMEIDA JUNIOR, 1994). Tais fatos, conjugados aos hábitos de consumo das sociedades
contemporâneas e à constante manutenção do padrão de vida das pessoas, desencadearam uma série de
consequências ao meio ambiente, como a poluição, as queimadas do solo, a extinção da biodiversidade,
o aumento da produção de lixo, as mudanças climáticas e o desperdício de água e alimentos.
Décadas depois, devido à paulatina popularização e consolidação da preocupação
ambiental, conforme esclarece a Confederation of British Industry (CBI, 2007), tornou-se possível
identificar os três co-protagonistas responsáveis pela mudança de paradigmas relacionados ao meio
ambiente: o governo, com a incumbência de desenvolver um ambiente propício a mudanças e acordos
com demais países; os consumidores, que podem ser considerados propulsores com suporte nos seus
comportamentos de compra, e o setor empresarial, que tem o poder e dever de investir e fazer com que
as causas sustentáveis se tornem realidade.
Quanto a este último, Webster Jr. (1975) informa que estimular e servir aos interesses
públicos quanto às questões ambientais deve ser uma prioridade para as organizações. Além de
acarretar benefícios concretos para a comunidade, Ottman (1993) entende que o “esverdeamento” da
organização configura-se como um atributo de diferenciação diante do mercado competitivo
vivenciado diariamente pelas empresas. A utilização do conceito ambiental em estratégias
organizacionais como vantagem estratégica é bastante debatida no âmbito acadêmico
(GHAHREMANI, 1990; MAIMON, 1994; DONAIRE, 1996; MENON; MENON, 1997; POLONSKY;
ROSEMBERGER III, 1995). Essa vantagem deve-se, principalmente, em resposta ao surgimento do
perfil de consumidor que se importa, cada vez mais, com o amadurecimento de uma consciência
coletiva e do consumo cidadão (FRANZEN; MEYER, 2010).
Para conhecer melhor o consumidor e o processo de compra de produtos verdes, torna-se
necessário não apenas identificar o perfil do consumidor ambientalmente responsável, mas também
desenvolver e aplicar mensurações relevantes acerca do seu comportamento ecologicamente consciente
(WEBSTER JR, 1975).
O consumo de produtos verdes ainda firma os primeiros passos em muitos países
emergentes (DERKSEN; GARTRELL, 1993; ALI; KHAN; AHMED, 2011): à medida que as
sociedades atingem um estágio satisfatório de desenvolvimento e tornam-se mais influentes, os seus
membros, antes consternados com embates econômicos que visassem a sobrevivência, hoje estão mais
livres para buscar objetivos pós-materialistas, tais como a liberdade política e a proteção ambiental
(FRANZEN; MEYER, 2009). A conscientização das pessoas acerca da importância do meio ambiente
e da depleção de recursos naturais por parte do processo de produção e consumo configura, portanto,
uma constante cultural no ocidente (SEROA DA MOTTA, 2002). Trata-se, conforme Guimarães
(1992, p.38), da apropriação de “um novo paradigma de desenvolvimento que deve permitir uma
profunda revisão das práticas atuais de incorporação do patrimônio natural, através de novas formas de
organização social e de novos padrões de produção e consumo”.
Com base nesse novo paradigma e amparado pela Teoria da Ação Racional (AJZEN;
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FISHBEIN, 1980; FISHBEIN; AJZEN, 1975), Chan (2001) sugere o modelo que demonstra a relação
entre atitude, intenção e comportamento de compra de produtos verdes, representados por Green
Purchase Attitude (GPA), Green Purchase Intention (GPI) e Green Purchase Behavior (GPB)
respectivamente. A pesquisa, realizada em território chinês, buscou propor e verificar o modelo
empírico, além de analisar possíveis antecedentes ao processo de compra de produtos verdes. O seu
trabalho, depois de validado, foi replicado por Afonso (2010) em Portugal para estudar o perfil do
consumidor verde, por Reyes-Ricon (2010) para estudar os antecedentes do consumo verde no Brasil e
por Ali, Khan e Ahmed (2011) para verificar a influência de variáveis mediadoras no processo de
compra de produtos verdes no Paquistão.
O modelo e, principalmente, as escalas propostos por Chan (2001) ainda não foram
aplicados na realidade brasileira e, tampouco, entre estudantes da área de gestão. D’Souza, Taghian e
Khosla (2007) acrescentam ainda ao modelo de Chan, que será utilizado nesta pesquisa, Situational
Factors (SF) ou fatores situacionais compostos pela disponibilidade, qualidade e preço percebidos
enquanto influenciadores da intenção e comportamento de compra de produtos verdes. Ademais, de
acordo com estudo empírico empreendido por Leonidou e Leonidou (2011), noventa e cinco por cento
(95%) da literatura sobre marketing e gestão verde dos últimos 30 anos é proveniente de autores
estadunidenses (55,6%) e europeus (39,4%), denotando uma lacuna existente para a aplicação em
mercados emergentes.
É válido informar ainda que se sabe pouco acerca da visão de estudantes graduandos da
área de negócios (CORDANO et al., 2010), que esses jovens possuem valores que influenciarão a
gestão de futuros líderes e executivos no que concerne a preocupações e demandas ambientais
(MARQUES, 1998; ROCHA, 2004) e, ainda, que o nível de educação é uma importante variável a ser
relacionada com atitudes e comportamentos verdes (SCHWARTZ; MILLER, 1991; VAN LIERE;
DUNLAP, 1981; DIAMANTOPOULOS et al., 2003). Neste sentido, o objetivo do artigo é analisar as
relações e o possível gap entre atitude, intenção e comportamento de compra de produtos verdes de
universitários da área de gestão.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Atitude
Dentre os diversos conceitos-chave compartilhados pela área de conhecimento da
Psicologia e de Mercadologia no que concerne ao Comportamento do Consumidor, tais quais memória
e cognição, afeto e emoção, julgamento e tomada de decisão e dinâmica de grupo, destaca-se o estudo
das atitudes (AJZEN, 2008). Sua importância já era, desde cedo, ratificada por Aaker e Myers (1987, p.
160), quando argumentavam que “a atitude relativa a um produto ou marca é o pilar sobre o qual estão
firmados as vendas e os lucros de grandes corporações”. De maneira mais detalhada, as atitudes são
boas preditoras de comportamento, como, por exemplo, no caso de uma pessoa ser favorável a
determinada ideia ou partido político, tal fato pode determinar uma inclinação de voto em futuras
eleições; acarretam, ainda, funções específicas, por serem organizadoras e compiladoras de
informações que se tem acerca de determinado objeto; além de funcionarem também como base para
situações sociais, com o uso dessa compilação de informações como forma de justificar o
comportamento do sujeito (RODRIGUES, 1972).
As atitudes configuram-se como crenças e sentimentos acerca de um objeto que predispõe o
sujeito a se comportar de maneira consistente em relação a ele (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Para
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Solomon (2011), atitude é uma avaliação duradoura das pessoas sobre elas e acerca dos objetos e
ambientes que as cercam. Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003, p.100) complementam, quando dizem
que consiste em “uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva
pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos
relativos a este objeto”. Dentre os pioneiros no estudo de atitudes, é relevante, também, abordar a
definição de Thurstone (1976, p.158), para quem se trata da “[...] soma de inclinações e sentimentos,
preconceitos ou distorções, noções pré-concebidas, ideias, temores, ameaças e convicções de um
indivíduo acerca de qualquer assunto específico”.
As pessoas possuem tendências em responder positiva ou negativamente a determinado
estímulo ou objeto – podendo este ser uma ideia, alguém, um grupo ou uma situação. Desta forma, a
pessoa fica predisposta a pensar e raciocinar de determinada maneira, o que acarreta a possível previsão
de comportamento, seja relacionada ao consumo ou a qualquer aspecto da sua vida. Rodrigues (1976)
assevera que o conhecimento e a previsão das atitudes permitem que realizem inferências sobre o
comportamento. Em suma, percebe-se que determinada crença a respeito de um objeto conduz à
formação de uma atitude que, por sua vez, orienta a formação de uma série de intenções em relação ao
comportamento acerca do objeto (FISHBEIN; AJZEN, 1975; CHAN, 2001; PEREIRA; AYROSA,
2004). Sugere-se, desta forma, a seguinte hipótese:
H1 – GPA está positivamente relacionado ao GPI.
De acordo com Stern e Oskamp (1987), a mensuração das atitudes é também considerada
relevante por permitir prever ações e comportamentos ambientalmente responsáveis, além de fornecer
suporte às estratégias de Marketing das organizações.
Nota-se que o consumidor consciente tem atitudes diferenciadas que, de acordo com Dias
(2008), podem ser delineadas com origem na consciência, posicionamento e atividades ecológicas. A
primeira, relacionada à consciência, diz respeito às crenças e conhecimentos acerca da causa ecológica,
intimamente relacionados aos dados e informações recebidos e processados. O posicionamento
relaciona-se à dimensão afetiva acerca dos produtos verdes, enquanto a atividade traduz-se como o fato
de agir de modo ecologicamente correto.
As preocupações expressas pelas atitudes ambientais das pessoas influenciam
positivamente o comportamento em face do meio ambiente (KINNEAR, TAYLOR, 1973; GOSKEN;
ADAMAN; ZENGINOBUZ, 2002). Alwitt e Pitts (1996) exprimem que, no contexto ecológico, apesar
de as atitudes em prol do meio ambiente serem consideradas pelos profissionais da área mercadológica,
elas não desencadearão – necessariamente – no comportamento de compra do produto ecologicamente
correto.
2.2 Intenção de compra
Prever qual será o comportamento das pessoas, na qualidade de consumidoras, é uma das
melhores habilidades que uma organização pode possuir (BLACKWELL, MINIARD; ENGEL, 2005).
As intenções podem ser introduzidas, portanto, de acordo com Malhotra e McCort (2001), como o
plano consciente para alguém realizar um dado comportamento ou até um julgamento particular de
como será o comportamento futuro, relativo à aquisição, disposição e utilização de produtos e serviços
(BLACKWELL, MINIARD; ENGEL, 2005; MOWEN; MINOR, 2003). A intenção de realizar um
comportamento é, constantemente, confundida com o construto de atitude. Tal confusão pode ser
justificada no fato de que quanto mais forte uma atitude em relação a um objeto, maior será a intenção
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de realizar determinado comportamento referente a ele. Determinada por quatro elementos essenciais,
como comportamento, objetivo, situação e ocasião, a intenção só pode ser acurada se houver a mesma
medição para os demais componentes normativos e atitudinais (FISHBEIN; AJZEN, 1975).
Mensurações de intenção de compra têm sido frequentemente utilizadas para identificar
nichos e potencialidades para os produtos (WHITLAR, GEURTS, SWENSON, 1993), pois, segundo
Berkmam e Gilson (1978), quanto maior a intenção, maior é a probabilidade do comportamento de
compra se concretizar.
Ainda que não possamos garantir que os consumidores vão agir de acordo com suas intenções,
existem algumas coisas que podemos controlar ou pelo menos ter a consciência de que vão
influenciar a acurácia previsiva das intenções. A medida das intenções é importante. As intenções
medidas devem corresponder exatamente ao comportamento a ser previsto (BLACKWELL;
MINIARD; ENGEL, 2005, p. 295).

A intenção foi introduzida como componente mediador entre atitudes e comportamento,
isto é, as atitudes servem para nortear a intenção e esta, por sua vez, influenciar o comportamento –
agindo como uma espécie de índice que uma pessoa estaria disposta a tentar desempenhar em prol de
uma ação. Fishbein e Ajzen (1975), precursores em estudos sobre modelos de comportamento,
informam ainda que o preditor imediatamente mais relevante ao comportamento é a sua intenção:
apesar das possíveis diferenças que possam surgir entre intenção e comportamento, pesquisas empíricas
já apontaram que estas variáveis registram altos índices de correlação. Com base nisso, é proposta a
hipótese que segue:
H2 – GPI está positivamente relacionado ao GPB.
Um fator importante apontado por Fishben e Ajezen (1980) é que a correlação entre
intenção e comportamento pode ser consolidada à medida que existe um curto intervalo de tempo entre
a aferição e mensuração.
Deve-se salientar que todo o estudo acerca de intenções de comportamento não remete a
respostas exatas. Intenções, assim como atitudes, podem mudar. De qualquer forma, monitorar as
intenções de consumidores e possíveis clientes contribui de modo eficaz para a elaboração de
estratégias mercadológicas (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
2.3 Comportamento de compra
Os consumidores, à medida que se desenvolvem inúmeras preocupações como a
degradação ambiental e demais problemas, como a poluição e o aquecimento global, percebem que o
seu comportamento de compra pode causar um elevado impacto para o meio ambiente e para a
sociedade (WAHID; RAHBAR; SHYAN, 2011).
Jackson (2005) assume o argumento de que a escolha de comportamentos e estilos de vida
constitui um papel vital para o alcance de um desenvolvimento sustentável. Tal afirmação, de acordo
com o autor, é um dos pontos de concordância mais emergentes dos diversos debates realizados nas
últimas décadas. A preocupação do consumidor acerca de questões ambientais pode não ser traduzida
em comportamento ecologicamente correto; comportamento este que pode ser definido, de acordo com
Corral-Verdugo e Armendariz (2000, p.471), como “o conjunto de ações dirigidas, deliberadas e
efetivas que respondem a requerimentos sociais e individuais e que resultam na proteção do meio”. De
qualquer forma, portadores de fortes crenças de que seu comportamento irá acarretar em consequências
positivas para a causa tendem a se engajar mais em comportamentos que sirvam de apoio ao meio
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ambiente.
Com suporte na importância desempenhada pelo entendimento do comportamento do
consumidor, Fishbein e Ajzen (1975) e Cronin, Brady e Hult (2000) informam que a classe mais
comum de modelos é o comportamento-intenção (behavioral-intention ou BI), de modo a assumir que
o comportamento acerca de determinado objeto é aproximado pela intenção de realizar tal
comportamento (MALHOTRA; MCCORT, 2001).
De acordo com Mostafa (2006), o comportamento de compra de produtos verdes deve ser
definido como o consumo de produtos benevolentes ou benéficos para o meio ambiente, recicláveis
ou conserváveis, sensíveis e também responsáveis às preocupações ambientais. O autor também
diferencia os conceitos de atitude e comportamento. Enquanto atitude remete ao grau de adesão a
valores e opiniões acerca das empresas e dos consumidores relacionados a temáticas como
sustentabilidade e responsabilidade social, comportamento diz respeito à prática, no dia a dia, de ações
referentes ao consumo que produzem impactos na triangulação formada por meio ambiente, sociedade
e economia. É válido salientar que, em um panorama ideal de consumo consciente, o consumidor
desenvolve ambos os aspectos – atitude e comportamento: atitude, sem a prática do consumo, não vai a
lugar nenhum, enquanto apenas a ação ou comportamento, sem uma atitude consolidada, possui prazo
de validade ou cessa, caso haja algum tipo de interferência.
Sabe-se que, no contexto brasileiro, já se destacam trabalhos acadêmicos em relação ao
comportamento de compra de produtos verdes, como o de Marques (1998), que buscou entender quais
as atitudes entre estudantes de Administração acerca do meio ambiente e como estas influenciam no
seus comportamentos de consumo; o de Hill (1999) que, mediante estudo de caso, mapeou motivações,
dificuldades e benefícios de investimentos em produtos e serviços que contribuíssem para a
preservação ambiental e como estes esforços são percebidos pelo consumidor; o de Rocha e Marques
(2004), que realizou análise entre atitudes em prol do meio ambiente e o modo como estas se refletem
no comportamento das pessoas na qualidade de consumidores, de modo a descobrir que, na maior parte
das vezes, atitudes favoráveis a decisões de caráter ambiental não desencadeiam um respectivo
comportamento de compra, além do fato de que mulheres, de maior nível de renda e instrução, são mais
sensíveis aos apelos ambientais; o de Pereira e Ayrosa (2004), que investigou a influência do
argumento ecológico e o seu impacto nas atitudes referentes à marca, embalagem e intenção de
compra, concluindo que o apelo ecológico influencia positivamente apenas as atitudes em relação à
marca, sendo indiferente à embalagem e intenção de compra entre estudantes de graduação e pósgraduação do Rio de Janeiro.
Tem-se, também, o trabalho de Rocha (2009), que apresentou o resultado do trabalho sobre
atitudes e comportamentos de compra de consumidores de diferentes tipos de bens com características
ecológicas, havendo, ao fim, revelado o fato de que o valor atribuído aos produtos varia em função da
sua tipologia; o de Matos e Buhamra (2010), que avaliam os componentes (afetivo, cognitivo e
conativo) da atitude do consumidor em relação às características ecológicas nas embalagens e
concluem que, malgrado as avaliações positivas acerca das atitudes em relação aos invólucros de
mercadorias, isto não se reflete em um comportamento de compra compatível. Além destes, trabalhos
como o de Gonçalves-Dias e Moura (2007) buscaram discutir a possibilidade de outro tipo de consumo
mais sustentável, diferenciando as opções entre consumo verde e sustentável.
Um aspecto interessante demonstrado por Picket et al. (1993) é que profissionais da área de
Marketing e aqueles relacionados a políticas públicas devem atentar para a transferência de resultados
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entre um comportamento verde e outro. Desta forma, os autores ilustram, como exemplo, ao dizer que
o consumidor que costuma reciclar seus produtos não é, necessariamente, o consumidor que trabalha
mais para adquirir produtos ecologicamente corretos.
2.4 Fatores situacionais: disponibilidade, preço e qualidade percebidos
A despeito de altos níveis de atitude e intenção em prol do bem-estar ambiental terem sido
registrados, tais fatos não acarretam a mesma intensidade no comportamento pró ambiental
(DUNLAP, SCARCE, 1991; TARRANT, CORDELLE, 1997). A discrepância ou gap entre atitudes e
comportamentos ambientais advém do fato de as atitudes não conduzirem, necessariamente, a ações
ambientalmente concordantes (GOSKEN; ADAMAN; ZENGINOBUZ, 2002; LAROCHE et al.,
(1996).
Wild (1995), ao perguntar aos seus entrevistados os principais entraves à compra de
produtos verdes, descobriu que era: a) decorrente de problemas informacionais percebidos em entender
o diferencial verde do produto; b) em razão do conflito percebido entre a vantagem em ter-se um
produto verde e demais características do produto, como efetividade, conveniência de uso e preço; e c)
em virtude de restrições situacionais, como a pressão de tempo e a disponibilidade de produtos. Dois
anos depois, em pesquisa realizada por Wagner (1997), ratificou-se que, dentre as dificuldades
encontradas para a realização da compra de produtos verdes, tem-se a importância percebida de
algumas de suas características, tais como o preço, o desempenho e a conveniência, que tendem a afetar
a tomada de decisão de compra verde negativamente.
D’Souza, Taghian e Khosla (2007) classificaram, ainda, o preço e a qualidade percebidos
dos produtos em fatores situacionais (situational factors) que influenciam a tomada de decisão do
consumidor, ou seja, atributos dos produtos verdes que são considerados no comportamento de compra.
Bonini e Oppenheim (2008) apresentam cinco grandes barreiras a serem sanadas entre as
intenções e comportamentos dos consumidores quanto a produtos verdes. São elas: falta de crença nas
reivindicações verdes, falta de consciência acerca dos produtos verdes, percepção negativa em relação
à qualidade desses produtos, altos preços e baixa disponibilidade. Para sanar isso, deve-se,
respectivamente, buscar uma relação honesta entre organização e consumidor, educar os consumidores,
produzir produtos melhores, disponibilizar maior oferta de produtos e, ainda, trazer os produtos e
serviços verdes para o alcance da comunidade em geral.
Quanto à questão do preço percebido, Jackson (2005) apontou o equilíbrio entre custos e
benefícios como fator a ser considerado para o entendimento da discrepância entre atitude e ação.
Comportamentos de consumo ecologicamente corretos demandam mais esforços do consumidor, tais
quais: a aceitação de preços mais elevados e o desempenho ou qualidade inferior do produto. Essa
declaração é convergente com o pensamento de Herzog (2009) ao informar que, malgrado os apelos
ambientais cada vez mais frequentes, as pessoas ainda tendem a consumir seus produtos
preferencialmente em razão do seu preço e qualidade. À medida que os consumidores consideram
comum gastar suas economias para adquirir determinado produto, eles estão mais propensos a utilizar
novos produtos verdes – inclusive aqueles que custam mais. Eles também se sentem mais confiantes
para comprar um produto ou serviço quando entendem como isso pode ajudar o meio ambiente a médio
e longo prazo, com base em suas atividades de consumo (BONINI; OPPENHEIM, 2008).
Quanto à qualidade percebida, nota-se que os consumidores continuam valorizando mais a
performance, confiança e durabilidade do que um produto que baseie seu diferencial competitivo,
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simplesmente, no apelo emocional (CHURCHILL; PETER, 2003). Para transcender a qualidade como
barreira, deve-se buscar uma imagem de produto que supere a tradicional.
A disponibilidade de produtos verdes também está entre os principais fatores que podem
ocasionar o gap entre intenção e comportamento. De acordo com Dinato e Madruga (1999), os
consumidores costumam perceber que não existe uma oferta adequada de produtos ecologicamente
responsáveis no mercado e que faltam opções para que a pessoa escolha o que levar para casa. Ao
decidir comprar produtos ecologicamente corretos, os consumidores ainda encontram um obstáculo:
eles não conseguem encontrá-los. As empresas não podem vender seus produtos se os seus
consumidores não os encontram nas prateleiras. Trata-se de uma afirmação óbvia, mas muitos dos
produtos verdes do mercado não se encontram amplamente disponíveis e/ou distribuídos (BONINI;
OPPENHEIM, 2008). A discussão acima conduz à hipótese:
H3 – A relação entre GPI e GPB é influenciada pela disponibilidade, preço e qualidade
percebidos (SF).
Preço, qualidade e conveniência – entre outros diversos fatores – podem ser responsáveis
pelo fato de a preocupação e a intenção de comportamento ambiental não acarretarem o
comportamento de compra.
3 METODOLOGIA
O estudo, em decorrência do seu paradigma positivista, é de natureza essencialmente
quantitativa (COLLIS; HUSSEY, 2005). Tal abordagem foi escolhida, conforme sua nomenclatura, por
buscar a quantificação e análise estatística dos dados (RICHARDSON, 2008; DIEHL; TATIM, 2004).
Quanto aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva e configura-se, ademais,
como um estudo longitudinal porque possui uma amostra fixa de elementos da população entrevistada
duas vezes ao longo de determinado período (MALHOTRA, 2011). No caso da presente pesquisa,
foram aplicados dois questionários com um intervalo de um mês: o primeiro foi com elementos da
escala GPA (Green Purchase Attitude) e GPI (Green Purchase Intention), apurando as atitudes e
intenções dos consumidores e, posteriormente, o segundo com elementos da escala GPB (Green
Purchase Behavior) e das afirmações relativas a disponibilidade, preço e qualidade percebidos
(Situational Factors). Optou-se por esse intervalo de aplicação para observar se a atitude e intenção
iria, de fato, desencadear em um comportamento de compra, além de avaliar a influência dos fatores
situacionais no caso estudado.
Quanto aos meios, a pesquisa é categorizada como bibliográfica (dados secundários) e de
campo (dados primários). Bibliográfica, por ter sido baseada em material já desenvolvido, com sua
fundamentação teórico-metodológica pautada em livros, jornais, periódicos e anais de eventos para a
pesquisa dos assuntos relacionados à causa ambiental, à cultura, ao Marketing Verde, ao
comportamento do consumidor verde, às suas atitudes, intenções e comportamentos de compra.
Pesquisa de campo, pois, como ensina Godoy (1995), o fenômeno, para ser compreendido em sua
totalidade, deve ser analisado em seu contexto e em âmbito integrado, exigindo que o pesquisador vá a
campo para analisar o fenômeno estudado mediante a perspectiva das pessoas envolvidas. Houve,
portanto, a coleta de dados primários de estudantes brasileiros de gestão.
Quanto ao método de levantamento de dados, foi aplicado um questionário padronizado,
método comumente utilizado em pesquisas descritivas e que costuma garantir “a comparabilidade dos
dados, aumentar a velocidade e a precisão do registro e facilitar o processamento de dados”
(MALHOTRA, 2011, p. 290). O questionário de auto-aplicação foi formado por afirmações
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estruturadas, com um conjunto preestabelecido de respostas constituídas em escalas não comparativas
e “itemizadas” por meio de escala de Likert de 7 pontos. Hair Jr. et al. (2010) esclarecem que é um
formato baseado, geralmente, em descritores favoráveis e desfavoráveis e que é considerada uma escala
intervalar pela maioria dos pesquisadores. Ademais, a aplicação foi realizada presencialmente, em sala
de aula, nas duas ocasiões, devido ao índice de resposta ser maior do que se aplicado virtualmente,
além de facilitar o acesso aos respondentes para o preenchimento da segunda fase de respostas relativas
ao comportamento de compra e aos fatores situacionais.
A pesquisa foi aplicada com 220 universitários da área de gestão da Universidade Federal
do Ceará (sendo, destes, 208 válidos) acerca de produtos verdes em maio e junho de 2012. Foi
questionado, mais especificamente, acerca de produtos de conveniência, por estes serem facilmente
encontrados a baixos custos, possuírem alta frequência de compra e estarem subdivididos em situações
de necessidade, impulso e emergência (KOTLER; KARTSJAY; SETIAWAN, 2010). Tal escolha torna
mais provável o fato de o respondente ir às compras durante o mês intervalar da pesquisa de campo,
além de ser o tipo de produto eleito por Chan (2001), um dos trabalhos nos quais o estudo é sustentado.
Para a análise dos dados coletados, optou-se pela utilização da Modelagem em Equações
Estruturais (MEE) ou Structural Equation Modeling (SEM). Essa técnica corresponde a um conjunto
de procedimentos estatísticos que visa analisar as relações entre uma ou mais variáveis independentes e
uma ou mais variáveis dependentes. Isto é, de acordo com Pilati e Laros (2007, p. 206-207), trata-se de
“uma técnica de equações estruturais ou equações múltiplas, mas diferencia-se da análise de trajetórias
porque trabalha com variáveis latentes, ou seja, medidas não diretamente observadas, mas sim
derivadas de indicadores observáveis”, pressupondo a normalidade das variáveis. Além disso, é válido
ressaltar que para a mensuração do construto GPA (atitude) , GPI (intenção) e GPB (comportamento),
foram atribuídas seis variáveis observáveis. No caso do oonstruto SF (fatore situacionais), foram
relacionadas três variáveis.
Os procedimentos estatísticos referentes à análise multivariada dos dados foram realizados
mediante o uso dos softwares estatísticos Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 e
Analysis of Moment Structures (AMOS) 20.0.
4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
O perfil dos respondentes, revelado a partir dos dados sociodemográficos referentes à
amostras de alunos, indicou que a maioria é composta por homens (56,08%), entre 21 e 25 anos (78%),
solteiros (85,2%), que trabalha ou estagia meio período (66,7%), com renda individual entre 1 e 2
salários mínimos (41%) e renda familiar entre 6 e 10 salários mínimos (34%).
Em um primeiro momento, foi analisado, por meio da estatística univariada, o Alpha de
Cronbach de cada construto para avaliar a sua consistência interna. Hair et al. (2005) recomendam o
Alpha de Cronbach por este ser o índice mais prático e comum para a análise de consistência interna e
recomendam ainda um valor mínimo e aceitável de 0,70. GPA, GPI, GPB e SF apresentaram valores
maiores (respectivamente 0,74; 0,89; 0,92; e 0,72).
Posteriormente, com a delimitação dos construtos baseada na teoria empreendida, seguiu-se
para o desenvolvimento dos modelos de mensuração e estrutural. Por meio destes modelos, foram
estabelecidas as relações causais entre os construtos (variáveis latentes) e os seus respectivos
indicadores (variáveis de medida). O passo seguinte referiu-se à validação individual dos construtos e à
validação do modelo integrado.
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É válido ressaltar que, ao utilizar a Modelagem em Equações Estruturais, deve-se obter um
mínimo de 100 de respondentes ou respostas válidas, apesar de que o número total de segurança
deveria ser maior do que 200 (MARSH et al., 1998; HAIR et al., 2005). Dessa forma, observa-se que o
tamanho total da amostra, para a validação do modelo integrado, está de acordo com o número
solicitado pelos autores e que isso não seria um limitante para a atual pesquisa, visto que se tem, no
total, 208 casos. Além disso, foi utilizada a técnica de Máxima Verossimilhança (MLE) para estimação
dos coeficientes, na qual se requer que haja em torno de 100 a 200 casos e que não ultrapasse de 400 a
500, visto que, a partir dessa quantidade, as medidas de qualidade de ajuste podem ser prejudicadas
(HAIR JR et al., 2005; SCHUMACKER; LOMAX, 2004). Por meio dessa técnica, foram substituídos
os missing values ou valores faltantes pela média.
O teste de validação dos construtos individuais presentes no modelo foi realizado com um
total de 208 respondentes. Com a utilização da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), prosseguiu-se
com a análise e interpretação dos dados para o ajustamento, com o intuito de melhorar o modelo geral.
Dessa forma, calculou-se a carga fatorial padronizada, t-value e erro da relação de cada
construto com suas variáveis de medida. Os índices de confiabilidade composta e de variância extraída
foram utilizados para aferir a confiabilidade. Ademais, tem-se os valores de ajustamento referente ao
construto a partir dos índices expostos na metodologia, tais quais: RMSEA, GFI, TLI, AGFI, χ2/gl,
NFI, CFI e AIC.
Com a verificação da confiabilidade e validade dos construtos, pôde-se ter uma condição
mais refinada destes e, assim, seguir para a validação do modelo integrado.
Para melhor identificar os dados a serem analisados, apresentam-se, no Quadro 1, os
construtos utilizados na Modelagem em Equações Estruturais, assim como os respectivos códigos e
indicadores.
Quadro 1 – Nomes, códigos e indicadores dos construtos utilizados na AFC

Construto
(variável latente)
GPA

Código

Indicador (variável de medida)

AT1
AT2

Eu (1= não gosto; 7= gosto) da ideia de comprar produtos verdes
Comprar produtos verdes é uma (1= má; 7= boa) ideia
Eu tenho uma atitude (1= desfavorável; 7= favorável) em relação à
compra da versão verde de um produto
Quando eu sei dos possíveis danos que um produto pode causar ao
meio ambiente, eu tento limitar o seu uso (1= discordo totalmente;
7= concordo totalmente).
Eu me sinto triste/chateado quando penso nos danos que o
desperdício de produtos tem causado às plantas e animais (1=
discordo totalmente; 7= concordo totalmente).
Eu tento convencer meus amigos e família a evitarem produtos
prejudiciais ao meio ambiente (1= discordo totalmente; 7= concordo
totalmente).
Durante o próximo mês, eu considerarei comprar produtos por eles
serem menos poluentes
Durante o próximo mês, eu considerarei trocar de marca devido a
razões ecológicas

AT3
AT4

AT5

AT6
GPI

INT1
INT2
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INT3
INT4
INT5
INT6
GPB

BH1
BH2
BH3
BH4
BH5
BH6

SF

A
PP
PQ

Durante o próximo mês, eu planejo trocar para a versão verde de um
produto
Durante o próximo mês, eu considerarei comprar produtos com
embalagens recicláveis e/ou biodegradáveis
Durante o próximo mês, eu planejo comprar produtos recicláveis,
reutilizáveis ou em refil
Durante o próximo mês, eu considerarei comprar produtos com selo
verde (Certificação ISO, por exemplo)
Com que frequência comprou produtos verdes no último mês?
Quanto gastou em produtos verdes no último mês?
Quantos produtos verdes comprou no ultimo mês?
Frequência de compra de produtos com embalagens recicláveis ou
biodegradáveis
Frequência de compra de produtos recicláveis, reutilizáveis ou em
refil
Frequência de compra de produtos com selos verdes (Certificado
ISO, por exemplo)
Disponibilidade
Preço percebido
Qualidade percebida

Fonte: Dados da pesquisa.

Ademais, é necessário alertar que, para os construtos GPA, GPI e GPB, foram incluídas
covariâncias entre os erros do mesmo construto, visto que foram sugeridos pelo AMOS após a AFC e
que tal modificação resultou nos melhores índices. Sabe-se que, qualquer alteração nos construtos e no
modelo deve ser amparada pela teoria subjacente a eles. No caso, Hair et al. (2005) informam que é
possível que variáveis de medida (VM) de um mesmo construto compartilhem de covariâncias entre os
erros das variáveis. Ademais, os três construtos apresentavam consistente relação teórica entre si, o que
também justifica as covariâncias indicadas pelo AMOS.
Após a validação e estimação dos construtos no plano individual, seguiu-se para a
validação do modelo integrado, com amparo na técnica de Modelagem em Equações Estruturais,
proposto por este estudo. Nesta subseção, apresentam-se os testes de validade discriminante e
multicolinearidade para validar o modelo de mensuração e, para o modelo estrutural, utilizam-se as
medidas de ajustamento entre as variáveis e o teste de hipóteses.
O modelo integrado é composto por um total de 25 variáveis, das quais quatro variáveis são
latentes (VL) e 21 são variáveis de medida (VM) ou indicadores. Todas as variáveis presentes no
modelo podem ser observadas na figura 1, que mostra, simultaneamente, o modelo de mensuração
(relações entre os construtos e seus indicadores) e o modelo estrutural (relações entre os construtos)
com base na teoria e com a incorporação das covariâncias entre os erros de algumas variáveis de
medida (VM):
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Figura 1 – Modelo estrutural e de mensuração proposto

Fonte: Dados da pesquisa com base no output gráfico gerado pelo software AMOS 20.0.

No caso da validade discriminante deste estudo, todas as variâncias extraídas mostraram
valores maiores do que as variâncias compartilhadas, concluindo que cada construto possui uma escala
que “é suficientemente diferente de outros conceitos semelhantes para ser distinta” (HAIR et al., 2005,
p.112).
A multicolinearidade, que deve ser rejeitada, isto é, possuir todos os valores de
intercorrelações abaixo de 0,85, de acordo com Kline (1998), ou até 0,90 (TABACHNIK; FIDEL,
2001), está representada na tabela 1:
Tabela 1 - Inter-correlações entre os construtos do modelo

GPA
GPI
SF
XV ENGEMA 2013

GPA
1,000
0,830
0,580

GPI

SF

1,000
0,604

1,000

GPB
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GPB

0,408

0,532

0,780

1,000

Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se que a intercorrelação mais alta está é observada na relação entre GPA (Atitude) e
GPI (Intenção), com o valor 0,830, o que indica, apesar de próximo ao limite, que não existe
multicolinearidade entre os construtos do modelo.
Após a validação do modelo de mensuração, destaca-se a necessidade de verificar o modelo
estrutural. Dessa forma, realiza-se o teste de medidas de ajustamento do modelo integrado, seguido do
teste de hipóteses.
Para análise e validação do modelo estrutural, estimaram-se os valores referentes aos
índices RMSEA, GFI, TLI, AGFI, χ2/gl, NFI, TLI e AIC, conforme exibidos na tabela 2:
Tabela 2 – Medidas de ajustamento do modelo integrado
Modelo
RMSEA
GFI
TLI
AGFI
Integrado
< 0,08
> 0,80
> 0,90
> 0,80
0,042
0,87
0,93
0,82
Fonte: Dados da pesquisa.

χ2/gl
<5
1,815

NFI
> 0,90
0,84

TLI
> 0,90
0,92

AIC
> 0,80
1530,342

Nota-se que quase todos os índices estão com valores satisfatórios para o modelo e que este
foi considerado ajustado com apoio nas validações realizadas em seus modelos de mensuração (análise
discriminante e multicolinearidade) e estrutural (teste de medidas de ajustamento). Seguiu, portanto,
para o teste de hipóteses.
Os modelos representados por MEE, de modo geral, significam uma série de relações
hipotéticas de causa e efeito que, quando determinadas e interpretadas, permitem a confirmação ou não
de hipóteses, com base em dados estatísticos.
Kline (1998) esclarece que as hipóteses são confirmadas caso o parâmetro estimado para
cada caminho do modelo estrutural seja significativo, isto é, com o t-value >1,96 para p<0,05 e >2,33
para p<0,01. A tabela 3 define, portanto, os parâmetros estimados do modelo estrutural e o teste de
hipóteses.
Tabela 3 - Parâmetros Estimados do Modelo Integrado e Teste das Hipóteses
Carga fatorial
Co-variância
Relação
Hipótese
padronizada
(t-value)
GPA GPI
0,721 (4,842)***
H1
GPI GPB
0,243 (3,258)**
H2
GPI SF
0,697 (6,101)***
H3
SF GPB
0,622 (4,390)***
e1 – e2
0,494 (3,392)***
e2 – e3
e10 – e11
e16 – e17
Fonte: Dados da pesquisa.
***p<0,001 **p<0,05

0,154 (2,389)***
0,692 (5,678)***
0,812 (6,248)***

-

Resultado
Aceita
Aceita
Aceita
-

A hipótese 1, que pressupôs que a relação entre atitude de compra de produtos verdes
(GPA) está positivamente relacionada à intenção de compra desses produtos (GPI), foi confirmada. Tal
resultado é amparado pela Teoria da Ação Racional (TAR), ao afirmar que, quanto mais favorável for a
atitude em relação ao objeto, maior será, também, a sua intenção comportamental (AJZEN; FISHBEIN,
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1980; FISHBEIN; AJZEN, 1975). De acordo com Laroche, Bergeron e Barbaro-Forleo (2001), as
atitudes são as preditoras mais importantes quanto à disposição de pagar mais por produtos verdes.
A satisfatoriedade dos índices, além da carga fatorial significativa entre os construtos e seus
indicadores, consolida a forte relação (0,721) encontrada no caminho GPA GPI, o que é novamente
ratificado por Laroche, Bergeron e Barbaro-Forleo (2001) ao afirmarem que, quanto maior o
conhecimento acerca de questões ambientais, maior será a atitude/propensão à compra de produtos
verdes.
A hipótese 2, que afirma haver uma relação positiva entre a intenção de compra de produtos
verdes (GPI) e a efetivação desse comportamento de compra (GPB), isto é, GPI GPB positiva,
também foi confirmada. Apesar do índice inferior (0,243), se comparado aos demais caminhos, pode-se
afirmar que trata-se de uma relação positiva e significativa. Este resultado está de acordo com Ajzen e
Madden (1986), quando revelam que o imediato antecedente de qualquer comportamento é a intenção
de realizá-lo: quanto maior a intenção da pessoa, mais se espera que ela tente, e, portanto, maior será a
probabilidade do comportamento ser realizado. Apesar das possíveis diferenças encontradas, pesquisas
empíricas apontam que as variáveis intenção e comportamento demonstram altos níveis de correlação.
As intenções dos consumidores contribuem, portanto, sobremaneira, para a elaboração de estratégias de
mercado, pois elas tendem a atuar como uma previsão do comportamento (BLACKWELL; MINIARD;
ENGEL, 2005).
A hipótese 3, referente à afirmação de que “o gap existente entre GPI e GPB é
influenciado pela disponibilidade, preço e qualidade percebidos”, isto é, que a variável SF – como
moderadora da relação entre GPIGPB – influencia esse caminho de forma significativa, também foi
confirmada. Enquanto GPI SF possui uma carga explicativa de 0,697, SFGPB demonstra possuir
carga equivalente de 0,622, o que assevera a influência da disponibilidade, preço e qualidade
percebidos nessa relação entre intenção e comportamento. A existência desse gap pode ainda ser
considerada como justificativa para o baixo índice (ainda que positivo) da relação GPIGPB (0,243)
visto que, quando a variável moderadora SF é retirada do modelo, a relação entre intenção e
comportamento aumenta para 0,670, de forma positiva e significativa. Tal procedimento é amparado
por Shrout e Bolger (2002), quando explicam que o efeito de uma variável (no caso, o GPI) em outra
variável (como GPB) enfraquece no momento no qual é adicionada a variável moderadora, de modo a
não controlar-se GPI e GPB.
Ajzen e Madden (1986) demonstraram que vários fatores podem interferir no
comportamento pretendido, sejam eles internos (como habilidades, conhecimento e planejamento) ou
externos (tempo, oportunidade e dependência de terceiros). Na verdade, os autores garantem que não se
pode ter certeza de que as pessoas possuem os recursos necessários ou a oportunidade apropriada para a
concretização do comportamento, até que ele seja realmente efetivado. Motta e Rossi (2003) são
enfáticos, acentuando que, dentre os motivos mais evidentes para que a atitude não se transforme em
comportamento de compra, tem-se a falta de informação e oferta para tal. Ademais, a qualidade
percebida do produto está intimamente relacionada à satisfação do consumidor, o que a torna um
importante fator no momento da decisão de compra. Assinala-se, portanto, na literatura acerca dos
estímulos e influenciadores no comportamento e compra, características tais quais qualidade, preço e
disponibilidade como importantes fatores na relação entre a intenção e a efetivação da compra
(HOWARD; SHETH, 1969; BLACKWELL; MINIARD; ENGELL, 2005).
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Na fase acerca da validação do construto, tornaram-se notórias as intensas relações
estabelecidas entre a variável latente e suas respectivas variáveis de medida, sendo a SF PP (preço
percebido) a mais forte entre elas. O bom ajustamento do construto, assim como sua
unidimensionalidade e confiabilidade composta, também auxiliaram na consolidação da variável como
moderadora da intenção e compra de produtos verdes da amostra geral.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão sobre atitude, intenção e comportamento de compra de produtos verdes
tende a gerar debates e discussões acerca das vantagens (e desvantagens) na adoção de produtos verdes,
assim como dos papéis das organizações na disponibilização destes. Ao entender a importância de um
planeta mais justo e equilibrado, torna-se essencial, por parte do cidadão e consumidor, manter-se
informado mediante a busca de informações alheias a vieses para que possa eleger o que e porquê
consumir. Dessa forma, espera-se que o leitor encontre, aqui, um arcabouço teórico e empírico que
possa auxiliá-lo nessa formação.
Ademais, o estudo é relevante para gestores que irão elaborar sistemas de gestão ambiental
corporativo em grandes e pequenas empresas, assim como para profissionais da área de Marketing que
buscam desenvolver estratégias com base no comportamento de seus consumidores (BRANZEI et al.,
2001). De forma a integrar implicações acadêmicas e empresariais, propõe-se uma mudança gradual na
educação, com suporte na técnica de currículos gerenciais, o que poderá corresponder às novas
necessidades do mercado de trabalho e, consequentemente, as exigências para especialistas estarão
satisfeitas com os administradores necessários enquanto principal fator de mudança para a formulação
de novas políticas e gestão.
Espera-se, por fim, que ao final deste estudo tenha-se estimulado o surgimento de pesquisas
inovadoras que permitam analisar as complexidades presentes no comportamento de consumo verde,
assim como ampliar e consolidar a discussão da sustentabilidade na área do Marketing, seja em meio
acadêmico ou empresarial. Ao estudar construtos como atitude, intenção, comportamento de compra,
cultura, disponibilidade, preço e qualidade percebidos, esperou-se contribuir com o atual conhecimento
acerca dessas variáveis, de modo a fornecer base bibliográfica e conceitual para demais trabalhos sobre
o tema.
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Resumo: O comportamento ambiental, como campo de investigação, está em ebulição: vários autores têm pesquisado sobre
o tema e, devido ao pouco tempo em que o mesmo é discutido, as principais teorias ainda estão sendo desenvolvidas. Dentro
dos vários caminhos de investigação percorridos neste campo, a segmentação ambiental é considerada por vários autores
como uma ferramenta muito interessante para se conhecer melhor os consumidores. Porém, analisando diversos modelos de
segmentação existentes, notou-se que a grande maioria deles segmentam os indivíduos considerando sua consciência ou as
ações ambientais que os mesmos executam, não analisando aspectos influenciadores do comportamento. Portanto, o
propósito deste estudo é contribuir para este campo de investigação através da proposição de um modelo de segmentação
que considera fatores influenciadores (no caso, 9 motivadores e 10 barreiras) para o comportamento ambiental como drivers
principais de análise. Para tal, foi realizada uma pesquisa na Internet, através da divulgação da pesquisa em grupos de
interesse no Facebook, com 1.009 estudantes universitários brasileiros, cujos dados foram analisados quantitativamente,
através de análise fatorial exploratória e análise de clusters. Foram identificados, ao todo, sete segmentos de consumidores:
“céticos”, “consumistas acima de tudo”, “alienados sem disponibilidade”, “totalmente desengajados”, “irresponsáveis”,
“consumidores pró-ambientais”, e “verdes apenas na teoria”.
Palavras-chave: Segmentação ambiental. Comportamento pró-ambiental. Comportamento do consumidor. Comportamento
pró-ambiental do consumidor.

Abstract: The environmental behavior, as a field of research, is boiling: several authors have researched on the topic, and
given the short time in which it has been discussed, the main theories are still being developed. Within the various paths of
research covered in this field, the environmental segmentation is considered by many authors as a very interesting tool to
better understand consumers. However, analyzing various existing segmentation models, it was noted that the vast majority
of them segment individuals considering their conscience or their environmental actions, but do not analyze aspects that
influence their behavior. Therefore, the purpose of this study is to contribute to this field of research by proposing a
segmentation model that considers influencing factors (in this case 9 motivators and 10 barriers) for environmental
performance as main drivers of analysis. To this end, a survey was conducted on the Internet, through the dissemination of a
research on interest groups of Facebook with 1,009 Brazilian university students, whose data were analyzed quantitatively,
through exploratory factor analysis and cluster analysis. Seven consumer segments were identified: “skeptical”,
“consumerist above all”, “alienated without availability”, “totally disengaged”, “irresponsible”, “pro-environmental
consumer” and “green only in theory”.
Key-words: Environmental Segmentation. Pro-environmental behavior. Consumer behavior. Pro-environmental consumer
behavior.
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1

INTRODUÇÃO
A ideia de consumo sustentável tem recebido bastante atenção ultimamente. Toda a comunidade
científica, bem como ONGs e outros especialistas na área ambiental, têm argumentado de forma
convincente que nosso atual nível de consumo de recursos naturais é insustentável, que precisamos
fazer alguma coisa a respeito (BANBURY; STINEROCK; SUBRAHMANYAN, 2011; EVANS,
2011).
Para atingir essa meta e construir um novo modelo de sociedade, no tocante à sustentabilidade,
a adoção de uma postura ambientalmente responsável por parte dos consumidores é muito importante.
Neste novo modelo social, a sustentabilidade é moldada por meio de mudanças na consciência, que
resulta em mudanças no comportamento do consumidor (JANSSON; MARELL; NORDLUND, 2010).
Estudos mostram que os consumidores, inclusive os brasileiros, estão se preocupando mais com
o aspecto ambiental na momento de consumo, ao escolher determinado produto ou empresa (AKATU;
ETHOS, 2010; GREEN BRANDS, 2009). Porém, saber se os consumidores pretendem adotar um
comportamento mais ambientalmente responsável não é suficiente. Afinal de contas, um determinado
consumidor pode ter um comportamento pró-ambiental com relação a algumas ações (como a
reciclagem) e não quanto a outras (como o consumo desenfreado, por exemplo). E mais interessante do
que saber quais ações ambientais os consumidores praticam, é identificar os principais influenciadores
(motivadores e barreiras, por exemplo) para tais ações, o que permite fazer intervenções de mudança de
comportamento, posteriormente, de uma forma mais eficiente.
Portanto, este trabalho sugere o desenvolvimento de tipologias como uma forma de se
compreender melhor o mercado, através das características específicas de cada um de seus segmentos.
Vale ressaltar que, a partir de uma lacuna identificada na análise do referencial teórico, este artigo
enfatiza os motivadores e barreiras que fazem com o que os consumidores adotem, ou não,
comportamentos ambientais, ao invés de focar em quais ações pró-ambientais os mesmos realizam (que
é observado na grande maioria dos estudos sobre segmentação ambiental).
Em termos de estrutura, este artigo está divido em cinco seções A primeira seção, Revisão
teórica, analisa os principais estudos realizados dentro do campo de investigação, como foco no
Comportamento pró-ambiental do consumidor e Segmentações ambientais. Logo após, a Metodologia
de pesquisa é descrita, tendo a Análise e a Discussão dos Resultados como próxima seção. As
Conclusões do estudo vêm logo em seguida, e as Referências utilizadas encerram o trabalho.
2

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico deste artigo contempla assuntos importantes para que se possa
compreender melhor o tema estudado, bem como se possa desenvolver uma linha de raciocínio lógica
para a determinação da metodologia e análise empírica, detalhadas posteriormente. Portanto, esta seção
discutirá dois temas: Comportamento ambiental do consumidor e Segmentação ambiental.
2.1

Comportamento pró-ambiental do consumidor
De acordo com Rahbar e Wahid (2011), as primeiras pesquisas sobre o comportamento próambiental do consumidor foram desenvolvidas na década de 1970 e investigaram temas específicos
com relação ao consumo ambientalmente responsável.
Nas últimas décadas, quando o meio ambiente se tornou um tema mais importante dentro da
academia e do mercado como um todo, alguns consumidores começaram a procurar alternativas mais
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ambientais, em vez de realizar suas compras de forma desenfreada, como muitos faziam antes. E
evidências dessas mudanças no comportamento de compra podem ser encontradas em diversos artigos
(AKEHURST; AFONSO; GONÇALVES, 2012). Percebe-se que os autores estão encontrando que
consumidores estão cada vez mais ambientalmente conscientes e preocupados com a origem,
fabricação e descarte de produtos no mercado (CARRINGTON; NEVILLE; WHITWELL, 2010).
Porém, observa-se que a evidência empírica sugere que, enquanto um número crescente de
consumidores tem absorvido e são motivados pelos valores do consumo ambientalmente responsável,
uma mudança no comportamento de consumo é muito menos aparente (CARRINGTON; NEVILLE;
WHITWELL, 2010; GOMES; GORNI; DREHER, 2011). Ou seja, apesar da conscientização sobre o
assunto ter aumentado positivamente, o mesmo aumento não se percebe no comportamento.
É importante enfatizar que, apesar do comportamento pró-ambiental de consumo ser um tema
que tem gerado bastante interesse da academia, ainda é uma teoria em construção. Afinal, o
desenvolvimento da teoria está em seus estágios iniciais, e um quadro teórico estabelecido e
amplamente aceito ainda está a ser desenvolvido (CARRINGTON; NEVILLE; WHITWELL, 2010;
HUME, 2010).
De acordo com Carrington, Neville e Whitwell (2010), os modelos mais frequentemente
aplicados e modificados para entender o processo decisório da consciência ambiental, são as
referências teóricas da “Ação Racional” (BAMBERG; SCHIMIDT, 2003) do “Comportamento
Planejado” (AJZEN, 2001; BAMBERG; SCHIMIDT, 2003) e do “Valores, Crenças e Normas”
(KAISER; HÜBNER; BOGNER, 2005; TURAGA; HOWARTH; BORSUK, 2010).
Já Gilg, Barr e Ford (2005) citam que os pesquisadores identificam três conjuntos de variáveis
que possuem influência sobre o comportamento, bem como na classificação, do consumidor verde:
valores socioambientais (DUNLAP et al., 2000; ROBERTS, 1996; STEEL 1996; STERN; DIETZ;
GUAGNANO, 1995; THOGERSEN; ÖLANDER, 2002), variáveis sociodemográficas (já citadas
anteriormente) e fatores psicológicos.
Gilg, Barr e Ford (2005) ressaltam que as influências psicológicas, bastante utilizadas nos
modelos mais testados atualmente, podem ser classificadas nos seguintes grupos: eficácia percebida
pelo consumidor (PAPAOIKONOMOU; RYAN; GINIEIS, 2010; ROBERTS, 1996); auto-eficácia,
relativo à própria capacidade de tomar parte e consumir de forma ambiental (SCHWEPKER;
CORNWELL, 1991; SPARKS; SHEPHERD, 1992); responsabilidade social (MAINERIE et al., 1997;
SCHWEPKER; CORNWELL, 1991); e interação dos efeitos de preço, qualidade e fidelidade à marca
(MAINERIE et al., 1997).
Pode-se dizer que os desafios para a mitigação e adaptação com relação às mudanças climáticas
requerem diferentes formas de viver e de consumir, que a maioria das pessoas ainda não adota ou
pratica (EVANS, 2011). E um número grande de acadêmicos e observadores acredita que a consciência
ambiental crescente em consumidores de todo o mundo podem ter um impacto profundo sobre a forma
como as organizações comercializam os seus produtos e serviços (AUGER et al., 2010). Portanto, é
muito importante conhecer mais profundamente os consumidores, principalmente com relação ao
comportamento pró-ambiental dos mesmos.
Alguns autores tem buscado investigar isso através da formação de segmentos de consumidores.
Baseado nesses estudos, acredita-se que a segmentação é um excelente instrumento para se conhecer
melhor os consumidores, visto que cada segmento possui características bem parecidas, o que facilita a
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generalização para o segmento. Portanto, analisar cada grupo separadamente traz novas contribuições a
esse campo de investigação.
2.2

Segmentação ambiental
A segmentação de mercado foi criada na década de 1960, pelo cientista social Daniel
Yankelovich (MAKOWER, 2009). Ainda de acordo com Makower (2009), Yankelovich apresentou,
em 1964, a ideia de que as empresas poderiam determinar quais produtos desenvolver e qual a melhor
forma de comercializá-los através da classificação de consumidores baseado em diferentes critérios,
principalmente fatores demográficos.
Nie e Zepeda (2011) concordam com Yankelovich quando citam que segmentar consumidores é
bastante útil para melhor entender as motivações e atitudes de um grupo específico de consumidores.
Ainda segundo Nie e Zepeda (2011), compreender cada segmento separadamente é bem mais
interessante do que analisar o perfil do “consumidor médio”. A verdade é que podem existir tantas
nuances de perfis de consumidores, que considerar como realidade apenas a média provavelmente vai
fazer com que o pesquisador perca informações importantes na análise (BHATNAGAR; GHOSE,
2004; MUTHITACHAROEN; GILLENSON; SUWAN, 2006; DÍEZ et al., 2008; CHRYSOCHOU et
al., 2010; GOYAT, 2011).
Vicente e Reis (2007) ressaltam que segmentar os consumidores permite diferentes sentimentos
em relação ao comportamento pró-ambiental a ser identificado, o que pode ser usado para apoiar a
definição de planos de marketing e comunicação para incentivar a esse comportamento, visto que, se os
cidadãos se sentem de forma diferente com relação à reciclagem, por exemplo, deve ser adotada uma
abordagem distinta de direcionamento para cada um dos segmentos.
Nie e Zepeda (2011) citam que segmentar e conhecer a fundo cada segmento de consumidores,
com relação a seus comportamentos pró-ambientais pode trazer mais informações do que apenas
identificá-los como menos ou mais ambientalmente amigáveis.
Segundo Makower (2009), a segmentação de mercado foi utilizada pelo “setor verde” em 1990,
quando a Roper Starch desenvolveu o Indicador Verde, que era uma segmentação ambiental (possuía
cinco segmentos) do mercado americano, que possuía as seguintes tipologias: Verdes Leais; Verdes
Papel-Moeda; Iniciantes;
Céticos; e Marrons (Apáticos, a partir de 2005). Essa iniciativa foi muito
importante para se compreender melhor o comportamento dos consumidores americanos com relação
ao seu comportamento ambientalmente amigável.
Mais especificamente sobre o comportamento do consumidor, alguns autores também buscaram
desenvolver segmentações ambientais, como Do Paço e Raposo (2010), Awad (2011), Vicente e Reis
(2007), Gonçalves-Dias et al. (2009), Freitas et al. (2010) e Rodrigues et al. (2011), por exemplo, como
se pode obervar no Quadro 1.
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Autor(es)
Do Paço e Raposo (2010)
Awad (2011)
Vicente e Reis (2007)
Gonçalves-Dias et al. (2009)
Freitas et al. (2010)
Rodrigues et al. (2011)

Segmentos encontrados
Não-Comprometidos; Verdes Ativistas; e Indefinidos.
Verdes; Ambíguos; Não-Dedicados; e Exploradores.
Contraditórios; Participantes Entusiasmados; e Pessimistas Não-Participantes.
Ativistas; Críticos; Descomprometidos; e Passivos.
Conscientes; Críticos; e Descomprometidos.
Preocupados, porém consumistas; Consumidores ecologicamente conscientes; e
Os indefinidos.
Quadro 1 – Principais segmentações ambientais em artigos científicos
Fonte: Elaborado pelos autores.

Mais autores também se utilizaram da segmentação como método para investigar o
comportamento pró-ambiental das pessoas. Viajantes ambientalmente responsáveis (BARR;
PRILLWITZ, 2012; KIM; WEILER, 2013; PRONELLO; CAMUSSO, 2011), consumidores de
alimentos orgânicos (GIL; GRACIA; SÁNCHEZ, 2000; DE MAIA; LÓPEZ-LÓPEZ; MUNUERA,
2011; NIE; ZEPEDA, 2011), uso do carro (BARR; GILG; SHAW, 2011; GEHLERT et al., 2011; HE;
CHEN; CONZELMANN, 2012; PRILLWITZ; BARR, 2011) e doações (LANGEN, 2011;
MOSTAFA, 2011; SRNKA; GROHS; ECKLER, 2003), são alguns dos temas pesquisados
encontrados. Vale ressaltar que, pelas datas em que os artigos foram publicados, percebe-se o quão
recente esse assunto é.
Vale citar, também, o estudo de Darnton e Sharp (2006), desenvolvido para o Department for
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), do Reino Unido, visto que os autores investigaram as
segmentações ambientais mais famosas na literatura e, também, no mercado, descritas no Quadro 2.
Nomes dos modelos
Shades of Green Model

Segmentos encontrados
Verdes Afluentes; Recicladores; Gastadores Cuidadosos; Jovens Verdes; e Céticos.

Ethical Consumer
Cluster Model
Waste Segmentation
Model
Car Traveller Typology
Model

Fazem o Que Podem; Cuidam de Si Próprios; Consumidores Conscientes; Geração
das Marcas e Cães de Guarda Globais.
Reciclador Rotineiro; É tudo culpa dos outros; Limpador Doméstico; Resistente ao
trabalho; e Lamentador mal informado.
Adoradores de Carros; Viciados em Dirigir; Motoristas Descontentes; Aspirantes a
Ambientalistas; Aspirantes a Motoristas; Céticos com Carros; e Motoristas
Relutantes.
Sustainable Lifestyles
Ambientalistas Comprometidos; Ambientalistas Convencionais; Ambientalistas
Cluster Model
Ocasionais; e Não-Ambientalistas.
COI Synthesis Model
Ativistas Verdes; Consumidores Conscientes; Jovens Verdes; Recicladores
Convencionais; Céticos; e Lutando Duramente.
EST Consumer
Ambientalmente maduros; Defensores Educados; Idosos Exigentes; Conservadores
Segmentation Model
Confortáveis; Pequena Grã-Bretanha; Aposentadoria Tranquila; Dependentes do
carro; Financeiramente Sobrecarregados; Tradição étnica; e Horizontes Fixos.
DEFRA Environmental
Evidentemente Verdes; Vigilantes do Desperdício; Consumidores Preocupados;
Segmentation Model
Apoiadores Secundários; Participantes Cautelosos; Iniciantes Parados; e
Honestamente Desengajados.
Quadro 2 – Principais modelos de segmentação ambiental
Fonte: Adaptado de Darnton e Sharp (2006) e DEFRA (2008).
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Como crítica a boa parte das segmentações discutidas neste artigo, elas fazem um excelente
trabalho ao segmentar os consumidores, buscando detalhar o máximo possível cada segmento
encontrado. Porém, poucas delas consideram os motivos pelos quais os respondentes possuem, ou não,
determinados comportamentos ou atitudes pró-ambientais.
O DEFRA Environmental Segmentation Model pode ser considerado o modelo de segmentação
mais completo e, portanto, inspira a segmentação proposta por este artigo. Porém, como já citado
anteriormente (e que será melhor detalhado na seção “metodologia”), o presente estudo pretende propor
uma segmentação um pouco diferente da grande maioria encontrada na literatura, pois se baseará em
motivadores e barreiras do comportamento ambiental, ao invés de identificar quais ações os
consumidores estão adotando e, portanto, possuirá um foco de análise diferente.
3

METODOLOGIA
O público-alvo desse estudo é composto por estudantes universitários, de graduação, das
principais universidades do país. De acordo com o INEP (2013), existem 2.314 Instituições de Ensino
Superior (IES), entre faculdades, centros universitários e universidades, no Brasil. Ao somar alunos
dessas IES, públicas e privadas, pode-se constatar que tais instituições são frequentadas por 5.954.021
estudantes (Universo deste estudo).
Para atingir o público-alvo desejado, divulgou-se o link do instrumento de coleta, disponível
para resposta na Internet, em grupos de interesse de IES de todo o país na rede social virtual Facebook,
onde se conseguiu, ao todo, 1.516 respondentes (universitários e “não-universitários”). Após retirar da
amostra os “não-universitários” e menores de 18 anos, bem como os outliers, foram obtidas 1.073
respostas à pesquisa (amostra), vindas de todos os estados do país, além do Distrito Federal. Isso
equivale a um coeficiente de significância de 95% e um nível de erro de aproximadamente 3%.
Considerando que o estudo possui 38 variáveis de análise, a amostra obtida é bem maior do que
o exigido pela literatura, que é uma relação de algo entre 5 e 10 entrevistas para cada variável presente
na escala (HAIR et al., 2009).
3.1

Elaboração do instrumento de coleta
Para a coleta dos dados, decidiu-se elaborar um questionário estruturado, ou seja, questionário
formado por questões fechadas, onde todos os entrevistados são submetidos aos mesmos
questionamentos, bem como às mesmas alternativas de respostas (MALHOTRA, 2006). Para a
elaboração do instrumento de coleta, partiu-se principalmente de estudos anteriores sobre segmentação
ambiental (AWAD, 2011; DARNTON; SHARP, 2006; DO PAÇO; RAPOSO, 2010; FREITAS et al.,
2010; GONÇALVES-DIAS et al., 2009; MAKOWER, 2009; RODRIGUES et al., 2011; VICENTE;
REIS, 2007), bem como dos modelos explicativos do comportamento ambientalmente responsável,
existentes na literatura.
Após identificar os principais constructos na literatura (Comportamentos gerais; Consumo;
Reciclagem; Transporte; Ativismo; e Água e Energia), investigou-se os principais motivadores e
barreiras do comportamento ambiental. Afinal, de acordo com o DEFRA (2008), uma variedade
complexa e interativa de motivadores e barreiras influenciam diretamente o comportamento próambiental dos indivíduos.
Portanto, depois de identificar as variáveis influenciadoras encontradas pelo DEFRA (2008),
decidiu-se pela utilização de 19 variáveis, sendo 9 motivadores (Desejo em economizar dinheiro, Nível
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de engajamento com a sustentabilidade, Estágio de vida, Qualidade, Provisão de informação, Imagem,
Altruísmo, Saúde e Prazer e bem estar pessoal) e 10 barreiras (Tempo e conveniência, Direito,
Variedade e escolha, Disponibilidade de informação, Hábito e inércia, Consciência, conhecimento e
informação, Acesso, Intangibilidade, Impotência e Desconfiança). Cada constructo recebeu 19
variáveis (motivadores e barreiras), fornecendo uma escala com 114 itens.
Após elaborar uma primeira versão da escala, a mesma foi discutida durante aproximadamente
três meses, em reuniões semanais do NECSO, grupo de pesquisa em sustentabilidade da Universidade
de Fortaleza – UNIFOR. Além disso, antes de ir a campo aplicar o instrumento de coleta, o mesmo foi
enviado a três potenciais respondentes, para uma última revisão. Essa atividade é muito importante para
que sejam realizados ajustes nas perguntas e feitas reformulações para, só então, serem aplicadas aos
entrevistados foco (MALHOTRA, 2006).
Após fazer um pré-teste do instrumento de coleta com 200 estudantes de dez cursos distintos,
sete disciplinas diferentes, de duas universidades (Universidade de Fortaleza – UNIFOR e do Centro
Universitário Estácio FIC), verificou-se que os quatro últimos constructos, que ficaram nas últimas
páginas do instrumento de coleta, possuíam muitos missing values. Ou seja, o questionário foi
considerado muito longo pelos respondentes. Portanto, também considerando que o foco do estudo é
segmentar especificamente os universitários com base em aspectos de consumo, decidiu-se utilizar
apenas dois constructos neste estudo: “comportamentos gerais” (que está presente em todos os estudos
anteriores analisados) e “consumo” (foco principal da análise).
Após analisar a confiabildidade da escala (análises de normalidade, homocedasticidade,
linearidade, presença de outliers e Alfa de Cronbach), o instrumento de coleta foi ajustado para
aplicação no público-alvo do estudo.
3.2

Coleta de dados
A escala ajustada foi transposta para a plataforma Google Forms, do Google, onde se pode criar
formulários/questionários a serem aplicados na Internet, mais especificamente na rede social Facebook.
O Facebook possui a funcionalidade de criar e participar de grupos de interesse. Nesses grupos, os
membros discutem os mais variados assuntos relacionados ao tema ao qual o curso faz parte. Portanto,
pesquisou-se no website do Ministério da Educação – MEC (http://emec.mec.gov.br/) quais as
principais IES de cada estado, bem como do Distrito Federal. Depois disso, foi pesquisado no
Facebook se havia um ou mais grupos de cada uma dessas IES e, quando encontrados, fez-se a
solicitação para entrada no grupo (o criador de cada grupo tem que aprovar a entrada de novos
membros). Ao todo, foram visitados 150 grupos e todos eles receberam solicitação de entrada. Desses,
119 aprovaram a entrada de um dos autores deste artigo e, portanto, foi possível divulgar o link do
questionário em todos eles. Vale ressaltar que algumas IES possuem mais de um grupo de interesse no
Facebook.
É importante frisar que, na divulgação, não foi citado que a pesquisa era sobre Comportamento
Ambiental do Consumidor, mas apenas sobre Comportamento do Consumidor. Essa estratégia foi
adotada para evitar que somente pessoas simpatizantes à causa ambiental acessassem o questionário, o
que traria um grande viés aos dados levantados.
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3.3

Análise dos dados
A principal proposta do presente estudo é analisar os universitários com base em seu
comportamento de consumo ambientalmente responsável. Portanto, para lidar com a eventual
heterogeneidade dos respondentes na amostra, optou-se por efetuar uma análise de clusters (também
conhecida por análise de conglomerados) para separá-los em grupos cujos elementos constituintes são
razoavelmente homogêneos, mas bastante heterogêneos entre si (HAIR et al., 2009; MALHOTRA,
2006). Vale ressaltar que essa é uma análise eminentemente exploratória e descritiva que, no caso da
pesquisa em questão, procura obter insights importantes sobre o comportamento pró-ambiental de
consumo dos universitários brasileiros.
Portanto, pode-se dizer que foi realizada uma pesquisa descritiva quantitativa. A pesquisa
descritiva é um tipo de pesquisa que tem como principal objetivo a descrição de algo, normalmente
características do objeto de estudo ou relacionamentos entre os fenômenos (MALHOTRA, 2006).
Após a verificação preliminar, foi realizada uma análise fatorial exploratória para definir os
fatores motivadores e barreiras do comportamento ambientalmente responsável dos consumidores
entrevistados. Essa estratégia foi adotada com o intuito de reduzir um amplo conjunto de variáveis (38,
ao todo) a um número menor de fatores, que podem ser caracterizados como dimensões de atributo do
objeto avaliado (HAIR et al., 2009; MALHOTRA, 2006). Posteriormente, uma tipologia do
comportamento ambientalmente responsável de consumo de universitários foi construída a partir da
análise de clusters.
4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta seção é responsável por detalhar o estudo empírico realizado por este artigo através das
seguintes análises: Procedimentos pré-análise; Análise Fatorial Exploratória (AFE); e Análise de
clusters.
4.1

Procedimentos pré-análise
Assim como o que aconteceu na etapa de pré-teste do instrumento de coleta, também foi
necessário realizar análises preliminares para ajustar qualquer irregularidade que atrapalhasse a análise
posterior (análise fatorial e análise de cluster) (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR et al.,
2009). Portanto, foram realizadas análises de normalidade (análise gráfica de normalidade),
homocedasticidade, linearidade e de presença de outliers, bem como o Alfa de Cronbach, feitos para
cada constructo separadamente, de acordo com sugestão de Nogueira et al. (2011).
4.2

Análise fatorial exploratória - AFE
Após retirar os ouliers, bem retirar da escala uma única variável que estava com sinal negativo
na correlação total dos itens corrigidos (Corrected Item-Total Correlation), fez-se uma análise fatoria
exploratória (AFE) em cada um dos constructos.
AFE do constructo “comportamentos gerais”
A adequação dos dados à análise fatorial foi comprovada por três critérios: (1) Alpha de
Cronbach; (2) teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e (3) teste de esfericidade de Bartlett (HAIR et al.,
2009; MALHOTRA, 2006.
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No primeiro teste de KMO e de esfericidade de Bartlett, obteve-se resultados satisfatórios, com
a Measure of Sampling Adequacy (MSA) de 0,843. Esse valor é considerado satisfatório por estar
acima dos 0,5 aceitos pela literatura (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR et al., 2009),
porém, algumas variáveis possuíam comunalidades com valor abaixo de 0,5, valor não recomendado
pela literatura (HAIR et al., 2009).
Seguindo as recomendações de Hair et al. (2009), as variáveis de comunalidade abaixo de 0,5
foram retiradas da escala. Porém, ao invés de retirar todas essas variáveis de uma só vez, optou-se por
retirar uma comunalidade de cada vez (retirando, sempre, a de menor valor), verificando, logo após, se
o Alfa de Cronbach possuía um valor aceitável. Após verificar se as variáveis apresentavam
correlações positivas, um novo teste de KMO e de esfericidade de Bartlett foi feito.
Esse procedimento foi repetido até se chegar a um MSA aceitável (0,765), com todas as
variáveis com comunalidades acima de 0,5. Vale ressaltar que a escala final do constructo, com 10
variáveis, possui um Alfa de Cronbach de 0,619 (com um Alfa padronizado de 0,647), valor aceito por
Hair et al. (2009).
Para definir os fatores, o critério utilizado foi o do autovalor maior que 1, tendo sido observado
também o percentual de explicação da variância total, de acordo com o recomendado por Hair et al.
(2009).
Finalmente, após definir que seriam utilizados os quatro fatores exibidos na tabela da variância
total, foram observadas e analisadas as cargas fatoriais das variáveis (utilizando rotação Varimax), que
foram consideradas aceitáveis quando superiores a 0,5 (HAIR et al., 2009). Vale ressaltar que, segundo
Hair et al. (2009, p. 116), “deixa-se para o pesquisador o papel de juiz de última instância quanto à
forma e à adequação de uma solução fatorial, e tais decisões são melhor guiadas por bases conceituais
do que por bases empíricas”.
Portanto, considerando as sugestões de Hair et al. (2009), bem como toda a revisão teórica
realizada por este artigo, pode-se dizer que o constructo “comportamentos gerais”, possui os seguintes
fatores:
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Fatores
Engajamento com a
sustentabilidade
(fac_CG_01)

Descrição dos fatores
Este fator agrupa comportamentos ambientais motivados por fatores individuais
(saúde e prazer e bem estar pessoal) e altruístas (ajudar outras pessoas), bem como
também diz respeito ao estágio de vida como fator motivador do comportamento
sustentável. Ele pode ser equiparado ao fator “pró-ambiente”, identificado por
FREITAS et al. (2010).
Condições externas
Este fator diz respeito às condições que o ambiente externo propicia à criação de
(fac_CG_02)
hábitos de comportamento pró-ambiental. Apesar de nenhum dos modelos analisados
por este artigo apresentar um fator que pudesse ser equiparado a esse, discute-se
bastante, na teoria, os fatores de fácil acesso (a lixeiras de resíduos recicláveis, por
exemplo) como motivadores e barreiras do comportamento pró-ambiental.
Conhecimento sobre o O terceiro fator agrupa aspectos relacionados ao conhecimento existente, bem como a
meio ambiente
busca pelo conhecimento, em relação ao comportamento pró-ambiental. Este fator
(fac_CG_03)
pode ser equiparado ao fator “conhecimento dos efeitos da má conservação
ambiental”, identificado por Rodrigues et al. (2011).
Credibilidade da crise
Este fator diz respeito à credibilidade que o tema possui, tanto das notícias sobre a
ambiental
crise ambiental, bem como da qualidade percebida de empresas que tentam minimizar
(fac_CG_04)
seu impacto ambiental. Ele pode ser equiparado ao fator “credibilidade duvidosa”,
encontrado por Rodrigues et al. (2011).
Quadro 3 – Fatores do constructo “comportamentos gerais”
Fonte: Elaborado pelos autores.

AFE do constructo “consumo”
Seguindo o mesmo critério adotado no Constructo “comportamentos gerais”, a adequação dos
dados à análise fatorial do constructo “consumo” foi comprovada por três critérios: (1) Alpha de
Cronbach; (2) teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), e (3) teste de esfericidade de Bartlett (HAIR et al.,
2009; MALHOTRA, 2006).
No primeiro teste de KMO e de esfericidade de Bartlett, obteve-se resultados satisfatórios, com
a Measure of Sampling Adequacy (MSA) de 0,840, satisfatório (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO,
2007; HAIR et al., 2009). Porém, assim como aconteceu com o constructo “comportamentos gerais”, o
mesmo não aconteceu com as comunalidades, que possuíam algumas variáveis com valor abaixo de
0,5, não recomendado pela literatura (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR et al., 2009).
Seguindo as recomendações de Hair et al. (2009), as variáveis de comunalidade abaixo de 0,5
foram retiradas da escala. Assim como na AFE do constructo “comportamentos gerais”, ao invés de
retirar todas essas variáveis de uma só vez, optou-se por retirar uma comunalidade de cada vez
(retirando, sempre, a de menor valor). Logo após verificar se o Alfa de Cronbach possuía um valor
aceitável, bem como se as variáveis apresentavam correlações positivas, um novo teste de KMO e de
esfericidade de Bartlett foi feito.
Esse procedimento foi repetido até se chegar a um MSA aceitável (0,784), com todas as
variáveis com comunalidades acima de 0,5. Vale ressaltar que a escala final do constructo, com 11
variáveis, possui um Alfa de Cronbach de 0,750 (com um Alfa padronizado de 0,757), valor aceito por
Hair et al. (2009).
Para definir os fatores, o critério utilizado também foi o do autovalor maior que 1, tendo sido
observado também o percentual de explicação da variância total, de acordo com o recomendado por
Hair et al. (2009).
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Após definir que seriam utilizados os quatro fatores exibidos na exibidos na tabela da variância
total, foram observadas e analisadas as cargas fatoriais das variáveis (utilizando rotação Varimax), que
foram consideradas aceitáveis quando superiores a 0,5 (HAIR et al., 2009).
Portanto, considerando as sugestões de Hair et al. (2009), bem como toda a revisão teórica
realizada por este artigo, pode-se dizer que o Constructo “consumo”, possui os seguintes fatores:
Fatores
Consumo próambiental por aspectos
individuais
(fac_CO_01)
Disponibilidade para o
consumo próambiental
(fac_CO_02)

Descrição dos fatores
Este fator agrupa motivadores pessoais para o comportamento ambiental, como a
imagem perante a sociedade, saúde, prazer e bem estar pessoal e a qualidade dos
produtos ambientais, e pode ser equiparado ao fator “comportamento de consumo
ambientalmente amigável”, identificado por Do Paço e Raposo (2010).
Este fator agrupa variáveis de disponibilidade, como tempo para ler rótulos e dinheiro
para comprar produtos ambientais, por exemplo, como influenciadores do consumo
ambientalmente responsável, considerando a importância do consumo para o meio
ambiente. Dois fatores encontrados na literatura podem ser equiparados a este fator:
“pró-atividade em relação ao meio ambiente” (RODRIGUES et al., 2011) e
“conveniência” (FREITAS et al., 2010).
Informação sobre
Este fator agrupa aspectos relacionados à informação sobre o consumo ambiental,
consumo ambiental
bem como da disponibilidade dessa informação. Este fator pode ser equiparado ao
(fac_CO_03)
fator “conhecimento ambiental” (DO PAÇO; RAPOSO, 2010).
Engajamento com o
O último fator do Constructo “consumo” agrupa variáveis de engajamento com o
anti-consumismo
anti-consumismo, que pode ser equiparado ao fator “consumo engajado”, identificado
(fac_CO_04)
por Gonçalves-Dias et al. (2009).
Quadro 4 – Fatores do constructo “consumo”
Fonte: Elaborado pelos autores.

A Tabela 1 descreve, resumidamente, os indicadores encontrados pela AFE nos dois
Constructos analisados.
Informações Referentes à Análise Fatorial
(Componentes Principais)
Alpha de Cronbach
Estatística do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Fatores Formados

Percentual da Variância Explicada pelos Fatores
Tabela 1 – Resultados da Análise Fatorial
Fonte: Elaborada pelos autores.

Constructos
Comportamentos
Consumo
Gerais
0,619
0,750
0,765
0,784
fac_CG_01
fac_CO_01
fac_CG_02
fac_CO_02
fac_CG_03
fac_CO_03
fac_CG_04
fac_CO_04
62,157%
62,759%

Após definir os fatores, bem como seus scores, seguindo as etapas para se atingir o objetivo
deste artigo, foi necessário realizar uma análise de cluster para se conseguir definir as tipologias de
consumidores brasileiros com relação ao seu comportamento pró-ambiental.
4.3

Análise de cluster
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Conforme detalhado anteriormente, o número de variáveis foi reduzido considerando-se a
técnica dos componentes principais, gerando-se um total de oito fatores (fac_CG_01, fac_CG_02,
fac_CG_03, fac_CG_04, fac_CO_01, fac_CO_02, fac_CO_03, fac_CO_04). Ademais, os outliers
foram eliminados, com um total de 64 observações retiradas, totalizando 1.009 respondentes.
Após esse procedimento, foi realizada uma análise hierárquica de clusters, utilizando-se o
método de Ward e a distância euclidiana quadrada (BURNS; BURNS, 2008; HAIR et al., 2009). Por
mais que o ideal seja aplicar uma análise não hierárquica em amostras maiores, optou-se por realizar,
inicialmente, uma análise hierárquica, para que se pudesse identificar o número ideal de grupos a serem
determinados.
Para tal, recorreu-se à técnica de intepretação dos coeficientes da tabela de aglomeração, de
Burns e Burns (2008). Essa técnica consiste, basicamente, na análise da tabela de aglomeração, que
proporciona uma solução para cada número possível de aglomerado de 1 a 1008 (o número dos casos
deste estudo, menos um). De uma forma mais clara, as diferenças nas mudanças dos coeficientes da
tabela de aglomeração fazem com que se consiga visualizar quantos grupos devem ser feitos, baseado
nas observações obtidas por este estudo.
Portanto, seguindo a indicação de Burns e Burns (2008), percebe-se que 7 é a quantidade ideal
de clusters, visto que os agrupamentos seguintes adicionam pouquíssima distinção entre os casos. Vale
enfatizar que a escolha da quantidade de grupos é uma decisão do pesquisador, baseado em seu
conhecimento empírico e teórico sobre o tema estudado (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007;
HAIR et al., 2009; MALHOTRA, 2006).
Em seguida, utilizou-se a técnica de clusters não-hierárquicos, mais especificamente o
procedimento K-means cluster, para testar a solução com o número de agrupamentos determinado na
análise anterior. Como se pode observar na Tabela 2, não há nenhum nível de significância acima de
0,05, ou seja, o que indica que se chegou a um conjunto relativamente estável de clusters (CORRAR;
PAULO; DIAS FILHO, 2007; HAIR et al., 2009).
Cluster
Mean Square
fac_CG_01
85,661
fac_CG_02
54,331
fac_CG_03
67,997
fac_CG_04
42,208
fac_CO_01
60,413
fac_CO_02
44,812
fac_CO_03
41,523
fac_CO_04
56,538
Tabela 2 – ANOVA da análise de cluster
Fonte: Elaborada pelos autores.

df
6
6
6
6
6
6
6
6

Error
Mean Square
,425
,622
,565
,636
,560
,676
,662
,590

F
df
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002

201,727
87,307
120,448
66,390
107,829
66,335
62,712
95,824

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

A próxima etapa do estudo foi nomear os agrupamentos encontrados, de acordo com os fatores
analisados anteriormente, neste artigo. Portanto, baseado em toda a análise feita até então, analisando
os centróides finais dos clusters, este estudo encontrou os seguintes 7 segmentos de consumidores, com
relação aos seus comportamentos pró-ambientais, considerando motivadores e barreiras de tais
comportamentos, detalhados no Quadro 5.
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Cluster
Cluster 1
Céticos
(13,68% da amostra)

Cluster 2
Consumistas acima de
tudo
(13,38% da amostra)

Cluster 3
Alienados sem
disponibilidade
(17,34% da amostra)

Cluster 4
Totalmente
desengajados
(13,97% da amostra)

Cluster 5
Irresponsáveis
(12,78% da amostra)

Cluster 6
Consumidores próambientais
(17,34% da amostra)
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Descrição do cluster
Os membros deste grupo não veem credibilidade nas notícias sobre estarmos em uma
crise ambiental, apesar de dizerem conhecer bastante sobre o tema. Eles acham que as
condições externas para se comportar de forma ambientalmente responsável, de uma
forma geral, são precárias, dificultando o desenvolvimento de hábitos pró-ambientais.
Se preocupam um pouco em consumir de uma forma ambientalmente amigável,
principalmente por aspectos individuais, mas não reduzem seu nível de consumo
como deveriam. Eles até acham que existem algumas informações sobre como
consumir de forma pró-ambiental, e dizem ter um certo engajamento com a
sustentabilidade, de uma forma geral, mas não demonstram muita disponibilidade
para consumir de forma ambientalmente responsável.
Pode-se dizer que os membros deste grupo são altamente consumistas, apesar de
dizerem ter engajamento com a sustentabilidade, de uma forma geral, e conhecer um
pouco sobre consumo ambiental. Dizem, também, ter pouco conhecimento sobre
como adotar um comportamento pró-ambiental. Eles dizem que o acesso ao
comportamento ambientalmente responsável é um pouco difícil e estão pouco
dispostos a adotar um consumo mais ambiental, apesar de acreditarem nas notícias
que dizem que estamos passando por uma crise ambiental.
Este grupo representa os indivíduos que tem pouquíssimo conhecimento sobre
consumo ambiental, bem como sobre o comportamento ambiental de uma forma
geral. Os membros deste grupo possuem pouquíssima disponibilidade para consumir
de forma ambientalmente amigável, apesar de dizerem que têm um pouco de
engajamento com a sustentabilidade, de uma forma geral, e tentarem evitar, também
um pouco, consumir de forma excessiva. Dizem que as condições do ambiente
externo atrapalha um pouco a adoção de um comportamento ambientalmente
amigável e são indiferentes quanto às notícias que dizem estarmos em uma crise
ambiental.
Os membros deste cluster, que é o menos ambientalmente responsável de todos,
possuem pouquíssimo engajamento com a sustentabilidade e o consumo próambiental, apesar de acreditarem nas notícias de que estamos passando por uma crise
ambiental. Eles possuem pouca informação sobre como consumir de forma
ambientalmente amigável e dizem conhecer pouco sobre comportamentos próambientais, além de considerar que o ambiente externo não é propício a este tipo de
comportamento.
Os membros deste grupo dizem que existe muita informação sobre como consumir de
forma pró-ambiental, mas, ao mesmo tempo, possuem pouco conhecimento sobre o
meio ambiente. Eles dizem que o ambiente externo é bastante propício para se adotar
comportamentos verdes, apesar de considerarem não ter disponibilidade para
consumir de forma ambientalmente amigável. Eles não acreditam nas notícias que
dizem que estamos passando por uma crise ambiental e possuem pouco engajamento
com o consumo pró-ambiental, apesar de evitarem, algumas vezes, consumir de
forma excessiva.
Os membros deste grupo, que é o mais ambientalmente responsável, têm um elevado
score para os fatores “consumo pró-ambiental por motivos pessoais” e “engajamento
pleno com a sustentabilidade”. Eles acreditam nas notícias de que estamos passando
por uma crise ambiental e costumam evitar o consumismo. Ademais, possuem um
bom conhecimento sobre o meio ambiente e possuem disponibilidade de tempo e
financeira para consumir de forma ambientalmente amigável. Acreditam que o
ambiente externo é favorável para o comportamento ambientalmente correto, mas
acham que não existem tantas informações disponíveis sobre consumo verde.
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Cluster 7
Verdes apenas na
teoria
(11,50% da amostra)

Os membros deste grupo possuem alta disponibilidade para consumir de forma
ambientalmente responsável, além de acreditarem que o ambiente externo favorece
bastante o comportamento verde. Apesar de considerarem que conhecem bastante
sobre o tema, não são nada engajados em ações pró-ambientais, tanto com relação ao
consumo, quanto com relação ao comportamento de uma forma geral. Porém,
possuem um pouco de consciência com relação ao consumismo: procuram evitar o
consumo em excesso. Ademais, eles possuem uma certa desconfiança com relação às
notícias que dizem que estamos passando por uma crise ambiental.
Quadro 5 – Clusters e suas descrições
Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO
Pode-se dizer que o consumo é um dos aspectos que mais impacta o meio ambiente e, portanto,
compreender o comportamento do consumidor, principalmente com relação a aspectos ambientalmente
amigáveis, é de suma importância para o a sustentabilidade como campo de investigação. E como
ferramenta para tal aprofundamento do conhecimento, a segmentação proporciona muitos benefícios,
principalmente por agrupar indivíduos com comportamentos similares, e permitir compreender, a partir
de estudos mais aprofundados, como trabalhar o comportamento pró-ambiental em cada um dos
segmentos, visto que eles diferem entre si em vários aspectos. E isso é bem mais seguro e confiável do
que considerar o “consumidor médio” como parâmetro para identificar modelos de comportamento
ambientalmente amigável.
A análise de cluster, bem como as análises de consistência, desenvolvida por este estudo,
permitiu segmentar os universitários brasileiros nas seguintes tipologias: “céticos”, “consumistas acima
de tudo”, “alienados sem disponibilidade”, “totalmente desengajados”, “irresponsáveis”,
“consumidores pró-ambientais”, e “verdes apenas na teoria”. Percebe-se que apenas um deles pode ser
considerado realmente um segmento de consumidores pró-ambiental (“consumidores pró-ambientais”).
O cluster “verdes apenas na teoria” representa um segmento curioso: tem tudo para ter um
comportamento ambiental (disponibilidade, conhecimento e um ambiente externo favorável), mas não
se comportam de forma ambientalmente amigável. Os demais segmentos possuem um perfil não
ambiental.
Aqui, vale uma observação: enquanto os estudos citados na introdução deste artigo (AKATU;
ETHOS, 2010; GREEN BRANDS, 2009) mostram os consumidores cada vez mais conscientes, o
presente artigo encontrou exatamente o contrário, consumidores nada engajados. Além da diferença de
públicos pesquisados (universitários vs. público geral), considera-se que a estratégia de focar as
variáveis no comportamento dos respondentes, ao invés de focar na intenção ou consciência (tentando
evitar, ao máximo, a desejabilidade social), tenha favorecido as características do resultado obtido.
Dessa forma, considera-se que o objetivo deste estudo foi atingido com o denominado Modelo
de Segmentação Ambiental do Consumidor proposto. Espera-se que este modelo de segmentação seja
útil para futuros estudos sobre o tema, bem como para empresas, governos, ONGs e demais
stakeholders, servindo como ferramenta para maior compreensão do comportamento pró-ambiental dos
consumidores.
Vale ressaltar que o presente estudo possui algumas limitações, como o fato de não se saber,
com toda certeza, se os respondentes realmente têm o comportamento que dizem adotar no dia-a-dia.
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Por ter sido aplicado na Internet, também não se pode ter certeza que o respondente realmente
respondeu à pesquisa, ou pediu para outra pessoa responder. Porém, de acordo com os feedbacks
recebidos nas postagens de divulgação do questionário (muitos respondentes informavam,
voluntariamente, que tinham respondido o questionário), acredita-se que esse problema,
provavelmente, não aconteceu.
Outra limitação considerável é que, como a aplicação do instrumento de coleta aconteceu
através da Internet, a quantidade de variáveis teve que ser limitada, o que não permitiu investigar outras
dimensões (“reciclagem”, “transporte”, “ativismo”, “água e energia”), que enriqueceriam ainda mais a
análise, bem como o modelo proposto.
Portanto, recomenda-se, para futuros estudos, a validação desse modelo com uma amostra
razoável em cidades onde a representação amostral foi pequena, neste estudo, bem como o
aprofundamento no conhecimento de cada um dos segmentos encontrados, visto que os motivadores e
barreiras utilizados são, de certa forma, superficiais, comparados à profundidade que uma pesquisa
qualitativa pode ter para compreender mais o comportamento dos consumidores com relação ao seu
comportamento pró-ambiental.
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Resumo: A sociedade está cada vez mais exigindo que as organizações considerem as dimensões econômica, social e
ambiental nas suas atividades. Com isso, as informações que envolvem práticas de sustentabilidade ganham importância.
Este estudo refere-se às práticas de sustentabilidade das empresas geradoras e distribuidoras de energia brasileiras que são
listadas na BM&FBovespa e possui como objetivo verificar a relação entre o índice de sustentabilidade e os indicadores
econômico-financeiros das empresas de energia listadas na BM&FBovespa. A amostra é composta por 31 companhias que
enviaram seus relatórios de sustentabilidade do ano de 2010 para a Aneel. A metodologia utilizada foi o método
quantitativo descritivo, utilizando a técnica documental, e a regressão linear múltipla com a utilização do software
estatístico IBM® SPSS® versão 21. Para a coleta de dados, foi elaborado um check list para evidenciar os aspectos
ambiental, social e econômico divulgados pelas empresas. Mas também utilizou-se da Economática para as variáveis
econômico-financeiras. Os resultados encontrados demonstram que os indicadores econômico-financeiros do tamanho,
rentabilidade e endividamento das empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica brasileira não influenciam o nível
de evidenciação das práticas de sustentabilidade destas companhias.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Evidenciação. Indicador Econômico-Financeiro
Abstract: Society is increasingly demanding that organizations consider the economic, social and environmental issues
into their activities. With this, the information that involve sustainability practices gain importance. This study refers to the
sustainability practices of companies generating and distributing energy in Brazil that are listed on the BM&FBovespa and
has as objective to verify the influence between the sustainability index and the financial and economic indicators of energy
companies listed on the BM&FBovespa. The sample consists of 31 companies that sent their sustainability reports in 2010
to Aneel. The methodology used was descriptive quantitative method, using the technical documentation, and multiple
linear regression using the statistical software IBM ® SPSS ® version 21. For data collection, a checklist has been prepared
to highlight the environmental, social and economic disclosed by companies. But it was also used Economática for
economic-financial variables. The results show that the financial and economic indicators of size, profitability and
indebtedness of generating and distributing electricity Brazilian did not influence the level of disclosure of sustainability
practices of these companies.
Key-words: Sustainability. Disclosure. Financial-Economic Indicator
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é uma preocupação crescente na sociedade, em que as empresas
começam a direcionar esforços no sentido de buscar soluções para a problemática ambiental (CAPRA,
2005).
Os consumidores não mais desejam apenas um bom produto ou serviço a um preço justo, mas
almejam saber se o processo produtivo não impacta de maneira danosa o meio ambiente. Por esse
motivo, as entidades passaram a incluir nas suas estratégias a sustentabilidade com vistas à
preservação ambiental, a transparência das ações empresariais, o crescimento econômico do País e o
compromisso com o bem-estar social (AZEVEDO, 2006).
As organizações buscam atingir a sustentabilidade em suas três dimensões (econômica, social e
ambiental). Essa preocupação sistêmica ficou conhecida como triple bottom line (ELKINGTON,
2012), sendo cada vez mais cobrada pela sociedade. Alguns sintomas dessa cobrança podem ser
identificados com a evidenciação nos relatórios de sustentabilidade que passaram a ser utilizados para
a prestação de contas das organizações (NUNES et al., 2010).
Segundo Ponte e Oliveira (2004, p. 9), “as empresas podem adotar diferentes formas de
evidenciação, mas devem fornecer informações em quantidade e qualidade que atendam às
necessidades dos usuários das demonstrações contábeis”. Considera-se que as empresas que operam
em setores que causam maiores impactos ambientais são mais cobradas quanto às demandas de
informação para a sociedade (KPMG, 2011). Setores como o de geração e distribuição de energia
causam grande impacto ambiental e possuem relevância econômica para o desenvolvimento do País.
As empresas estão começando a preocupar-se com sua atuação referente aos aspectos
socioambientais, descobrindo que a responsabilidade social e ambiental pode desencadear em uma boa
vantagem competitiva relativa ao mercado (PARENTE; GELMAN, 2006). Algumas características
podem influenciar na evidenciação das práticas de sustentabilidade, como o tamanho, a rentabilidade e
o endividamento das empresas.
Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre o índice de
sustentabilidade e os indicadores econômico-financeiros das empresas de energia listadas na
BM&FBovespa? Assim, o objetivo do estudo é verificar a relação entre o índice de sustentabilidade e
os indicadores econômico-financeiros das empresas de energia listadas na BM&FBovespa.
Este estudo mostra-se relevante visto que a cada dia crescem os questionamentos contra o
modelo desenvolvimentista alicerçado puramente nos aspectos econômicos e aumenta a
conscientização de que é inviável a expansão organizacional amparada na exploração desmedida de
recursos finitos. Tinoco e Kraemer (2011, p.1) afirmam que “a questão ambiental tem se tornado mais
frequentemente discutida à medida que se constata que a interferência do ser humano sobre os sistemas
naturais pode comprometer tanto a qualidade de vida da atual população mundial como a vida das
próximas gerações”.
A pesquisa justifica-se ainda pela necessidade de saber se as características econômicofinanceiras influenciam as práticas de sustentabilidade, por ser um tema recorrente em que surgem
diversas dúvidas desta influência. Segundo Dalmácio e Paulo (2004, p.7) “as empresas possuem um
compromisso social com a sociedade, não devendo mais almejar somente o lucro [...], pois as empresas
tornaram-se peças fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nação”. O setor de
energia elétrica possui grande impacto ambiental relevância econômica para o país.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica apresenta os conceitos fundamentais que sustentam a pesquisa,
tornando-se a principal fonte para a análise dos dados coletados. Assim, os tópicos a seguir abordam a
evidenciação das práticas de sustentabilidade, as características das empresas de energia e estudos
anteriores.
2.1 Evidenciação das Práticas de Sustentabilidade
O modelo econômico estava alicerçado na visão de que os recursos ecológicos são
inesgotáveis, em especial os energéticos. Um novo modo de gerir os recursos naturais se faz premente,
crescendo uma sensibilização coletiva no sentido de que as instituições precisam passar por uma
mudança fundamental, pois formas arcaicas de gestão não atendem mais ao intuito de desenvolvimento
sustentável (DREHER; CASAGRANDE; GOMES, 2012; SACHS; LOPES; DOWBOR, 2010).
Os recursos naturais vindos do meio ambiente não podem ser vistos apenas como insumo para
o processo produtivo, posto que são finitos. Este paradigma idealizado pelo prisma capitalista precisa
ser revisto. As tomadas de decisões das organizações devem levar em conta a necessidade de
reavaliação contínua dos recursos utilizados, assegurando que as futuras gerações também tenham
acesso a estes (HOLDREN; EHRLICH, 1971).
O conceito de sustentabilidade procede da definição do desenvolvimento sustentável, que
surgiu como um novo “modelo” que objetiva a satisfação das necessidades presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades (WCED,
1987).
Em 1972, em Estocolmo, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, abordando pela primeira vez o assunto que trata das dependências entre o meio ambiente e o
desenvolvimento, colocando a dimensão do meio ambiente na agenda internacional (SACHS, 2009).
Desde essa época, o tema aos poucos passou a fazer parte das estratégias organizacionais. O
entendimento sobre responsabilidade social e sustentabilidade corporativa ganhou mais força a partir
da segunda metade da década de 1990, mostrando a importância de valorizar relacionamentos de longo
prazo com os stakeholders (fornecedores, clientes, acionistas, empregados e comunidade em geral) e
reconhecendo o impacto da produção na degradação do meio ambiente (POLONSKI; SUCHARD;
SCOTT, 1997).
Elkington (2012) discorre que o desenvolvimento sustentável deve atender, de maneira
sistêmica, a três dimensões essenciais: econômica, social e ambiental. O pilar econômico trata das
consequências financeiras das ações da empresa para os stakeholders; o pilar social refere-se à
participação da manutenção e aperfeiçoamento do sistema no que diz respeito aos direitos e
responsabilidades; e o pilar ambiental defende a conservação e o manejo dos recursos naturais.
A produção mais limpa, a participação em projetos de desenvolvimento sustentável e a geração
de produtos ecológicos, ou seja, a busca pela sustentabilidade vem movimentando a sociedade e o
mercado, transformando-se em uma batalha entre governos, empresas, consumidores e ativistas. A
busca pela sustentabilidade requer recursos, inovações e equipamentos, entre outros esforços, com as
quais muitas organizações, principalmente as de países em desenvolvimento, não conseguem competir
(DREHER; CASAGRANDE; GOMES, 2012).
Simon (1971) afirma que muitos problemas socioambientais foram causados por decisões que
visavam atender apenas à dimensão econômica, dentro do conceito da racionalidade limitada. No
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campo organizacional, a ênfase está na área econômica, em detrimento das demais, ou seja, nem
sempre são consideradas todas as dimensões de sustentabilidade.
Governança corporativa é um sistema pela qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo o relacionamento entre o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria,
Auditoria Independente e Acionistas. A governança corporativa possui como premissa a transparência
das demonstrações, podendo ser um fator essencial para o acesso das empresas ao mercado de capitais
(IBGC, 2007).
A demanda da sociedade pela transparência dos aspectos relacionados à sustentabilidade
passou a ganhar espaço e importância entre as informações que são fornecidas pelas organizações
(TINOCO; ROBLES, 2006). Por esse motivo, as empresas passaram a utilizar os relatórios de
sustentabilidade para prestação de contas no contexto de governança corporativa. Esses relatórios
englobam as dimensões de sustentabilidade: econômica, social e ambiental, passando a ser percebidos
como meio de formalização do cumprimento de como as organizações colaboram em termos de
responsabilidade social (KOLK, 2005).
Em virtude das preocupações sobre a evidenciação das práticas sustentáveis, encontra-se o
GRI, um modelo de relatório de sustentabilidade internacional, desenvolvido para ajudar as empresas
na divulgação de seu desempenho ambiental, social e econômico, aumentando a sua prestação de
contas (DI DOMÊNICO, 2012). Apesar de existirem tentativas para normatizar a forma pela qual as
informações ambientais e sociais devem ser divulgadas, como é o caso do modelo GRI e do Balanço
Social IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), não há no Brasil a
obrigatoriedade de evidenciação dessas práticas de sustentabilidade (ROVER et al., 2008).
Ciliberti et al. (2008) afirma que clientes preferem adquirir produtos ou serviços e investir em
ações de empresas com políticas de atuação na preservação ambiental e bons comportamentos de
cidadania. Essas práticas fortalecem a entidade, passando a obter maior confiança da sociedade. A alta
performance social corporativa gera na empresa uma melhor habilidade para atração de capital e
parceiros de negócios, gerando ganhos de reputação frente à comunidade corporativa e ao público
(ORLITZY; SCHMIDT; RYNES, 2003).
Nesse novo modelo estratégico, os interesses dos acionistas dividem espaços com as demandas
da comunidade, dos funcionários, do governo, dos fornecedores e dos clientes. Para agregar valor a
todos esses stakeholders e não perder sua atratividade, a empresa não poderá negligenciar nenhuma
das três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Algumas características das
empresas são fatores que podem influenciar na determinação da evidenciação do relatório de
sustentabilidade, e serão apresentadas no tópico a seguir.
2.2 Características das empresas de energia
Ao considerar questões socioambientais sob o ponto de vista empresarial, surgem dúvidas no
que diz respeito ao aspecto econômico e financeiro da entidade. Miles e Covin (2000) apontam que os
investimentos feitos para proteção ambiental são vistos como negativos para o desempenho financeiro
da empresa, sendo recursos que poderiam ser aplicados na produção. Mas por outro lado, Parente e
Gelman (2006) afirmam que as entidades começam a preocupar-se com sua atuação sobre os aspectos
socioambientais, descobrindo que a responsabilidade social e ambiental pode desencadear em uma boa
vantagem competitiva relativa ao mercado.
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Algumas características podem influenciar na evidenciação das práticas de sustentabilidade,
como o tamanho, a rentabilidade e o endividamento das empresas de energia. Rover et al. (2008, p. 8)
afirmam que “grandes empresas têm um maior efeito sobre sua comunidade, um grupo maior de
stakeholders que a influenciam, e consequentemente custos políticos devido a sua visibilidade perante
à sociedade, o que poderia atrair a atenção do governo e do mercado como um todo”.
Hackston e Milne (1996) verificaram em sua pesquisa os determinantes da evidenciação social
e ambiental das 50 maiores empresas da Nova Zelândia, utilizando as variáveis: rentabilidade,
tamanho e setor. Os resultados demonstraram que o setor e o tamanho justificam o nível de
evidenciação das companhias.
A variável tamanho é relevante porque as despesas sociais e ambientais podem variar entre
grandes e pequenas empresas. O tamanho de uma empresa é medido por meio de três alternativas: total
das vendas, ativos totais e número de empregados (D’ARCIMOLES; TREBUCQ, 2002).
Russo e Fouts (1997) afirmam em seus estudos que o alto desempenho ambiental está
associado com aumento da rentabilidade, principalmente em indústrias de setores de maior
crescimento. Quanto maior o crescimento do setor, maior o impacto positivo do desempenho
ambiental na rentabilidade. Isso acontece pela influência das políticas públicas, dando à empresa
vantagem competitiva.
Bertagnolli, Ott e Macena (2006) verificaram em sua pesquisa se existia influência dos
investimentos sociais e ambientais no desempenho financeiro das empresas, utilizando onze
indicadores sociais internos, dez indicadores sociais externos e dois indicadores ambientais como
variáveis independentes e a receita líquida e o resultado operacional como variáveis dependentes.
Concluíram haver relação positiva entre os indicadores sociais e o desempenho econômico das
empresas.
Em relação ao indicador de endividamento, Lanzana (2004) afirma que empresas com maior
grau de endividamento tendem a apresentar maior nível de divulgação, com o objetivo de fornecer
maiores informações a seus credores, que passam a monitorar assiduamente a situação da empresa.
A relação da evidenciação de práticas de sustentabilidade com a situação econômico financeira
das empresas é tema recorrente de diversos estudos, apesar dos questionamentos que surgem neste
meio, sendo o assunto do próximo tópico.
2.3 Estudos Relacionados
A evidenciação de práticas de sustentabilidade e o desempenho econômico-financeiro das
empresas são temas recorrentes, acerca do qual inúmeras pesquisas podem ser observadas tanto na
literatura nacional quanto na internacional. Os estudos se motivam pelo assunto ser de grande
importância para as empresas que buscam demonstrar a relevância concedida para questões ambientais
e sociais, além da financeira.
Hackston e Milne (1996) verificaram os determinantes da evidenciação social e ambiental das
50 maiores empresas da Nova Zelândia, utilizando variáveis como rentabilidade, tamanho e setor.
Concluíram por meio da pesquisa que o setor e o tamanho justificam o nível de evidenciação das
companhias.
Nossa (2002) analisou o conteúdo dos relatórios ambientais no âmbito internacional de
empresas do setor de papel e celulose, verificando como estava o nível de evidenciação de informações
ambientais. Os resultados encontrados apresenta que a evidenciação de informações ambientais das
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empresas do setor de papel e celulose diverge entre as companhias com relação ao tamanho da
empresa, ao país de localização e ao tipo de relatório (financeiro ou específico), mostrando-se ainda
incipiente e frágil em relação ao nível de confiabilidade e comparabilidade das informações.
Von Arx e Ziegler (2008) examinaram nova evidência empírica para o efeito de
responsabilidade social empresarial sobre o desempenho financeiro das organizações nos EUA e na
Europa, no período de 2003 a 2006. Os resultados encontrados demonstraram que empresas com
atividades ambientais e sociais eram mais valorizadas no mercado se comparadas a outras empresas do
mesmo setor. No entanto, os retornos da ação mensal no período não foram lineares, sendo mais
robustos nos EUA que na Europa.
Braga, Oliveira e Salotti (2009) avaliaram a influência de determinadas variáveis (tamanho,
desempenho, endividamento, riqueza criada, natureza da atividade, controle acionário e governança
corporativa) sobre o nível de divulgação ambiental nas demonstrações contábeis de empresas
brasileiras. Foram analisadas as demonstrações contábeis de 108 companhias de capital aberto listadas
na BM&FBovespa referente ao exercício social de 2006. As evidências analisadas sugerem que as
variáveis do tamanho, riqueza criada e natureza da atividade exercem influência direta e significativa
sobre o nível de divulgação ambiental.
3 MÉTODO DE PESQUISA
O método de pesquisa utilizado neste estudo teórico-empírico foi o descritivo, pois, conforme
Beuren et al. (2004, p. 81), configura-se em um “estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a
explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira e não tão aprofundada como a segunda.
Nesse contexto, descritivo significa identificar, relatar, comparar, entre outros”.
Foi utilizado neste estudo o método quantitativo, que apresenta como principal característica o
emprego da quantificação tanto no processo de coleta de informações quanto no seu tratamento,
valendo-se de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999). O método quantitativo lida com um
conjunto de técnicas de pesquisa e de análise que permite relacionar descobertas sobre padrões de
comportamento com implicações nas teorias já existentes. Para Creswell (2009), os estudos
quantitativos objetivam testar ou verificar uma teoria, não tendo a pretensão de desenvolver uma teoria
nova. Assim, o pesquisador apresenta uma teoria, coleta dados e realiza testes com o intuito de
confirmá-la ou refutá-la, a partir dos resultados obtidos.
Quanto à técnica de pesquisa, neste trabalho utilizou-se a documental. Segundo Marconi e
Lakatos (2002, p. 62) quanto à característica da pesquisa documental que “[...] a fonte de coleta de
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias.
Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”.
A amostra da presente pesquisa é constituída de empresas geradoras e distribuidoras de energia
elétrica no Brasil que estão listadas na BM&FBovespa e que enviam seus relatórios de sustentabilidade
para a Aneel. Esses relatórios foram adquiridos por intermédio do site da Agência, totalizando 31
empresas, excluindo da amostra as holdings e aquelas que eram apenas de transmissão de energia. O
ano utilizado foi o de 2010, por ser um ano em que todas as empresas enviaram seus relatórios de
sustentabilidade para a Agência.
A utilização de empresas geradoras e distribuidoras de energia se deu por serem empresas com
grande impacto ambiental, das quais a sociedade cobra atitudes, principalmente por serem companhias
listadas na BM&FBovespa e terem grande relevância na economia brasileira.
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Para a coleta de dados, foi elaborado um check list com 50 itens das práticas de
sustentabilidade, entre elas práticas ambientais, sociais e econômicas. Foi examinada a evidenciação e
a não evidenciação dos itens do check list nos relatórios de sustentabilidade, em que as companhias
foram avaliadas em “1” para evidenciação e “0” para a não evidenciação das informações. Os check
lists utilizados para evidenciar as práticas de sustentabilidade são apresentados nos quadros a seguir:
Quadro 1 – Diretrizes para Evidenciação Ambiental
Estrutura de Governança e Adaptação do Sistema Administrativo
Existência de um departamento de controle de poluição ou administração de problemas ambientais.
Existência de um comitê de assuntos ambientais na diretoria ou em outro órgão executivo.
Existência de termos e condições aplicáveis aos fornecedores e/ou clientes sobre práticas ambientais.
Envolvimento dos stakeholders na escolha das políticas ambientais praticadas na companhia.
Implementação da ISO 14001.
Premiação dos executivos atrelada, também, aos indicadores de performance ambiental.
Existência de código de conduta ou diretrizes ambientais dentro da empresa.
Sistema de gestão ambiental.
Credibilidade das Políticas Ambientais
Segue orientação de órgão especializado no meio ambiente (GRI) para elaboração dos relatórios.
Possui auditoria/verificação independente para as informações ambientais dos seus relatórios.
Possui certificação de programas ambientais ou licenças ambientais emitidas por órgãos reguladores.
Os produtos/serviços possuem certificação ambiental emitida por órgão especializado.
Prêmio de performance ambiental externa ou inclusão em algum indexador ambiental (DSI ou ISE).
Envolvimento dos stakeholders no processo de evidenciação ambiental.
Participação em iniciativas voluntárias favoráveis ao meio ambiente reconhecidas por órgãos ambientais.
Participação/parceria em associações ou organizações voltadas para a melhoria do meio ambiente.
Indicadores Ambientais
Indicador da utilização/eficiência energética.
Indicador da utilização/eficiência da água.
Indicador da emissão de gases do efeito estufa.
Indicador de emissão de outros gases poluentes.
Indicador de emissão tóxica (TRI) – água, terra e ar.
Indicador de emissão de resíduos sólidos ou líquidos.
Indicador de reciclagem e aproveitamento dos resíduos.
Indicador da utilização de recursos não renováveis e conservação da biodiversidade.
Indicador do impacto de produtos e serviços no meio ambiente.
Indicador de compliance na performance ambiental.
Indicador do uso de recursos materiais totais.
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Indicador do uso de combustíveis (renováveis e não renováveis).
Indicador de derramamento (incidentes).
Indicadores do aquecimento global (neutralização).
Litígios e Processos Ambientais
Processos judiciais ambientais formalizados contra a empresa.
Autuações e notificações ambientais recebidas pela empresa.
Processos ambientais cabíveis contra a empresa.
Criação de reserva/provisão para contingências ambientais.
Fonte: Adaptado de Mussoi e Van Bellen (2010).
Quadro 2 – Diretrizes para Evidenciação Social
Publica o Balanço Social?
Publica a DVA?
Evidencia no relatório da administração, no relatório de sustentabilidade e/ou nas notas explicativas dados relativos à
interação da entidade com o ambiente externo e ao relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores e incentivos
decorrentes dessa interação?
Utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de fornecedores?
Evidencia informações relativas a ações trabalhistas?
Evidencia o número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor?
Fonte: Adaptado de Vieira (2006) apud Beuren et al. (2009).
Quadro 3 – Diretrizes para Evidenciação Econômica
Sumário de dinheiro economizado pela companhia com ações de iniciativa ambiental.
Quantia gasta para melhorar a performance ambiental/ecoeficiência em projetos ambientais.
Quantia gasta em multas ou processos ambientais.
Relação da distribuição dos gastos ambientais.
Evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, tercerizados e autonômos?
Evidencia gastos com a previdência privada?
Evidencia gastos com a cultura, tanto com seu público interno quanto com o externo?
Evidencia participação dos funcionários nos resultados?
Evidencia valor de indenizações e multas pagas a empregados por determinação da justiça?
Evidencia investimentos em educação?
Fonte: Adaptado de Mussoi e Van Bellen (2010); Vieira (2006) apud Beuren et al. (2009).

A partir destes check lists pode-se conceder a cada empresa um índice que representa a
porcentagem de evidenciação das práticas de sustentabilidade. O máximo de indicadores possíveis que
cada entidade poderia evidenciar era de 50 itens. Este índice será a variável independente SUST,
utilizada na análise de regressão.
Foram identificadas as características das empresas objeto do estudo quanto ao tamanho,
rentabilidade e endividamento. Essas variáveis apresentadas no Quadro 4 foram coletadas por meio da
Economática. Os procedimentos estatísticos foram regressão linear múltipla por meio do software
estatístico IBM® SPSS® versão 21.
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Quadro 4 – Variáveis das Características das Empresas
Variável de Análise
Medidas
Tamanho
LN do ativo total
Rentabilidade

ROA = Lucro Líquido/ Ativo Total

Endividamento

PCT = (Passivo Circulante + Passivo não
Circulante)/ Patrimônio Líquido
CE = Passivo Circulante/ (Passivo Circulante +
Passivo não Circulante)
Fonte: Elaborado pelos autores

Referências
Hackston e Milne (1996); Cunha e Ribeiro
(2008); Rover et al. (2008).
Hackston e Milne (1996); Russo e Fouts
(1997); D’Arcimoles; Trebucq (2002);
Cunha e Ribeiro (2008).
Lanzana (2004); Cunha e Ribeiro (2008).

Foram encontradas limitações na pesquisa, como pelos relatórios de sustentabilidade não
seguirem um padrão, como o GRI, que é um modelo internacional, o que dificultou a coleta dos dados,
fazendo com que houvesse uma leitura integral dos respectivos relatórios.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com base no relatório de sustentabilidade disponibilizado no site da ANEEL de cada empresa
da amostra, extraíram-se informações por meio da análise de conteúdo das práticas de sustentabilidade.
Os dados econômico-financeiros foram extraídos por meio da Economática. A partir destes dados
coletados foi realizada a análise descritiva, considerando cada variável, conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1 – Estatística descritivas das variáveis
Variável
Mínimo
SUST
0,08
TAM
4,70
ROA
-0,05
PCT
0,38
CE
0,19
Fonte: Dados da pesquisa.

Máximo
0,92
8,17
0,17
5,51
0,98

Média
0,72
6,62
0,07
1,82
0,40

Desvio Padrão
0,19
0,57
0,06
1,15
0,14

Por meio da Tabela 1, constata-se que a sustentabilidade (SUST) das empresas da amostra foi
de 72% em média, sendo uma porcentagem elevada. A SUST é a variável dependente desta pesquisa,
que inclui itens econômicos, sociais e ambientais. Possui um índice de evidenciação de
sustentabilidade de 8% no mínimo e 92% no máximo. Lembrando que esta variável é a única dummy
da pesquisa, que era considerado 1 para o item que era evidenciado e 0 se não, sendo composto de no
máximo 50 itens.
Se tratando das características econômico-financeiras da empresa, as variáveis que tratam do
tamanho da entidade é representada pelo logaritmo natural do ativo total (TAM), possuindo uma média
de representatividade de 6,62. A variável que representa a rentabilidade da empresa, ou seja, a ROA
demonstraram um índice de 0, em média respectivamente, além disso é a única variável que possui
índice negativo em seu mínimo.
As variáveis que representam o endividamento da amostra desta pesquisa são compostas pelas
variáveis que demonstram o endividamento em relação ao capital próprio (PCT) e a composição do
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endividamento no curto prazo (CE). A variável PCT possui um índice de 1,82 em média, revelando
que as empresas de distribuição e geração de energia estão com o endividamento elevado em relação
ao seu patrimônio líquido. A variável CE demonstra que 40% do total das dívidas da empresa, ou seja,
o capital de terceiro é de curto prazo, possuindo em mínimo de 19% e um máximo de 98%.
Antes de efetuar a análise de Regressão Linear Múltipla, buscou-se analisar inicialmente a
intensidade e o sentido das relações entre as variáveis, calculou-se o coeficiente de correlação de
Pearson para as variáveis. Observa-se que foi aplicado o teste não paramétrico de KolmogorovSmirnov para verificar a normalidade dos dados, o teste evidenciou uma distribuição normal das
variáveis a um nível de 5% (p-value< 0.05).
Além disso, foi aplicado o teste homocedasticidade de Levene que é o mais comum para
verificação da homocedasticidade. Conforme observado o teste de Levene não foi significativo,
confirmando-se a hipótese de que a variância dos erros é uniforme, ou seja, que a diferença entre as
variâncias é igual a zero. Ressalta-se que a correlação não implica necessariamente na relação de causa
e feito, mas sim associação entre as variáveis. A Tabela 2 apresenta a correlação entre as variáveis.
Tabela 2 – Matriz de correlação das variáveis
SUST
TAMANHO
1
0,521**
SUST
1
TAMANHO
ROA
PCT
CE
* indica signif. a 5%.
** indica signif. a 1%.
Fonte: Dados da pesquisa.

ROA
0,024
-0,272
1

PCT
-0,040
0,043
0,146
1

CE
-0,447*
-0,706**
0,328
-0,008
1

Analisando-se as correlações entre as variáveis, apresentadas na Tabela 2, verifica-se, uma
correlação positivamente significativa entre o índice de evidenciação da sustentabilidade com uma das
variáveis independentes, ou seja, quanto maior o índice de evidenciação da sustentabilidade, maior o
tamanho da empresa. Além disso, observa-se que o endividamento a curto prazo foi negativamente
relacionado com o índice de evidenciação. Já o retorno sobre o ativo e o endividamento em relação ao
patrimônio líquido não foi significativo.
Após o cálculo da correlação entre as variáveis utilizadas partiu-se para a análise da regressão
linear múltipla, buscando verificar a relação entre o índice de sustentabilidade e os indicadores
econômico-financeiros das empresas de energia listadas na BM&FBovespa. A Tabela 3 apresenta o
resumo do modelo da regressão linear múltipla.
Tabela 3 – Resumo do modelo globalmente
Modelo
R
R quadrado
R quadrado ajustado
1
0,576
Fonte: Dados da pesquisa

0,332

0,229

Erro padrão da estimativa

Durbin-Watson

0,167

2,193

A tabela acima descreve o modelo globalmente, ela informa se o modelo é eficaz em verificar a
relação entre o índice de sustentabilidade e os indicadores econômico-financeiros das empresas de
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energia listadas na BM&FBovespa. O coeficiente de determinação (R²) que serve como uma medida
de quanto a variabilidade da saída pode ser debitada aos previsores. O R2 ajustado apresenta um valor
pouco representativo, o que significa que as variáveis independentes são responsáveis apenas por
33,20% da variação do índice de evidenciação ambiental.
Por fim, a estatística de Durbim-Watson informa se a hipótese de independência dos erros é
satisfeita, conforme Maroco (2003) o valor deve estar próximo de 2, dessa forma é possível observar
que o modelo não apresenta problemas de autocorrelação dos resíduos, pois seu valor está próximo de
2. A Tabela a seguir apresenta a análise de variância, a qual testa se o modelo possui um poder
explicativo melhor do que a média para explicar a variável independente.
Tabela 4 – Anova
Modelo
Regressão
1
Erro
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Soma dos Quadrados

df

Quadrado médio

F

Sig.

0,361485
0,727469
1,08895

4
26
30

0,0903713
0,0279796

3,230

0,028

Conforme os resultados apresentados pela análise de variância por meio do teste F (Tabela 4)
pode-se afirmar que há um nível de significância de 1%, existindo uma forte evidência que as variáveis
independentes influenciam significativamente na evidenciação ambiental das empresas pertencentes à
amostra. Por fim, apresentam-se os coeficientes de regressão linear múltipla.
Tabela 5 – Regressão linear múltipla
Coeficientes não padronizados
Modelo
B
Modelo Padrão
Interceptação
-0,154
0,600
TAM
0,146
0,076
1 ROA
0,707
0,538
PCT
-0,015
0,027
CE
-0,289
0,310
Fonte: Dados da pesquisa.

Coeficiente Padronizados
Beta
0,435
0,227
-0,093
-0,215

t

Sig.

-0,256
1,912
1,315
-0,572
-0,932

0,800
0,067
0,200
0,572
0,360

Segundo a Tabela 5, nenhuma das variáveis independentes econômico-financeiras foram
consideradas estatisticamente significante ao nível de 5% (p-value < 0,05), ou seja, o tamanho, a
rentabilidade e o endividamento não influencia significativamente no índice de sustentabilidade das
empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica no Brasil que estão listadas na BM&FBovespa.
Além disso, o modelo de explicação é pouco significativo, visto que o R2 foi de apenas 0,332.
O resultado relacionado quanto ao retorno dos ativos está de acordo com os encontrados por
Hackston e Milne (1996) em pesquisa realizada com empresas da Nova Zelândia. Eles pesquisaram as
50 maiores instituições de diversos setores e também não encontraram relevância estatística da
influência do retorno sobre o ativo na divulgação ambiental.
Em relação ao endividamento da empresa, esse achado encontra respaldo no estudo de Braga,
Oliveira e Salotti (2009) que analisaram o índice de evidenciação de 108 companhias de capital aberto
listadas na BM&FBovespa referente ao exercício social de 2006. Contudo, o resultado contraria a
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contribuição de Braga, Oliveira e Salotti (2009) quanto o impacto do tamanho da empresa na
evidenciação ambiental, visto que os autores encontraram uma influência positivamente significativa e
neste estudo não foi significante.
5 CONCLUSÃO
O propósito tomado pela presente pesquisa consiste em verificar a relação entre o índice de
sustentabilidade e os indicadores econômico-financeiros das empresas de energia listadas na
BM&FBovespa. A amostra é composta por 31 empresas de geração e distribuição de energia que
enviaram seus relatórios de sustentabilidade do ano de 2010 para a Aneel. A escolha deste setor é
fundamentada pelo fato de se tratar de um segmento com elevado impacto danoso ao ambiente e com
relevância econômica para o país.
O conceito de sustentabilidade está sendo constantemente discutido no âmbito acadêmico e
empresarial. Posturas mais transparentes na prestação de informações dos aspectos social e ambiental
estão sendo impostas pela sociedade. Com isto, as empresas estão se preocupando mais com seu papel
sustentável e os fatores financeiros que isso possa ocasionar para a entidade.
A pesquisa contribuiu para constatar que as empresas da amostra apresentam um alto índice de
evidenciação das práticas de sustentabilidade, em torno de 72% em média, demonstrando a crescente
preocupação das empresas em evidenciar essas práticas. Conforme abordado por Tinoco e Robles
(2006), a demanda da sociedade pela transparência dos aspectos relacionados à sustentabilidade passou
a ganhar espaço e importância entre as informações que são fornecidas pelas organizações.
Com a análise de correlação de Pearson pode-se perceber que existe uma correlação positiva e
significativa entre o índice de evidenciação da sustentabilidade com a variável independente tamanho,
ou seja, quanto maior o índice de evidenciação da sustentabilidade, maior o tamanho da empresa.
Lembrando que a correlação não implica necessariamente na relação de causa e feito, mas sim
associação entre as variáveis.
A regressão linear múltipla infere-se que nenhuma das variáveis independentes econômicofinanceiras: tamanho, rentabilidade e o endividamento influenciam significativamente no índice de
sustentabilidade das empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica no Brasil que estão listadas
na BM&FBovespa. Além disso, o modelo de explicação é pouco representativo, pois as variáveis
independentes são responsáveis apenas por 33,20% da variação do índice de evidenciação ambiental.
A presente pesquisa está de acordo com o estudo realizado por Hackston e Milne (1996) com
empresas de Nova Zelândia a respeito do retorno sobre o ativo (ROA), pois não houve influência na
evidenciação ambiental. Mas, encontra-se em desacordo se tratando da variável tamanho, pois
Hackston e Milne (1996) justificaram o nível de evidenciação das companhias por meio das variáveis
setor e tamanho. E isto não ocorreu neste estudo, pois a variável tamanho não apresentou significância
na regressão linear múltipla (sig. 0,067).
Braga, Oliveira e Salotti (2009) avaliaram a influência das variáveis: tamanho, desempenho,
endividamento, riqueza criada, natureza da atividade, controle acionário e governança corporativas
sobre o nível de divulgação ambiental de empresas brasileiras. Comparando os resultados deste estudo
com a pesquisa de Braga, Oliveira e Salotti (2009), percebe-se que nas duas as variáveis de
endividamento não tiveram significância sobre o índice de evidenciação da sustentabilidade. Mas,
quanto ao impacto do tamanho da empresa na evidenciação ambiental, houve resultados contrários,
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visto que os autores encontraram uma influência positivamente significativa e neste estudo não foi
significante.
O resultado demonstra que se a empresa apresenta um bom índice de evidenciação das práticas
de sustentabilidade, ela pode ou não ser de grande porte; pode ser mais ou menos rentável; e mais ou
menos endividada do que aquela empresa que apresenta um baixo índice sustentável, ou seja, os
indicadores econômico-financeiros do tamanho, rentabilidade e endividamento das empresas geradoras
e distribuidoras de energia elétrica brasileira não influenciam o nível de evidenciação das práticas de
sustentabilidade destas companhias.
Como sugestão para futuros estudos, salienta-se que outras variáveis poderiam ser utilizadas
para verificar a influência na evidenciação das práticas de sustentabilidade nas três dimensões que o
desenvolvimento sustentável deve atender: econômico, social e ambiental (ELKINGTON, 2012).
Poderia ser utilizada outro grupo na amostra da pesquisa, que não seja as empresas geradoras e
distribuidoras de energia listadas na BM&FBovespa, e também outro período.
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OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES DA SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO EM
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Resumo: O desafio global da sustentabilidade tem forçado as organizações a repensarem seus métodos de exploração
do capital humano e do meio ambiente na busca pelo lucro. Dessa forma, o objetivo do estudo foi identificar os desafios
e as oportunidades da gestão sustentável em uma empresa do setor de engenharia elétrica industrial. Foi realizado um
estudo de caso por meio do método indutivo para analisar as dificuldades e os benefícios relacionados ao tema. O
levantamento das informações foi realizado através de questionários aplicados aos colaboradores da empresa em estudo
e por meio de entrevistas com os proprietários da empresa, os dados foram analisados de forma qualitativa. Os
resultados evidenciam os desafios de: equilibrar os custos relacionados às ações ambientais e sociais; administrar o
tempo de maneira que seja possível dedicar-se igualmente às esferas econômica, social e ambiental; engajar outros
empresários a adotar a gestão sustentável. Como oportunidades da gestão sustentável verificaram-se: o
comprometimento dos colaboradores, predisposição dos colaboradores para ajudar a comunidade e contribuir com o
meio ambiente, fortalecimento da imagem da empresa, pioneirismo na gestão sustentável.
Palavras-Chave: Gestão sustentável, desafios, oportunidades.

Abstract: The global challenge of sustainability has forced organizations to rethink their methods of exploitation of
human capital and the environment in pursuit of profit. Thus, the aim of the study was to identify the challenges and
opportunities of sustainable management in a company in the electrical engineering industry. We conducted a case
study using the inductive method to analyze the difficulties and benefits related to the topic. The survey information
was conducted through questionnaires given to employees of the company under study and through interviews with the
owners of the company, the data were analyzed qualitatively. The results highlight the challenges: balancing the costs
related to environmental and social actions; manage time so that you can devote themselves also to the economic, social
and environmental entrepreneurs engage others to adopt sustainable management. As opportunities for sustainable
management observed: the commitment of employees, employees' willingness to help the community and help the
environment, strengthening the image of the company, a pioneer in sustainable management.
Keywords: Sustainable management, challenges, opportunities
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1 INTRODUÇÃO
Por muito tempo o capitalismo desfrutou dos recursos naturais e utilizou o trabalho humano
sem perceber as consequências desta exploração, no entanto, esse desenvolvimento sem precedentes
provocou profundas alterações no clima do planeta e relações conturbadas entre os indivíduos
(AZEVEDO, 2012).
Pode-se observar que as chuvas devastadoras são mais frequentes, que o sol é mais quente,
que as plantações não são mais tão produtivas, que a quantidade de famílias que perdem bens e
entes queridos em enchentes, vendavais ou pela seca aumenta a cada dia. São apenas algumas das
consequências, da falta de consciência e respeito pelo meio ambiente.
O relatório Nosso Futuro Comum (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO, 1991) define desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades.
A industrialização por sua vez trouxe inúmeros benefícios, mas precisa se reinventar para
sobrevivência das espécies e dela mesma. A gestão sustentável trás um novo conceito de produção,
ela pode significar um aumento nos custos empresarias, mas também representa um excelente
investimento para as organizações, visto que os consumidores estão reconhecendo e valorizando os
empreendimentos que adotam esse novo modelo de gerenciamento. Além disso, agir de maneira
sustentável reduz os riscos jurídicos e fortalece a imagem da instituição (CANTELLE et al., 2013).
Dessa forma, esse estudo se propôs a averiguar os desafios e as oportunidades de uma
empresa que trabalha sob a ótica da sustentabilidade, na visão de seus gestores. A organização
apoia-se em inovação tecnológica, a qual permite um alto índice em ecoeficiência energética,
preservando o meio ambiente e propagando os conceitos de sustentabilidade. Todavia, a falta de
incentivos políticos, a ausência de fiscalização em relação ao uso adequado dos recursos humanos,
naturais e econômicos e o baixo preço dos produtos ofertados pelos concorrentes dificultam a
prática desse tipo de gestão.
Diante do exposto apresenta-se a questão problema do estudo: Quais os desafios e as
oportunidades da gestão sustentável em uma empresa do setor de engenharia elétrica
industrial? O objetivo do estudo é identificar os desafios e as oportunidades da gestão sustentável
em uma empresa do setor de engenharia elétrica industrial.
O estudo justifica-se pela contribuição que a empresa em estudo deixa as demais
organizações que adotam ou pretendem adotar práticas de sustentabilidade e serve como exemplo
que é possível ser economicamente viável e ser sustentável ao mesmo tempo.
O estudo apresenta além dessa seção inicial, fundamentação teórica sobre gestão e
sustentabilidade, descrição dos procedimentos metodológicos utilizados, apresentação da empresa
foco do estudo, os dados obtidos e as suas análises e as conclusões do estudo.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 GESTÃO EMPRESARIAL
Atualmente existem diversos desafios corporativos no processo de gerenciamento e de
desenvolvimento organizacional e muitos são os caminhos que podem levar uma empresa ao triunfo
e ao mesmo tempo ao fracasso. Logo, vê-se a importância em conhecer diferentes métodos de
administração no intuito de facilitar o processo decisório e melhor definir as estratégias
organizacionais.
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Bossidy e Charan (2002) argumentam que a dificuldade principal dos gestores para conduzir
uma organização ao sucesso deve-se a indisciplina em executar de maneira eficiente as estratégias,
acrescentam também, que a mudança só é possível diante da execução. À vista disso, um líder para
executar as estratégias estabelecidas deve: conhecer sua equipe e a sua empresa; ser realista;
estabelecer metas e prioridades claras; concluir o que foi planejado; recompensar as pessoas que
executam as tarefas recomendadas; ampliar as habilidades da equipe; e conhecer a si próprio.
Já Trott (2012) menciona que a gestão da inovação é o precursor no desenvolvimento
organizacional. Segundo o autor a administração geral e administração da inovação se
complementam de forma que a primeira busca a redução da incerteza na tomada de decisão e a
segunda procura algo diferente e novo para contribuir com o crescimento da empresa. Entretanto,
para desenvolver uma organização inovadora é necessário que ela seja adaptável, comunicativa,
consensual e bem controlada.
Leite (2005) também associa a inovação no processo de gerenciamento e afirma que
atualmente a competitividade impera por vários fatores entre eles: excesso de informação,
instabilidade econômica, produtos com curto ciclo de vida e concorrência acirrada. Estes fatores
obrigam as empresas a inovar, não só em novos produtos, mas em todos os aspectos de gestão para
atender as demandas por eficiência, qualidade, flexibilidade e agilidade.
Contudo, Sauaia (2010) assinala que para a organização obter resultados positivos é preciso
aplicar a gestão integrada, pois contempla todas as áreas funcionais de uma organização: o
planejamento, a execução de estratégias, a gestão eficiente da produção, a gestão de pessoas, a
gestão de recursos financeiros e o comprometimento da presidência, do qual tem como objetivo
estabelecer um ritmo de crescimento e atender as expectativas dos stakeholders. O Autor salienta
também que existem duas metas que uma organização pode seguir: a meta orientada para
resultados, com a finalidade de lucro para os acionistas e a meta orientada para o bem-estar social
que simultaneamente busca a maximização de riquezas e assegurar a sustentabilidade das metas
sociais.
Para Gallagher (2003) o sucesso ou insucesso organizacional depende de seus valores, pois
esses norteiam as decisões empresariais. Em seu livro “Os segredos da cultura empresarial: como
entender a alma das culturas organizacionais bem sucedidas”, Gallagher (2003) cita como exemplo
dois desastres em duas companhias áreas, a primeira matou 271 passageiros devido a problemas no
motor do avião e a segunda também foi incriminada pela morte de todos os passageiros que
transportava, nesse caso, houve um problema no compartimento de cargas pela identificação
incorreta dos cilindros de oxigênio, trabalho que era realizado por um fornecedor externo de
serviços de manutenção.
O exemplo de ambas as empresas foi utilizado para mostrar que a primeira organização
apesar de ter culpa sobre o acidente não faliu, pois seus valores eram fortes e vinham de encontro
com os princípios mais amplos da vida, como respeito aos funcionários, tratamento justo com os
clientes e ética nos negócios, entretanto, a segunda companhia apesar de não ser a fidedigna autora
do acidente acabou por desfalecer, dessa forma, os valores subjacentes que revelam como é a
organização são mais importantes do que o acontece com ela (GALLAGHER, 2003).
Do mesmo modo, Bulgacov (1999) apoia a ideia que as organizações são sistemas abertos e
que interagem constantemente no ambiente que estão inseridas e simultaneamente existem para
satisfazer as necessidades sociais do meio. Rego e Cunha (2005) defendem que o colapso de uma
empresa é resultante da perda de controle e de recursos e que o modelo de liderança pode ser
determinante para a falência da organização. Desse modo, é possível identificar através de uma
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combinação de comportamentos as empresas que são mais vulneráveis ao declínio, o quadro 01
indica as empresas suscetíveis à extinção.
Quadro 01 – Vulnerabilidade a falência
VULNERABILIDADE À FALÊNCIA
Comportamentos/atitudes
Organizações mais vulneráveis
Capacidade de escutar
Pouco desenvolvida
Comunicação
Censurada e /ou autocensurada
Confiança interpessoal
Pouco desenvolvida
Modelos Mentais
Dogmáticos
Narcisismos na liderança
Forte presença
Formas de aprendizagem
Mecanicista
Fonte: Adaptado Rego e Cunha (2005)

Organizações menos vulneráveis
Bem desenvolvida
Franca e honesta
Bem desenvolvida
Abertos à discussão e à crítica
Ausência
Flexível

Diante dos conceitos apresentados pelos autores, vê-se que existem distintas maneiras em se
administrar uma organização. A gestão sustentável é um moderno recurso de gerenciamento que
visa não somente a sobrevivência das empresas, mas também a preservação dos recursos ambientais
e o compromisso com o ser humano, garantindo uma melhor qualidade de vida para as gerações
futuras. À vista disso, é imprescindível que os gestores conheçam o conceito de sustentabilidade e
os benefícios em aplicá-la, pode ela ser a vantagem competitiva necessária para manter-se no
mercado.
2.2 O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE
Desde a revolução industrial, a sociedade e o meio ambiente derivam o amargo
desenvolvimento econômico. A inovação que fortaleceu o capital econômico desenvolveu
tecnologias e proporcionou a abertura dos mercados, em contrapartida gerou desemprego, grandes
diferenças na classe social, disputas comerciais e a deterioração ambiental (LASZLO, 2001 apud
MACEDO, 2007).
Esse desequilíbrio fez aos poucos a sociedade questionar a relação entre o homem e o meio
ambiente. Dessa forma, a publicação do relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente
(CMMAD), conhecido também como Comissão Bruntland, em 1987, marcou o início do
“ecodesenvolvimento” ou, como é chamado hoje, desenvolvimento sustentável (BARBIERI et al.,
2010, p. 147-148). A partir desse momento, começam a surgir as definições de sustentabilidade.
Para Pedroso (2007, p. 26), o “[...] desenvolvimento sustentável sugere que as organizações
devam atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
[...]”. Macedo (2007) explica que praticar a sustentabilidade empresarial significa ser
economicamente viável, não agredir o meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento regional.
Já Cavalcanti (2002) refere-se à sustentabilidade como um conceito integrador e unificador, que une
o homem com o restante do mundo e que afasta o indivíduo dominador.
Dias (2011) defende que a sustentabilidade é o equilíbrio entre o crescimento econômico, a
preservação ambiental e a justiça social. Essa mesma maneira de pensar é defendida por Pedroso
(2007), por Macedo (2007) e por Hart e Milstein (2004 apud NORO et al., 2010).
Melo Neto e Brennand (2004) explicam como ocorre o equilíbrio entre as três esferas que
compõem a sustentabilidade, conhecido como Triple Bottom Line (TBL). Para os autores, a gestão
ambiental diminui os custos da produção, através da inovação e na utilização de tecnologias limpas,
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refletindo assim na diminuição do preço nos produtos comercializados, agregando valor para o
consumidor, fortalecendo a marca e a imagem de empresa como sustentável e, dessa maneira,
possibilitará à empresa o investimento em ações sociais sustentáveis.
Seguindo o raciocínio de que a sustentabilidade está diretamente ligada à inovação, Barbieri
et al. (2010, p. 151) argumenta que a “inovação sustentável” é a “introdução de produtos, processos
produtivos, métodos de gestão ou negócio, novos ou significativamente melhorados para a
organização e que traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, comparado com alternativas
pertinentes”. Todavia, esse conceito de inovar ainda não foi bem difundido, pois são necessárias
novas formas de gestão, com base no Triple Bottom Line (TBL), que apenas recentemente
começaram a ser desenvolvidas.
Em meio ao surgimento desse novo paradigma é que se procura definir as particularidades
do novo administrador. Em entrevista à Revista Brasileira de Administração, Fernando Almeida
(apud MENDES, 2008, p. 26) revela o perfil do administrador para liderar na era da
sustentabilidade, para o autor é preciso de pessoas “[...] com visão e energia necessárias para
catalisar mudanças para a sustentabilidade e as características necessárias para conduzi-las”. No
mesmo artigo, o administrador Sérgio Dal Sasso (apud MENDES 2008, p. 29) argumenta que é
dever da administração buscar o desenvolvimento sustentável do planeta, visto que a empresa
depende do bem-estar da sociedade e do meio ambiente para sobreviver.
Já o artigo “Inovação e sustentabilidade: novos modelos e preposições”, da Revista RAE
(BARBIERI et al., 2010), aborda autores que criticam a sustentabilidade, à vista que existem
administradores que compreendem a gestão sustentável como uma aspiração desafiadora de um
novo modelo a ser seguido, e outros a usam como disfarce para continuar com seus antigos
objetivos de controle e dominação na busca do acúmulo de capital. Todavia, há muitos autores que
acreditam na sustentabilidade de maneira positiva, pois os stakeholders buscam a transparência nas
transações efetuadas pelas organizações. Goleman e Lueneburger (2011, p. 51) afirmam que com o
tempo “[...] a busca da sustentabilidade deixará de ser uma escolha para as organizações e se tornará
uma condição de sobrevivência. Isso afetará a licença 'de fato' para que elas operem, licença que os
consumidores não hesitarão em revogar”.
Trigueiro (2005) fala da sociedade do consumo e a publicidade para explicar a importância
da sustentabilidade, onde os altos níveis de obesidade e dívidas pessoais, menos tempo livre e meio
ambiente danificado são sinais de que o consumo excessivo está diminuindo a qualidade de vida de
muitas pessoas outrossim, o alto consumo de matéria-prima e energia para satisfazer os excessos da
sociedade pós-moderna simboliza a diminuição de água doce e limpa, a redução das florestas, o
aparecimento de solos menos férteis e a colossal produção de lixo (JUNQUEIRA et al., 2013).
Da mesma forma questiona-se o papel da publicidade e da mídia no atual modelo
consumista vê-se a publicidade evoluindo, de meros informadores e rotuladores de produtos para
estrategistas do consumo; ofertar produtos que supram as carências sentimentais dos consumidores
é a especialidade da publicidade. Destarte, enfrentar o desafio da sustentabilidade expressa a volta
do equilíbrio do homem com a natureza e uma reinvenção do consumo, da sociedade e das
empresas (TRIGUEIRO, 2005).
2.3 DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA SUSTENTABILIDADE

Muitos empreendedores questionam a sustentabilidade no que diz respeito à geração de
benefícios financeiros. Savitz (2007), em defesa da gestão sustentável, cita exemplos de empresas e
declarações de gestores em relação à gestão sustentável, todavia, afirma que a sustentabilidade não
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

é garantia de êxito financeiro, é necessário “omprometimento, recursos e mudanças de direção,
acarretando custos e riscos, ainda assim, o autor salienta três maneiras de como a sustentabilidade
melhora as empresas, são elas (SAVITZ, 2007):
a) Proteção da empresa: caracteriza-se pela redução dos riscos que possam prejudicar os clientes, a
comunidade e os empregados, além de identificar com antecedência riscos iminentes e falhas
gerenciais, limitando as operações regulatórias e preservando a licença para atuar no mercado,
concedida pelo governo ou pela comunidade em geral.
b) Gestão da empresa: a empresa é beneficiada pela sustentabilidade por meio da redução de custos,
na busca pela melhoria na produtividade, na eliminação de desperdícios desnecessários e concessão
ao acesso a fontes de capital a custos menores.
c) Promoção de crescimento da empresa: Savitz (2007, p. 42) inclui diversos fatores nessa fase,
como:
[...] a abertura de novos mercados, o lançamento de novos produtos e serviços, a aceleração
do ritmo de inovação, a melhoria da satisfação e da lealdade dos clientes, a ampliação da
fatia de mercado mediante a conquista de novos clientes para os quais a sustentabilidade
seja valor pessoal ou empresarial importante, o desenvolvimento de novas alianças com
parceiros de negócios e com outros stakeholders, além da melhoria da reputação e do valor
da marca.

Já Dias (2011) explica que a contaminação industrial tem como causa a incapacidade de
transformação total de insumos em produtos, gerando perdas e produzindo resíduos poluentes. O
desafio do reaproveitamento dessas perdas inevitáveis proporciona às organizações benefícios
financeiros como: a redução nos gastos com matérias-primas, energia e disposição de resíduos, a
redução ou eliminação de custos futuros com ações de despoluição e descontaminação, a
diminuição do risco de complicações legais, a atenuação dos custos operacionais e de manutenção e
a mitigação de riscos com clientes, funcionários e meio ambiente, reduzindo, dessa forma, despesas.
No entanto, agir de maneira sustentável também acarreta desafios, produzir de maneira
equilibrada na utilização dos recursos naturais e gerar benefícios para toda a comunidade é uma
tarefa diária, contínua e permanente. Investir e buscar tecnologias eficientes significa sair da zona
de conforto e ir para um ambiente de constantes mudanças (JUNQUEIRA et al., 2013).
Resistir aos impactos negativos provenientes das atividades humanas requer a criação de
estratégias, inovação e previsão. Em seu livro “Experiências empresariais em sustentabilidade”,
Almeida (2009) cita alguns desafios desse século, que ao mesmo tempo podem ser analisadas como
oportunidades, é o caso das alterações nos padrões demográficos, a urbanização acelerada, a
diminuição e preservação dos serviços ambientais, a escassez de recursos, a necessidade de
segurança energética e a fixação de valor monetário para externalidades.
Da mesma forma, Demajorovic (2003, p. 12) aponta:
[...] existe um desafio essencial a ser enfrentado, que está centrado na possibilidade de que
os sistemas de informações e as instituições sociais se tornem facilitadoras de um processo
que reforce os argumentos para a construção de uma sociedade sustentável, a partir de
premissas centradas no exercício de uma cidadania ativa e a partir da mudança de valores
individuais e coletivos. Para tanto, é preciso que se criem todas as condições para facilitar o
processo, suprindo dados, desenvolvendo e disseminando indicadores e tornando
transparentes os procedimentos por meio de práticas entradas na educação ambiental que
possam garantir os meios de criar novos estilos de vida, desenvolver uma consciência ética
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que questione o atual modelo de desenvolvimento marcado pelo seu caráter predatório e
pelo reforço das desigualdades socioambientais.

Por conseguinte, o meio ambiente, as relações trabalhistas e com a comunidade e a
responsabilidade social devem ser tratados de maneira holística e não mais de forma isolada. Os
desafios sempre existirão, todavia o acesso à educação, a mentalidade global, o domínio das novas
tecnologias representam a diversificação de gestores e futuros gestores, capazes de criar alternativas
e soluções para transformar os desafios em oportunidades lucrativas e simultaneamente preservando
o meio ambiente e colaborando com a comunidade.
Sendo assim, criar valor para os stakeholders torna-se peça-chave para o sucesso da
organização. Busca-se assim, entender quem são os influenciadores da organização, e como eles
determinam e de que forma são afetados pela empresa, essencial para o planejamento e para a
criação de estratégias.
2.4 ESTUDOS RELACIONADOS À SUSTENTABILIDADE EM GERAL E NO ÂMBITO
CORPORATIVO
O quadro 02 apresenta estudos já realizados sobre sustentabilidade sendo apresentado no quadro os
autores e ano do estudo, objetivo, método e principais resultados.

Quadro 02 – Estudos relacionados a sustentabilidade
AUTOR/ANO
LEMOS;
NASCIMENTO
(1999)

SILVA;
QUELHAS (2006)

EVANGELISTA
(2010)

PIMENTA;
GOUVINHAS
(2012)

ZAMCOPÉ;
ENSSLIN;
ENSSLIN (2012)
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OBJETIVO
Divulgar resultados
referentes à adoção de
estratégias de Produção Mais
Limpa (PML).
Apresentar o impacto no
custo de capital próprio para
as empresas brasileiras de
capital aberto face à adoção
dos princípios de
sustentabilidade.

MÉTODO
Estudo de caso em
uma fazendo no Rio
Grande do Sul.
Modelo de
composição do beta
em medidas
contábeis de risco.

Abordar a relação do
conceito de sustentabilidade
e sucesso empresarial.

Pesquisa qualitativa e
quantitativa
(questionários e
entrevistas).

Avaliar a produção mais
limpa como ferramenta da
sustentabilidade empresarial.

Série de estudos de
múltiplos casos,
aplicação da
metodologia PmL
modelo SEBRAE em
três empresas (2005).

Construir um modelo para
avaliação da sustentabilidade
corporativa.

Estudo de caso,
utilizando a
Metodologia
Multicritério de
Apoio à Decisão –
Construtivista.

RESULTADO
Comprovou-se que a adoção de
Produção Mais Limpa (PML) facilita o
surgimento de inovações, facilitando o
alcance da competitividade empresarial.
Confirmou-se que a adesão aos padrões
de sustentabilidade pela empresa reduz o
risco corporativo medido pelo risco
sistemático, reduzindo o custo de capital
e aumentando o valor econômico.
Verificou-se que as atividades, ações e
programas corporativos e aliadas às
práticas de gestão sustentável e de boa
comunicação aumentam as hipóteses de
sucesso empresarial.
Certificou-se da melhoria nos âmbitos
ambiental, social e econômica das
empresas. Entretanto foi identificada a
falta de comprometimento da alta
administração para continuar com as
ações sustentáveis e utilizar o PmL como
ferramenta da sustentabilidade.
Com o modelo de avaliação identificouse que as empresas devem considerar
igualmente as áreas econômicas, social e
ambiental, que é relevante o
investimento em ações de comunicação
com os stakeholders e que existe um
trabalho laborioso de conscientização de
funcionários, fornecedores,
consumidores e comunidade em relação
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a sustentabilidade.

SLOMSKI et al.
(2012)

Analisar e discutir crenças,
valores e aspectos práticos,
considerando que a
internacionalização dos
gastos decorrentes do
descarte do produto e/ou
embalagem deve nortear a
gestão de custos de produção
de uma empresa.

Ensaio teórico.

Constatou-se que o desenvolvimento
com a sustentabilidade é um processo
que envolve negociações entre empresas,
governos e sociedade civil.

OLIVEIRA et al.
(2012)

Propor diretrizes de gestão,
que promovam o
alinhamento entre a
sustentabilidade e a
estratégia.

Estudo de caso
seguido de aplicação
da Matriz de
Alinhamento
Estratégico
Sustentável (MAES).

A Matriz de Alinhamento Estratégico
Sustentável (MAES) identificou o grau
de desenvolvimento ambiental inerente
aos processos internos de uma empresa
fabricante de cosméticos.

Fonte: Dados da pesquisa

3 MÉTODOS DE PESQUISA
O objetivo do estudo é identificar os desafios e as oportunidades da gestão sustentável em
uma empresa do setor de engenharia elétrica industrial. O estudo tem caráter exploratório, pois o
tema ainda é pouco explorado e aplicado pelas organizações. As pesquisas exploratórias são
realizadas quando “[...] o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular
hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 2008, p. 27).
A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, visto que buscou entendimento profundo de
um assunto em específico. Yin (2005) explica que estudo de caso é caracterizado pelo estudo
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo
e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento. O estudo de
caso aplica-se à exploração de situações reais que não são claramente fixadas, para descrever
situações que estão sendo investigadas e para explicar as causas de determinados fenômenos em
situações complexas, que não permitem o uso de levantamentos e experimentos (GIL, 2008).
A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de questionários aos colaboradores da
empresa e entrevista semiestruturada aplicada aos gestores da organização. Quanto aos
questionários foram aplicados a 50 colaboradores da empresa objeto de estudo, porém 5
funcionários não puderam contribuir com a pesquisa. Sendo que 2 (dois) funcionários estavam
afastados de suas tarefas, 1 (um) colaborador encontrava-se em férias e 2 (dois) funcionários
residem na cidade de Altamira, no estado do Pará (PA), dessa forma, a distância e o esclarecimento
tardio da existência desses servidores em outro estado impediu que essas pessoas contribuíssem
com a pesquisa, sendo a amostra final representada por 45 questionários.
Já as entrevistas com os sócios-proprietários foram realizadas pela pesquisadora e gravadas
para posteriormente serem transcritas e efetuada a análise. A entrevista com o proprietário 1 teve
duração de 54 (cinquenta e quatro) minutos e com o proprietário 2 teve duração de 29 (vinte e nove)
minutos. A terceira pessoa a participar da entrevista não pôde fazê-lo, devido às suas tarefas e ao
pouco tempo disponível. Esta técnica foi utilizada por ser flexível e permitir a repetição, o
esclarecimento e reformulação das perguntas, elas podem ser aplicadas a todos os segmentos da
população, também é possível melhor avaliar as atitudes, através de gestos e registros de reações,
consegue-se alcançar informações relevantes não encontradas em documentos e consegue-se
identificar discordâncias de imediato (MARCONI; LAKATOS, 2008).
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A pesquisadora utilizou como técnica de análise e interpretação dos dados o enfoque
qualitativo. A pesquisa qualitativa “[...] é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de
melhorar a efetividade de um programa ou plano [...]” (ROESCH, 2006, p. 154).
Na sequência apresenta-se o roteiro direcionador do estudo elaborado para a condução desta
pesquisa. Segundo Lima et. al. (2012) pode-se construir um roteiro do protocolo de pesquisa a partir
de um conjunto de atividades e procedimentos a serem adotados no estudo.
Quadro 03: Protocolo de estudo de caso
ROTEIRO DIRECIONADOR
Revisão dos principais artigos e publicações sobre o
assunto abordado na pesquisa.
Definição da unidade caso.
Obtenção da autorização formal da(s) empresa(s)
objeto(s) de estudo para realização da pesquisa de
campo.
Desenvolvimento de uma matriz de amarração para
garantir a realização dos objetivos da pesquisa.
Elaboração do plano de amostragem. Sujeitos da
pesquisa
ROTEIRO DIRECIONADOR
Estabelecimento dos instrumentos de coleta de dados.
Delineamento do roteiro de entrevista e formatação
das questões propostas no questionário.
Avaliação, análise, interpretação e discussão dos
resultados (triangulação).
Revisão do relatório pelos entrevistados.
Elaboração do relatório final.
Fonte: Adaptado de Lima et. al. (2012)

DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO
Apresentados no item 2.4 do Referencial Teórico.
Empresa do setor de engenharia elétrica industrial
Obtida formalmente junto ao diretor da empresa
Apresentados no Quadro 3, na análise e discussão dos
resultados.
Realizou-se entrevista com dois diretores e foi aplicado 45
questionários para os colaboradores.
DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO
Entrevistas e questionários.
Roteiro de entrevista é semiestruturado e os questionários são
compostos por perguntas fechadas.
Apresentados na análise e discussão dos resultados
Realizado no decorrer do estudo
O artigo como um todo é considerado o relatório final.

Com base no roteiro direcionador para a realização da coleta de dados, procedeu-se à análise
dos resultados. Os dados foram interpretados confrontando-o com estudos anteriores. Assim, na
próxima seção exploram-se as respostas obtidas durante a entrevista com os diretores e a aplicação
dos questionários aos colaboradores da empresa objeto do estudo
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS COLABORADORES DA EMPRESA
Observando o perfil dos colaboradores percebeu-se que a grande parte é do gênero
masculino, sendo que apenas 16% do total correspondem ao gênero feminino. Observou-se que
100% das pessoas que trabalham no setor de Oficina/Obras são do gênero masculino e no setor de
Projetos o número chegou a 76,92%. Quanto a faixa etária dos colaboradores observou-se que 91%
dos colaboradores da Empresa possuem entre 16 e 35 anos, isso possivelmente pode ser explicado
pelo fato da empresa trabalhar em grandes obras fora da cidade de Chapecó (SC), dessa forma as
pessoas jovens estão mais propensas a viajar. Quanto ao tempo de empresa, foi constatado que 49%
dos colaboradores trabalham há menos de 1 ano e 27% têm entre 1 ano até 4 anos de empresa,
Observou-se que 87% dos colaboradores concordam que a empresa é socialmente
responsável e ambientalmente correta, os respondentes justificam a resposta levando em
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consideração os investimentos da organização em programas sociais e ambientais. Os respondentes
também foram questionados com relação a percepção de que a empresa objeto de estudo utiliza a
sustentabilidade como estratégia de marketing, observou-se que 64% discordam da afirmativa e
36% ficaram com dúvidas indecisos, considerando que 36% dos colaboradores ficaram indecisos
sobre a empresa usar ou não a sustentabilidade apenas como estratégia de marketing, deve-se
melhorar a comunicação e procurar métodos para esclarecer a questão.
Os respondentes foram convidados a justificar os motivos pelos quais discordam que a
empresa utiliza a sustentabilidade apenas como estratégia de marketing. Pôde-se destacar que existe
preocupação da empresa com o meio ambiente e a sociedade, a sustentabilidade com iniciativa
interna e a sustentabilidade como representante da essência e dos valores da organização.
Os respondentes concordam que a empresa possui ações sociais e ambientais e justificam as
respostas onde 40% dos respondentes diz perceber a variedade de ações promovidas pela empresa,
e 27% dizem que a quantidade de ações sociais e ambientais estão de acordo com o tamanho da
Empresa. Entre os diversos projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa seis deles
foram citados com maior frequência pelos respondentes: o apoio ao Programa Verde Vida,
apontado em 12 respostas; o Programa Diazul, que apareceu em 11 respostas; o Programa Viver,
que foi mencionado em 10 respostas; e o apoio à APAE, o investimento em geradores de energia e a
reciclagem foram citados em 7 respostas.
Observou-se que 87% dos respondentes concordam com a afirmativa de que a empresa
estimula e facilita o envolvimento dos funcionários em ações sociais e ambientais, um dado
expressivo, sendo que nenhum dos colaboradores discordou da questão. Verificou-se que os
colaboradores são estimulados a participar de projetos sociais e ambientais, principalmente pelas
recompensas financeiras oferecidas pela organização. Isso pode ser um facilitador para que as
pessoas realizem o trabalho voluntário, contudo, não pode ser o objetivo principal para a realização
de trabalhos em prol da sociedade e ao meio ambiente.
Com relação ao público que são destinadas as ações sociais e ambientais, 97% dos
respondentes concordam que as ações são dedicadas tanto ao público interno como externo. Esse
resultado foi satisfatório, visto que a empresa dedica-se a realizar ações envolvendo o público
interno e também o público externo.
Os respondentes foram questionados com relação ao quanto que a e gestão sustentável da
empresa pode influenciar os hábitos de consumo de seus colaboradores, observou-se nos relatos que
os colaboradores passaram a dar maior preferência aos produtos de empresas socialmente
responsáveis, aqueles que dizem não se preocupar com a origem do produto e das ações das
empresas equivalem a apenas 4% dos respondentes.
Observou-se que 82% dos respondentes concordam que a empresa mantém programas para
racionalização e otimização do uso da água, um exemplo de tal iniciativa, é o sistema de coleta da
água da chuva, que aproveita para utilizá-la em sanitários, para a lavagem de veículos e de calçadas
e para molhar canteiros e plantas e o sistema WebEnergy também contribui no controle do consumo
de água. Observou-se também racionalização e otimização de energia, a percepção dos
respondentes revela que 96% concordam a empresa demonstra a racionalização e otimização de
energia através da utilização de energia solar e eólica, nas lâmpadas de Led, a climatização da área
fabril é evaporativa, diminuindo o desperdício de energia e o sistema WebEnergy ajuda também no
controle do consumo de energia.
Observou-se que 80% dos colaboradores concordam que a empresa adota tecnologias para
economizar e diminuir o desperdício de matéria-prima e apenas 4% discorda dessa afirmação. O
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prédio ecoeficiente e os programas de reciclagem demonstram a procura para se reduzir o
desperdício. Com relação a percepção dos colaboradores quanto às ações defendidas e realizadas
pela empresa, os resultados foram excelentes, a percepção positiva agrega valor à imagem e
reafirma o compromisso da empresa com o meio ambiente e com a sociedade.
4.2 ENTREVISTA REALIZADA COM OS SÓCIOS DA EMPRESA
As entrevistas foram realizadas com os dois sócios – proprietários da Empresa em estudo,
uma organização de engenharia elétrica industrial, que atua há 20 anos no mercado e que busca
constantemente a inovação tecnológica, a preservação do meio ambiente e a propagação dos
conceitos de sustentabilidade. Em sua gestão, a Empresa dedica-se a divulgação da integridade, da
individualidade, da consciência social e do gosto pelo trabalho.
A Empresa exerce suas atividades em um prédio todo ecoeficiente elaborado como o
objetivo de melhor utilizar os recursos naturais, de contribuir com preservação do meio ambiente e
de obter maior eficiência energética, o mesmo é apresentado na Figura 2.

Figura 1– Prédio ecoeficiente da Empresa.
Fonte: Empresa (2011).

Sendo assim, a pesquisa procurou evidenciar as oportunidades e os desafios da
sustentabilidade aplicada nas empresas. Teve-se como referência esta Empresa, por ser uma das
poucas que já atuam com a gestão sustentável, divulgam isso e atua ligada a grandes empresas
nacionais. Para a coleta dos dados foram aplicadas entrevistas com os dois sócio-proprietários da
organização, que são seus principais gestores.
A entrevista teve início com o Proprietário 1 revelando que a gestão sustentável é algo
natural e que não é necessário lucro para ser sustentável. Para ele, toda empresa nasce sustentável, o
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sonho do resultado compõe o lado econômico, a geração de empregos e pagamento de impostos
constitui o elemento social, pois pagar os impostos gera riquezas e benefícios para a sociedade, e o
fator ambiental encontra-se na redução de despesas, como água e luz, uma vez que, geralmente, ao
começar um negócio existem dificuldades financeiras. Todavia, à medida que os lucros aumentam a
sustentabilidade se perde, pois ocorre o desequilíbrio econômico, social e ambiental.
Durante a conversa, o Proprietário 1 é questionado no que se refere aos desafios e benefícios
trazidos pela gestão sustentável. Como desafios ele cita a dificuldade de equilibrar os três
componentes da sustentabilidade, o elemento econômico, social e ambiental. Conforme o
Proprietário 1, todos os fatores devem ter igual atenção.
A segunda dificuldade encontrada pelo Proprietário 1 é a administração do tempo. Uma
empresa sustentável trata não apenas do lado econômico, então deve haver tempo para se pensar em
estratégias de melhoramento energético, tempo para analisar os fatores que causam a degradação
ambiental, tempo para dedicar-se em projetos e ações para a comunidade e tempo para as palestras
do qual é convidado, além de outros projetos empresariais no qual o Proprietário 1 se dedica.
Ademais, o Proprietário 1 também é pai, filho, esposo e amigo e tem suas obrigações com os seus
familiares e amigos.
O terceiro desafio da gestão sustentável é o engajamento dos demais proprietários de
empresas em se tratando de cuidados com o meio ambiente e com a comunidade. Nas palavras de
Proprietário 1: “todos colaborando um pouco não vai pesar para ninguém”.
O quarto desafio relaciona-se com o público interno da Empresa. O Proprietário 1 relata a
falta de atenção para com os funcionários, ele salienta que falta melhorar a comunicação e delegar
mais funções para os colaboradores, para que se sintam importantes para a Organização.
Ao se referir aos clientes externos, o Proprietário 1 explica que apesar dos esforços da
Empresa em ser uma empresa sustentável, ainda assim, quando o cliente procura os produtos e
serviços da Empresa leva em consideração, em primeiro lugar, o preço e não o fato de ser uma
Organização sustentável. Entretanto, a estratégia usada pelos proprietários é a fidelização de
clientes através do bom atendimento, da qualidade e da assistência. Como o próprio Empresário
declara: “A empresa não faz qualquer negócio”, as vendas são realizadas através de contatos e de
indicações, a Empresa não tem muitos clientes e pensa em aumentar a sua carteira aos poucos,
criando vínculos que compartilhem dos mesmos princípios e valores.
Quanto às oportunidades da gestão sustentável, o Proprietário 1 menciona que a Empresa
está sendo mais vista por empresários e pela comunidade. Esse fato proporciona abertura para as
grandes empresas e novos clientes. Essa resposta também fez verificar como a sustentabilidade
pode agregar valor para a empresa.
Outro benefício apontado é o comprometimento dos funcionários, visto que, segundo o
Proprietário 1, eles se sentem realizados quando contribuem e quando sabem que fazem parte de
uma Empresa que promove o bem social e ambiental, sendo mais felizes, pensando em soluções
inovadoras e produzindo mais.
O Proprietário 1 cita também a cooperação com a comunidade e a proteção ao meio
ambiente como vantagens da sustentabilidade.
No que se refere ao consumo consciente e à adoção de práticas sustentáveis pelas pessoas
em geral, o Proprietário 1 expõe que no futuro haverá consumidores mais exigentes, devido às
escolas já estarem incorporando ações e noções de sustentabilidade. Já para os atuais consumidores,
o Proprietário 1 revela que deve haver mais ações de conscientização, ele menciona as palestras por
ele dirigidas como uma maneira de levar a sustentabilidade a conhecimento de todos.
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Na entrevista com o Proprietário 2, é relembrado o conceito Triple Botton Line (TBL), que
consiste no equilíbrio das esferas econômica, social e ambiental da Organização. Ele revela que a
ascensão econômica da empresa é importante, uma vez que a estabilidade financeira faz com que
sejam cumpridas as ações sociais e ambientais planejadas.
O Proprietário 2 refere-se ao elemento “tempo” como um entrave na busca pelo equilíbrio
social, ambiental e econômico e explica que ser sustentável envolve maiores custos. Nas palavras
dele, para ser socialmente responsável e ambientalmente correta a Empresa “tem que ter mais gente
dentro da empresa, isso aumenta o custo fixo e os gastos nas áreas social e ambiental somam no
custo do produto”. Apesar dessa disparidade não ter tanta importância no valor final do produto,
ainda assim, diferenças pequenas de preço influenciam o cliente no momento de adquirir o produto.
O Proprietário 2 concorda com como o Proprietário 1 ao referir-se que os clientes no
momento de comprar um produto e/ou serviço da Empresa levam em consideração em primeiro
lugar o preço. Segundo o entrevistado, os níveis hierárquicos mais altos das empresas em geral
compreendem e apoiam o movimento da sustentabilidade, todavia, no momento que designam
metas para seus executores esse conceito é ignorado e o preço tem maior relevância. O Proprietário
2 considera como estratégia para sanar essa dificuldade, buscar clientes como conceitos e valores
semelhantes com os da Organização.
O Proprietário 2 menciona o desejo em fazer com que os funcionários transfiram os
conceitos e valores da Empresa para seus familiares e para a comunidade como um desafio, visto
que a Organização busca o envolvimento e a conscientização de todos os colaboradores e da
sociedade.
Como vantagens em se aplicar a gestão sustentável, o Proprietário 2 cita:
a) O pioneirismo, que agrega valor à empresa, pois a Empresa passa a ser percebida, tanto
pelos colaboradores como pelos consumidores, pela sociedade e pela mídia.
b) O comprometimento dos colaboradores melhorando a produção.
c) A satisfação pessoal em estar fazendo o bem e trabalhando de maneira correta.
d) A garantia de existência das futuras gerações.
e) E a mudança no modo de pensar do consumidor, sendo que tal transformação está
ocorrendo de maneira rápida.
Pode-se apresentar resumidamente o resultado das entrevistas no Quadro 04.
Quadro 04 – Os desafios e as oportunidades da gestão sustentável apontados pelos gestores da empresa.
DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA GESTÃO SUSTENTÁVEL
APONTADOS PELOS GESTORES DA EMPRESA
Desafios
Oportunidades
1. Equilibrar a esfera econômica, utilizando adequadamente os recursos
1. Pioneirismo, permitindo estar à frente dos
ambientais e gerando benefícios à sociedade.
concorrentes.
2. Administrar o tempo de maneira que seja possível dedicar-se igualmente às 2. Abertura para novos mercados.
esferas econômica, social e ambiental.
3. Equilibrar os custos relacionados às ações ambientais e sociais.
3. Ampliação da fatia de mercado.
4. Engajar os empresários a adotar a gestão sustentável.
4. Comprometimento dos funcionários.
5. Dar atenção a seus colaboradores e acompanhar seu desenvolvimento
5. Mudança no modo de pensar do
constantemente.
consumidor.
6. Fazer com que os clientes comprem seus produtos, também pelo fato de ser 6. Garantia de existência das gerações
uma empresa sustentável.
futuras e das empresas.
7. Fazer com que os funcionários transfiram os conceitos da sustentabilidade 7. Benefícios para a sociedade e para o meio
para os familiares e para a comunidade.
ambiente.
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8. Satisfação pessoal.
Fonte: Pesquisa aplicada por Cleonice J. dos Santos, 2012.

Diante da visão de ambos os sócios-proprietários, percebe-se que a gestão sustentável é
possível de ser aplicada. Existem dificuldades como em qualquer outra forma de administração,
entretanto as vantagens são mais evidentes.
Verifica-se também, através dos resultados da pesquisa, que esse novo paradigma está
deixando de ser apenas um movimento passageiro para um posicionamento habilidoso de
diferenciação da empresa e de permanência no mercado.
Portanto, a reinvenção e a inovação estão intimamente ligadas ao processo de gerir de
maneira sustentável, conquistará os consumidores e o sucesso organizacional quem investir nesse
novo modelo de gestão e valorizar o conhecimento e potencializar os talentos da sua instituição.
5 CONCLUSÃO
O estudo teve como objetivo identificar os desafios e as oportunidades da gestão sustentável
em uma empresa do setor de engenharia elétrica industrial. Para atender o objetivo proposto foi
aplicado um questionário aos colaboradores e entrevistados dos sócios da empresa.
Foram observados pelos colaboradores e gestores os desafios: a) equilibrar os custos
relacionados às ações ambientais e sociais; b) administrar o tempo de maneira que seja possível
dedicar-se igualmente às esferas econômica, social e ambiental; c) engajar outros empresários a
adotar a gestão sustentável; d) acompanhar o desenvolvimento dos colaboradores constantemente;
e) fazer com que os clientes comprem os produtos não apenas pelo preço; f) fazer com que os
funcionários transfiram os conceitos da sustentabilidade para os familiares e para a comunidade.
Como oportunidades da gestão sustentável verificaram-se: a) o comprometimento dos
colaboradores, comprometendo-se com os resultados e consequentemente melhorando a produção,
b) predisposição dos colaboradores para ajudar a comunidade e contribuir com o meio ambiente,
fazendo com que esses valores sejam repassados a familiares e amigos, c) fortalecimento da
imagem da empresa, pois a percepção quanto às ações voltadas ao social e a sustentabilidade, d)
pioneirismo na gestão sustentável e abertura para novos mercados, e) mudanças na maneira de
pensar do consumidor e, f) garantia de existência das gerações futuras e das empresas.
Assim conclui-se com a pesquisa que a gestão sustentável, apesar dos desafios gera
benefícios, não somente à organização, mas também à comunidade e ao meio ambiente. Embora
muitos empresários contemplem a sustentabilidade como um custo, verifica-se que é um
investimento a curto ou longo prazo, visto que aos poucos os consumidores estão mudando sua
maneira de pensar e apresentam uma rígida postura avaliando as organizações e seu
comportamento.
Portanto, os empresários e administradores encontram-se sob novos desafios, e isso exige a
reinvenção da profissão e das empresas. O compromisso maior das organizações ainda continuará a
ser o lucro, entretanto não poderá mais ser a única finalidade. O mercado está mudando e os
empreendimentos de sucesso serão os que melhor se adaptarem aos novos paradigmas.
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Resumo: O aumento da conscientização dos países quanto às implicações dos GEE (Gases do Efeito Estufa)
sobre a atmosfera tem permitido diversas discussões sobre o tema em todo o mundo, criando mecanismos que
resultem em ações benéficas quanto à redução do aquecimento global. Uma dessas estruturas, o MDL –
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, permite que empresas voluntárias mantenham projetos de redução dos
GEE, recebendo em troca Certificados de Emissões Reduzidas (CER). Dessa forma, torna-se importante
conhecer as formas de reconhecimento e mensuração das receitas advindas dos Créditos de Carbono. Esse artigo
procura investigar o que foi publicado sobre Créditos de Carbono em eventos e periódicos nacionais Qualis A e
B focados na área de Ciências Contábeis no período de 1992 a 2009 procurando verificar o que tem sido escrito
sobre o reconhecimento e mensuração nessa temática. Realizou-se um estudo descritivo, por meio de pesquisa
bibliométrica, com abordagem quantitativa. Os resultados apontam para o fato de que poucos artigos foram
publicados sobre a temática, tendo pico de publicações nos anos de 2007 e 2008. Apesar de isoladamente os
aspectos socioambientais sobressaírem em termos de quantidade, verificando todos os artigos, há uma tendência
de publicações voltadas para o tratamento contábil, reflexos na contabilidade e viabilização de projetos de MDL.
A maioria dos autores é do sexo masculino, com titulação de doutorado ou mestrado.
Palavras-chave: Crédito de Carbono, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, Contabilidade Ambiental.

Abstract: Increased awareness of the countries of the implications of GHG (Greenhouse Gas) on the atmosphere
has allowed several discussions on the subject worldwide, creating mechanisms that result in beneficial actions
for the reduction of global warming. One of these structures, the CDM - Clean Development Mechanism, which
allows companies to maintain voluntary GHG reduction projects, receiving in exchange for Certified Emission
Reduction (CER). Thus, it becomes important to know the forms of recognition and measurement of revenues
from carbon credits. This article seeks to investigate what has been published about Carbon Credits in events and
national journals Qualis A and B focused in the area of Accounting in the period from 1992 to 2009 trying to
verify what has been written about the recognition and measurement in this theme. We conducted a descriptive
study, through bibliometric research with quantitative approach. The results indicate that few articles have been
published on the subject, with a peak of publications in 2007/2008. Although the environmental aspects alone
excel in terms of quantity, checking all the articles, there is a tendency of publications addressing the accounting
treatment, reflections in accounting and feasibility of CDM projects.
Key-words: Carbon Credit, Clean Development Mechanisms, CDM, Environmental Accounting.
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Introdução
Tem havido uma crescente preocupação dos países ao redor do globo quanto às
questões ambientais, especialmente nas últimas duas décadas, quando tem se percebido o
efeito das poluições sobre a camada de ozônio e sua contribuição para o aquecimento global.
Ocorrida em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, foi palco de negociações entre 175 países onde
criou-se a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Cinco anos
mais tarde, foi assinado na cidade japonesa de Quioto, o denominado Protocolo de Quioto
onde países industrializados resolvem fazer um tratado ambiental tendo como premissa básica
a responsabilidade de cada país em estabilizar a emissão de gases do efeito estufa para a
atmosfera, em 5,2% considerando como base as emissões ocorridas em 1990, o que pretende
reduzir o aquecimento global e os impactos decorrentes do mesmo sobre o planeta.
Dentre as estratégias adotadas pelo Protocolo de Quioto, criou-se o MDL, onde países
em desenvolvimento, local que normalmente sai mais barato aplicar mecanismos para redução
da poluição ou mesmo para sequestro de carbono através de reflorestamento, podem participar
voluntariamente criando projetos que, aprovados pelos órgãos competentes, ao reduzir a
emissão de GEE ganham direitos denominados Certificados de Crédito de Carbono, ou
simplesmente Créditos de Carbono, que podem ser negociados com países que não
conseguem cumprir suas metas para com a redução da emissão de poluentes.
Nesse sentido, torna-se importante analisar os procedimentos quanto ao
funcionamento dos projetos de MDL que, uma vez que implantados, geram receitas às
empresas detentoras e devem ser registrados contabilmente.
Autores ao longo do tempo, como Bierman (1963), Mattessich (1970), Sterling (1970)
Chambers (1974), Glautier e Underdown (1977), Iudícibus (1997) e Hendricksen e Van Breda
(1999) reforçam a idéia de que a contabilidade deve fornecer informações econômicas aos
usuários que necessitam, para que seja facilitada a tomada de decisões, tornando importante o
caráter de utilidade da contabilidade.
Devem ser analisadas as formas de reconhecimento de mensuração das receitas e
ganhos na contabilidade para que sejam devidamente aplicadas aos Projetos de MDL, de
forma que possam ter o registro e mensurações apropriadas aos demonstrativos contábeis.
Com relação à contabilização dos Créditos de Carbono, os estudos tendem a focar no como
quantificar fisicamente as emissões de GEE para poder divulgá-las e contabilizá-las e não
necessariamente a contabilização.
Dentre os poucos estudos que focam as questões contábeis do crédito de Carbono,
destacam-se os de Pereira e Nossa (2005), Bito (2006), Peleias et al (2007); Pereira, Nossa e
Nossa (2009). Diante desse contexto surge a seguinte questão de pesquisa: - O que tem sido
publicado nas melhores revistas e periódicos nacionais sobre a temática Créditos de Carbono?
Dessa forma o presente artigo tem como objetivo investigar o que foi publicado sobre
créditos de carbono em eventos e periódicos nacionais Qualis A e B, focados na área de
Ciências Contábeis, no período de 1992 a 2009, procurando verificar prioritariamente o que
tem sido escrito sobre o reconhecimento e mensuração dos créditos de carbono.
Sabe-se que a publicação científica evidencia o resultado final de um processo, onde
pesquisadores se convencem de que podem acrescentar novos achados ao conjunto de
conhecimentos já estabelecidos (SILVA, ET AL, 2005). Dito isto, a opção pela pesquisa
descritiva, com foco na bibliometria parece singularmente adequada.
A justificativa para a opção da investigação através da bibliometria é que esta permite
o entendimento do conhecimento científico produzido em determinada área. Cardoso et al
(2005) corrobora com essa ideia quando menciona que a análise bibliométrica tem como
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objeto o estudo das referências bibliográficas e das publicações, sendo um dos instrumentos
básicos no estudo dos fenômenos de comunicação científica, por ser um método que mensura
a repercussão e impacto de determinados autores ou periódicos.
Revisão da literatura
Este capítulo aborda os principais tópicos sobre crédito de carbono, focando em
seguida os reconhecimento e mensuração na contabilidade, assim como sua aplicação às
receitas oriundas dos projetos de MDL (certificados de crédito de carbono).
Caracterização do mercado de carbono
A crescente preocupação dos órgãos competentes nacionais e internacionais quanto ao
aquecimento global e os efeitos das emissões de GEE, têm feito com que países se reúnam e
debatam o que pode, deve e precisa ser feito a curto, médio e longo prazo para que não haja
comprometimento do meio ambiente, implicando em graves consequências para as gerações
futuras.
Um exemplo dessa preocupação foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, onde
foi negociada e assinada por 175 países a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas ratificando a preocupação crescente que tem ocorrido sobre o
aquecimento global e suas consequências.
Outro acordo de grande importância foi o Protocolo de Quioto (PQ). O protocolo de
Quioto foi assinado em 1997, na cidade japonesa de Quioto. É um tratado ambiental que tem
como objetivo estabilizar a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, reduzindo
assim o aquecimento global e seus possíveis impactos.
Os países signatários do protocolo de Quioto foram divididos em dois grupos, de
acordo com seu nível de industrialização. Cada grupo tem obrigações distintas em relação ao
protocolo. O grupo denominado Anexo I reúne os países desenvolvidos e o não-Anexo I
(incluso o Brasil), os países em desenvolvimento.
Como meta, os países desenvolvidos que ratificaram o tratado se comprometeram a
reduzir suas emissões em 5,2% considerando como base os níveis de emissão de 1990. O
prazo para cumprimento da meta vai de 2008 a 2012. O protocolo propôs três mecanismos de
flexibilização: Implementação Conjunta (IC), Comércio de Emissões (CE) e MDL.
A partir do protocolo de Quioto, para os países em desenvolvimento, surge a
oportunidade de gerar renda extra (através de ativos e receitas), através do MDL (o Brasil,
país em desenvolvimento, não possui meta de redução de emissões e tem no MDL uma
oportunidade de desenvolver-se de forma sustentável). Já para os países desenvolvidos, criase uma obrigação (passivo) a ser provisionada para a redução de Co², inclusive para a compra
de crédito de carbono.
O crédito de carbono, utilizado no MDL é denominado de Redução Certificada de
Emissão (RCE) e corresponde a uma tonelada de Dióxido de carbono ou equivalente, já que
outros gases, além do gás carbônico contribuem para o efeito estufa. Esse Crédito de Carbono
pode ser negociado no mercado internacional, onde outras empresas, de países desenvolvidos
e que não conseguiram/quiseram reduzir suas emissões poderão adquiri-los como forma de
cumprir o acordo, dado o fato de que países em desenvolvimento possuem maiores facilidades
na redução de emissões ou mesmo no sequestro de gás carbônico através de reflorestamento.
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Reconhecimento e mensuração de receitas na contabilidade
Reconhecer ou mensurar receitas nas empresas ainda é uma questão geradora de
muitas discussões, em que dificilmente se chega a um consenso, devido ao fato de que o
próprio reconhecimento e mensuração das receitas estão ligados a outros elementos da
Contabilidade, como a definição de ativos e lucros, fazendo com que haja diversificação de
opiniões.
Sabendo que o objetivo da Contabilidade é fornecer informações econômicas para
diversos usuários de forma que facilitem a tomada de decisões racionais e realizar
julgamentos com segurança (IUDÍCIBUS, 1997), fica evidente o caráter utilitário da
Contabilidade, sendo possíveis diferentes mensurações em diferentes situações, a depender do
propósito. Autores como Bierman (1963), Mattessich (1970), Sterling (1970), Chambers
(1974), e Glautier e Underdown (1977) corroboram com essa ideia.
Em tese, uma definição deveria caracterizar a essência, a natureza do termo definido.
No entanto, ao definir receita, comumente são definidas questões que versam sobre a
mensuração e o reconhecimento das mesmas, ficando em segundo plano a sua natureza.
Hendriksen e Van Breda (1999) resumem essa prática, definindo as receitas, em termos
gerais, como produto gerado por uma empresa e tipicamente medidas por preços correntes de
troca. Sendo reconhecidas após um evento crítico ou assim que o processo de venda tenha
sido cumprido em termos substanciais.
Hendriksen e Van Breda (1999) também analisam as definições de receitas sobre três
enfoques distintos: a receita como um produto, como um fluxo de saída ou como um fluxo de
entrada. É verificado que a definição de receita como produto supera em importância, a
definição de receita como um fluxo de saída, que é superior à definição como fluxo de
entrada.
Nesse sentido, uma das definições, considerada “neutra” em relação ao
reconhecimento em mensuração é de Iudícibus (2000, p. 155) que caracteriza a receita como
sendo a
expressão monetária, validada pelo mercado, do agregado de bens e serviços
da entidade, em sentido amplo (em determinado período de tempo), e que
provoca um acréscimo concomitante no ativo e no patrimônio líquido,
considerado separadamente da diminuição do ativo (ou do acréscimo do
passivo) e do patrimônio líquido provocados pelo esforço em produzir tal
receita.

Diversos órgãos definem receitas, dentre eles o FASB (Financial Accounting Standard
Board), ABP (Accounting Principles Board) pronunciamento número 4, e a Comissão de
Conceitos e Padrões de Contabilidade da Associação Americana de Contabilidade. Cada um
deles possuem pontos positivos e também limitações.
Definida a receita, passa-se ao processo de mensuração. Hendriksen e Van Breda
(1999, p. 304) definem mensuração como “o processo de atribuição de valores monetários
significativos a objetos ou eventos associados a uma empresa, e obtidos de modo a permitir
agregação (tal como na avaliação total de ativos) ou desagregação, quando exigida em
situações específicas”.
No entanto o processo de mensuração é complexo, o que fica evidente no conceito de
Nakagawa (1995, p. 79), pois a mensuração em Contabilidade tem tradicionalmente,
“significado a atribuição de valores numéricos a objetos ou eventos relacionados com uma
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empresa e obtidos de tal maneira que possam ser agregados ou desagregados, de acordo com a
necessidade de situações específicas”.
Em todas as teorias de mensuração dos ativos, fica evidente a vontade de que a
avaliação represente a melhor quantificação possível dos potenciais que o ativo representa a
uma entidade. (IUDÍCIBUS, 1997). Hendriksen e Van Breda (1999, p. 226) concordam que,
independente da definição de receita, “ela deve ser medida em termos ideais, pelo valor de
troca do produto ou serviço da empresa”.
Complementando, o IASB (2002, p. 333) relata que “a receita deve ser quantificada
pelo valor justo do montante recebido ou a receber”, sendo que o termo valor justo é
representado como “o montante pelo qual um ativo pode ser permutado, ou um passivo
liquidado, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar numa transação sem
favorecimentos”.
Quanto ao reconhecimento da receita, que diz respeito a quando ela ocorre, portanto
quando deve ser incorporada nas Demonstrações Contábeis. Essa é uma questão complexa.
Cada etapa do processo produtivo agrega valor aos fatores manipulados. Para isso, verifica-se
o Princípio de Realização da Receita, que, para Iudícibus, Martins e Gelbecke (2000, p. 55)
“escolhe como ponto normal de reconhecimento e registro da receita nos livros da empresa,
aquele em que produtos ou serviços são transferidos ao cliente. Esse ponto é praticamente
coincidente, muitas vezes, com o momento da venda”.
Os autores acima referidos mencionam que três condições determinam quando uma
receita deve ser reconhecida pela contabilidade, a saber:
 A transferência do bem ou serviço geralmente se concretiza quando todo ou
praticamente todo o esforço para obter a receita já foi desenvolvido;
 O ponto em que se configura com mais objetividade e exatidão o valor de mercado
(de transação) para a transferência;
 O ponto em que já se conhecem todos os custos de produção do produto ou serviço
transferido e outras despesas ou deduções da receita diretamente associadas ao
produto ou serviço.
Essa três condições gerais são frequentemente observadas na efetiva transferência de
um produto ou serviço, porém é sabido também que a receita pode ser reconhecida antes,
durante, ao final ou mesmo depois da produção. Iudícibus, Martins e Gelbecke (2000)
comentam algumas dessas circunstâncias, resumidas abaixo:
 Reconhecimento proporcional das receitas em cada período de ocorrência;
 Reconhecimento proporcional às etapas concluídas quando a produção é contratada
para execução à longo prazo;
 Reconhecimento da receita antes da transferência por valoração dos estoques,
normalmente porque o risco da não-venda normalmente tende a zero; e
 Reconhecimento da receita após o período da transferência do produto ou serviço.
Caso este excepcional.
Em qualquer situação de reconhecimento da receita, vale ressaltar a menção do
Ibracon (2002, p. 341) “a receita não é reconhecida quando há simplesmente a intenção de
adquirir ou fabricar as mercadorias para a entrega.”
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Reconhecimento e mensuração das receitas de créditos de carbono x Pesquisas
realizadas sobre o assunto
Dentre as pesquisas já realizadas sobre o assunto focando a contabilização dos créditos
de carbono, algumas serão destacadas a seguir, quanto às suas conclusões.
Bito (2006), ao pesquisar a situação sobre o tratamento contábil dado aos Créditos de
Carbono nos projetos de MDL no Brasil, concluiu que não há consenso sobre a forma
adequada de reconhecimento, sugerindo diversas possibilidades, dentre elas, a falta de
reconhecimento no momento em que ocorre a redução das emissões, emissões evitadas ou
remoção/sequestro de carbono. Para tal autor, a contabilização dos Créditos de Carbono
não refletem adequadamente o ativo, o patrimônio líquido e o resultado da
empresa. A existência de liquidez e o preço de mercado para o crédito de
carbono são indicadores importantes para que possa ser registrado no ativo, e
o seu ganho reconhecido no resultado da empresa e o consequente reflexo no
patrimônio líquido. (BITO, 2006, p. 129).

Reconhecer o Crédito de Carbono no momento em que é gerado permite aos usuários
das informações da contabilidade melhores comparações dos resultados e do patrimônio das
empresas, melhorando a comparação das variações ocorridas entre os períodos analisados. O
que está de acordo com um dos objetivos da contabilidade que é permitir inferências futuras a
partir da análise da situação financeira atual das empresas.
O estudo realizado por Pereira, Nossa e Nossa (2009) sobre o momento de
reconhecimento da receita proveniente da venda de Créditos de Carbono, apesar de comentar
sobre as diversas fases do projeto de MDL (concepção, operacionalização, venda e entrega da
CER e conclusão da produção), concluem que o momento ideal, procurando não ferir os
princípios contábeis, para o reconhecimento e mensuração da receita deve ocorrer no
momento da venda e entrega do CER ou então, na conclusão da produção, pois em ambos os
casos os principais esforços para a obtenção da CER já foi realizado, permitindo a estimativa
do preço de venda e, no segundo caso, os custos e despesas para confrontação com a receita já
são conhecidos.
Percebe-se que não há ainda um consenso com relação a questão contábil dos Créditos
de Carbono, no entanto, sugere-se que seja feito a partir do momento que se consiga
reconhecer e mensurar todos os custos e receitas provenientes da realização da venda,
propiciando assim informações mais precisas e relevantes aos usuários da contabilidade.
Metodologia
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa onde o método
predominante foi a bibliometria. Estudos bibliométricos são importantes para o conhecimento
do estágio em que a pesquisa se encontra em determinada área.
Esta pesquisa foi delimitada pelos periódicos avaliados com conceito A e B pelo
Qualis, juntamente com eventos de relevância para a área contábil. A amostra escolhida foram
os artigos publicados nessas revistas e eventos (online) no período de 1992 a 2009. A escolha
desse período se deu devido ao fato de que em 1992 ocorreu a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, registrando de
forma concreta as preocupações dos países sobre o aquecimento global e início das
negociações sobre a adoção de medidas que solucionem o problema.
A busca dos artigos se deu nas seguintes revistas: Revista de Contabilidade e Finanças
(USP); Revista de Contabilidade Vista e Revista (UFMG); Revista de Contabilidade do
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Mestrado em Contabilidade (UERJ); Revista Brasileira de Gestão de Negócios (FECAP;
Contextus Revista Contemporânea de Economia e Gestão (UFC); Base Revista de
Administração e Contabilidade (UNISINOS); BBR Brazilian Business Review (FUCAPE);
Revista Universo Contábil (FURB) e pela característica dos trabalhos publicados,
acrescentou-se a Revista de Gestão Social e Ambiental (UFBA).
Quanto aos eventos, escolheram-se os seguintes: Encontro da ANPAD (EnANPAD);
Congresso Brasileiro de Custos (ABC); Congresso USP de Controladoria e Contabilidade;
Encontro Brasileiro de Finanças (Sociedade Bras. de Finanças) e Congresso ANPCONT.
Houve restrição quanto aos anais do evento da ANPCONT do ano de 2009 e anais do
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade dos anos 2001 e 2002, por não estarem
disponíveis on-line. Quanto à Revista de Contabilidade do Mestrado em Contabilidade da
UERJ, considerou-se apenas o ano de 2006 (único disponível no site da revista).
Buscaram-se trabalhos que continham as seguintes palavras no título, resumo ou
palavras-chave: carbono, créditos, mdl (mecanismos de desenvolvimento limpo), limpo (para
possibilidades não abreviadas de mecanismos de desenvolvimento limpo), GEE (gases de
efeito estufa) e RCE (reduções certificas de emissão). A amplitude da busca ocorreu no intuito
de não deixar nenhum trabalho fora da pesquisa.
Para proceder à análise bibliométrica, foram utilizadas as seguintes variáveis retiradas
da observação das publicações:
 Ano de publicação;
 Número de autores;
 Quantidade de artigos publicados por ano nos periódicos e eventos;
 Nome e gênero dos autores;
 Instituição e localização geográfica dos autores;
 Número de referências;
 Principais autores.
Seguida da análise crítica que buscou identificar as seguintes variáveis, em relação aos
Créditos de Carbono e MDL:
 Reconhecimento;
 Mensuração;
 Contabilização;
 Questão ambiental.
Para a análise dos dados foi utilizado estatística descritiva de forma que todos esses
dados levantados foram tabulados em planilhas do Excel, e apresentados em tabelas e gráficos
para uma melhor visualização dos resultados obtidos.
Análise e discussão dos resultados
Este tópico aborda os principais achados da pesquisa bibliométrica sobre Créditos de
Carbono. Dos periódicos e eventos relacionados com a área de Ciências Contábeis,
classificados com conceitos A e B pela CAPES/Qualis, foram localizados 26 artigos, dos
quais 17 referem-se a publicações em eventos e apenas 9 a publicações em periódicos.
O quadro 1 mostra o número de artigos de Créditos de Carbono identificados, seus
respectivos anos de publicação e seus percentuais representativos para publicações em
periódicos. Do total de 1.357 artigos publicados no período de 1992 a 2009, apenas 9 artigos
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referem-se a Créditos de Carbono, representando 0,66% do total de publicações nesses
periódicos.
Das 9 revistas pesquisadas, 6 não apresentaram nenhum artigo sobre o assunto.
Somente a Revista de Contabilidade Vista e Revista (UFMG), a Revista Brasileira de Gestão
de Negócios (FECAP) e a RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental (UFBA) possuíam
artigos de Crédito de Carbono. Vale ressaltar que dos 9 artigos publicados, 7 se encontram na
Revista de Gestão Social e Ambiental, o que justifica sua inclusão na lista de periódicos
consultados. Percebe-se também que dos 4 artigos publicados em eventos de Contabilidade
que foram para periódicos, 3 estão na RGSA.
Constata-se também no Quadro 1 que, desde o início, em 1992, das discussões mais
acaloradas entre os países sobre a temática Crédito de Carbono, somente a partir de 2006 que
há publicações nesses periódicos e ainda de forma bastante incipiente. Das publicações feitas
em periódicos, a maioria se concentra em 2007 e 2008 (33,33% em cada ano).
Quanto aos eventos verificados (quadro 2) entre os períodos de 1992 a 2009, percebese que dos 15.355 artigos publicados, apenas 0,11% (17 artigos) relataram a temática aqui
estudada, excedendo em quantidade os publicados em revistas. As primeiras publicações
ocorreram em 2005, sendo que a maior concentração de publicações está em 2008 (29,41%).
Percebe-se no quadro 2 que o congresso que mais publicou artigos sobre Créditos de
Carbono foi o Encontro da ANPAD – EnANPAD (10 artigos), seguido de longe pelo
Congresso Brasileiro de Custos – ABC (4 artigos). O Encontro Brasileiro de Finanças foi o
único, dentre os analisados, que não possui publicações sobre a temática.
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Artigos
de
Crédito
de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Carbono

N. de Artigos de Crédito de Carbono
Periódico

Ano da N. Total
1ª
de
Edição Artigos
1992 1993 1994 1995

Revista de Contabilidade &
Finanças (USP)
Revista de Contabilidade Vista
e Revista (UFMG)
Revista de Contabilidade do
Mestrado em Contabilidade
(UERJ)
Revista Brasileira de Gestão de
Negócios (FECAP)
Contextus Revista
Contemporânea de Economia e
Gestão (UFC)
Base Revista de Administração
e Contabilidade (UNISINOS)
BBR Brazilian Business
Review (FUCAPE)
Revista Universo Contábil
(FURB)
Revista de Gestão Social e
Ambiental (UFBA)
TOTAL
Parcela de Artigos de Crédito
de Carbono

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

%

1989

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1989

412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0,24

1996

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

0,00

1998

167

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0,60

2003

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2004

119

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2004

86

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2005

137

0

0

0

0

0

0

0,00

2007

67

3

3

1

7

10,45
0,66

1357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

2

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,1

33,3

33,3

22,2

100

Quadro 1 – Artigos de Créditos de Carbono publicados em periódicos nacionais classificados pela CAPES/Qualis como A e B no período de 1992 a 2009
Fonte: Dados da pesquisa
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Eventos

Encontro da ANPAD
(EnANPAD)
Congresso Brasileiro de
Custos (ABC)
Congresso USP de
Controladoria e
Contabilidade
Encontro Brasileiro de
Finanças (Sociedade Bras.
de Finanças)
Congresso ANPCONT
TOTAL
Parcela de Artigos de
Crédito de Carbono

Ano da N. Total
1ª
de
Edição Artigos

Artigos
de
Crédito
de
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Carbono
N. de Artigos de Crédito de Carbono

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

1

1

10

0,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

4

0,15

774

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0,26

2001

721

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2007

97

1

0

-

1

1,03
0,11

1977

11136

1994

2627

2001

15355

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

4

5

2

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

24

24

29

12

100

Quadro 2 – Artigos de Créditos de Carbono publicados em Eventos nacionais com relevância para a área contábil no período de 1992 a 2009
Fonte: Dados da pesquisa
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Com relação à quantidade de autores (quadro 3), percebe-se que 57,7% são do sexo masculino e
42,3% do sexo feminino, revelando uma representação maior de autores masculinos, com exceção do
ano de 2008 em que houve empate.
Observa-se também que no ano de 2008, houve um maior número de autores que escreveram
sobre a temática de Crédito de Carbono, perceptível pelo maior número de autores por artigo.
Sexo
Ano

Quant. Autores
M

%

F

%

2005

5

4

80,0

1

20,0

2006

13

8

61,5

5

38,5

2007

14

8

57,1

6

42,9

2008

28

14

50,0

14

50,0

2009

11

7

63,6

4

36,4

TOTAL

71

41

57,7

30

42,3

Quadro 3 – Quantidade de autores por ano e gênero
Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico abaixo, pode-se notar que 45% dos artigos foram resultado de produção conjunta de
dois autores, seguido por 19% para três autores. Apenas 4% dos artigos, representado por um único
artigo, foi realizado por um autor. Essa informação demonstra que os autores têm-se unido em prol da
construção do conhecimento, fato este considerado como benéfico para a ciência.

8%

4%

12%
1
2
3
4
12%

45%

5
6

19%

Gráfico 1 – Quantidade de autores por artigo
Fonte: Dados da pesquisa
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Dos 71 autores, na tabela 1 é perceptível que os pesquisadores com formação stricto sensu são
os que mais escreveram sobre a temática, sendo que 35,21% (n=25) dos autores possui titulação de
doutorado e 15,49% estão cursando o doutorado. Seguidos de 28,17% (n=20) titulados em mestrado.
Havia apenas um mestrando (em 2005), que foi incluído na categoria mestrado. Não há registros de
especialistas que escreveram sobre o assunto, por ocasião da publicação. Apesar da pesquisa no próprio
artigo, plataforma lattes e na internet em geral, não foi possível verificar a formação de alguns autores.
Tabela 1 – Perfil dos autores quanto à sua formação na época da publicação

Ano

N. de
Autores

N.
Bacharel Especialista
Informado

5
2005
13
2006
14
2007
28
2008
11
2009
TOTAL
71
%
100
Fonte: Dados da pesquisa

0
1
1
2
3
7
9,86

0
0
1
6
0
7
9,86

Mestre

Doutor

Doutorando

PósDoutor

3
5
3
4
5
20
28,17

2
5
7
9
2
25
35,21

0
2
2
7
0
11
15,49

0
0
0
0
1
1
1,41

0
0
0
0
0
0
0,00

Dentre as instituições que publicaram artigos sobre Créditos de Carbono, a que mais se destaca
é a Universidade de São Paulo – USP, com mais de 26% dos autores, representando 9 dos 26 artigos
localizados. A Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Santa Catarina são
representadas, cada uma, por 11,27% dos autores, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Número de autores por Instituição
Número de Autores
2006 2007 2008

Instituição

N. de Artigos

USP

9

5

5

FECAP

3

2

4

UFBA

3

UFRJ - COOPEAD

3

2

2

BACEN

2

3

3

FUCAPE

2

UFSC
PEQUI
FLORESTAL
UFPA

2

UNIFOR

1

UNIGRANRIO

1

2005
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19

26,76

6

8,45

6

8

11,27

2

6

8,45

6

8,45

5

7,04

8

11,27

1

1,41

2

2,82

3

4,23

6

6

8,45

1

1

1,41

71

100

9

2

3
8
1

1

2

1

28

%

2

3

N. INFORMADO
%
Fonte: Dados da pesquisa

TOTAL

2009

5

13

14

28

11
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Do total de 698 referências utilizadas nos artigos (Tabela 3), a maior parte delas são oriundas de fontes
nacionais (65,33%) e 34,67% são estrangeiras. Numa análise mais aprofundada, verificou-se também
que, quanto maior o grau de escolaridade, maior a quantia de publicações estrangeiras utilizadas como
referência na pesquisa. Também constatou-se uma média de 27 referências por artigo, sendo 9 delas
estrangeiras.
Tabela 3 – Número de referências nacionais e estrangeiras por ano
Ano

Referências

Total

Nacional

%

Estrangeira

%

2005

37

63,79

21

36,21

58

2006

68

58,12

49

41,88

117

2007

159

72,27

61

27,73

220

2008

127

64,47

70

35,53

197

2009

65

61,32

41

38,68

106

TOTAL
456
65,33
Fonte: Dados da pesquisa

242

34,67

698

Quantos aos autores que publicaram artigos em eventos periódicos, o maior destaque deve ser
dado à Ribeiro (5 publicações, apesar de nenhuma em periódico), seguidas por Lemme, Segreti,
Andrade e Bito, com 3 publicações cada um, conforme pode ser visto na tabela abaixo (4).
Tabela 4 – Principais autores que publicaram sobre o tema Crédito de Carbono
Autores

Ano
2006

2007

2008

Maísa de Souza Ribeiro

1

3

1

Celso Funcia Lemme

1

1

João Bosco Segreti

1

2

Nelson Satio Bito
TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

1

2

4

8

Total
5

1

3
3

1

José Célio Silveira Andrade

2009

2

3
3

2

3

17

Os artigos publicados abordam diversos assuntos que envolvem a temática Créditos de Carbono
e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Dos 26 artigos analisados, 7 abordam questões
relacionadas aos aspectos socioambientais, seguidos de 6 artigos envolvendo o tratamento contábil que
deve ser dado à receita advinda dos Créditos de Carbono quanto ao reconhecimento, mensuração e
contabilização, conforme tabela abaixo.
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Tabela 5 – Principais assuntos abordados sobre a temática Crédito de Carbono
Assunto

2005

2006

Ano
2007

Aspectos Comerciais - Compra e Venda

2008

2009

2

Aspectos Socioambientais

1

1

Reflexões sobre Questões Ambientais - Balanço

Total
2

4

1

7

1

1

2

Fatores Motivacionais para Implementação de
MDL

1

1

2

Implementação de MDL e Viabilidade Econômica

2

1

3

Investimento em MDL e Reflexos no Patrimônio

1

Perspectivas de Negócios em Crédito de Carbono

1

Tratamento Contábil
(Reconhecimento/Mensuração/Contabilização)

1

Total

2

1

1

2
4

5

2

7

8

1

6

4

26

Fonte: Dados da pesquisa

Levando em consideração o fato de que tratamento contábil, aspectos comerciais como compra
e venda, reflexos no patrimônio, viabilidade econômica e até mesmo perspectivas de negócios referemse a questões, de alguma forma ligados à área contábil, pode-se dizer que mais de 50% das pesquisas
caminham nesse sentido.
Considerações finais
A crescente preocupação dos países sobre as causas do aquecimento global e suas
consequências para o planeta tem motivado a realização de diversos projetos que auxiliem no combate
aos GEE. Dentre eles, os países em desenvolvimento podem participar do MDL, onde as empresas que
conseguirem, através de projetos aprovados pelos órgãos competentes, reduzir suas emissões de GEE e,
receber em troca Créditos de Carbono que podem ser negociados com empresas de outros países que
não atingiram suas metas.
Dessa forma, é importante estudar como funcionam tais mecanismos e as opções mais
recomendadas de reconhecimento e mensuração das receitas advindas dos Créditos de Carbono para as
empresa que investem em tais projetos de MDL.
Os resultados da pesquisa bibliométrica, procurando investigar o que foi publicado sobre
Créditos de Carbono em eventos e periódicos nacionais Qualis A e B focados na área de Ciências
Contábeis no período de 1992 a 2009, verificando o que tem sido escrito sobre o reconhecimento e
mensuração dos Créditos de Carbono resultou em alguns achados que podem contribuir para avaliar as
possibilidades de novas pesquisas na área.
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Verificou-se que foram publicados 26 artigos sobre a temática em análise, sendo 17 em eventos
e 9 em periódicos onde, o Congresso EnANPAD obteve destaque pelas quantia de 10 publicações e a
revista RGSA com 7 artigos. Apesar dos debates como os ocorridos na Rio 92 e em Quioto em 1997, o
primeiro a ser publicado foi no ano de 2005.
Compreendidos por 71 autores, a maioria do sexo masculino (57,7%), e grande parte dos
autores desenvolveram os trabalhos em duplas (45%) e trios (19%). Percebeu-se que a maioria dos
autores possui formação em pós-graduação stricto sensu, destes, 50,70% são doutores ou doutorandos,
28,17% são mestres.
Verificando o vínculo dos autores com instituições de ensino, constatou-se que a USP se
destaca com cerca de 26% dos autores, representando 19 artigos, seguidos pela UFBA e UFSC
(11,27% cada uma). Outro achado refere-se ao número de referências, numa média de 27 referências
por artigo, quais, 1/3 são estrangeiras.
Os autores que mais publicaram sobre o tema foram Ribeiro (5 artigos) e Lemme, Segreti,
Andrade e Bito (3 artigos cada um). Por fim, constatou-se que 26,92% das pesquisas versam sobre
questões socioambientais e 23,07% especificamente sobre o tratamento contábil. Somadas as pesquisas
que, de alguma forma envolvam a aspectos pertinentes à contabilidade, percebe-se certa tendência para
a publicação de artigos nessa área (50%). O pico de publicações ocorre nos anos de 2007 (7 artigos) e
2008 (8 artigos), tendendo ao declínio, conforme publicações anteriores a 2007.
Sugere-se que para estudos futuros seja replicada a pesquisa incluindo na amostra dissertações e
teses em Ciências Contábeis e Administração, bem como outros periódicos e eventos da área de
administração. Outra opção de pesquisa seria verificar se as contribuições das pesquisas quanto ao
tratamento contábil de Créditos de Carbono estão sendo implementadas pelas empresas, bem como
aproximadas ao que os órgãos reguladores tem proposto.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo identificar as características e a concepção de economia solidária de empreendimentos
sociais de diferentes países participantes da 2ª Feira Mundial de Economia Solidária. Quanto ao método, o estudo classificase como uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados primários utilizou-se de entrevistas
semiestruturada, aplicadas junto aos representantes de quatro empreendimentos da América Latina, sendo eles; Peru,
Argentina, Uruguai e Brasil. Dentre os principais resultados tem-se que a maioria dos entrevistados considera a economia
solidária um fenômeno social que resulta em trabalho coletivo, autogestão, equidade e solidariedade o que vem ao encontro
dos ditames da teoria. Aliado a isto, destaca-se a importância das feiras como ponto de comercialização de produtos e troca
de informações.
Palavras-chave: Economia solidária. Empreendedorismo social. Feira mundial de economia solidária

Abstract
This article aims to identify the characteristics and the design of social economy social enterprises from different countries
participating in the 2nd World Fair of Solidarity Economy. As for the method, the study is classified as a descriptive
qualitative approach. For the collection of primary data was used semi-structured interviews, applied together with
representatives from four projects in Latin America, namely, Peru, Argentina, Uruguay and Brazil. Among the key findings
is that the majority of respondents consider the social economy a social phenomenon that results in collective work, selfmanagement, equity and solidarity which meets the dictates of theory. Allied to this, we highlight the importance of trade as
a point of marketing products and information exchange.
Keyword: Solidarity economy. Social entrepreneurship. 2nd World Fair of Solidarity Economy
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1 INTRODUÇÃO
O quadro de desigualdades, injustiças e desemprego faz emergir os empreendimentos inseridos
no contexto da economia solidária. Estes empreendimentos possuem uma perspectiva de construir uma
economia mais justa e igualitária, que procura incluir pessoas excluídas da sociedade, seja no âmbito
econômico ou social, como é o caso, por exemplo, dos movimentos sociais em prol da autonomia das
mulheres que pregam a sua participação ativa em comunidade.
Torna-se relevante que a comunidade acadêmica desenvolva mais pesquisas sobre a temática da
economia solidária buscando a compreensão deste fenômeno social que inclui aspectos de diferentes
áreas, tais como a administração, a sociologia, a psicologia, a economia, entre outras.
Neste cenário, este estudo teve como objeto de análise os empreendimentos de economia
solidária que participaram da 2ª Feira Mundial de Economia Solidária em Santa Maria/RS. O estudo foi
desenvolvido com o objetivo de identificar a concepção de economia solidária para empreendimentos
sociais participantes da 2ª Feira Mundial de Economia Solidária assim como identificar suas
características empreendedoras sociais. Foram realizadas entrevistas com representantes do Peru,
Argentina, Uruguai e Brasil.
Este trabalho está estruturado em quatro seções além desta introdução. A primeira apresenta o
aporte teórico sobre economia solidária, empreendedorismo social e uma visão sobre o lócus do estudo,
a segunda seção trata dos procedimentos metodológicos do estudo. Logo após, apresentam-se as
análises, discussão dos resultados e as considerações finais da pesquisa.
2 ECONOMIA SOLIDÁRIA
O surgimento da economia solidária deve-se à necessidade de se manter na política neoliberal,
uma maneira dos pequenos empreendimentos sobreviverem frente aos grandes. Surge como modo de
produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado pelos que se encontram (ou temem
ficar) marginalizados do mercado de trabalho (SINGER; SOUZA, 2000). Segundo esses mesmos
autores a economia solidária:
...não é criação intelectual de alguém, embora os grandes autores socialistas denominados
“utópicos” da primeira metade do século XIX (Owen, Fourier, Buchez, Proudhon etc.) tenham
dado contribuições decisivas ao seu desenvolvimento. A economia solidária é uma criação em
processo contínuo de trabalhadores em luta contra o capitalismo. Como tal, ela não poderia
preceder o capitalismo industrial, mas o acompanha como uma sombra, em toda sua evolução
(SINGER; SOUZA, 2000, p.13).

A economia solidária assume diferentes concepções no mundo, fato que pode ser constatado ao
passo que na América Latina ela assume a forma de cooperativa, bancos populares, clubes de trocas e
associações e na Europa consolida-se por meio de cooperativas e empresas sociais, sistemas de trocas,
entre outras formas organizacionais (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004).
Andion (2005) salienta que o fortalecimento da sociedade civil é um fato central para a
compreensão do surgimento da economia solidária em diferentes países. Neste contexto de novos
significados políticos, econômicos e sociais, emergem com toda a força as organizações “solidárias”
2
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em diferentes regiões do mundo. A perspectiva de uma economia solidária supõe outro olhar em
relação à economia real. Não apenas focada no mercado, mas uma economia que admite uma
pluralidade de princípios do comportamento econômico. A economia plural permite dar conta de uma
ampla dimensão da vida econômica, em especial, daquela regida prioritariamente pela solidariedade,
esquecida pela teoria econômica neoclássica (FRANÇA, 2003).
A adesão dos trabalhadores a alternativas de geração de renda, de caráter associativo e
cooperativo, configura gradativamente a economia solidária como um novo campo de práticas
(GAIGER, 2004). Nesta linha de pensamento, Coutinho et al.,(2005) infere que a economia solidária
proporciona para os participantes um local de diálogo, solidariedade e cooperativismo, onde os sujeitos
se envolvem na luta contra a opressão, injustiça e desigualdade.
A economia solidária originou-se da ajuda de pessoas carentes e excluídas da economia de
mercado, não tendo acesso aos bens produtivos, aos serviços, à tecnologia e ao crédito quando foram
criadas as cooperativas, que “são sociedades de pessoas, organizadas em bases democráticas, que visam
não só a suprir seus membros de bens e serviços, como também a realizar determinados programas
educativos e sociais” (PINHO, 2004, p. 124).
Para Roca (2012) uma característica fundamental da economia solidária é o reconhecimento do
trabalho humano em sua capacidade de gerar riqueza na sociedade, cultura e ética nas relações. Nesse
contexto Tauile (2002) caracteriza os traços da economia solidária como: a reciprocidade colocada no
cerne de sua ação econômica; vontade coletiva de empreender; gênese e os atores envolvidos; ela se dá
no âmbito de uma dinâmica cidadã favorecendo a criação de espaços públicos de proximidade e
geração de renda.
A economia solidária diferencia-se da empresa capitalista, porque, no seu contexto, existe um
processo de mudança de paradigma, no qual o participante adota uma postura de cooperador, membro
de um coletivo, responsável com o grupo das tomadas de decisões, sendo cada um responsável por si e
pelos demais, aumentando os conhecimentos relativos ao social, econômico, afetivo e ideológico
(LANGE, 2009).
O quadro promissor da economia solidária para Gaiger (2004) além de carrear rapidamente o
apoio de ativistas, organizações sociais e órgãos públicos, fomentou um interesse sobre o problema da
viabilidade desses empreendimentos, bem como sobre a natureza e o significado contido nos seus
traços sociais, de socialização dos bens de produção e do trabalho.
3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL
O termo empreendedorismo é utilizado há muito tempo, pode-se dizer que desde a Idade Média,
sendo associado, mais comumente, à abertura e administração de empresas com o intuito de gerar lucro
e renda. De acordo com Melo Neto e Froes (2002, p.6) “empreendedorismo é um neologismo derivado
da livre tradução da palavra entrepreneurship, sendo utilizado para designar os estudos relativos ao
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação”.
No entanto, ao longo dos séculos, com as constantes transformações que vem ocorrendo nas
sociedades, principalmente a partir do século XX, uma nova visão de mundo começa a emergir. Neste
novo cenário o empreendedor social passou a ocupar posição notória, uma vez, que em virtude de suas
características singulares, agrega valor à sociedade (OLIVEIRA, 2004).
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O empreendedorismo social é tido como um fenômeno mundial, sendo o empreendedor social
visto como o responsável na busca de soluções para os mais variados problemas sociais, apresentandose como um agente ativo e transformador dos valores da sociedade. Nesse sentido, Madruga (2009,
p.140) pondera que o empreendedorismo social carrega “a inovação como um componente essencial de
sua definição, ou seja, para resolver problemas sociais é necessário desenvolver iniciativas com
potencial de inovação social transformadora de uma realidade local, nacional ou mundial”.
De acordo com o exposto, Melo Neto e Froes (2002) relatam que com o crescimento dos
problemas sociais, o que gerou o paradigma da exclusão social, tornou-se imprescindível o
desenvolvimento de uma nova atitude de todos os atores políticos e sociais. Atitude esta que precisa ser
inovadora em sua natureza e essência, voltada para o desenvolvimento sustentável das comunidades em
geral, e, sobretudo, das comunidades de baixa renda.
Para esses mesmos autores (2002) o empreendedorismo social difere do empreendedorismo de
negócios em dois aspectos. Em primeiro lugar, por não produzir bens e serviços para vender, mas para
solucionar problemas sociais; e em segundo lugar, por ser direcionado não somente ao mercado, mas
para segmentos populacionais em situação de risco social, como a exclusão social, pobreza, miséria e
risco de vida.
Neste panorama de mudanças, Bessant e Tidd (2009) ressaltam a figura do empreendedor social
como de extrema importância para a organização, pois esse tipo de líder age como propulsores de
mudanças atuando com paixão e determinação para a realização de projetos inovativos. Eles estão
sempre buscando a mudança, reagem a ela, e a exploram como oportunidades.
Os empreendedores sociais possuem características distintas dos empreendedores de negócios.
Eles criam valor social pela inovação, pela força de recursos financeiros em prol do desenvolvimento
social, econômico e comunitário. Para Drucker (2008) dentre as suas principais características destacase o fato de serem ambiciosos, estratégicos, habilidosos e voltados para a geração de resultado, “fazer
do mundo um lugar melhor”.
Na visão de Melo Neto e Froes (2001) as principais características dos empreendedores sociais
são: (a) tendem a operar fora da linha principal do trabalho filantrópico e sob o radar da mídia; (b) sua
presença em geral ainda não é percebida pelo setor institucional formal, sem fins lucrativos, nem pela
grande sociedade; (c) rompem paradigmas e atuam como um agente do desenvolvimento social; e (d)
são orientados para promover mudanças sociais significativas.
De acordo com o site da associação Ashoka (2013) os empreendedores sociais são indivíduos
visionários que possuem capacidade empreendedora e criatividade para promover mudanças sociais de
longo alcance em seus campos de atividade. Em vez de deixar as necessidades da sociedade para os
setores governamentais ou de negócios, os empreendedores sociais buscam uma solução para aquilo
que não está funcionando adequadamente. São inovadores sociais que deixarão sua marca na história
(ASHOKA, 2013). Para tanto, o empreendedor social torna-se um agente de mudança na sociedade,
trabalhando em favor desta, uma vez que suas características pessoais o incitam a realizar ações com
vistas a diminuir as diferenças existentes entre os cidadãos.
Nesta linha de pensamento, de acordo com Bessant e Tidd (2009) o empreendedorismo social
refere-se ao trabalho realizado pelo empreendedor social que reconhece um problema social e utiliza
ferramentas e princípios da administração tradicional para resolvê-lo. O seu foco de atuação difere do
empreendedorismo tradicional, pois busca essencialmente gerar “valor social” ao invés de criar riqueza
pessoal para o acionista.
4
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O empreendedorismo social apresenta-se como um conceito em desenvolvimento, mas com
características teóricas, metodológicas e estratégicas próprias, sinalizando diferenças entre uma gestão
social tradicional e uma empreendedora (OLIVEIRA, 2004).
Bessant e Tidd (2009) salientam que muitas vezes o empreendedorismo social é confundido
com “assistencialismo”, o que não é correto. Os empreendedores sociais são indivíduos que desejam
colocar suas experiências organizacionais e empresariais mais para ajudar os outros do que para ganhar
dinheiro, muito embora essa última alternativa não seja excludente.
O desafio de buscar novas oportunidades para a gestão do empreendedorismo social faz com
que os empreendedores passem a monitorar e comunicar seu interesse para além da simples geração de
lucros. Neste sentido, a responsabilidade social corporativa está se tornando uma questão importante
em vários negócios, mobilizando-os para a apresentação de “triplo resultado” (sociais, econômicos e
ambientais). A apresentação e divulgação de tais resultados visa atender a crescente pressão dos atores
sociais por negócios socialmente responsáveis.
A esse respeito, Melo Neto e Froes (2002, p.105) afirmam que “é impensável falar de
empreendedorismo social sem levar em conta o conceito de sustentabilidade”. Esses mesmos autores
fazem uma comparação que seria o mesmo que estudar sociedades sem pensar e analisar o
comportamento das pessoas, pesquisar as origens da cultura local.
Nesse âmbito um dos parâmetros para se buscar a sustentabilidade é inserir o
empreendedorismo social nas organizações. A partir desta inclusão, além de formar mais
empreendedores sociais possibilita-se assim uma mudança socioambiental, pois de acordo com
Madruga (2009, p.135), “o estudo do empreendedorismo vem ampliando suas fronteiras conceituais
para incluir novas faces decorrentes desse novo cenário, onde se inserem o empreendedorismo social e
o socioambiental, cuja lógica está em trazer para este contexto a ação de outros agentes sociais, além
dos empreendedores individuais”.
Diante dessa colocação, Bessant e Tidd (2009) consideram que a gestão do empreendedorismo
social requer o gerenciamento de muitos desafios. Entre eles está o da busca constante por novas
oportunidades, selecionar estrategicamente a melhor ideia, implementar as atividades de forma criativa,
possuir estratégia de inovação por meio de uma visão total e um claro planejamento das ações, atuar de
maneira organizada, primando sempre pela busca de redes de trabalho como poderosos vínculos que
combinados resultam em parcerias ganha-ganha por meio de projetos inovadores que tanto contribuem
para o bem-estar social quando para a obtenção de lucros.
4 LÓCUS DO ESTUDO: 2º FEIRA MUNDIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
A 2º Feira Mundial de Economia Solidária constitui-se em um evento que congrega as forças da
economia solidária e agricultura familiar do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina e de
outros Continentes. Configura-se como uma rede que a cada ano se fortalece mais e tem como objetivo
principal afirmar, em nível mundial, a economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento,
promover e difundir este modelo de desenvolvimento solidário, sustentável, autogestionário, popular e
coletivo, integrando democracia política, econômica, social e ambiental com enfoque em gênero e
diversidade cultural, articulando com organizações sociais e solidárias, com a certeza de que outra
economia já acontece.

5
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Neste ano de 2013, a Feira realizou-se na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul,
coordenada pelo Projeto Esperança/Cooesperança da Arquidiocese de Santa Maria, Banco da
Esperança, Prefeitura Municipal de Santa Maria, contando com o apoio de várias organizações e com a
participação dos Empreendimentos da Economia Solidária, Entidades, de Organizações e do Poder
Público. Constitui-se também como uma das ramificações do Fórum Social Mundial (FMS), sendo
organizada por um grande Mutirão, por meio de Comissões de Trabalho Autogestionário.
A trajetória do Projeto Esperança/Cooesperança, promotor do evento, iniciou-se em 1994
completando em 2013 vinte anos de existência. Ao realizar uma perspectiva histórica do Projeto,
destacam-se as seguintes datas e acontecimentos, como importantes impulsionadores para que o evento
ganhasse notoriedade em nível mundial: (i) em1998 a Feira tomou cunho Estadual; (ii) em 2000 passou
a ser considerada Feira Nacional; (iii) em 2005 como a Feira do Mercosul; e (iv) em2007 a Feira
passou a ter abrangência Latino Americana, com articulação Intercontinental.
De acordo com dados atualizados pelo Projeto Esperança/Cooesperança, neste ano de 2013,
vinte e sete países estiveram representados na Feira, sendo eles: África do Sul, Alemanha, Argentina,
Brasil, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Equador,
França, Filipinas, Hungria, Itália, Marrocos, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, República
Tcheca, Senegal, Suíça e Uruguai. Além disso, todos os estados brasileiros enviaram representantes,
num total de 530 municípios. Mais de mil empreendimentos de Economia Solidária estiveram
presentes, oferecendo mais de 10 mil variedades de produtos e serviços. A Feira contou com a
participação de aproximadamente 200 mil pessoas.
Diante do exposto, a Feira configura-se como um grande espaço de articulação, debate, troca de
ideias, experiências de comercialização direta dos empreendimentos solidários, da agricultura familiar,
das agroindústrias familiares, dos catadores/as, dos povos indígenas, dos trabalhadores/as do campo e
da cidade, atuando na metodologia autogestionária, do FSM e na construção de “um outro mundo
possível”.
Ademais, caracteriza-se também como um ambiente de articulação Nacional e Internacional, na
qual o trabalho e a organização solidária, por meio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES)
e dos Fóruns Regionais da Economia Solidária (FRES), estão acima do capital, motivando assim a
consciência de um comércio justo, consumo ético e solidário, no fortalecimento da segurança alimentar
nutricional sustentável, firmando práticas e convicções importantes, como a não comercialização de
produtos com aditivos químicos, agrotóxicos, nenhum tipo de refrigerante ou cerveja industrializada, e
nem o consumo de cigarros; motivando o consumo de produtos naturais, ecológicos como sucos,
caldo de cana, água potável, alimentação sadia e natural, em favor da qualidade de vida e saúde dos
consumidores/as.
5 MÉTODO DO ESTUDO
No intuito de atender o objetivo proposto, este estudo caracteriza-se quanto ao tipo, como
pesquisa descritiva, pois visa identificar, descrever e analisar os diferentes posicionamentos sobre as
temáticas estudadas (VERGARA, 2006). Em relação à abordagem, como qualitativa, que segundo
Richardson (2008, p. 80) “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e
classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”.
6
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A pesquisa foi realizada no mês de Julho de 2013, na 2º Feira Mundial de Economia Solidária,
por esta se caracterizar com um grande evento que reúne empreendedores sociais de diferentes países.
A escolha dos países participantes ocorreu em função da disponibilidade e interesse dos indivíduos em
participar do estudo, sendo entrevistados representantes do Peru, Argentina, Uruguai e Brasil.
Para a coleta de dados primários, utilizou-se como instrumento um roteiro de entrevista
semiestruturado composto por 30 perguntas abertas, elaborado pelos pesquisadores a partir da
literatura. O instrumento de pesquisa foi subdividido em três blocos: o primeiro bloco apresentou 09
questões com o propósito de identificar o perfil da organização; o segundo, continha 05 questões que
visavam identificar o perfil das entrevistadas; e o terceiro estava composto por 16 questões específicas
ao interesse da pesquisa. Foram entrevistados os responsáveis pelos empreendimentos de cada um dos
países participantes da pesquisa, considerando o conhecimento e o tempo de atuação na organização.
As entrevistas com duração em média de 45 minutos foram gravadas e posteriormente transcritas.
Para o tratamento e a análise dos dados utilizou-se da técnica de análise de conteúdo (BARDIN,
210) incluindo a organização de categorias de análise. Segundo Bardin (2010) esta técnica funciona por
meio da divisão do texto em partes distintas, em categorias de acordo com um reagrupamento
analógico. A categorização oferece diferentes possibilidades de aplicação, tendo sido escolhida a
investigação dos temas e/ou análise temática. Trata-se, em síntese, de uma forma de analisar os dados,
a partir da organização, das evidências encontradas, em categorias (MILES e HUBERMAN, 1994).
Desta forma, optou-se em desenvolver constructos que seriam as categorias maiores, enquanto as
variáveis seriam suas subcategorias, conforme apresentado no Quadro 1. Além de destacar dentro das
variáveis os principais pontos chaves que emergiram nas entrevistas, elaborando-se quadros para uma
melhor visualização desses.
Constructos

Variáveis
Concepção

Gestão da organização
Relações (associados, organizações)
Perspectivas
Informações e atualizações
Agente de desenvolvimento social
Orientação para mudanças sociais
Empreendedorismo Social
Cidadania responsável
Valores (econômico social e ambiental)
Quadro 1: Matriz de agrupamento conceitual ou categorias analíticas
Fonte: Elaborado pelos autores
Economia Solidária

A seguir apresentam-se a análise e discussão dos resultados à luz do referencial teórico.

6 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS
Esta seção apresenta os resultados e evidências empíricas da pesquisa.
6.1 Caracterizações dos empreendimentos
No Quadro 2estão relacionadas asprincipais características dos empreendimentos pesquisados.
País

Nº de

Principal

Ano de
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Peru
Uruguai

Argentina
Brasil

empreendimentos
envolvidos
Sete
empreendimentos
Quinhentos
empreendimentos

Sessenta
empreendimentos
Trinta e nove
empreendimentos

segmento

fundação

Artesanato

2009

Artesanato e
alimento

2000

Artesanato e
perfumaria
Artesanato

2001

Produtos
Artesanato em
tecido
Produtos
orgânicos e
vários produtos
de artesanato
Facas, roupas e
Perfumes
Produtos para
decoração de
ambientes,
acessórios

2006

Solidária
Quatro anos
Treze anos

Sete anos
Um ano

Quadro 2 – Caracterização dos empreendimentos

Os empreendimentos de diferentes países participantes do 2º Fórum Social Mundial de
Economia Solidária têm como principal segmento o artesanato. Percebe-se que a maioria está no
mercado há mais de cinco anos, evidenciando a experiência dos empreendimentos pesquisados nesta
atividade.
6.2 Perfil dos entrevistados
O Quadro 3apresenta as características em relação ao perfil dos entrevistados.
País

Idade

Sexo

Quarenta anos
Peru
Quarenta anos
Uruguai
Argentina Cinquenta e cinco anos
Cinquenta anos
Brasil
Quadro 3 – Perfil dos entrevistados

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Tempo de atuação no
empreendimento
Quatro anos
Sete anos
Treze anos
Sete anos

Escolaridade
3º completo
2º completo
2º incompleto
2º completo

Pode-se observar a partir do Quadro 3 que as entrevistadas foram todas do sexo feminino,
característica marcante dos participantes dos empreendimentos e apenas uma das entrevistadas possui
ensino superior.
6.3 Economia solidária
Concepção de economia solidária
A concepção de economia solidária na visão dos entrevistados está sintetizada em palavras
chaves, conforme dispostas no Quadro 4.
Países
Peru

Uruguai

Concepção de Economia Solidária
Trabalho coletivo
Comercialização dos produtos
Construção coletiva
Pessoas como centro do trabalho
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Equidade
Ajudar um aos outros
Argentina
Troca de experiências
Comercialização dos produtos
Autogestão
Trabalho coletivo
Brasil
Geração de renda
Qualidade de vida para comunidade
Quadro 4 – Concepção de Economia Solidária

Os resultados evidenciam que na maior parte dos empreendimentos pesquisados, independente
do país de origem, a economia solidária é percebida como uma construção coletiva, na qual as pessoas
são o foco principal. A entrevistada responsável pelo empreendimento do Peru relatou “[...] A
economia solidária é importante, pois antes trabalhávamos individualmente e agora todas as mulheres
trabalham grupalmente e há uma ajuda mutua entre todas participantes do empreendimento [...]”.
Verificou-se que a principal motivação das participantes do empreendimento do Peru no envolvimento
com a economia solidária, foi minimizar questões como “machismo” e a “discriminação feminina” que
impera no país.
Já a responsável pelo empreendimento do Uruguai destacou que a economia solidária é uma
forma de transformar a sociedade, em uma sociedade mais igualitária. Corroborando o pensamento de
autores como Oliveira (2003) quando afirma que por meio da economia solidária, criam-se alternativas
que quebram o ciclo de crescimento da pobreza e da exclusão social.
Gestão dos empreendimentos
No Quadro 5 apresentam-se as principais questões relativas à gestão dos empreendimentos,com
enfoque em destacar como são realizados, quem participa, entre outras.
País

Gestão dos empreendimentos

Peru

Cada grupo cuida do seu empreendimento
Encontram-se para comercializar
Coordenação do projeto
Um executivo e os delegados eleitos
Todos voluntários

Uruguai

Cada responsável cuida do seu empreendimento
Cooperativa (legalizada)
Diretoria (5 membros); Conselho fiscal (titulares e suplentes)
Todos os produtos (produzidos e comercializados no coletivo)
Controle de entradas e saídas
Quadro 5 – Gestão dos empreendimentos
Argentina
Brasil

A autogestão prevalece nos empreendimentos, ou seja, onde todos os envolvidos participam de
forma construtiva. Este resultado vem ao encontro de França (2003) que salienta que a economia
solidária deveria ser considerada como uma concepção de gestão, pois reconhece e incorpora a
importância da dimensão estratégica na ação organizacional e busca valorizar o sentido público dessa
ação.
9
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Relações entre associados e empreendimentos
Quando questionados sobre a forma como o empreendimento relaciona-se com outras
organizações e associados, emergem como principais pontos os destacados no Quadro 6.
País

Relações entre associados e empreendimentos

Para comercializar
Participação em feiras
Instituições de apoio
Uruguai
Associações de mulheres
Outros empreendimentos de economia solidária
Outros empreendimentos
Argentina
Coletivo
Troca de experiências
Construção de parcerias
Brasil
Entre grupos de economia solidária de municípios e estados
Quadro 6 – Relações dos empreendimentos
Peru

A principal relação dos empreendimentos ocorre com seus parceiros para troca de experiências, de
informações, busca de apoio nos projetos dos empreendimentos e algumas vezes recursos para
participações em feiras. O empreendimento do Peru relata que “[...] existe uma parceria com uma
organização governamental da Espanha, eles enviam ajuda, por exemplo, para vir até a feira, pagaram
as passagens e hospedagem [...]”. Diante do exposto, verifica-se que de acordo Coutinho et al. (2005) a
economia solidária representa um local de diálogo, solidariedade e cooperativismo para os
participantes.
Perspectivas em relação à economia solidária
As perspectivas em relação à economia solidária em cada um dos países e os principais pontos
encontram-se dispostos no Quadro 7.
País
Peru

Perspectivas em relação à economia solidária
Construção de mais feiras
Necessidade de uma maior divulgação
Acelerar o processo de crescimento
Encontra-se em fase de crescimento
Uruguai
Necessidade de uma maior divulgação
Argentina
Possibilidade de maior acesso às discussões
Precisa de uma maior divulgação e atenção
Brasil
Quadro 7 – Perspectivas em relação à economia solidária

Verifica-se que em todos os empreendimentos pesquisados a economia solidária está crescendo
aos poucos, ou seja, está em desenvolvimento. A entrevistada do empreendimento do Brasil relatou que
hoje já existe maior atenção e discussão sobre o tema. Expõe ainda que na cidade de São Luís no
Maranhão onde se localiza o empreendimento foi criada uma secretaria municipal de economia
10
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solidária. No depoimento da responsável pelo empreendimento da Argentina ela descreve que “[...] Na
faculdade de Quilmes em Santa fé há um grupo de estudantes que realizam debates e divulgam a
economia solidária, mas ainda precisa-se de uma maior divulgação por parte do governo [...]”. A
responsável pelo empreendimento do Uruguai respondeu “[...] Precisa-se de uma maior visibilidade dos
empreendimentos, conversar com as pessoas que tomem consciência do que é a economia solidária,
criar mais redes de economia solidária em todo país [...]”.
Informações e atualizações
No Quadro 8 demonstra-se um resumo dos locais onde os empreendimentos buscam as
informações sobre economia solidária.
País

Informações e atualizações
Reuniões
Peru
Universidades
Internet
Internet
Uruguai
Eventos
Internet
Argentina
Reuniões
Parceiros
Brasil
Feiras
No município
Quadro 8 – Informações em relação à economia solidária

Entre as principais fontes de busca de informações e atualizações sobre economia solidária
destaca-se a internet. Para alguns empreendimentos, como no Peru e na Argentina, as reuniões são
essenciais. A representante do empreendimento do Uruguai relatou “[...] as feiras em especial as
internacionais é uma forma de fortificar a discussão e importância da economia solidária, juntos com os
outros empreendimentos de países diferentes [...]”. A entrevistada do empreendimento brasileiro
enfatizou as feiras como uma forma de divulgação do trabalho e troca de informações e experiências.
6.4 Empreendedorismo Social
Agente de desenvolvimento social
No Quadro 9 evidenciam-se os principais pontos destacados pelas entrevistadas quando
questionadas a respeito da organização buscar ser um agente do desenvolvimento social e de que forma
procede esta busca.
Países
Peru
Uruguai
Argentina
Brasil

Agente de desenvolvimento social
Proporciona autonomia das mulheres da comunidade
Praticando a economia solidária
Proporcionam cursos para comunidade
Fortalecimento das mulheres da comunidade
Melhoria na qualidade de vida das artesãs

11
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Quadro 9 – Agente de desenvolvimento social

Em relação aos empreendimentos do Peru e do Brasil pode-se verificar que a questão de gênero
é marcante, uma vez que os dois empreendimentos são compostos somente de mulheres. Percebe-se
que há uma preocupação em fortalecer a relação das mulheres com a sociedade, principal característica
apontada nos dois empreendimentos como agente de desenvolvimento social. “[...] ajudamos as
mulheres da comunidade a serem autos suficientes e não depender de seus esposos [...]” apreciação
relatada pela responsável do empreendimento do Peru. Já a entrevistada brasileira relatou que “[...] a
partir do momento que nos organizamos para trabalhar juntas, onde se juntou um grupo de mulheres,
melhorou com a qualidade de vida da própria comunidade [...]”. Estas declarações corroboram com o
exposto por Bessant e Tidd (2009) ao defender que o empreendedorismo social refere-se ao trabalho
realizado pelo empreendedor social que reconhece um problema social e utiliza ferramentas e
princípios da administração tradicional para resolvê-los.
Orientação para mudanças sociais
No Quadro 10 apresentam-se os aspectos relacionados à orientação dos empreendimentos para
mudanças sociais significativas.
Países
Peru

Orientação para mudanças sociais
Mulheres empreendedoras
Participação das mulheres no mercado de trabalho
Através das capacitações
Uruguai
Reuniões para discutir as questões sociais da comunidade
Argentina
Por meio das capacitações
Brasil
Quadro 10 – Orientações para mudanças sociais

Observou-se que as respostas foram semelhantes aos relatos em relação ao quesito agente de
desenvolvimento social, até por estarem próximos à orientação de mudanças sociais. A entrevistada do
empreendimento do Peru relata “[...] somos dirigentes da comunidade, apontamos o que precisa
melhorar na comunidade e algumas vezes quando é possível resolvemos os problemas da comunidade
[...]”. A entrevistada do Brasil, por sua vez, declarou que “[...] por meio das capacitações se
proporciona consciência do trabalho desenvolvido e da importância para a comunidade, além da troca
de informações e ajuda entre as artesãs [...]”. Os relatos das entrevistadas estão de acordo com a
explanação de Madruga (2009) ao inferir que para resolver problemas sociais é necessário desenvolver
iniciativas com potencial de inovação social transformadora de uma realidade local, nacional ou
mundial.
Cidadania responsável
No Quadro 11 destacam-se os principais tópicos relacionados ao questionamento sobre o
empreendimento promover uma cidadania responsável.
País
Peru

Cidadania responsável
Respeito mútuo
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Projetos sociais
Projetos com recicladores
Movimentos em prol das mulheres
Projetos para geração de renda na comunidade
Argentina
Difundir a cultura
Brasil
Compartilhar conhecimento com outras comunidades
Quadro 11 – Cidadania responsável
Uruguai

Observou-se que todos os empreendimentos de alguma forma praticam a cidadania responsável.
O empreendimento do Brasil destacou o trabalho que realizam para difundir a cultura da sua região na
comunidade onde estão inseridos. “[...] a partir do momento que trabalhamos com a questão da cultura,
divulgando nas escolas com crianças desde pequenas para que cresçam dando valor a sua própria
cultura e repassando esses conhecimentos para toda a comunidade, também proporcionamos oficinas
voluntariamente para a comunidade [...]”. Já a representante do empreendimento do Peru destacou os
projetos sociais “[...] temos um projeto social chamado “comedouros sociais”, no qual fazemos comida
para as crianças. Isto porque muitas vezes as mulheres da comunidade trabalham e não conseguem ir
para casa fazer comida para suas crianças [...]”.
Valores econômicos, sociais e ambientais
Inseridas em um ambiente competitivo e em constantes transformações as organizações são
instigadas a desenvolver valores econômicos, sociais e ambientais. Ao considerar este cenário, as
representantes dos empreendimentos foram questionadas sobre a forma pela qual são considerados
estes valores nos empreendimentos.
Peru
Uruguai

Equilíbrio entre os três valores
Social é considerado o principal
Ambiental está sendo trabalhado
Econômico é uma consequência do trabalho desenvolvido
Social é considerado o principal
Argentina
Econômico é uma consequência do trabalho desenvolvido
Ambiental tem que ser melhorado
Social é o principal
Brasil
Ambiental há uma preocupação
Econômico é uma consequência do trabalho desenvolvido
Quadro 12 – Valores econômicos, sociais e ambientais

No Quadro 12 verificou-se que todos os empreendimentos consideram o valor social como o
mais trabalhado, já o ambiental apesar de a maioria ter consciência da importância, ainda precisa ser
mais desenvolvido por parte dos associados. O econômico é uma consequência de todo o trabalho
desenvolvido nos empreendimentos, decorrente da comercialização dos produtos. A responsável pelo
empreendimento do Peru relatou “[...] tentamos trabalhar as três dimensões, ambiental, social e
econômico, consideramos importante o equilíbrio dos três [...]”. A entrevistada do Uruguai declarou
que “[...] o valor social é o principal, ao considerar uma das principais características da economia
solidária, mas, no entanto, estamos tentando trabalhar a questão ambiental por meio do uso de matéria
prima que não prejudique o meio ambiente [...]”.
13
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O valor ambiental é o que mais precisa ser trabalhado nos empreendimentos “[...] existe uma
falta de consciência ambiental [...]”, relatou a responsável pelo empreendimento da Argentina.“[...].Por
outro lado, para o empreendimento do Brasil o social é o principal valor trabalhado e caracteriza-se
como uma consequência das discussões e do objetivo da economia solidária. “[...]O valor ambiental é
trabalhado de forma continua, por exemplo, a matéria prima é extraída basicamente da natureza, por
isso, há um cuidado com a preservação ambiental [...]”.
Diante do exposto, pode-se verificar que os empreendimentos, independente de seu país de
origem, possuem concepções semelhantes a respeito da economia solidária. Um fator que os diferencia
esta na motivação para participar do fenômeno social de economia solidária. Observou-se que para o
empreendimento do Peru foi o movimento da lutas das mulheres, o do Uruguai uma forma de tornar a
comunidade mais igualitária, o da Argentina na construção coletivo e o do Brasil o ingresso das
mulheres no mercado de trabalho e fortalecimento da cultura local.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados deste estudo verificou-se que a maioria dos entrevistados considera a
economia solidária como uma construção do coletivo, da equidade e da solidariedade, além de ser uma
maneira de ter seu próprio empreendimento, ou seja, desenvolver ou potencializar suas características
de empreendedores sociais.
A autogestão é uma das principais características na gestão dos empreendimentos, na qual todos
participam de forma democrática e construtiva o que vem a corroborar com a teoria. No que diz
respeito às relações com associados e outros empreendimentos destacam-se as trocas de experiências
para comercializar os produtos, apoio e parcerias. No que se refere à perspectiva da economia solidária,
identificou-se que em todos os países precisa haver uma maior divulgação da economia solidária,
enquanto para alguns países está em fase de desenvolvimento, para outros como no Peru ainda é
incipiente.
Em relação às informações, são basicamente oriundas de reuniões, internet e as próprias feiras
onde é um ponto de discussão e troca de experiências. No que tange as características de
empreendedorismo social, todos os empreendimentos de alguma forma trabalham na busca da
cidadania responsável, orientação para mudanças sociais e agentes de desenvolvimento local. O
empreendimento do Peru, por exemplo, possui um trabalho forte de inserção da mulher na sociedade e
no mercado de trabalho proporcionado a autonomia dessas. A maioria possui projetos na comunidade
onde estão inseridos.
Já a questão de como é trabalhado os valores sociais, ambientais e econômicos, só o
empreendimento do Peru busca o equilíbrio entre os três valores, nos outros empreendimentos o social
é o mais desenvolvido, estando assim de acordo com os ditames da economia solidária, na qual o foco
no social caracteriza-se como o principal.
Esse estudo oportuniza a constatação empírica dos preceitos ditados pela teoria acerca da
economia solidária na visão de diferentes empreendedores sociais da América Latina. Dentre as
limitações do estudo, mencionam-se a dificuldade de aplicar as entrevistas, devido ao grande público
visitante na feira. As pessoas responsáveis pelos empreendimentos não dispunham de tempo
disponível, pois precisavam atender os clientes e participar dos fóruns.
Recomendam-se novos estudos que possibilitem uma amplitude maior de entrevistados,
inclusive abrangendo outros empreendimentos, de outros países visto que a feira configura-se como de
14
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abrangência mundial. Também se identificam como lacunas o desenvolvimento de estudos sobre a
concepção de economia solidária em diferentes regiões do Brasil e até mesmo uma pesquisa sobre o
viés dos consumidores participante da feira.
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Resumo:
Os assuntos ambientais representam grande desafio em termos de responsabilidade social, inclusive na evidenciação
contábil de seus impactos. Tais assuntos envolvem julgamento e conhecimento específico de diversas áreas do
conhecimento e, por isso, devem receber a contribuição de cada uma, em especial da Contabilidade que possui o objetivo de
fornecer informação útil, inclusive quanto aos impactos ambientais decorrentes das atividades econômicas dos entes
públicos. Esta pesquisa tem como objetivos a verificação na literatura de como deve dar-se a evidenciação ambiental e a
busca nas prestações de contas de municípios brasileiros – capitais dos 27 estados e Distrito Federal - de informação
contábil-ambiental referente aos serviços de gestão dos resíduos sólidos urbanos. A presente pesquisa se caracteriza como
exploratória quanto aos objetivos, bibliográfica e documental quanto aos procedimentos e com abordagem do problema de
forma qualitativa e quantitativa. O proceder metodológico se deu com análise das informações divulgadas pelas instituições
públicas selecionadas. Os achados permitem afirmar que dentre os portais analisados, o Distrito Federal está em estágio
avançado e, timidamente, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba e Florianópolis iniciaram suas trajetórias, mas muito
aquém do que poderia ser chamado de uma evidenciação ideal.
Palavras-chave: Evidenciação ambiental. Resíduos sólidos. Informação contábil.
Abstract:
Environmental issues pose a challenge in terms of social responsibility, including the accounting disclosure of their impacts.
Such matters involve judgment and expertise from different areas of knowledge and therefore should receive the
contribution of each, especially the accounting that has the goal of providing useful information, including whether the
environmental impacts of economic activities of public entities. This research aims at checking the literature on how to give
up the search and environmental disclosure in the accountability of municipalities - capitals of the 27 states and the Federal
District - accounting information relating to services and environmental management of urban solid waste. This research is
characterized as exploratory as to objectives, literature and documents concerning the procedures and approach the problem
in a qualitative and quantitative. The proceeding occurred with analysis of the information disclosed by public institutions
selected. The findings show that among the analyzed portals, the Federal District is at an advanced stage and, tentatively,
Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba and Florianópolis started their trajectories, but far short of what might be called an
ideal disclosure.
Key-words: Environmental disclosure. Solid waste. Accounting information
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1

INTRODUÇÃO

O século XXI apresentou-se com a chamada crise ambiental e, a conhecida degradação excessiva do
meio ambiente chamou a atenção em todo o mundo com famosas discussões mundiais que, decorrentes
deste contexto de ameaças aos recursos naturais reafirmaram como o meio ambiente atrai cada vez
mais o interesse de toda a comunidade, inclusive a acadêmica.
Estas discussões mundiais culminaram, em 2012, com o acontecimento da Rio +20, que apresentou
como notícia, dentre outras, a do Comitê de Capital Natural, que propunha que todos os países
começassem a fazer uma Contabilidade verde para examinar o estado dos rios, florestas e outras
paisagens de uma nação, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade por meio da realização de
cálculo apropriado do valor do capital natural para os números de cada governo (RIO +20, 2012).
Acompanhando a tendência de discussões ambientais, no âmbito das instituições públicas, estão sendo
feitos progressos no sentido de se proteger o meio ambiente e reduzir, prevenir ou mitigar os efeitos da
poluição. Em agosto de 2011, aconteceu a VIII Reunião Ministerial de Coordenação entre Brasil,
África do Sul, Índia e China (BASIC) sobre as negociações em curso no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Neste encontro os Ministros “enfatizaram a
necessidade de regras comuns rigorosas de Contabilidade, com vistas a assegurar transparência e
comparabilidade de compromissos de mitigação de todos os países” (ITAMARATY, 2012).
O International Federation of Accountants - IFAC1 (2001, p.27) referindo-se ao processo de
accountability de instituições governamentais afirma que “no setor público uma atenção especial deve
ser dada às questões sociais e ambientais e outros assuntos que têm impacto sobre questões de equidade
inter-geracional”.
Em evento que reuniu os Tribunais de Contas Brasileiros em 16 a 19/11/2010 (TCE/MG, 2010a, p. 2),
o encerramento se deu com a leitura da “carta da Amazônia, organizada e apresentada como um
documento contendo compromissos assumidos pelos Tribunais de Contas Brasileiros em relação ao
meio ambiente” e que, dentre outros, determina que, para cumprimento do papel institucional dos
Tribunais de Contas em relação à proteção do meio ambiente “é imperativo que incluam as questões
ambientais em todas as dimensões das auditorias de sua competência, capacitando continuamente os
profissionais e proporcionando-lhes meios adequados para sua atuação” (TCE/AM, 2011, p. 111 a
113).
Seguindo seu propósito e compromisso firmado na Carta da Amazônia, o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, TCE/MG, inovou. O relatório técnico sobre as contas do governador, em 2010, em
tópico de análise de programas do Estado destinados a garantir qualidade ambiental, aponta diversas
falhas em aterros e lixões mineiros. A equipe de técnicos do Tribunal realizou visitas técnicas nos
empreendimentos utilizados como destino final dos resíduos de alguns municípios mineiros e o
relatório apontou situações semelhantes em quatro dos cinco municípios visitados, como “[...] O lixão é
1

In the public sector careful attention needs to be paid to social and environmental matters and other matters that impact
upon issues of inter-generational equity.
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depositado a céu aberto, com livre acesso, perto de curso d´água. [...]” (TCE/MG, 2010b. p.16671668).
O diagnóstico realizado pelo TCE/MG aponta deficiências e a gravidade dos impactos ambientais de
importante atividade econômica de responsabilidade dos municípios brasileiros: o gerenciamento e a
consequente destinação final dos resíduos sólidos, atividade potencialmente poluidora e alvo da
Política Nacional de Meio Ambiente e legislações pertinentes.
Diagnósticos deste tipo sobre impactos ambientais decorrentes da poluição das atividades econômicas
se tornou tema de várias discussões nas mais diversificadas áreas profissionais, em razão da crescente
complexidade de seus efeitos. E a Contabilidade? Poderia esta ciência contribuir com a tarefa de
proteção ao meio ambiente? A conclusão é de que a Contabilidade Ambiental contribuirá para a causa
ambiental, fornecendo informações ambientais objetivas e precisas, inclusive impactos adversos
decorrentes das atividades econômicas (Ribeiro, 2010).
Para viabilizar esta contribuição, a Contabilidade precisa registrar e divulgar. É preciso definir como, o
quê, quanto e quando evidenciar informações ambientais decorrentes da atividade desempenhada pelo
ente econômico.
O Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global, elaborado sob responsabilidade da ONU, (ONU,
2012, p. 9) afirma que, “ao tornar transparentes tanto o custo da ação quanto o custo da omissão, os
processos políticos podem invocar os argumentos e a vontade política necessária para atuar em prol de
um futuro sustentável”. Destaque também foi dado quanto à importância da Prestação de Contas das
consequências ambientais em longo prazo:
Vivemos também em uma era na qual as autoridades de todos os níveis estão enfrentando novos
desafios dos cidadãos que questionam se suas ações beneficiam o interesse público de longo
prazo. O desenvolvimento sustentável exige níveis substancialmente maiores de
responsabilidade – não se trata apenas de prestar contas pelos resultados no curto prazo, mas
também pelas consequências em longo prazo das nossas ações, tanto para a geração atual
quanto para as que herdarão o mundo que deixarmos para eles (ONU, 2012, p.43).

As discussões mundiais apresentadas, a recente literatura sobre Contabilidade ambiental, as imposições
legais sobre as responsabilidades do gerenciamento dos resíduos sólidos pelos municípios brasileiros e
a necessidade de maior controle social sobre as informações dos impactos ambientais gerados por tal
atividade econômica, impõe a necessidade de inclusão da evidenciação contábil ambiental dos serviços
prestados pelas administrações públicas.
Ante todo o contexto explorado este estudo se propõe a responder à questão: Como enquadrar a
informação ambiental relacionada com resíduos sólidos nas demonstrações contábeis produzidas
pelas instituições públicas, a partir da experiência das capitais brasileiras?
Assim, reconhecendo ser a Contabilidade Ambiental, num contexto de sustentabilidade e divulgação,
um dos principais desafios da Contabilidade, o objetivo deste estudo é apresentar como pode ser
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enquadrado, no sistema contábil e de prestação de contas, a informação ambiental decorrente dos
impactos do serviço público de gestão dos resíduos sólidos. Além disso, a investigação buscará retratar
o que vem sendo realizado pelas capitais brasileiras, sob este aspecto.
Diante da realidade diagnosticada e contextualizada neste estudo, justifica-se oferecer aos municípios,
responsáveis pelo tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, instrumentos e técnicas eficazes
para incremento das Prestações de Contas municipais quanto à informação ambiental de suas
atividades.
2
REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Discussões mundiais no tempo: Meio Ambiente e Contabilidade
As discussões sobre as questões ambientais concentram-se nas consequências negativas do crescimento
e fatores impeditivos do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as principais fases mundiais de
discussões ambientais demonstradas por Ferreira (2007) e por Ribeiro (2002) são:
a) Clube de Roma em 1972;
b) No mesmo ano, 1972, a Reunião de Estocolmo, Suécia: a primeira Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente;
c) O Relatório Brundtland, lançado em 1987;
d) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD ou
UNCED (conhecida por Rio-92 ou Eco-92);
e) A Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, conhecida por Rio+10, em 2002, na
África do Sul;
f) Em junho de 2012 foi organizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (UNCSD), conhecida por Rio+20, ocorrida no Brasil. Um documento final de 53
páginas, acordado por 188 países, dita o caminho para a cooperação internacional sobre
desenvolvimento sustentável. Os compromissos incluem, dentre outros:
o Medir o crescimento sustentável: Reconhecendo que as medidas atuais, como o Produto
Interno Bruto [PIB], não refletem o progresso nas dimensões social e ambiental do
desenvolvimento sustentável, países concordaram que medidas mais amplas de progresso eram
necessárias para complementar o PIB. A Comissão de Estatística da ONU foi requisitada a
lançar um programa de trabalho nesta área a partir de iniciativas existentes.
o Relatórios de sustentabilidade empresarial: A Rio+20 deu um grande passo ao encorajar
empresas, especialmente de capital aberto e grandes companhias, a considerar a integração de
informações de sustentabilidade em seus relatórios periódicos (ONU, 2013, p.01).

Gray (2002, p.26-27) reforça o conceito de sustentabilidade como o “desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas
próprias necessidades", afirmando que esta noção é de difícil entendimento para modernistas e povos
ocidentais.
A pesquisa de Burritt e Welch (1997) teve como objetivo propor uma estrutura de responsabilização
ambiental para avaliação pelas diversas partes interessadas em compreender as ações das organizações
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do setor público australiano. Além disso, buscou-se vislumbrar as conseqüências dessas ações para os
sistemas ecológicos, compreender as tendências de desempenho ambiental do setor público e viabilizar
a colocação de stakeholders em posição de promoção da mudança quando o desempenho não é
aceitável. Dentre suas conclusões apresentam que o setor público é bastante criticado pelo parlamento e
pelo Comitê de Contas Públicas (JCPA - Joint Committee on Public Accounts) por sua pobre
responsabilidade ambiental, em se tratando dos relatórios sociais e ambientais. Os autores, em suas
considerações finais, apontam ainda que os acadêmicos da área de contabildiade podem contribuir com
propostas de uma estrutura de prestação de contas do desempenho ambiental de entidades públicas.
2.2
Teoria da Divulgação (Evidenciação)
A respeito da Teoria da Divulgação (ou Evidenciação), destaque deve ser dado à pesquisa de
Verrecchia (2001), apresentada conforme uma abordagem analítica descrevendo os modelos
matemáticos desenvolvidos pela teoria para explicar e prever fenômenos relacionados ao disclosure. A
pesquisa estruturou uma taxonomia da literatura contábil referente a divulgação, isto é, uma
categorização dos vários modelos de divulgação existentes na literatura, sugerindo então três categorias
gerais: Divulgação baseada em associação, Divulgação baseada em julgamento e Divulgação baseada
em eficiência.
Verrecchia (2001) conclui pela carência de maior atenção na literatura contábil quanto à relação entre
publicidade e redução da assimetria informacional, interligando a divulgação à eficiência e, portanto,
fornecendo uma razão econômica como incentivo à divulgação da informação contábil. Esta razão
econômica talvez explique o maior volume de pesquisas acadêmicas voltadas para o setor privado, em
detrimento de pesquisas voltadas ao setor público.
O quê e quanto de informação devem ser divulgadas aos usuários externos é a pergunta que tem
dominado o campo de estudo da Contabilidade, sempre com foco maior para o setor privado, mas nem
por isso menos importante para o setor público.
As razões para a evidenciação ambiental pelas companhias e organizações se dão por diversas razões,
tais como (GRI, 2012): aumentar a compreensão sobre os riscos e oportunidades que elas enfrentam;
melhorar a reputação e a fidelidade à marca; ajudar seus stakeholders a compreender os impactos de
sustentabilidade e desempenho; influenciar na estratégia e política de gestão em longo prazo e planos
de negócios; servir como padrão de referência (Benchmarking) e avaliação de desempenho de
sustentabilidade com respeito às leis, normas, códigos, padrões de desempenho e iniciativas
voluntárias; demonstrar como a organização influencia e é influenciada pelas expectativas relativas ao
desenvolvimento sustentável; comparar o desempenho organizacional interno e entre outras
organizações; conformidade com os regulamentos e legislações.
Na Espanha, em Barcelona, há uma entidade denominada Fundació Fórum Ambiental - FFA(1999),
existente desde 1997 e que visa criar uma plataforma de diálogo e colaboração entre empresas, governo
e os demais membros da sociedade, em busca de modelos cada vez mais sustentáveis de
desenvolvimento. A FFA conseguiu tabular diversos interessados na informação ambiental a ser
divulgada (comunidade local, entidades superiores de fiscalização, entidades de promoção ambiental e
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organizações ecológicas) e os diversos motivos por desejarem tal informação. A gestão de resíduos
sólidos constitui área prioritária dentre as missões da Fundação.
2.3
Contabilidade Ambiental
2.3.1 Principais conceitos
Tinoco e Kraemer (2011) expõem que com o advento das informações de caráter social que passaram a
ser veiculadas com os relatórios contábeis, vislumbrou-se a Contabilidade como ciência de reportar
informação para os mais diferenciados usuários. A elaboração do Balanço Social pela França em 1977
consubstancia este processo. Complementam ainda que:
A Contabilidade Ambiental passou a ter status de novo ramo da ciência contábil em fevereiro
de 1998, com a finalização do Relatório financeiro e contábil sobre o passivo e custos
ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de especialistas em
padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios (United Nations Intergovernmental
Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting – Isar)
(TINOCO E KRAEMER, 2011, p. 15).

Um grande desafio da Contabilidade Ambiental é exposto por Gray (2002, p. 3) que acredita que
“Mesclar a Contabilidade social, ambiental e a financeira oferece uma maneira de recuperar uma
Contabilidade moral e produtiva que coloca a sobrevivência das espécies em seu cerne”.
Ribeiro (2010) expõe que a Contabilidade ambiental não é uma nova ciência mas sim uma
segmentação da Contabilidade tradicional. Seu objetivo é identificar, mensurar e esclarecer os eventos
e transações econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e
recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando à evidenciação da situação
patrimonial de uma entidade, considerando estes aspectos e transparecendo, por exemplo, passivos
ambientais antes ocultos nas demonstrações contábeis.
No contexto de normas contábeis brasileiras vigentes, é importante expor que as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), estão aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade. A regulamentação, após o processo de convergência às normas internacionais aplicadas
ao setor público, sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, foi se dando aos poucos e,
culminou em 2012 com a publicação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, já em sua
5ª. edição, com principais diretrizes definidas pela Portaria 437 de 12/07/2012. Tais diretrizes porém,
ainda não contemplam direcionamento para evidenciação específica de questões ambientais,
principalmente quanto aos impactos da atividade de gerenciamento dos resíduos sólidos ou outra
atividade em particular.
2.3.2 Demonstrativos e relatórios destinados à evidenciação sócio-ambiental
Ribeiro (2010), afirma que, particularmente quanto ao meio ambiente, há duas alternativas para o
tratamento contábil: 1) os dados relativos à questão devem ser apresentados em um relatório adicional
às demonstrações contábeis, ou seja, demonstrar que resíduos ela produziu e, em termos quantitativos,
que recursos naturais renováveis e não renováveis foram consumidos, além de informar como interfere
ou interage sobre o meio ambiente (impactos), e o destino dado ao seu resíduo pelos consumidores. 2)
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inclusão de todos esses dados nas demonstrações contábeis, da forma como se apresentam dentre as
normas contábeis, em suas notas explicativas e nos relatórios da administração, segregando-se das
demais informações relativas à atividade operacional da instituição.
Em princípio, a segunda alternativa mostra-se mais adequada, visto que a situação patrimonial
da empresa está intrinsecamente relacionada com o meio ambiente. Assim, as atuais
demonstrações contábeis devem amoldar-se a fim de fornecer mais esse informe, além do que
isso exige menores esforços para adaptação (RIBEIRO, 2010, p.XI).

O Balanço Social é colocado na literatura como uma forma de fornecimento de informações
ambientais. Tinoco e Kraemer (2011, p.63) afirmam que “o Balanço Social é um instrumento de gestão
e de informação que visa evidenciar, de forma mais transparente possível, informações contábeis,
econômicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários”.
O estudo de Gray, Kouhy e Lavers (1995), realizado com empresas do Reino Unido, buscou responder
a problemas metodológicos amplamente relatados que surgiram quando da investigação de
evidenciação de informação social e ambiental das empresas. A motivação do estudo foi fornecer um
conjunto de dados para desenvolver técnica de captura e interpretação de tais divulgações. Outro
objetivo foi formar um banco de dados público para pesquisadores de Contabilidade que desejem
seguir, de uma forma sistemática e comparável, as hipóteses mais focadas sobre o comportamento de
relatórios sociais e ambientais.
As categorias foram divididas por estes autores em envolvimento com a comunidade, recursos
humanos, a empresa e o meio ambiente, e gestão ambiental. Para o presente estudo, que trata
especificamente de questões ambientais, serão consideradas apenas as duas últimas.
Reis e Medeiros (2009) explicam que as formas de publicação de informações ambientais atualmente
utilizadas por grande parte das empresas têm por base a estrutura e o conteúdo de relatórios sociais
propostos internacionalmente pela Global Reporting Initiative (GRI), que iniciou o Comitê
Internacional para Relatórios Integrados - IIRC (International Integrated Reporting Committee) e pelo
Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) e, no Brasil, pela associação entre os Indicadores
Ethos de Responsabilidade Social Empresarial (IERSE) e o Modelo de Balanço Social do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE).
3
METODOLOGIA
Quanto aos objetivos, este estudo parte inicialmente de uma pesquisa exploratória. A tentativa será de
identificar na literatura como deve dar-se a evidenciação ambiental e avaliar o nível de informação que
vem sendo disponibilizado pelas instituições públicas, representadas pelas capitais brasileiras, quanto
aos impactos de sua atividade de gestão dos resíduos sólidos. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é
considerada bibliográfica e documental e, quanto à abordagem do problema a pesquisa é qualitativa e
quantitativa.
Para responder ao problema foram escolhidos os relatórios contábeis dos exercícios de 2010 e 2011 de
27 cidades, representadas pelas 26 capitais brasileiras e mais o Distrito Federal, em razão da
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representativa concentração populacional se tomadas em conjunto; por serem as cidades de maior
atuação econômica em seu Estado; além de oferecerem em seus portais eletrônicos espaço específico
para o Portal da Transparência2, cujos relatórios disponibilizados tiveram seus conteúdos analisados.
São considerados, também em conjunto, os maiores prestadores dos serviços de coleta e destinação dos
resíduos sólidos urbanos. Neste sentido, é relevante evidenciar os impactos ambientais destes serviços
disponibilizados à sociedade, maior interessada em conhecer os impactos daí decorrentes e nos quais
pode estar incorrendo a administração pública.
Tais cidades foram segregadas, por Estados brasileiros que adotam o ICMS ecológico (15 cidades) e
Estados que não adotam esta forma de distribuição do ICMS (12 cidades). Tal segregação foi adotada
como forma de viabilizar futuras inferências quando da análise dos resultados. Entende-se que a adoção
de procedimentos diferenciados para a formação de importante fatia desta receita municipal decorrente
das transferências estaduais é uma forma de premiar aqueles municípios preocupados com a
preservação ambiental e, portanto, primam por políticas públicas sustentáveis quando da prestação de
serviços à sociedade.
Em suma, o proceder metodológico buscou inicialmente descrever um modelo de disclosure ambiental
e, a partir deste, analisar comparativamente com as evidenciações ambientais existentes nas Prestações
de Contas dos Municípios em análise, incluindo demonstrações contábeis, notas explicativas e outros
relatórios e outros documentos disponíveis, como ofícios e relatórios do controle interno, analisados
quanto à informação requerida – evidenciação de informações ambientais da atividade de gestão dos
resíduos sólidos urbanos.
A análise das informações disponibilizadas pelas capitais brasileiras em seu Portal da Transparência foi
realizada atribuindo-se pontuação às informações identificadas. Os conceitos para avaliação e
respectivas pontuações foram adaptados de Paiva (2006) e, nesta escala de zero a cinco, a melhor
informação, ou seja, aquela que recebeu nota 5 atendeu à necessidade de interpretação de forma
completa (PAIVA, 2006) e, portanto, esclarecendo à pesquisadora por: tipificação; situação no espaço e
no tempo; finalidade; quantificação monetária; impacto econômico; além de informações qualitativas.
Ao final da análise, tabulação, somatório e realização de testes descritivos das pontuações foi possível
inferir sobre as deficiências de divulgação, quais tópicos vêm sendo devidamente evidenciados ao
público usuário e quais carecem de melhorias. Além disso, foi possível identificar municípios com
maiores níveis de estrutura de evidenciação, e merecedores de serem consultados pelos demais, como
forma de incrementar a qualidade de sua prestação de contas concernente ao tema proposto por este
estudo.
4
ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Definição e apresentação da informação contábil-ambiental
2

Portais internos aos domínios, entendidos como o endereço do site do município que contenha o nome ou a sigla do
município ou outra característica que o identifique, cujo endereço seja associado à página oficial do município, direcionado
pela expressão exata: transparência pública.
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Após análise do referencial teórico apresentado neste estudo foi possível concluir o primeiro objetivo
específico do trabalho que era sistematizar a informação ambiental a ser evidenciada nas prestações de
contas de instituições públicas, em especial os municípios, responsáveis pela gestão dos resíduos
sólidos gerados em sua jurisdição. Em outras palavras, foi identificado que informação contábil
ambiental decorrente da atividade em estudo pode ser evidenciada pela Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, conforme apresentado no QUADRO 01 que demonstra como ficou estruturado o rol de
informações.
Como proposto por Gray, Kouhy e Lavers (1995), as informações foram divididas em dois grupos. O
primeiro preocupa-se em abordar o relacionamento da instituição com o meio ambiente, ou seja, o
quanto o município demonstra ações voltadas para intervenção no ambiente em que está, reconhecendo
impactos e regulamentações pertinentes, além de demonstrar o desafio que o espera, ao indicar por
exemplo o volume e tipo de resíduos coletados. O segundo grupo trata da Gestão Ambiental
desempenhada pelo município, ou seja, procura demonstrar o quanto o município se preocupa em
recuperar, adotar medidas mitigadoras de danos, munir-se de certificações e licenciamentos e adotar
uma forma específica de evidenciação, como por exemplo, a elaboração de Balanço Ambiental.
QUADRO 01 - Informações ambientais desejáveis
Quanto à instituição e o meio ambiente
1.
Declaração de preocupação com a questão ambiental decorrente da atividade de gestão dos
resíduos sólidos urbanos
2.
Políticas ambientais voltadas para a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos
3.
Educação ambiental fornecida aos colaboradores
4.
Reconhecimento das regulamentações ambientais
5.
Reconhecimento dos impactos ambientais (relacionados à água, ao ar, ao solo ou à biodiversidade,
e a forma utilizada para minimizar os impactos negativos – ações compensatórias - e ampliar os positivos).
6.
Presença de um sistema de gestão ambiental
7.
Programa de recuperação ambiental
8.
Envolvimento com projetos comunitários e de educação ambiental à sociedade:
- Processos e resultados de reciclagem de materiais e recursos naturais, bem como a substituição e o uso de
materiais reciclados.
9.
Envolvimento com projetos comunitários e de educação ambiental à sociedade:
- Campanhas ambientais
10.
Quantidade de resíduos sólidos coletados e processados periodicamente, discriminando a
classificação do resíduo e adequação ao processo de licenciamento.
Quanto à gestão ambiental
11.
Auditoria/ fiscalização ambiental
12.
Montante gasto com recuperação/reabilitação ambiental: despoluição, gastos com introdução de
métodos não poluentes, outros gastos que visem à melhor qualidade ambiental da atividade.
13.
Montante gasto com proteção/ preservação ambiental
14.
Quantidade e valor de Passivos e Contingências Ambientais:
- Avaliação de passivos contingentes (natureza regulatória, corretiva ou indenizatória)
- Multas e/ou processos, judiciais e administrativos, provenientes de causas ambientais na atividade de
gestão dos resíduos sólidos.
15.
Análise quantitativa de gastos com resíduos, gerenciamento e destinação.
16.
Certificação ambiental
17.
Licenciamento ambiental do empreendimento
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18.
19.

Prestação de Contas Pública: O município elabora balanço social ou o balanço ambiental
Identificação do contabilista responsável, com registro em Conselho Regional de Contabilidade.

Fonte: Gray, Kouhy e Lavers (1995); Reis e Medeiros (2009); GRI (2012); IIRC (2012).
Nota: Dados trabalhados pela autora
A seguir, a partir do referencial analisado percebeu-se que a Contabilidade aplicada ao setor público
possui diversas aberturas para inclusão das informações ambientais requeridas pelo QUADRO 01. Foi
possível perceber como o ciclo contábil acontece e como pode ser colocado em prática, de modo a
favorecer uma evidenciação ambiental quantitativa e qualitativa de informações decorrentes da
atividade de gestão dos resíduos sólidos urbanos:
- As informações são coletadas, em regra geral, na unidade orçamentária responsável pela atividade de
gestão dos resíduos sólidos, que inclui a limpeza pública, coleta de resíduos, transporte até o destino
final e técnica utilizada para o tratamento do lixo, sua destinação e/ou disposição final. Esta entidade
(que pode ser da administração direta ou indireta), normalmente, gerencia os recursos responsáveis por
todo este ciclo operacional da atividade fim de gerenciamento do lixo urbano gerado no município. São
fontes de informações, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental do empreendimento que
servirá de destino final destes resíduos (normalmente terceirizado mas cuja fiscalização é
responsabilidade do município), o respectivo EIA/RIMA e os controles e dados estatísticos realizados
em setores internos desta entidade. Estes processos e controles, porém, normalmente são alheios ao
serviço contábil e, na prática, não se relacionam e não servem de insumos à informação preparada pela
Contabilidade.
- A Contabilidade aplicada ao setor público possui ferramentas para inclusão de informação física e
financeira dos dados qualitativos e quantitativos possíveis de serem capturados da atividade de
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos:
1) O orçamento público, por determinação da lei 4.320/64, apresenta uma classificação por
funções de governo e por programas de trabalho que torna possível à administração instituir programas
e sub-programas específicos para a atividade de gestão dos resíduos sólidos e, nestes programas, serão
concentrados e classificados os elementos e sub-elementos da despesa orçamentária para manutenção
desta atividade econômica;
2) Além da classificação em programas, há a divisão em funções e sub-funções, instituídas pela
Portaria do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão nº 42/1999, que discrimina a classificação da
despesa pública por funções, dentre elas a função de Saneamento, a função de Gestão Ambiental e a
função de Urbanismo, cujos totais da despesa orçamentária que representam são demonstradas,
anualmente, no Balanço Financeiro e em outros demonstrativos obrigatórios, como no Comparativo
Consolidado da Despesa por Função e, de forma mais detalhada no Demonstrativo Consolidado da
Despesa por Categoria Econômica, e no Demonstrativo da Despesa por Projeto, Atividade e Operações
Especiais (consolidado e por entidade). Complementarmente, o Demonstrativo da Natureza da Despesa
(Geral e por Entidade) tem a chance de demonstrar a despesa executada no exercício por elemento de
despesa (como pessoal e encargos sociais, aplicações diretas em serviços de consultoria, serviços de
terceiros pessoa física e jurídica, sentenças judiciais, indenizações e restituições, obras e instalações,
equipamentos e material permanente, entre outros). Além disso, bimestralmente, as administrações
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públicas têm que apresentar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
3) O Balanço Patrimonial tem a responsabilidade por trazer os passivos em que incorre a
instituição pública, em especial os precatórios em geral, podendo ser apresentado no total ou, de forma
detalhada, por fonte de responsabilização, ou seja, se de origem trabalhista, cível ou ambiental por
exemplo;
4) Outra importante ferramenta para disponibilização de informação é o Plano Plurianual de
Investimentos, que prevê metas físicas e financeiras a serem alcançadas e, o seu relatório de
acompanhamento, se realizado, pode trazer ricas informações sobre o alcance de tais metas, de forma
quantitativa e qualitativa;
5) Além disso, a partir das normas de Contabilidade aplicadas ao setor público, convergente às
normas internacionais, os municípios estão obrigados à apresentação de Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis apresentadas.
Percebe-se, porém, que as informações requeridas pelo QUADRO 01 vão além dos registros contábeis
e respectivas demonstrações e relatórios padronizados pela legislação que rege a Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, contudo, a conclusão é de que tais informações ambientais são passíveis de
serem disponibilizadas e demonstradas em notas explicativas e/ou relatórios gerenciais de
acompanhamento das Prestações de Contas.
4.2 Verificação da realidade brasileira
Em continuidade e com objetivo também exploratório, este estudo pretendeu verificar ainda, o que vem
sendo evidenciado nas Prestações de Contas das capitais brasileiras e particularidades de cada uma
delas que possam favorecer maiores níveis de evidenciação ambiental decorrente da atividade de gestão
dos resíduos sólidos, incluindo itens como reconhecimento da regulamentação legal ambiental,
impactos decorrentes da atividade e respectivos passivos ambientais, dentre outras informações
requeridas pelo QUADRO 01.
Por não existir norma ou lei com normatização da contabilização e a divulgação de informação sócioambiental, foi examinado o nível e conteúdo das informações de caráter ambiental que compõem o
ambiente de prestação de contas dos municípios selecionados, com o objetivo de verificar o que e como
foram evidenciadas informações ambientais decorrentes da atividade econômica municipal de gestão
dos resíduos sólidos urbanos, comparativamente à estrutura desejável, proposta pelo QUADRO 01. A
suposição inicial é de que há baixa evidenciação contábil ambiental, conforme análise realizada por
Magalhães, Mário e Colares (2012).
Foram considerados outros documentos presentes no Portal da Transparência de cada município, como
ofícios de apresentação das demonstrações, relatórios elaborados por responsáveis pelo controle interno
municipal, relatórios de encaminhamento das Prestações de Contas às Câmaras Municipais e Tribunais
de Contas e relatórios de avaliação do Plano Plurianual de Investimentos, além de notas explicativas,
quando disponíveis.
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A amplitude de relatórios considerados respeita uma tendência evolutiva do conceito de Prestação de
Contas para o conceito de accountability que, segundo o Tribunal de Contas da União – TCU “é a
capacidade do governo de responder às demandas da sociedade, à transparência das ações do poder
público [...], transcendendo ao conceito de prestação de contas tradicional de realizar bem determinada
tarefa, dar conta de uma incumbência” (TCU, 2013, p.1).
Durante a tabulação dos dados decorrentes da análise realizada nos relatórios apresentados pelas
capitais, é perceptível o destaque que se dá para a evidenciação do exercício de 2010 disponibilizada
pelo Distrito Federal, capital Brasília, que obteve notas 4 e 5 (nota máxima) em tópicos de
evidenciação como declaração de preocupação com a questão ambiental decorrente da atividade de
gestão dos resíduos sólidos urbanos; Reconhecimento das regulamentações ambientais; Campanhas
ambientais; Quantidade de resíduos sólidos coletados e processados periodicamente; Auditoria/
fiscalização ambiental; Montante gasto com recuperação/reabilitação ambiental; Quantidade e valor de
Passivos e Contingências Ambientais; e Análise quantitativa de gastos com resíduos, gerenciamento e
destinação. Em todos estes tópicos, o Relatório sobre a Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e
Eficácia da Gestão Governamental, por Programa de Governo (DISTRITO FEDERAL, 2011, p.293 a
306) evidencia com clareza e/ou proporciona adequada interpretação dos eventos envolvidos no
“Programa 1050 - gerenciamento integrado de resíduo sólido urbano”.
Além de Brasília, também se destacaram em alguns tópicos, com pontuações 4 ou 5, os municípios de
Campo Grande, em 2011 e Belo Horizonte em 2010 e 2011, no tópico de declaração de preocupação
com a questão ambiental decorrente da atividade de gestão dos resíduos sólidos; e o município de
Florianópolis, no ano de 2011 na divulgação de informações sobre seu envolvimento com projetos
comunitários para reciclagem de materiais.
Para viabilizar uma avaliação conclusiva dos dados coletados foram realizadas análises verticais e
horizontais e cálculo de médias, conforme demonstrado na TAB. 01 - Resumo das Pontuações
atribuídas à evidenciação ambiental das capitais brasileiras.
TABELA 01 - Resumo das pontuações atribuídas à evidenciação ambiental das capitais brasileiras
2010

Com ICMS
Ecológico

% em relação à
AV nota máx = 95
Nota
24%
33,68
25

2011
% em relação
à nota máx =
AV 95
AH
21%
26,32 -22%

14

11%

14,74

23

19%

24,21

64%

Cuiabá

6

5%

6,32

6

5%

6,32

0%

Curitiba

19

14%

20

8

7%

8,42 -58%

Fortaleza

8

6%

8,42

8

7%

8,42

João Pessoa

0

0%

0

0

0%

0

Macapá

3

2%

3,16

3

3%

3,16

0%

Palmas

7

5%

7,37

7

6%

7,37

0%

Município
Belo Horizonte

Nota
32

Campo Grande
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Porto Alegre

7

5%

7,37

7

6%

7,37

0%

Porto Velho

1

1%

1,05

1

1%

1,05

0%

Recife

8

6%

8,42

8

7%

8,42

0%

10

8%

10,53

5

4%

5,26 -50%

Rio de Janeiro

1

1%

1,05

1

1%

1,05

São Paulo

8

6%

8,42

7

6%

7,37 -13%

Teresina

9

7%

9,47

9

8%

9,47

Média
Aracajú

8,87
16

12%

9,33
16,84

7,87
7

9%

8,28 -11%
7,37 -56%

3

2%

3,16

3

4%

3,16

Rio Branco

Belém
Boa Vista

0%
0%

0%

Sem ICMS
Ecológico

0

0%

0

0

0%

Brasília

63

48%

66,32

6

8%

6,32 -90%

Florianópolis

10

8%

10,53

24

32%

25,26 140%

Goiânia

0

0%

0

0

0%

0

Maceió

8

6%

8,42

8

11%

8,42

0%

Manaus

6

5%

6,32

6

8%

6,32

0%

Natal

6

5%

6,32

6

8%

6,32

0%

Salvador

2

2%

2,11

2

3%

2,11

0%

São Luís

12

9%

12,63

6

8%

6,32 -50%

6

5%

6,32

6

8%

6,32

11,58

6,17

6,49 -44%

7,11

-28%

Vitória
Média
MÉDIA
GERAL

11,00
9,81

0

0%

Fonte: Dados da pesquisa
Analisando de forma geral, percebe-se que a evidenciação proporcionada pelas capitais brasileiras não
apresenta continuidade de um ano para o outro, ou seja, em alguns municípios houve significativa
melhoria no nível de evidenciação, como em Campo Grande e Florianópolis e, em outros, houve
significativa piora, como em Rio Branco, Curitiba, Brasília, São Luís e Aracajú.
Na coluna que calcula o percentual em relação à nota máxima que era de 95 pontos percebe-se que, em
2010 destaque se deu no Distrito Federal, capital Brasília, que atingiu 66,32% da pontuação máxima.
Em 2011 porém, os municípios que se destacaram foram Belo Horizonte com 26,32% e Campo Grande
com 24,21% da pontuação máxima.
Complementarmente verificou-se de forma segregada as evidenciações apresentadas pelos municípios
com e sem ICMS ecológico e, por meio de teste estatístico, foram buscadas conclusões sobre a
influência desta forma de distribuição tributária na evidenciação ambiental dos municípios.
O teste estatístico não rejeitou a hipótese de que não há diferença de nível de evidenciações em
decorrência do município pertencer ou não a Estado que adote o ICMS Ecológico. Considerando, para
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cada ano em separado, a hipótese nula de que não há diferença estatística no nível de evidenciação, em
2010 o cálculo resultou em 69,6% e, em 2011, o cálculo resultou em 51,6%, ou seja, ambos fora da
área de rejeição da hipótese nula, confirmando a afirmação de que o diferencial de o município
pertencer a Estado com ou sem distribuição do ICMS Ecológico, não implica ou explica evidenciações
contábeis e ambientais diferenciadas.
Ante este diagnóstico, os municípios foram reunidos com o objetivo de obter-se uma classificação geral
das pontuações atribuídas às evidenciações contábeis e ambientais pertinentes à atividade de
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos.
Os municípios que apresentam pontuação de 3 a 8 pontos (10º. a 21º. colocados em 2010 e 5º. a 21º.
colocados em 2011) cumpriram a evidenciação mínima requerida por lei, demonstrando as despesas
por função e subfunção, ora demonstrando a existência de um programa específico para a atividade de
coleta de resíduos e limpeza pública, ora de forma mais geral, envolvendo também a destinação de
resíduos sólidos, mas sempre, com foco exclusivo na informação monetária e dentro dos
demonstrativos obrigatórios, impostos pela Lei 4.320/64 e suas alterações. O atingimento dos 8 pontos,
em todos os casos que alcançaram esta pontuação, se deu com a soma dos 5 pontos decorrentes do
cumprimento da evidenciação do tópico 19 que é a identificação do contabilista responsável, com
registro em Conselho Regional de Contabilidade.
Na faixa a seguir, com pontuação entre 9 e 19 pontos (3º. a 9º. colocados em 2010 e 4º. colocado em
2011), os municípios apresentaram evidenciação de forma incompleta, sem proporcionar um completo
entendimento, em tópicos como declaração de preocupação com a questão ambiental; políticas
ambientais voltadas para a gestão dos resíduos sólidos; educação ambiental aos colaboradores;
reconhecimento das regulamentações ambientais; reconhecimento dos impactos ambientais; sinalização
de um sistema de gestão ambiental; programa de recuperação ambiental; envolvimento com projetos
comunitários para reciclagem de materiais e auditoria/fiscalização ambiental, além dos tópicos
evidenciados pelos municípios que atingiram até 8 pontos.
A próxima faixa, onde estão os municípios com 20 a 35 pontos, (Campo Grande em 2011, Belo
Horizonte em 2010 e 2011 e Florianópolis em 2011) apresenta pontuação 3 a 5 em tópicos de
evidenciação de eventos como a declaração de preocupação com a questão ambiental, envolvimento
com projetos comunitários em campanhas ambientais, políticas ambientais voltadas para a gestão dos
resíduos sólidos, quantidades de resíduos sólidos coletados e processados, análise quantitativa de gastos
com resíduos e políticas ambientais voltadas para a gestão dos resíduos sólidos, ou seja, nestes casos
houve apresentação da informação de forma a evidenciar os eventos, mas sem completa clareza.
Em geral, considerando que a pontuação máxima a ser atingida pelos municípios seria de 95 pontos em
cada ano pelo critério de pontuação adotado neste estudo e, após a análise das evidenciações
disponibilizadas pelas capitais brasileiras é possível concluir pelo quão deficitário está o nível de
evidenciação ambiental fornecido pelos relatórios disponibilizados ao público por meio do principal
canal de cumprimento do accountability pelas instituições - o site oficial destinado à transparência
pública, das capitais brasileiras utilizadas neste estudo.
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É importante demonstrar as pontuações nulas em diversos municípios, ou seja, onde os municípios não
apresentaram nenhuma evidenciação. De forma resumida a análise deste estudo percebeu que, em 2010
e 2011, das 27 capitais analisadas: 6 não possuem a evidenciação mínima requerida pela legislação
aplicada à Contabilidade pública, de forma a apontar o montante gasto com proteção/preservação
ambiental (subfunção da função gestão ambiental); 20 não declaram preocupar-se com a questão
ambiental decorrente da atividade de gestão dos resíduos sólidos urbanos; 21 não demonstram a
quantidade de resíduos sólidos coletados e processados periodicamente; 22 não declaram qualquer
reconhecimento das regulamentações ambientais; 23 não apresentam qualquer reconhecimento dos
impactos ambientais decorrentes da atividade e não demonstram possuir qualquer mecanismo de
auditoria/fiscalização ambiental; 26 não fizeram qualquer menção sobre os processos de licenciamento
ambiental dos empreendimentos, apesar de saber-se que todos estão obrigados a tal e 27 cidades não
disponibilizaram, no portal da transparência, o balanço ambiental ou o balanço social.
Observou-se ainda que a evidenciação de informações consideradas negativas não foi prática adotada
pelos municípios analisados, com exceção de Brasília, cujo relatório da controladoria de 2010 apontou
diversas más notícias, como:
[...] verificamos que a destinação adequada dos resíduos sólidos em aterro sanitário no Distrito
Federal ainda não é uma realidade, visto que o “Lixão da Estrutural” continua sendo o local de
depósito do lixo produzido pela população, o que contrapõe com os objetivos do Programa sob
análise delineados no PPA 2008/2011. Além do que, a sua localização próxima ao Parque
Nacional causa imensos prejuízos ao meio ambiente.
[...] verificou-se que ..., o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade multou o
Serviço de Limpeza Urbana – SLU e a Valor Ambiental, empresa contratada pelo GDF para
operar e manter o Lixão da Estrutural, em R$9 milhões e R$4 milhões, respectivamente. Os
motivos foram os danos ambientais causados ao Parque Nacional, unidade de conservação
federal que se localiza ao lado do Lixão e que tem como um de seus principais objetivos
preservar mananciais de água que abastecem parte da população de Brasília. Consta em estudos
técnicos que o chorume que escoa do local contamina as águas superficiais e subterrâneas e já
ameaça o córrego “Acampamento”, que nasce no Parque, pondo em risco o sistema de captação
de água do Ribeirão Bananal, cuja operação, segundo a Caesb, é fundamental para reforçar o
sistema Santa Maria–Torto, que abastece parte de Brasília. (DISTRITO FEDERAL, 2011, p.
302 e 303).

É importante esclarecer que a ausência de evidenciação apurada pelo presente estudo não significa que
os municípios não realizem tais atividades ou que não tenham esta informação disponível. Significa
apenas que tal informação não vem sendo evidenciada pelo meio oficial de accountability, o Portal de
Transparência Pública.
Fica latente a necessidade de que a administração pública, em especial a municipal, adote dentre as
demonstrações contábeis, relatórios específicos para evidenciação de informações ambientais, como as
requeridas pelo rol de evidenciação sugerido por este estudo, incluindo divulgação de despesas,
impactos, contingências e investimentos ambientais, preferencialmente com a denominação de Balanço
Ambiental ou similar, de modo a apresentar informações completas e claras, em um único documento,
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evidenciando os eventos ocorridos de forma qualitativa, quantitativa e monetária, proporcionando
adequada interpretação dos mesmos.
5
CONCLUSÃO
Diante da realidade contextualizada esta pesquisa traçou seus objetivos gerais e específicos:
sistematizar a informação ambiental pertinente à atividade de gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos a ser evidenciada e buscar um retrato da realidade brasileira, retirando dos Portais da
Transparência o que vem sendo evidenciado pelos municípios brasileiros, a partir de uma análise das
capitais.
A metodologia buscou elaborar um rol de informações ambientais que devem ser evidenciadas quanto à
atividade de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, com base no que é proposto pela literatura
ambiental visitada e, posteriormente, o estudo verificou a realidade brasileira, especificamente nas 27
capitais, buscando, analisando e pontuando a informação ambiental que vem sendo disponibilizada nas
prestações de contas existentes nos Portais das Transparências destes municípios.
Todo o percurso de visita aos Portais da Transparência permite concluir que a realidade das capitais
brasileiras no processo de accountability disponibilizado à sociedade ainda é muito restrito e com
pouca ou quase nenhuma consciência da importância de uma evidenciação ambiental transparente e
preocupada com a sustentabilidade de suas ações.
As informações sobre gastos com meio ambiente, políticas ambientais e gestão ambiental das capitais
brasileiras, exercícios financeiros de 2010 e 2011, estão esparsas e sem critérios objetivos que
possibilitem a comparação entre os dois exercícios analisados. Daí a relevante contribuição do presente
trabalho, ao concluir por uma estrutura satisfatória de evidenciação da questão ambiental, ano a ano,
exposta no QUADRO 1. A proposta portanto, é de uma demonstração específica, destinada às
informações ambientais.
Dentre os 27 portais analisados, percebe-se que no Distrito Federal o estágio já está avançado, porém,
precisa ser realizada de forma contínua a cada ano. Timidamente, os municípios de Belo
Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Curitiba/PR e Florianópolis/SC iniciaram suas trajetórias, mas
muito aquém do que poderia ser chamado de uma evidenciação ideal.
Como pesquisas futuras, é importante buscar respostas para questões que se impõem em decorrência
dos achados desta pesquisa, como explicações para a não evidenciação das más notícias, além de
proposição de metodologias que permitam avaliar a qualidade das informações disponibilizadas.
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo comparar os modelos ARIMA e suavização exponencial como ferramenta
de previsão do comportamento futuro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) para o horizonte de 12 meses. O
estudo utiliza dados mensais da cotação do índice no período de agosto de 2008 a julho de 2013, os quais foram retirados do
site da Dow Jones. O melhor método foi escolhido com base no critério de informação de Akaike (AIC). Os resultados
apontaram que, para o período estudado, o melhor modelo foi o ARIMA(1,1,0) com um parâmetro auto-regressivo e a
primeira diferença. Para validar o modelo foram realizados testes para avaliar o comportamento dos resíduos em relação à
normalidade na distribuição, ausência de autocorrelação, estacionaridade e homocedasticidade. A previsão mostra que a
cotação do DJSI para os próximos meses tende a aumentar. Assim, quem investir em uma carteira de ações com a mesma
composição do DJSI terá um resultado positivo. Além disso, com um intervalo de confiança de 95% o índice deve chegar a
julho de 2014 com uma cotação entre 1.176,6 pontos e 2.207,8 pontos.
Palavras-chave: DJSI, sustentabilidade, modelos de previsão, ARIMA, suavização exponencial.
Abstract: This article aims to compare the ARIMA models and exponential smoothing as a tool for predicting the future
behavior of the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) for the 12-month horizon. The study uses monthly data on price
index in the period August 2008 to July 2013 that were removed from the Dow Jones. The best method was chosen based
on the Akaike information criterion (AIC). The results showed that for the period studied, the best model was ARIMA
(1,1,0) with a parameter autoregressive and first difference. To validate the model tests were performed to evaluate the
behavior of the residuals in relation to the normal distribution, absence of autocorrelation, stationarity and homoscedasticity.
The forecast shows that the price of the DJSI for the coming months is likely to increase. Thus, those who invest in a
portfolio of stocks with the same composition of the DJSI have a positive outcome. Moreover, with a confidence interval of
95% the rate should reach in July 2014 with a price between 1176.6 points and 2207.8 points.
Key-words: DJSI, sustainability, forecasting, ARIMA, exponential smoothing.
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1. Introdução
A preocupação crescente das empresas com a sustentabilidade tem como um de seus reflexos o
Dow Jones Sustainability Index (Índice Dow Jones de Sustentabilidade - DJSI), sua importância tem
crescido entre os investidores, sendo uma das formas de avaliar o desempenho financeiro das empresas,
associado não somente a aspectos econômicos, mas sociais e ambientais, que perspassam todas as áreas
da atividade empresarial.
O DJSI foi criado em 1999 e é considerado o primeiro indicador da bolsa de valores para o
desempenho financeiro das empresas líderes em sustentabilidade. As empresas que integram este
índice, são classificadas como as mais capazes de criar valor para os acionistas com base em uma
gestão dos riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais, considerando o longo prazo
(EDP, 2013).
Dessa forma, diante da importância crescente que os índices de sustentabilidade assumem no
mercado financeiro, sendo um dos critérios de tomada de decisão para investimento, o presente artigo
tem como objetivo comparar os modelos ARIMA e suavização exponencial como ferramenta de
previsão do comportamento futuro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) para o horizonte de
12 meses. Uma das justificativas sobre a importância desse estudo está relacionada ao fato de que são
raros os estudos para buscar a previsão das cotações do DJSI para o futuro. Contudo, verifica-se na
literatura que, investir em iniciativas associadas à sustentabilidade não significam, necessariamente,
garantia de retorno.
Costuma-se argumentar que a adoção de estratégias de sustentabilidade das empresas deve
conceder vantagens competitivas em relação a empresas que não as adotam (ADAMS e ZUTSHI,
2004; King, 2002). Contudo, alguns estudiosos afirmam que índices como DJSI, não se traduzem em
retorno financeiro ou melhoria de desempenho. Por exemplo, López et al. (2007) conduziram um
estudo para analisar se o desempenho do negócio é afetado pela adoção de práticas incluídas sob o
termo Responsabilidade Social Empresarial. Para mensurar o desempenho, consideraram empresas
incluídas no DJSI e identificaram que foi produzido um impacto negativo de curto prazo sobre o
desempenho. Machado et al. (2009) conduziram um estudo com o objetivo de averiguar se a
rentabilidade média do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) é estatisticamente igual à
rentabilidade dos demais índices da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e concluíram não
haver diferença significativa entre os índices estudados.
Contudo, as empresas de sucesso estão começando a ser definidas pela integração de conceitos
como gestão da qualidade e ambiental, reputação da marca e ética empresarial, que deverão conduzir a
uma melhor gestão das empresas e, assim, do desempenho (ORLITZKY et al., 2003). Para Adams
(2002), as informações sobre as práticas de sustentabilidade que a empresa desenvolve e divulga deve
facilitar o desenvolvimento de melhores sistemas de controle interno, tomada de decisão e redução de
custos.
Assim, a gestão eficiente dos recursos facilitaria o desenvolvimento de capacidades que
permitam vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo. A perspectiva de sustentabilidade fornece
uma estrutura de estudo sobre as práticas adotadas para criar valor, que se refere tanto ao alcance de
lucro suficiente quanto à satisfação das exigências de um grupo diversificado de stakeholders (HART;
MILSTEIN, 2003).
Dessa forma, após a seção de Introdução com a justificativa da importância de se estudar
índices de sustentabilidade e, especificamente, de prever o comportamento futuro do Índice Dow Jones
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de Sustentabilidade (DJSI) com os uso de modelos de previsão, apresenta-se a estrutura do artigo: (2)
Revisão bibliográfica; (2.1) Sustentabilidade e DJSI, (2.2) Modelos de previsão (ARIMA, Suavização
Exponencial), (2.3) Critérios para Seleção de Modelos (Critério de Informação de Akaike, U de Theil);
(3) Método de Pesquisa (levantamento de dados, métodos de previsão e testes dos resíduos); (4)
Análise e discussão dos Resultados (quanto aos dados da série e previsão e análises pelo melhor
modelo selecionado); (5) Conclusão e, Referências.
2. Revisão bibliográfica
2.1 Sustentabilidade e Índice Dow Jones de Sustentabilidade
Existem muitas definições de sustentabilidade empresarial na literatura. Em geral, as definições
publicadas salientam que as empresas têm responsabilidades para com os seus stakeholders e que é
necessário considerar tanto as questões financeiras quanto não-financeiras na tomada de decisões
corporativas (SALZMANN et al., 2005). Isso é complexo pelo fato de que as empresas devem oferecer
produtos e serviços competitivos no curto prazo, ao mesmo tempo que procuram proteger e manter os
recursos naturais e humanos necessários para as futuras gerações (ARTIACH et al., 2010).
Os investidores estão considerando, cada vez mais, a sustentabilidade como um fator crucial
para o sucesso geral do negócio e há um movimento crescente para investir em empresas que
estabelecem as melhores práticas em toda a indústria no que diz respeito à sustentabilidade
(KNOEPFEL, 2001). Possíveis motivos de investidores socialmente responsáveis foram resumidos por
Chatterji et al. (2009), enquanto que a evolução do investimento socialmente responsável (SRI) é
discutido em Dillenburg et al. (2003), O’Rourke (2003), Sparkes e Cowton (2004). Embora seja claro
que o desempenho financeiro é uma parte fundamental da SRI, há uma ênfase maior sobre a prática de
tomar decisões de investimento com base em critérios éticos, sociais e ambientais. Identificar empresas
líderes em sustentabilidade corporativa exige medidas objetivas de desempenho de sustentabilidade.
As corporações estão sob pressão crescente dos stakeholders internos e externos em considerar
os impactos sociais e ambientais de suas operações. Em resposta a esta pressão, muitas empresas têm
implementado uma série de iniciativas de sustentabilidade. Informações sobre estas iniciativas em
sustentabilidade corporativa estão cada vez mais divulgadas. Para ajudar as empresas que se destacam
em relação ao desempenho em termos de sustentabilidade, uma série de avaliações, prêmios e índices
surgiram (SADOWSKI et al., 2010).
Dentre os índices globais de sustentabilidade ligados aos mercados financeiros estão o Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), o FTSE4 Good, e o MSCI ESG (Ambiental, Social e de
Governança). Embora haja um crescente corpo de literatura que se concentra em índices de
sustentabilidade, relativamente pouco se sabe sobre como prever os próximos passos.
O DJSI World corresponde há uma carteira teórica composta por todas ações do mundo com as
práticas sustentáveis e o índice mensura a valorização ou desvalorização dessa carteira, servindo como
benchmark para os investidores. O índice é revisado anualmente com base em questionários enviados
às empresas e em informações públicas disponibilizadas em relatórios anuais e websites de relações
com investidores. São listadas 10% das empresas participantes com melhor performance em cada um
dos setores avaliados. O DJSI se tornou uma referência importante para instituições administradoras de
recursos, que se baseiam neste índice para tomar suas decisões de investimentos. A empresa
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responsável pelo licenciamento e publicação do DJSI é a Robeco Sam Sustainability Investing
(BANCO DO BRASIL, 2013).
2.2 Modelos de previsão
Modelos de previsão são aplicados em diversas áreas do conhecimento, como previsão de
vendas de automóveis (WALTER et al., 2010), previsão de demanda para uma empresa de vinhos
(MARETH et al., 2012), previsão do preço do frango (CAMPOS et al., 2006), previsão de emissão de
CO2 (SARTORI et al., 2013), previsão do número de atendimentos de uma empresa de assistência
técnica de computadores pessoais (WERNER; RIBEIRO, 2003) e previsão do preço futuro do Cacau
no Brasil (MORAES; ALBUQUERQUE, 2006).
Segundo Hyndman e Athanasopoulos (2013), independente das circunstâncias ou horizontes de
tempo envolvidos, a previsão é um auxílio importante para o planejamento eficaz e eficiente e deve ser
uma parte integrante das atividades de tomada de decisão da gestão, uma vez que pode desempenhar
um papel importante em muitas áreas de uma empresa. Essas previsões podem ser a curto prazo, a
médio prazo e a longo prazo, dependendo da aplicação específica.
Na literatura, existem diferentes modelos de previsão. Nesse estudo, abordam-se os modelos
para séries temporais, os quais utilizam apenas informações sobre a variável a ser prevista, sem incluir
variáveis que podem afetar seu comportamento, como é o caso dos modelos ARIMA e suavização
exponencial.
2.2.1 ARIMA
Os modelos de Box e Jenkins (1976), conhecidos como ARIMA (Auto Regressive Integrated
Moving Averages) ou por Auto-regressivos Integrados de Médias Móveis na literatura em português,
são modelos matemáticos que visam captar o comportamento da correlação seriada ou autocorrelação
entre os valores da série temporal e, com base nesse comportamento, realizar previsões futuras
(WERNER; RIBEIRO, 2003).
As previsões baseadas no modelo ARIMA possuem como objetivo encontrar erros/resíduos tão
pequenos quanto o possível, cuja distribuição dos mesmos siga uma distribuição normal. Gujarati
(2006) complementa que, diferentemente dos modelos de regressão nos quais Yt é explicado por
inúmeros regressores X, os modelos do tipo Box-Jenkins permitem que Yt seja explicado por valores
passados ou defasados do próprio Y e dos termos de erro estocásticos.
De acordo com Box e Jenkins (1976), a modelagem ARIMA deve seguir três passos básicos
antes de se proceder aos cálculos das previsões para a variável Yt: a) identificação/seleção do modelo,
b) estimação e c) verificação. É importante comentar que, os três passos são correlacionados, pois é
com base na estimação e verificação que se realiza o ajuste do modelo.
Fava e Vasconcelos (2000) complementam que, os modelos ARIMA resultam da combinação
de três componentes: o componente auto-regressivo (AR); o componente de integração (I) e; o
componente de médias móveis (MA). Através da combinação dos três componentes ou de algum
subconjunto deles, o modelo é ajustado. Dessa forma, um modelo ARIMA sem sazonalidade pode ser
classificado como um ARIMA (p,d,q) (NAU, 2004), onde:
p = número de parâmetros auto-regressivos;
d = número de diferenças envolvidas;
q = números de erros/resíduos de previsão defasados.
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A equação do ARIMA é dada pela equação 1:

Onde:
= variável a ser explicada no tempo t;
c = constante ou intercepto;
= coeficiente de cada parâmetro p;
= coeficiente de cada parâmetro q;
= resíduos ou erros no tempo t.
Em relação às possíveis combinações do modelo, Hyndman et al. (2012) explica as variações
dos parâmetros do modelo, conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Modelos ARIMA
Tradução
Ruído Branco
Caminhada aleatória
Passeio aleatório com
deslocamento
Auto-regressivo
Média móvel

Conceito
White noise
Random Walk
Random Walk with drift

Modelo
ARIMA(0,0,0)
ARIMA(0,1,0) sem constante
ARIMA(0,1,0) com constante

Autoregression
Moving Average

ARIMA
ARIMA(0,0,q)

2.2.2 Suavização Exponencial
Os métodos de suavização exponencial consistem em decompor a série em componentes
(tendência e sazonalidade) e suavizar seus valores passados. Ou seja, atribuir pesos diferenciados cujos
valores decaem exponencialmente para zero quanto mais antigo for o dado, valorizando assim, os
dados mais recentes. Além disso, o método de suavização exponencial trabalha com a série original
sem exigência de nenhuma manipulação que comprove estacionaridade ou normalidade nos dados
(SOUZA et al., 2008).
Esses modelos de suavização exponencial também podem ser divididos em dois grupos:
aditivos e multiplicativos. Nos modelos aditivos, a amplitude da variação sazonal é constante ao longo
do tempo, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor dentro das estações permanece
relativamente constante no tempo. Nos modelos multiplicativos, a amplitude da variação sazonal se
eleva com o passar do tempo (SILVA et al., 2002).
A Suavização Exponencial Simples (SES) foi o primeiro método de suavização exponencial
criado. De acordo com Souza et al. (2008) esse método é adequado para séries que não possuem
tendência e nem sazonalidade. A fórmula pode ser expressa pela equação 2:

Onde
representa o valor que foi previsto para o período t; é o parâmetro de suavização
exponencial, que pode variar entre 0 e 1;
o valor observado no período t e,
corresponde ao
valor previsto para o período t + 1.
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Nas situações em que os dados apresentam tendência, mas não apresentam sazonalidade Holt
(1957) expandiu a suavização exponencial simples e passou a utilizar dois componentes para a
previsão: nível e crescimento, dado pela equação 3:

Sendo que,
e
;
representa o nível, que é uma combinação entre o valor observado e o previsto no período t;
representa o crescimento, que é a diferença entre níveis sequenciais; é a constante da suavização para
o nível, que varia de 0,01 a 0,99; é a constante da suavização para o crescimento e também varia de
0,01 a 0,99; a variável representa o números de períodos a frente.
Para resolver o problema da sazonalidade, o método Holt-Winters (WINTERS, 1960), criado a
partir de Holt, trabalha com dados com tendência e sazonalidade. O método possui duas formas, uma
com sazonalidade aditiva e outra com sazonalidade multiplicativa. De acordo com Hyndman e
Athanasopoulos (2013) o método aditivo é preferido quando as variações sazonais são mais ou menos
constantes ao longo da série, enquanto que o método multiplicativo é preferível quando as variações
sazonais estão mudando proporcionalmente ao nível da série. O cálculo do método de Holt-Winters
aditivo pode ser realizado através da equação 4:

Onde:

Já, o método multiplicativo pode ser expresso através da equação 5:

Onde:
(

)

(

)

(

)

Sendo m = ciclo sazonal, k = previsão k períodos à frente, nt = nível da série, Ct = crescimento
da série, St = índices sazonais da série, = parâmetro de suavização do nível da série, = parâmetro de
suavização do crescimento da série, = parâmetro de suavização da sazonalidade da série e
=
parâmetro de amortecimento do crescimento da série.
2.3 Critérios para Seleção de Modelos
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2.3.1 Critério de Informação de Akaike
O critério de informação de Akaike (AIC) é um dos principais critérios para seleção de modelos
auto-regressivos. O grande diferencial do AIC é que ele impõe uma punição pelo acréscimo de
regressores ao modelo e trabalha com uma espécie de trade off entre a qualidade do ajustamento do
modelo e sua complexidade. Segundo Gujarati (2006), o AIC pode ser utilizado para analisar a acurácia
de modelos de previsão dentro e fora da amostra, bem como aninhados e não aninhados. O AIC pode
ser calculado pela equação 6:

Onde k é o número de regressores (incluindo o intercepto), n é o número de observações e SQR é a
soma dos quadrados dos resíduos do modelo. Para maximizar a acurácia do modelo, o valor do AIC
deve ser minimizado, ou seja, quanto menor o valor de AIC, melhor é o ajuste.
2.3.2 U de Theil
O U de Theil pode ser considerado uma medida muito importante para previsão, pois essa
medida possui a capacidade de demonstrar se o resultado da previsão é melhor ou pior do que a
previsão ingênua (HYNDMAN; KOEHLER, 2006)
Para o modelo ser aceito o U de Theil deve ficar entre zero e um. Isso acontece, pois se o
modelo atingir um valor acima de um, a previsão ingênua seria mais adequada ao modelo. O cálculo do
U de Theil pode ser calculado através da equação 7:
√∑

(
√∑

Onde

)
(

(

)
)

= valor previsto para o tempo t e

= valor observado para o tempo t.

3. Método de Pesquisa
3.1 Levantamento de dados
Os dados foram obtidos no site da Dow Jones (DOW JONES, 2013) e correspondem ao Índice
Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) no período de agosto de 2008 a julho de 2013. Dessa forma, o
modelo utiliza 60 cotações mensais.
3.2 Métodos de previsão
Dois modelos de previsão foram utilizados para buscar a melhor previsão: ARIMA e suavização
exponencial. Para gerar as previsões dos modelos e análises dos resultados, utilizaram-se os pacotes
“tseries” (TRAPLETTI et al., 2013) e “forecast” (HYNDMAN et al., 2013) do software livre R (R
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CORE TEAM, 2013). Os modelos mais adequados para a série foram escolhidos automaticamente.
Para aproximar de forma automática um modelo ARIMA, utilizou-se a função auto.arima(), a qual
retorna o melhor modelo ARIMA de acordo com os critérios de informação AIC, AICc (correção do
AIC para amostras pequenas) ou BIC (Critério de Informação Bayesiana). A necessidade ou não de
aplicar diferenças é feito pelo próprio R. O grau de confiança utilizado para os intervalos foram de 80%
e 95%. Para o modelo de suavização exponencial, utilizou-se a função ets(), que seleciona o melhor
modelo e estima os coeficientes conforme necessário.
Para os modelos ARIMA, obteve-se a melhor classificação ARIMA (p,d,q); para os modelos de
suavização exponencial, tem-se a seguinte terminologia, ETS (erro, tendência, sazonalidade), os quais
podem ser aditivos (A), multiplicativos (M) ou nenhum (N). Por exemplo, ETS (M,A,M) é um modelo
Holt-Winters multiplicativo com erro multiplicativo.
Para análise do melhor modelo dentre os dois estudados, foram analisados os resultados de AIC,
U de Theil, ACF e PACF. O melhor método é selecionado através do menor AIC, desde que atinja um
U de Theil abaixo de 1.
3.3 Testes dos resíduos
Depois de identificar o modelo e estimar a previsão, uma análise fundamental é saber se o
modelo obtido consegue descrever os dados adequadamente. Partindo-se do pressuposto de que os
resíduos da série devem seguir a distribuição normal, os resíduos não devem ser autocorrelacionados, e
devem apresentar estacionaridade. Após a escolha do melhor modelo, são aplicados os testes
apresentados no Quadro 1 para avaliar se o modelo é válido.
Dessa forma, partindo-se do pressuposto de que no presente estudo se utiliza um intervalo de
confiança de 95%: para que o modelo seja aprovado nos testes é necessário atingir um p-valor acima de
0,05 para os testes Shapiro-Wilk (1965), Box-Pierce, Ljung-Box; para que a hipótese nula não seja
rejeitada; e um p-valor abaixo de 0,05 para o Augmented Dickey-Fuller, para que seja possível rejeitar a
hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa.
Teste

Pressuposição
Básica
Normalidade dos
resíduos
Autocorrelação dos
resíduos

Hipótese Nula

Hipótese Alternativa

Os resíduos seguem uma
distribuição normal
Os resíduos não são
correlacionados

Ljung-Box

Autocorrelação dos
resíduos

Os resíduos não são
correlacionados

White

Homocedasticidade

Augmented
DickeyFuller

Estacionaridade

Os resíduos não
apresentam
heterocedasticidade
Raíz Unitária

Os resíduos não seguem a
distribuição normal
Ao menos uma autocorrelaçãoé
estatisticamente diferente de
zero
Ao menos uma autocorrelaçãoé
estatisticamente diferente de
zero
Os resíduos apresentam
heterocedasticidade

ShapiroWilk
Box-Pierce

Série Estacionária

Quadro 1. Testes dos resíduos
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4.Análise e discussão dos Resultados
Os resultados são apresentados em duas etapas: (1) análise descritiva da série temporal do DJSI
e comparação entre os dois modelos para previsão e seleção do mais adequado; (2) resultados das
análises referentes ao melhor modelo escolhido na etapa 1 e previsão.
4.1 Quanto aos dados da série
Os dados da série apresentam média 1.253,29 pontos, mediana 1.266,65 pontos, desvio padrão
187,63 pontos e amplitude de 810,83 pontos. Ao analisar a série, percebe-se que não há sazonalidade.
A Figura 1 apresenta a série de dados da DJSI e os gráficos de correlograma ACF e PACF.

Figura 1. Série dos dados DJSI e correlogramas ACF e PACF

Nota-se pela representação da série que houve uma grande queda no índice de agosto de 2008 a
fevereiro de 2009, voltando a crescer após este período. Além disso, neste ano (2013) o índice tem
apresentado o melhor desempenho se comparado a todo o período estudado. Pelos gráficos de ACF e
PACF, percebe-se a presença de autocorrelação do Y com Yt-1 e a autocorrelação entre os resíduos
e
os resíduos
.
Apesar da queda acentuada no índice entre agosto de 2008 e fevereiro de 2009 possivelmente
ter relação com a crise do subprime e com a concordata do Banco Lehman Brothers, o presente estudo
não pretende buscar causas para a alta ou a queda das cotações do índice.
Os Quadros 2 e 3 apresentam os resultados das análises dos modelos ARIMA e suavização
exponencial.

ARIMA

Modelo
ARIMA(1,1,0)

Ar
0,209

Erro-padrão
0,133

AIC
679,55

U de Theil
0.97

Quadro 2. Resultados dos modelos ARIMA
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Modelo
Suavização
Exponencial

ETS (A,N,N)

Coeficientes
= 0,99
sigma = 75.05
= 1389,11

AIC
767,84

U de Theil
1,00

Quadro 3. Resultados dos modelos de suavização exponencial

Os Quadros 2 e 3 apresentam o melhor modelo selecionado automaticamente pelo software de
acordo com cada caso. Além disso, apresentam-se os coeficientes estimados, erro padrão, o AIC e o U
de Theil, o qual é calculado com dados dentro da amostra.
Comparando os resultados dos modelos ARIMA com suavização exponencial, nota-se que o
mais adequado é o modelo ARIMA (1,1,0), pois o modelo possui o menor AIC e ainda possui um U de
Theil menor do que 1. Desta forma, o modelo escolhido será detalhado a seguir, juntamente com os
testes da validade dos resíduos.
4.2 Previsão e análises do melhor modelo
Os resultados mostraram que, o modelo mais adequado é um modelo ARIMA (1,1,0), o que
significa que a série possui o componente auto-regressivo (AR = 0,209) e o componente de integração
(I). Ou seja, foi necessário diferenciar a série para estacioná-la. Dessa forma, o modelo desse estudo
pode ser projetado a partir da equação 8:

Onde:
primeira diferença da cotação do DJSI no tempo t, ou seja,
= Resíduos ou erros no tempo t.
Este modelo apresentou AIC = 679,55 e U de Theil de 0,97, sendo este mais adequado para
previsão que o modelo ingênuo, o que é um bom resultado, já que os dados tratam de cotações e, nesse
caso, são difíceis de prever.
A Figura 2 apresenta os gráficos ACF e PACF dos resíduos após estacionar a série, mostrando
que a mesma não apresenta autocorrelação, não existem nenhum padrão específico e nenhuma
autocorrelação significante, indicando a adequação do modelo.
Para testar os pressupostos do modelo ARIMA e validá-lo, foram aplicados alguns testes. A
autocorrelação dos resíduos foi examinada, também, por meio dos testes Box-Pierce, o qual apresentou
um p-valor de 0,784 e o teste de Box-Ljung, que apresentou p-valor de 0,778, ou seja, não há
evidências para rejeitar a hipótese nula de que os resíduos não são correlacionados. Para o teste da
normalidade dos resíduos, o teste Shapiro-Wilk apresentou um p-valor de 0,718, indicando que não há
evidências para rejeitar a hipótese de que resíduos seguem uma distribuição normal. O teste DickeyFuller é de 0,012 indicando que há evidências para rejeitar a hipótese nula (raíz unitária) e assim aceitar
a hipótese alternativa de que a série é estacionária. O teste de White apresentou um resultado de 0,472,
sugerindo que não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que os resíduos não apresentam
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heterocedasticidade. Dessa forma, ao atender a todos esses pressupostos, tem-se um modelo válido para
fazer a previsão para um horizonte de 12 meses.

Figura 2. Gráficos ACF e PACF dos resíduos. Nota. Lag = defasagens

A Figura 3 mostra os dados da série (linha preta) e os valores previstos dentro da amostra (linha
vermelha). Em azul, aparece a previsão para o horizonte de 12 meses (fora da amostra).

Figura 3. Previsão para a cotação DJSI pelo modelo ARIMA(1,1,0)

Na Figura 3, a região sombreada escura mostra intervalos de predição de 80%. Isto é, cada valor
futuro deverá se situar na região do azul escuro, com uma probabilidade de 0,8. A região sombreada
clara mostra intervalos de predição de 95%.
A Tabela 2 apresenta os valores previstos para um horizonte de um ano e os limites superiores
(LS) e os limites inferiores (LI) de 80% e 95%.
A previsão mostra que a cotação do DJSI para os próximos meses tende a aumentar. Esse
resultado demonstra que de acordo com o modelo, quem investir em uma carteira de ações com a
mesma composição do DJSI terá um resultado positivo. Além disso, é interessante analisar que com um
intervalo de confiança de 95% o índice deve chegar a julho de 2014 com uma cotação entre 1.176,6
pontos e 2.207,8 pontos.
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Tabela 2. Valores previstos
mês
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14

previsão
1579,955
1583,389
1584,108
1584,258
1584,290
1584,296
1584,298
1584,298
1584,298
1584,298
1584,298
1584,298

LI 80
1484,964
1434,326
1393,345
1358,938
1328,963
1302,120
1277,611
1254,918
1233,691
1213,678
1194,691
1176,588

LS 80
1674,945
1732,452
1774,870
1809,578
1839,616
1866,473
1890,985
1913,678
1934,905
1954,918
1973,905
1992,008

LI 95
1434,679
1355,416
1292,362
1239,661
1193,802
1152,745
1115,260
1080,555
1048,091
1017,484
988,446
960,759

LS 95
1725,230
1811,361
1875,854
1928,856
1974,778
2015,848
2053,335
2088,041
2120,505
2151,113
2180,150
2207,837

Essa previsão pode ser útil para o investidor não apenas saber qual seria a sua previsão de
cotação, mas também analisar qual seria o limite de ganho ou perda com determinado intervalo de
predição. Por exemplo, partindo-se do pressuposto de que o DJSI fechou o mês de julho de 2013 com
uma cotação de 1.563 pontos. Caso um investidor compre uma carteira de ações com a mesma
composição do índice e a manter até julho de 2014, ele deverá ter um retorno de -24,7% a 41,2% no
período, com um intervalo de predição de 95%.
5. Conclusão
O presente estudo teve como objetivo comparar os modelos ARIMA e suavização exponencial como
ferramenta de previsão do comportamento futuro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) para o
horizonte de 12 meses. Os métodos de previsão utilizados foram: Suavização Exponencial e ARIMA. O

estudo contou com dados mensais do período entre agosto de 2008 e julho de 2008 e os dados foram
retirados do site da Dow Jones (DOW JONES, 2013). O melhor método foi escolhido com base no U
de Theil e do AIC. Os resultados apontaram que no período estudado o melhor método foi o ARIMA
com um U de Theil de 0,97 e AIC de 679,55.
O modelo selecionado foi ARIMA(1,1,0) com um parâmetro auto-regressivo e a primeira
diferença. Para validar o modelo foram realizados testes para avaliar o comportamento dos resíduos
relacionado à normalidade na distribuição, ausência de autocorrelação, homocedasticidade e
estacionaridade. O modelo passou por todos os testes das pressuposições básicas, o que permite validálo.
Os resultados indicaram que o índice que fechou o mês de julho de 2013 ao nível de 1.563
pontos, deve fechar o mês de julho de 2014 com cotações entre 960 pontos e 2.207 pontos com um
intervalo de predição de 95%. Os resultados demonstram que o índice tem maior probabilidade de subir
do que de cair para o período de 12 meses após julho de 2013.
Dentre as limitações do estudo, é importante ressaltar que o índice DJSI possui um
comportamento de difícil previsão, pois há inúmeros fatores que podem interferir no resultado do
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índice. Porém, este estudo não buscou estudar profundamente a composição do índice e nem os
critérios de seleção das empresas que são selecionadas com base na metodologia específica da Robeco
Sam Sustainability Investing. Como sugestão para novos estudos recomenda-se estudar com maior
detalhamento a composição do índice e realizar a regressão com a inclusão de outras variáveis
explicativas como o Produto Interno Bruto (PIB), taxa cambial, risco de crédito e outros índices de
ação. Dessa forma, poderia ser utilizado um modelo mais robusto como a regressão com dados em
painel.
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Resumo: A discussão sobre a temática da inovação é recorrente na literatura no que se refere à importância do
desenvolvimento tecnológico para assegurar vantagens competitivas. Por outro lado, ainda é incipiente o debate acerca da
inovação que promova desenvolvimento de novos produtos e processos e que, ao mesmo tempo, reduza os impactos sociais
e ambientais. A eco-inovação tem ganhado mais projeção nos debates atuais sobre inovação ao propor um modelo que
concilie objetivos econômicos, sociais e ambientais. Esta pesquisa tem como objetivo identificar os fatores internos e
externos às organizações que contribuem para o processo de eco-inovação. O objeto de análise foi uma tradicional indústria
gráfica brasileira que apresenta uma singularidade em relação a seus concorrentes, que é o alto número de inovações, sendo
algumas delas redutoras de impactos ambientais. Os resultados mostram que o processo de inovação na empresa está
associado principalmente a fatores internos, tais como características da liderança do empreendedor e dos gerentes de níveis
intermediários. Já fatores externos, como acesso a financiamentos públicos para inovação e demandas dos clientes,
contribuem pouco como determinantes no processo de eco-inovação na empresa.
Palavras-chaves: Eco-inovação; indústria gráfica; determinantes da inovação.
Abstract: The discussion on innovation is recurrent in the literature. Technological development is considered essential to
promote competitive advantages. However, is still incipient the debate about innovation that promotes the development of
new products and, process and reduces social and environmental impacts. The term eco-innovation has gained recognition
by researches and practioners, by providing a new approach that integrates economic, social and environmental objectives.
The main objective of this research is to identify internal and external drivers and barriers to foster eco-innovation in
organizations. A traditional Brazilian printing company was chosen as a case study. This company distinguishes itself from
competitors, because has achieved a high level of innovations in its products. Results show that the innovation process in
the company is mainly associated with internal factors such as the characteristics of entrepreneurial and managers
intermediate levels leadership. External factors like environmental legislation, access to public funding for innovation and
customer demands have little impact on the eco innovation process in the company.
Keywords: Eco-innovation; printing industry; innovation determinants.
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1. Introdução
O debate sobre o desenvolvimento de capacidades inovadoras críticas para garantir a competitividade e
a longevidade das empresas em ambientes concorrenciais turbulentos e em constante mudança tem sido
amplamente abordado no campo da gestão organizacional. (CROSSAN e APAYDIN, 2010). No
entanto, bem mais recente e embrionária é a produção científica que discuta modelos de gestão de
inovação, sem desconsiderar os novos valores da sustentabilidade, incluindo redução de impactos
ambientais e inclusão social
(DAMANPOUR; ARAVIND, 2012). Por se tratar de um tema
emergente, verifica-se uma profusão de terminologias, nem sempre consensuais e precisas, elaboradas
para abordar esta questão. Termos como inovação sustentável, inovação verde, inovação ecológica,
eco-inovação e inovação social podem ser encontrados em trabalhos recentes sobre o tema (MUNOZ et
al 2010; JABOUR et al, 2012).
Com isso, além da necessidade de se avançar em uma definição mais precisa dos termos mencionados,
alguns estudos tem se concentrado em analisar os fatores que explicariam porque algumas organizações
conseguem integrar ao seu processo produtivo inovações que também resultem em benefícios
ambientais e sociais, além dos tradicionais ganhos econômicos. Fatores externos como o estágio de
maturidade de interação com o sistema nacional de inovação, a legislação ambiental ou políticas
públicas para a inovação, assim como fatores internos, como características do empreendedor e formas
do exercício da liderança são identificados como algumas das razões que diferenciam o desempenho
das organizações neste processo (EL-KAFAFI e LIDDLE, 2010; ZHANG et al. 2013). A escolha pelo
termo eco-inovação é feita a partir do entendimento de se tratar da definição que melhor se adéqua ao
estudo proposto. O termo eco-inovação foi utilizado de forma seminal por Fussler e James (1997), ao
associarem o desenvolvimento de produtos e processos que reduzissem também os impactos ambientais
das organizações. Em trabalhos mais recentes como nos estudos de Carrillo-Hermosilla, Del Río e
Könnölä (2010) e Munoz et al (2012) o conceito foi refinado e ampliado, sendo incluído além dos
benefícios ambientais, também os ganhos advindos deste processo para as empresas e clientes. Para
tanto, desenvolveu-se a partir deste objetivo, um estudo de caso qualitativo, tendo como universo de
análise uma tradicional indústria gráfica brasileira, que vem se destacando ao longo de sua história pelo
seu papel inovativo, tendo reconhecimento nacional e internacional no segmento de mercado a que
pertence.
2. Inovação sustentável e eco-inovação: teoria e conceitos
Crossan e Apaydin (2010) e Damanpour e Aravind (2012), a partir de uma revisão sistemática da
literatura, identificaram nos últimos vinte anos um exponencial crescimento na produção acadêmica
internacional em economia e administração, sobre o tema das capacidades empresarias para inovação.
Contudo, os autores chamam a atenção para a existência de uma lacuna a ser preenchida no campo dos
estudos sobre inovação e sustentabilidade. A ampliação do debate sobre a inclusão das variáveis ecoambientais nas decisões de estratégia e nos processos de inovação das empresas é recente na literatura.
Por se tratar de um tema em construção, verifica-se uma diversidade de terminologias para definir o
que seria o processo inovativo que integra também as questões ambientais e sociais. Termos como ecoinovação, inovação sustentável e inovação verde são utilizados como derivações indiscriminadas da
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mesma matriz conceitual (MUÑOZ, REINISCH-COELHO, STEIL, 2010). Por certa medida, todas
essas terminologias inserem uma dimensão de preocupação sobre as atividades inovativas das
organizações ao incorporarem fatores ambientais e sociais.
Autores como Renning (2000), observaram que tais expressões têm sido amplamente definidas como o
processo de desenvolvimento de novas ideias, soluções, comportamentos, produtos e processos que
contribuem para a redução dos impactos ambientais ou ainda a criação de ferramentas de eco-eficiência
para o alcance de metas empresariais de sustentabilidade ecológica.
Entre as diversas terminologias utilizadas para discutir inovação e sustentabilidade, a inovação
sustentável seria o conceito mais amplo, pois conforme Muñoz, Reinisch-Coelho e Steil (2010),
abrange as macro dimensões do social, econômico e ecológico, abrigando nestas demarcações as
chamadas inovação social, a eco-inovação ou inovação ambiental, que seriam conceitos temáticos bem
mais específicos. Neste sentido, a inovação sustentável poderia ser tratada como uma evolução do
conceito de eco-inovação, inovação verde e inovação ambiental ao abrigar em seu espectro a dimensão
do social.
Para Halila e Rundquist (2011) o termo eco-inovação, inovação ambiental, verde ou sustentável é
frequentemente utilizado para identificar as inovações que contribuem para um ambiente sustentável
através de aperfeiçoamento ecológico. Envolve o desenvolvimento e difusão de produtos ecológicos,
processos organizacionais e sistemas que podem levar a melhorias nas condições de vida das gerações
presentes e futuras. No entanto, ressaltam que as eco-inovações não apresentam apenas importância
ambiental, mas também um impacto positivo no desenvolvimento econômico da empresa.
Para esta pesquisa, adota-se o termo de eco-inovação no seu sentido mais restrito, que trata de questões
relativas à inovação tecnológica e não-tecnológica, relacionada às questões ambientais. De acordo com
Angelo, Jabbour e Galina (2012), diversos pesquisadores usam a terminologia inovação ambiental ou
eco-inovação, mas apenas alguns artigos apresentam uma definição completa e refinada deste conceito,
não podendo se afirmar que trata-se de uma categoria analítica ou conceitual consolidada. O primeiro
trabalho a utilizar o conceito de eco-inovação foi o livro de Fussler e James (1997). Nele os autores
definem a eco-inovação como um conjunto de novos produtos, processos e serviços que oferecem ao
cliente um alto valor percebido do negócio, ao mesmo tempo em que reduzem drasticamente os
impactos ambientais. Na abordagem, a eco-inovação tem um forte componente social avaliado a partir
do seu uso, adquirindo assim um status que vai além da oferta de um novo tipo de mercadoria, ou de
um novo setor. O pilar social associado à eco-inovação introduz uma componente de governança que
faz da eco-inovação uma ferramenta mais integrada para o desenvolvimento sustentável. Para Fussler e
James (1977), as eco-inovações devem também trazer uma maior aceitação social e cultural, pois esta
aceitação social determina o aprendizado e, assim, a eficácia das eco-inovações e de políticas que as
promovam.
Para Carrillo-Hermosilla, Del Río e Könnölä (2010) a eco-inovação pode ser uma ferramenta inicial
relevante para conduzir a empresa a um processo de inovação mais amplo tendo como principal fator a
redução do seu impacto ambiental. Os autores conceituam o termo eco-inovação a partir de uma
perspectiva co-evolucionária adotando estudo de Dosi, Freeman, Nelson e Silverberg (1988), segundo
qual a inovação geralmente tem uma trajetória dependente (path dependence) da forma como é operada
a governança institucional no que se refere à aprendizagem dinâmica intertemporal entre suas
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diferentes dimensões, sejam elas para o design, co-envolvimento dos usuários, desenvolvimento dos
produtos, dos serviços e interação com as suas instituições.
Carrillo-Hermosilla, Del Río e Könnölä (2010) argumentam que a eco-inovação envolve diversas
dimensões e uma combinação de elementos que integrados, podem desempenhar um papel significativo
na gestão, sendo os elementos norteadores: O projeto, o usuário de produtos e a governança.
Complementando, Negny et al (2012) e El-Kafafi e Liddle (2010), a empresa deve adotar uma
abordagem complexa e estender a eco-inovação para dentro de seu planejamento estratégico.
A OECD (2009) elaborou um manual metodológico com métricas de mensuração, onde a eco-inovação
é definida como uma inovação que resulta em redução do impacto ambiental, devendo ser analisada em
três dimensões: Metas (relacionadas às áreas de foco da eco-inovação: produtos, processos, métodos de
marketing, organizações e instituições); mecanismos (as formas em que são feitas alterações nas metas:
modificação, redesign, alternativas e criação) e impactos (efeitos da eco-inovação no ambiente). O
manual corrobora o argumento de El-Kafafi e Liddle (2010), que as eco inovações são acompanhadas
de processos nem sempre tecnológicos, como a introdução de novos modelos de negócios, modos
alternativos de disposição do produto, mudanças organizacionais ou de natureza institucional.
Corroborando esta visão, Muñoz, Reinisch-Coelho, Steil (2010), concebem de forma genérica a ecoinovação como o conjunto de novos produtos, processos, serviços e negócios que impulsionam as
mudanças no nível tecno-econômico, organizacional, social e institucional que trazem benefícios para o
meio ambiente, empresas e clientes.
Além da questão da definição e das condições institucionais, a literatura recente sobre eco-inovação ou
inovação ambiental tem focado os estudos nas características organizacionais que explicariam porque
algumas empresas conseguem promover mudanças em seus processos e produtos incorporando
requisitos ambientais nas tomadas de decisão, como é apresentado de forma sistematizada na tabela a
seguir.
Tabela 1: Agrupamento de construtos que determinam a eco-inovação
Autor e ano
Ramus, C.A; Steger,
U.(2000)

Siebenhuner, B.;
Ossietzky, M. A. C
(2007)
Carrilo-Hermosilla,
J.; Konolla, P.R.T.,
(2010)
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Método e tipo de
artigo
Empírico
quantitativo: Survey
Empírico
qualitativo: Estudo
de caso.

Empírico
qualitativo: Estudo
de caso.

Fatores determinantes para a
eco-inovação nas empresas
1. Atuação dos supervisores;
2. Pressões regulatórias e dos stakeholders, para promover a eco
iniciativa.
Relacionam estilos de liderança como padrão de comportamento do
gerente com seus colaboradores para determinar o processo de
aprendizagem para a sustentabilidade na empresa.
Existência de dimensões-chave que orientam a eco inovação nas
empesas:
1. Projetos (a fim de reduzir os impactos sobre a sociedade e o
ecossistema);
2. Desenvolvimento do usuário dos produtos (orientação para o
consumo e aceitação do usuário);
3. Governança (relação com partes interessadas e a importância da
colaboração público-privada ao abordar a eco inovação)
4
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Liddle, S.; El-Kafafi
(2010)

Empírico
qualitativo: Estudo
de caso.

El-Kafafi, S.; Liddle,
S. (2010)

Revisão da literatura
sobre
sustentabilidade e
inovação

Halila, F.; Rundquist.
J. (2011)

Empírico
qualitativo: Estudo
multi casos.

Klewitz, J., Zeyen,
A., Hansen, E.G.
(2012)

Angelo, Jabbour,
Vasconcellos Galina
(2012)
Denise Leonora
Cabrera Muñoz,
Christianne Coelho de
Souza Reinisch
Coelho, Andrea
Valéria Stei (2010)

Zhang, F. et al
(2013)

Empírico
qualitativo: Estudo
multi casos.
Revisão sistemática
da literatura sobre
inovação
verde/ambiental.
Revisão Sistemática
da literatura com
sobre os termos
inovação
sustentável, ecoinovação, inovação
ambiental e social.
Empírico
qualitativo: Estudo
de caso.

Fatores que influenciam as empresas na adoção de inovações
sustentáveis:
1. Tecnologia; 2. Influências do mercado para a adoção de eco
inovações; 3. Intervenção e regulamentação política; 4. Sistema
Nacional de Inovação; 5. Fundos de investimento
Fatores que influenciam as empresas na adoção de inovações
sustentáveis 1. Realizar inovação sustentável como parte da visão da
empresa; 2. Desenvolver estratégias que envolvam sustentabilidade; 3.
Criação de um órgão de administração para a questão sustentabilidade;
4. Delegar poder as pessoas; 5. Integrar redes; 6. Alinhar os sistemas
de negócios com a visão de sustentabilidade; 7. Forças econômicas,
sociais e ecológicas contribuem para a difusão de um modelo de
negócio que promova a sustentabilidade.
1. Características individuais: persistência e nível educacional do
inovador;
2. O acesso ao capital e à rede de parcerias, para os eco-inovadores
principalmente nas fases iniciais do processo de inovação, onde o foco
está em resolver problemas tecnológicos;
3. Rede de competências: referem-se às competências necessárias para
desenvolvimento da inovação, porém na eco-inovação são mais
relacionadas às soluções tecnológicas, sendo que outros inovadores
utilizam mais suas competências para a busca de financiamento e
comercialização.
A importância de identificar os papéis dos intermediários (parceiros):
1. Abordagem proativa por um órgão público é um fator essencial para
o impulso das eco-inovações nas pequenas empresas;
2. Diferentes tipos de intermediários (públicos e privado) com
diferentes níveis de suportes e redes.
1. A inovação ambiental tem uma relação bilateral com o nível de próatividade da empresa para as práticas de gestão ambiental;
2. Educação ambiental para os funcionários das empresas;
3. Compreensão da relevância das questões ambientais pelos gerentes.
1. Determinantes internos da inovação – controláveis - são liderança e
capacidades organizacionais de inovação)
2, Determinantes os externos – não controláveis: são regulamentação
e mercado, por exemplo.
Entretanto, há possibilidade de intervir nos determinantes externos por
meio de relações Inter organizacionais e industrial para, por
exemplo, influir na política de inovação ambiental.
1. Características do empreendedor;
2. Necessidade de estabelecer uma perspectiva sistêmica;
3. Alinhamento entre tático e operacional.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No que se refere à identificação dos fatores que influenciam a eco-inovação nas organizações,
verificou-se uma abordagem complexa e ampla, envolvendo determinantes relacionados a contextos
externos e aqueles relacionados ao nível organizacional interno.
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2.1 Determinantes Internos
Siebenhuner e Ossietzky (2007), Halila e Rundquist (2011), Zhang et al (2013) e El-Kafafi e Liddle
(2010) relacionam as características individuais do gerente líder do processo e a governança como
determinantes internos essenciais para o processo de sustentabilidade e eco-inovação. Pearce e Stilwell
(2008) relacionam esta liderança a um novo padrão comportamental e de aprendizagem entre o gerente
com seus colaboradores internos e externos, típicos dos “green-collar”, mais orientados por valores
ambientais e sociais. Siebenhuner e Ossietzky (2007) identificam três estilos de liderança: o diretivo, o
consultivo e o participativo. O diretivo é caracterizado pelo modelo top-down de tomada de decisão,
sendo informado aos colaboradores e não oferecendo possibilidades de participação. Já o modelo
consultivo consiste em consultar os colaboradores antes do processo de decisão final e o participativo
possibilita uma construção conjunta por meio da ativa participação dos colaboradores no processo
deliberativo e de decisão final. Para os autores, a abordagem participativa consegue motivar os
empregados, estimular a pesquisa e a geração do conhecimento, assim como sua difusão na
organização. Esta inclusive é mais aderente ao próprio processo de aprendizagem das organizações,
contribuindo para a formação de uma consciência ambiental, para posteriormente, transformar estas em
ações (ANGELO, JABBOUR e GALINA, 2012). Para Outhwaite e Bettridge (2008) o processo de
transformação e uma maior integração da sustentabilidade ocorrem no "interior" dos indivíduos,
envolvendo mentalidade, valor e cultura da organização. Já Ramus e Steger (2000) enfatizam a
importância do papel dos supervisores na difusão de inovações sustentáveis, em que a promoção de um
ambiente mais criativo, encorajando as pessoas, suscita a criação e adoção de novas ideias.
Para esses autores, a transição para um negócio sustentável transpassa obrigatoriamente pela habilidade
de promover a criatividade através de seus colaboradores. Outros aspectos também se tornam
importante como o de delegar poder às pessoas, da existência de um sistema de recompensas e do
estímulo à criação de competências para lidar com os desafios impostos à adoção de eco-iniciativas
(EL-KAFAFI e LIDDLE, 2010; RAMUS e STEGER, 2000). Já Halila e Rundquist (2011) e Zhang et
al (2013), destacam o papel do empreendedor como um catalisador de eco-inovações, que pode ser
potencializado por características como persistência e nível educacional.
Outros aspectos internos são introduzidos na análise dos determinantes da eco-inovação como parte da
estratégia da organização ao se contemplar projetos, ideias ou programas que visem reduzir os
impactos ambientais da organização. Nesse sentido, as organizações podem também investir em
programas de aprendizagem para seus clientes (CARRILO-HERMOSILLA e KONOLLA, 2010). ElKafafi e Liddle (2010) e Zhang et al (2013) e trabalhada sistematicamente nas organizações, integrando
todos os setores. Esses autores ainda destacam a criação de um órgão dentro da empresa para amealhar
as questões de sustentabilidade.
No que se refere ainda à estratégia, Ramus e Steger (2000) comentam a importância de se comunicar
aos colaboradores os planos e políticas organizacionais com relação à sustentabilidade, chamando a
atenção para uma importante associação entre a divulgação das políticas de sustentabilidade das
organizações e a adoção de eco-iniciativas por parte de seus colaboradores.
2.2 Determinantes Externos
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Com relação aos fatores externos que promovam a incorporação de sustentabilidade nas inovações das
organizações, destacam-se principalmente aqueles ligados às pressões exercidas pela opinião pública,
pelos clientes, por fornecedores, por órgãos governamentais e não governamentais e também aqueles
oriundos de adequações à legislação e regulamentações diversas (RAMUS e STEGER, 2000; LIDDLE
e EL-KAFAI, 2010; KLEWITZ, ZEYEN e HANSEN, 2012).
Outros fatores importantes são aqueles ligados à rede de parcerias estabelecidas pelas organizações,
como as público-privadas que permitem compartilhar informações e alavancar recursos contribuindo
para potencializar a eco-inovação (CARRILO-HERMOSILLA e KONOLLA, 2010; LIDDLE e ELKAFAI, 2010; HALIL e RUNDQUIST, 2011). Hansen e Klewitz (2012) suportam o papel essencial
das redes, afirmando a importância da existência de diferentes níveis de suportes e redes como fatores
externos determinantes para a eco-inovação.
Já a questão tecnológica é de suma importância na adoção de eco-inovações, pois a melhoria da
tecnologia em si está intimamente ligada à possibilidade de adoção das mesmas (RAMUS e STEGER,
2000; LIDDLE e EL-KAFAI, 2010). Aqui convém ressaltar que o fator tecnológico pode muitas vezes
ser demandado por necessidades dos clientes como também por iniciativa da própria empresa em
oferecer soluções que ofereçam a diminuição dos impactos ambientais. Dessa forma, a dimensão de
utilização das eco-inovações passa também pela aceitação dos usuários e sua orientação ao uso do
produto (HERMOSILLA e KONOLLA, 2010).
Outro ponto crítico é a empresa possuir acesso ao capital, pois projetos com uso de novas tecnologias
possuem em muitos casos, alto custo de implantação, havendo forte dependência de recursos externos
para sua consecução (LIDDLE e EL-KAFAFI, 2010; HALIL e RUNDQUIST, 2011).
Os conceitos apresentados acima contemplam um modelo analítico que foi utilizado para balizar essa
investigação, sendo o mesmo explicitado na próxima seção.
3. MÉTODO DE PESQUISA
Para o estudo sobre os determinantes da eco-inovação em uma organização, a estratégia de pesquisa
escolhida foi a abordagem qualitativa de análise descritiva e exploratória. Este tipo de pesquisa
favorece a identificação de características de um fenômeno, podendo estabelecer correlações entre
variáveis, definir sua natureza, e determinar ou confirmar proposições de uma determinada teoria (YIN,
2005). Ainda para este autor, um dos critérios para a escolha da estratégia de estudo de caso é a
singularidade da organização escolhida. Para este trabalho, foi escolhida a empresa Projeto. Por
questões estratégicas da empresa, adotou-se este nome de forma fictícia.
Como justificativa pela escolha da empresa, ressalta-se que no período de 2004 a 2008, a empresa
analisada integra o ranking nacional de maiores detentoras de patentes, figurando entre as 20 primeiras
posições. A empresa em questão desenvolve projetos colaborativos com diversas universidades
públicas e instituições de pesquisa (CORNACHIONE, 2011). Além disso, em 2011 a empresa recebeu
um prêmio mundial de inovação contínua, na Europa, que contempla as empresas em função de seu
processo de inovação contínua numa linha temporal dos últimos 10 anos.
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3.1

Proposição de um modelo analítico

Tendo como base as dimensões de análise da eco-inovação sugerido por Hermosilla e Konolla (2010) e
a identificação de outras importantes variáveis ao longo da revisão de literatura, foi elaborado um
modelo de analítico de forma a contribuir ao estudo das características gerais que promovam a ecoinovação nas organizações.

Figura 2: Determinantes da Eco-Inovação
Fonte: Elaborado pelos autores

Para a coleta de dados primários, privilegiou-se a realização de entrevistas semi-estruturadas com a
participação de 8 funcionários. As entrevistas aconteceram em setembro de 2013, de modo presencial
na sede da empresa. Os entrevistados ocupam cargos de nível gerencial nas áreas de marketing,
qualidade, pesquisa e desenvolvimento, comercial e produção. Antes que as entrevistas tivessem sido
realizadas, passou-se um período de 3 semanas dentro da organização, realizando observações a fim de
buscar familiaridade com os processos e com a singularidade produtiva do segmento a que a empresa
pertence: gráfica de rótulos adesivos.
As entrevistas seguiram um roteiro pré-definido sendo norteadas pelos temas constantes da tabela a
seguir.
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Tabela 2: Temas norteadores das entrevistas realizadas.
Principais temas nas entrevistas

Principais construtos a
justificar com base na revisão
da literatura
Motivação para o número alto de patentes depositadas. Estratégia; liderança; perfil do
empresário.
Direcionada por uma única pessoa ou resultante de Liderança empresarial.
trabalho em equipe.
Existência de um departamento estruturado para tratar Estratégia de Eco-Inovação.
a inovação.
Parcerias com universidades e institutos de pesquisa.
Redes de colaboração.
Demanda de inovação pelo mercado / Oferta Demandas tecnológicas externas.
tecnológica em projetos nascidos na empresa.
Acesso a financiamentos.
Acesso ao capital.
Vulnerabilidade à opinião pública, stakeholders e Legislação.
pressões regulatórias.
Impacto das inovações no meio-ambiente.
Aceitação dos usuários.
Impacto das inovações no faturamento da empresa.
Estratégia de Eco-Inovação.

Fonte: Elaborado pelos autores.
Além das entrevistas, segundo Gil (1999), optou-se também por efetuar uma investigação com base em
dados secundários como o website da empresa, que forneceu informações interessantes, além de outras
associações diversas, que possibilitaram a identificação de características do setor de rótulos adesivos.
Após a realização das entrevistas, foi realizada a transcrição e a analise dos dados por meio da
triangulação das informações levantadas.

4.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A empresa objeto do presente estudo é a Projeto, caracterizada como de médio porte, fundada em 1958
e situada em São Paulo-SP. Emprega em torno de 150 funcionários e está instalada numa planta fabril
de aproximadamente 9.000 m². Esta organização atua no segmento de embalagens decorativas, mais
precisamente no de rótulos adesivos.
As embalagens decorativas estão principalmente contempladas como insumo de produção para
empresas de bens de consumo, nos segmentos de higiene e beleza, limpeza, bebidas, dentre outros,
tendo os supermercados como área de vitrine para essas empresas divulgarem suas marcas e produtos.
Segundo Hayasaki (2009, p. 27), “a embalagem é a marca do produto. Se o produto é bom, os
resultados vêm. Mas, se ela não for boa, em vez de agregar valor, vai subtrair”. Na figura 1, observamse embalagens plásticas diversas após receberam a decoração com rótulos adesivos.
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Figura 1: Embalagens plásticas decoradas com rótulos adesivos
Fonte: Camilo (2011)

Como explanado anteriormente, o objeto deste estudo é o de verificar quais determinantes promovem
em uma organização o direcionamento à implementação de eco-inovações. Conforme informado na
metodologia a empresa ocupa um lugar destaque no ranking de inovações no país. A empresa Projeto
conta com 95 patentes depositadas, sendo 3 internacionais, contemplando melhorias e inovações em
produtos e processos.

4.1.1 Liderança do Empreendedor
Segundo entrevistados, o número de patentes é relativamente alto devido ao perfil do diretorpresidente, que tem uma preocupação individual em fazer ações diferentes dos concorrentes. Seu
principal cuidado é em não oferecer para o mercado produtos commodities. Ainda em relação ao perfil
do diretor-presidente, este possui formação acadêmica na área de exatas, com pós-graduação realizada
em uma universidade americana. Uma de suas preocupações é a de absorver para sua empresa pessoas
que de alguma forma, possuam uma formação diferenciada. A atuação do empreendedor no caso
analisado corroboram os argumentos de Halila; Rundquist (2011) e Zhang et al (2013), que
evidenciam a função do empreendedor para promover eco-inovações, resultante de características como
nível educacional e persistência. Outro aspecto levantado é que na rotina diária, o presidente procura
inspirar as pessoas a buscarem inovações. Uma vez por semana, são realizadas reuniões, denominadas
pela empresa como reunião de Análise Crítica. Nesta reunião, são discutidos os projetos de
oportunidades para produtos através de novas ideias, mas também são tratadas as demandas feitas pelos
clientes. Nesse sentido, verifica-se um estilo participativo, corroborando as ideias de Siebenhuner e
Ossietzky (2007) que defendem esta abordagem como a forma mais eficaz para motivar os empregados
a buscar novos conhecimentos e também difundi-los nas organizações.

4.1.2 Liderança gerencial
Já no que tange a rotina dos gerentes, supervisores e outros líderes, esses procuram com suas
respectivas equipes, transferir as ideias, muitas vezes inaplicáveis para muitos dos concorrentes, em
produtos que possam ser viabilizados e comercializados pela empresa (EL-KAFAFI e LIDDLE, 2010;
RAMUS e STEGER, 2000; SIEBENHUNER e OSSIETZKY, 2007). Verifica-se também na fala de um
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dos entrevistados a reprodução do estilo participativo conforme observado na liderança do
empreendedor. “Chamamos os principais líderes de produção e explicamos que precisamos de
melhorias em produtos num determinado projeto, eles se conversam e depois vêm com uma solução
pronta. Em algumas situações, essas ideias podem até serem patenteadas pela empresa”.

4.1.3 Estratégia de Eco-Inovação
De acordo com os entrevistados, a maior inovação da empresa não está patenteada. Trata-se do liner
em BOPP (polipropileno bio-orientado), sendo esta uma alternativa de insumo que fabricantes de
matérias-primas oferecem a seus clientes – gráficas convertedoras, setor em que a Projeto se enquadra
oficialmente. Para melhor entendimento, a estrutura de composição da matéria-prima necessária à
impressão de rótulos adesivos, está representada pela figura 2.

Figura 2: Estrutura do rótulo adesivo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de ABIEA (2010)

A figura 2 apresenta a estrutura da matéria-prima utilizada para conversão de um filme ou papel
adesivo em um rótulo. Basicamente, esta matéria-prima é composta por quatro componentes: 1) papel,
que é utilizado como suporte do rótulo e que representa resíduo produtivo nas empresas de bens de
consumo – clientes das gráficas; 2) silicone, aplicado sobre o papel para que o rótulo possa ser liberado
da estrutura para ser fixado sobre a embalagem; 3) adesivo que é aplicado na parte anterior do substrato
ou frontal (filme ou papel); 4) e por fim, o frontal, que recebe a decoração através de diversos
processos de impressão existentes no mercado pelas gráficas convertedoras. Sobre o frontal, utilizam-se
diversos materiais como: tintas, vernizes e fitas decorativas (ABIEA, 2010).
Segundo os entrevistados, a estrutura do rótulo – liner em papel representa atualmente na cadeia
produtiva de rótulos adesivos, o maior passivo ambiental, pois recebe uma camada de silicone, o que o
torna tóxico, impedindo-o de ser reciclado.
Outra característica que torna a Projeto diferente de seus concorrentes, é que esta não compra a
matéria-prima necessária à fabricação do rótulo, representada pela figura 2. Este insumo é
desenvolvido e fabricado pela própria empresa; além disso, a empresa também fabrica máquinas
aplicadoras de rótulos, caracterizando-se, portanto, por verticalizar todo processo produtivo. Esta
característica de integrar todo o processo produtivo – fabricação de matéria-prima, impressão e
fabricação de equipamentos para rotulagem, é exclusividade da empresa Projeto, ao menos no Brasil.
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O mercado de estruturas adesivas para impressão é dominado por poucas empresas americanas e
europeias tendo plantas instaladas também no Brasil, e com relação à característica do material
oferecido ao mercado, prevalece em torno de 90% o liner de papel em detrimento ao de BOPP, pois
este último ainda tem um custo muito superior em relação ao primeiro. Já na empresa Projeto, esta
somente fabrica a estrutura do rótulo com o liner de BOPP. Esta característica se motivou quando da
década de 1980, o mercado mundial se deparou com uma queda abrupta da oferta mundial de papel,
elevando sobremaneira os preços desse insumo. Ao ter que enfrentar aquela situação, a empresa iniciou
um processo de desenvolvimento de produto em que viabilizaria a utilização do liner de BOPP,
relegando o de papel. Essa iniciativa há 3 décadas faz da Projeto pioneira mundial na utilização de liner
de BOPP. Um antecedente importante para a adoção de eco-inovações parte de um comportamento
adequado para que essas realmente aconteçam. Assim, Ramus e Steger (2000), chamam de ecoiniciativa uma ação implementada por um empregado que melhore o desempenho ambiental da
organização. Essas iniciativas podem melhorar o desempenho diminuindo o impacto ambiental.
O liner em BOPP também possui em sua composição o silicone; no entanto, a empresa desenvolveu
com recicladores de plástico homologados pela mesma, uma técnica que consiste em utilizar parte do
liner como aditivo químico, gerando redução da utilização de produtos químicos na extrusão deste
material. Como resultado desse processo, a empresa divulga constantemente aos seus clientes o
resultado desse programa, sendo traduzido pela transformação em outros produtos plásticos como: fios
para vassouras e suportes para telefones celulares. Um dos pilares da eco-inovação é a introdução de
um sistema de aprendizagem junto a clientes a fim de divulgar suas ideias e programas buscando a
aceitação bem como a orientação à utilização (CARRILO-HERMOSILLA e KONOLLA, 2010). Por
outro lado, quando se questiona o sucesso comercial desta iniciativa, os entrevistados são unânimes em
afirmar que o mercado ainda não aceitou totalmente esta ideia, prevalecendo ainda o liner em papel.
Mesmo no caso dos próprios clientes da empresa Projeto, de acordo com os entrevistados, essa
iniciativa está longe de ser valorizada como um sucesso. Para um dos entrevistados, os “clientes que
adotam a ideia de retornar o liner para a empresa Projeto, esses fazem porque precisam se livrar do
resíduo e porque pagamos o dobro do que o mercado paga, mas não por uma preocupação com o meio
ambiente”.
Ainda assim, os entrevistados alegam que a sustentabilidade é parte intrínseca dos projetos de
inovações na empresa, pois sempre é levada em conta a possibilidade de redução de materiais e outros
pontos, como a não utilização de materiais químicos agressivos. Dessa forma, a sustentabilidade deve
fazer parte do programa estratégico das organizações e ser pensada de forma sistêmica (EL-KAFAFI e
LIDDLE, 2010; SENGE, 2009). Nesse sentido, a empresa se preocupa em manter sua certificação ISO
9001:2008 dentro dos padrões, bem como atender aos requisitos das exigências constantes da ISO
14001 e OSHAS 18000.

4.1

Fatores Externos à Eco-Inovação

Dos fatores que exercem influência do ambiente externo para o desenvolvimento das eco-inovações,
pode-se destacar:
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4.1.1 Demandas tecnológicas externas
Um dos indutores de eco-inovação nas organizações são as demandas tecnológicas advindas do
mercado (LIDDLE e EL-KAFAFI, 2010). Nesse sentido, a empresa recebeu uma encomenda da
Universidade de São Paulo (USP), para desenvolver um projeto de sistemas de segurança à base de
sistemas de identificação utilizando princípios de tecnologia de informação. O benefício ambiental que
este projeto traz na sua essência é prover tecnologias de transmissão de informações sem a utilização de
chips como condutores, uma vez que esses utilizam metais nobres para sua fabricação.
Destacam-se também as reuniões denominadas Análise Crítica, já mencionadas, nas quais são
discutidas oportunidades de desenvolvimento de novos produtos a partir de demandas dos clientes.
Liddle e El-Kafafi (2010) definem que uma das características de uma empresa direcionada à ecoinovação é a abertura desta para implementar tanto necessidades advindas do mercado (market-pull),
como também a indução do mercado para absorver suas ideias de produtos (market-push).

4.2.2 Financiamento e redes de colaboração
Como mencionado, o caminho que a inovação segue na empresa tem na sua maioria, demanda advinda
do mercado, embora também possa seguir um caminho inverso – da empresa para o mercado. Um
exemplo divulgado pela empresa é o projeto com nano materiais, que reduz a quantidade de adesivos
utilizada nos rótulos, economizando recursos e gerando maior produtividade.
Este projeto foi financiado pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), órgão ligado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, e que teve a participação da Universidade de São Paulo (USP), através do seu
departamento de Química, como interveniente acadêmica. Nesse projeto, a empresa não só conseguiu
a orientação acadêmica necessária à consecução do projeto, bem como o acesso ao capital R$
3.000.000,00 (Três milhões de reais). Carrilo-Hermosilla e Konolla (2010); Liddle e El-Kafafi (2010);
Halila e Rundquist (2011) enfatizam o papel da parceria com instituições público-privadas bem como o
acesso a financiamentos para a realização de eco-inovações.
A inovação com aplicação de nanotecnologia foi traduzida para o mercado na comercialização de
rótulos com menor quantidade de adesivos, porém com maior aderência do rótulo ao produto do
cliente. O ganho obtido com essa inovação possibilitou reduzir em 1/3 (um terço) a quantidade de
adesivo aplicada no rótulo (OLIVEIRA, 2011).
Com relação à parceria com as universidades, os entrevistados percebem positivamente o diálogo com
essas. No entanto, apontam que há algumas dificuldades neste relacionamento. Para os entrevistados,
muitas vezes representantes acadêmicos não entendem a necessidade de se pesquisar algo que tenha
aplicabilidade para a gestão organizacional.. Com relação ao papel do governo, eles afirmaram com
unanimidade que o governo não apoia o papel da inovação, mas tem uma simpatia com órgãos como o
FINEP. Destaca-se que um sistema nacional de inovação bem estruturado com papel atuante do
governo e das universidades é imprescindível para a promoção da eco-inovação (LIDDLE e ELKAFAI, 2010; HALIL e RUNDQUIST, 2011).
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Para divulgar seus trabalhos, a empresa submete seus resultados ao mercado através de
comercialização, feiras nacionais e internacionais do setor que premiam os melhores resultados,
reforçando dessa forma sua rede de informação e colaboração (CARRILO-HERMOSILLA e
KONOLLA, 2010; LIDDLE e EL-KAFAI, 2010; HALIL e RUNDQUIST, 2011).

4.2.3 Legislação
Uma das preocupações da empresa é estar adequada às imposições por força de lei, como à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que passará a vigorar com mais força a partir de 2014.
Importante destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem seu foco no segmento de
embalagens rígidas, não incluindo preocupações específicas com o setor de rótulos. Apesar disso, um
dos entrevistados que tem o cargo de gestor, demonstrou preocupação acerca da PNRS. Segundo o
entrevistado é preciso que a empresa se adeque o mais rapidamente possível, pois não sabem o que
terão pela frente em termos de fiscalização. Dessa forma, posição da empresa corrobora o argumento
de que pressões regulatórias contribuem para a adoção de eco iniciativas por parte das organizações
(RAMUS e STEGER, 2000; LIDDLE e EL-KAFAI, 2010). Porém, não foram encontradas evidências
nas entrevistas neste caso, de que a legislação esteja relacionada diretamente com os processos de
inovação.

4.2.4 Aceitação dos usuários
Carrilo-Hermosilla e Konolla (2010) postulam como um dos grandes indutores para a eco-inovação a
aceitação dos usuários. Este ponto não foi identificado na empresa Projeto como fator determinante. O
programa de reciclagem do liner ainda não apresentou resultados, sendo que na opinião dos
entrevistados, o mercado ainda não se inclinou a tal prática por não haver ainda uma conscientização da
importância da utilização desse insumo de produção.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo identificou os principais fatores determinantes para a eco-inovação nas empresas,
categorizando-os em fatores internos e externos. A análise dos fatores permitiu a proposição de um
modelo analítico desenvolvido para explorar essas dimensões-chave e suas características no estudo de
caso. O modelo foi empregado para análise do processo de inovação de uma organização empresarial
que tem como um de seus pilares a sustentabilidade.
Na empresa, identificou-se maior influência das variáveis internas no processo de eco-inovação,
fortalecidas pelo perfil do empresário e sua obstinação pela realização de ações inovadoras (HALILA e
RUNDQUIST, 2011). O empresário acredita no projeto de liner em BOPP como ferramenta ambiental
de destaque para a organização, inclusive para prover o aumento de receita. Destaca-se ainda o perfil e
nível educacional do empresário e também o papel desempenhado como liderança gerencial (EL-
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KAFAFI e LIDDLE, 2010; RAMUS e STEGER, 2000; SIEBENHUNER e OSSIETZKY, 2007;
HALILA e RUNDQUIST, 2011; ZHANG et al, 2013).
Com relação às variáveis externas, é reconhecido pelos entrevistados o papel da legislação como
indutor de políticas internas de inovação, o que denota o caráter indutor deste fator à eco-inovação, tal
como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (RAMUS e STEGER, 2000; LIDDLE e EL-KAFAI,
2010). As demais variáveis não são reconhecidas como determinantes no processo de eco-inovação.
Destaca-se negativamente ainda o baixo interesse de usuários no produto liner em BOPP e a pouca
interação da organização com políticas públicas de inovação, não na forma de acesso ao financiamento
para pesquisa, mas sim pelo diálogo estabelecido entre a empresa e as universidades, que na opinião
dos entrevistados, poderia convergir mais. No tocante ao papel do governo, é apresentada uma
inconsistência pela opinião dos entrevistados, em que, apesar de terem conseguido em torno de R$ 3
milhões de financiamento para pesquisas, o mesmo não se apresenta como um agente efetivo, indutor
de eco-inovações (CARRILO-HERMOSILLA e KONOLLA, 2010; LIDDLE e EL-KAFAFI, 2010;
HALIL e RUNDQUIST, 2011). A partir destes resultados, é possível inferir que o processo de ecoinovação da empresa poderia ser ampliado, caso as variáveis internas reconhecidas pelos entrevistados
fossem reforçadas pelas variáveis externas conforme proposto no modelo analítico.
Apesar dos limites de uma pesquisa de estudo de caso único que impedem a generalização de suas
conclusões, acredita-se que a ampliação e o aprimoramento do modelo analítico proposto poderão
contribuir com mais elementos para o debate do processo de eco-inovação na realidade brasileira.
6.
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Resumo: Com o objetivo de verificar a relação do ranking de investimentos ambientais com o ranking econômicofinanceiro de companhias do setor de energia elétrica listadas na BM&FBovespa, o estudo justifica-se pela importância da
responsabilidade na gestão ambiental e regulamentos ambientais mais rígidos, além de buscar uma relação entre o
desempenho econômico-financeiro e os investimentos ambientais. A pesquisa caracterizou-se como documental, descritiva
e quantitativa, com 24 companhias de energia elétrica entre os anos de 2009 a 2011, sendo coletadas as informações
referentes aos investimentos ambientais nos balanços sociais das companhias e o ranking dos demonstrativos financeiros
realizado pelo método MOORA. Com o estudo, pode-se concluir que o ano de 2010 apresentou baixa correlação
significativa entre o ranking dos investimentos ambientais e o ranking de desempenho econômico financeiro. Nos períodos
de 2009 a 2011, os resultados não apresentaram significância estatística entre os rankings apresentados, provavelmente
devido à pequena amostra utilizada no estudo.
Palavras-chave: Investimentos Ambientais; Desempenho Econômico-Financeiro; Ranking; MOORA; Energia Elétrica.

Abstract: With the aim of verifying the relationship between the ranking of environmental investments with the ranking of
economic-financial companies in the electricity sector listed on the BM&FBovespa, the study is justified by the importance
of responsibility in environmental management and stricter environmental regulations, and seek a relationship between
financial performance and environmental investments. The research was characterized as documentary, descriptive and
quantitative, with 24 energy companies between the years 2009 to 2011, and also being collected information related to
investments in environmental and social audits of companies ranking of financial statements performed by the MOORA
method. With this study, it can be concluded that the year 2010 had a low correlation between the ranking of environmental
investments and economic and financial performance ranking. In the periods from 2009 to 2011, the results were not
statistically significant between the presented rankings probably due to the small sample used in the study.
Key-words: Environmental Investments, Economic-Financial Performance; Ranking; Moora; Electrical energy.
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1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os investimentos ambientais vêm recebendo destaque no âmbito empresarial.
As mudanças nas normas e legislação, cada vez mais exigentes, aliadas à busca pela sustentabilidade
têm ocasionado alterações no modo como as organizações tem se posicionado frente a estas questões.
A poluição e disponibilidade e/ou escassez dos recursos naturais atreladas à globalização, na visão de
Teixeira (2000) tem tornado-se objeto de debate no cenário econômico, político e social em todo
mundo.
Neste sentido, Tinoco e Kraemer (2004, p. 109) salientam que “diversas organizações
empresariais estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar um desempenho mais
satisfatório em relação ao meio ambiente”. A conscientização da sociedade, dos clientes, consumidores
e fornecedores, no sentido de preservação do meio ambiente faz como que, as empresas sejam cobradas
para manter políticas e ações referentes ao desenvolvimento sustentável.
Nessa perspectiva, Savitz (2007, p 77) afirma que “é difícil imaginar algum gestor,
departamento ou unidade de negócios que, de alguma maneira, não se envolverá nas iniciativas de
sustentabilidade das empresas. Nenhum gerente pode dar-se ao luxo de ignorar as questões de
sustentabilidade”.
Atualmente, é de extrema importância que empresas desenvolvam ações e políticas ambientais e
as divulguem nos seus relatórios evidenciando os investimentos no que se refere a questões do meio
ambiente. Isso mostra que não estão apenas preocupadas com o lucro, mas também, com o impacto que
seus produtos e serviços possam causar. Sobre esse aspecto, Paiva (2003) destaca que os relatórios
ajudam também o planejamento estratégico da organização, além de auxiliar no gerenciamento das suas
atividades e fornecer informações externas visando prestar contas destas atividades.
Com isso, originou-se a questão de pesquisa: Qual a relação do ranking de investimentos
ambientais com o ranking econômico-financeiro de companhias do setor de energia elétrica listadas na
BM&FBovespa? Assim, a pesquisa objetiva verificar a relação do ranking de investimentos ambientais
com o ranking econômico-financeiro de companhias do setor de energia elétrica listadas na
BM&FBovespa .
A pesquisa justifica-se pela importância dos investimentos ambientais, conforme ressaltado por
Borba, Murcia e Souto Maior (2007), oriundos inclusive da opinião pública para uma gestão ambiental
responsável e regulamentos ambientais mais rígidos, sendo desenvolvidas pesquisas em temas como
desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, contabilidade ambiental, balanço social, transparência,
passivo ambiental e custos ambientais.
2

REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão de literatura tem como objetivo abordar temas que embasam, conceitualmente,
custos e investimentos ambientais, análise e desempenho econômico-financeiro das organizações bem
como estudos anteriores.
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2.1

Custo e Investimentos Ambientais
No cenário atual a sociedade vem exercendo papel fiscalizador, os gastos e os custos ambientais
das empresas relacionados à proteção ambiental, incluindo também a redução de poluição e resíduos,
monitorização da avaliação ambiental, impostos e seguros, têm aumentando em maior ritmo devido às
crescentes e exigentes regulamentações ambientais. (TINOCO; KRAEMER, 2011)
As empresas que desenvolvem boas práticas, que destinam recursos para questões ambientais,
tornam-se referência e conquistam a confiança do mercado, o que acaba por se tornar uma vantagem
competitiva. (NEVES, 2002). A autora destaca ainda que a responsabilidade social e o atendimento às
questões ambientais estão se tornando pré-requisito para manter-se em destaque no mercado, uma vez
que os consumidores, cada vez mais, analisam tais fatores.
Klassen e McLaughlin (1996) destacam ainda que há uma forte relação positiva entre o
gerenciamento dos recursos despendidos a questões ambientais e gestão ambiental propriamente dito,
com o desempenho financeiro futuro das organizações. Tais evidências despertam para a importância e
a significância de destinar recursos às questões ambientais, uma vez que se torna perceptível a relação
positiva existente.
As organizações tendem a melhor gerenciar os gastos relacionados e traçar estratégias quanto às
questões ambientais, priorizando investimentos e visando a sustentabilidade do negócio e todos os
benefícios relacionados. Neste contexto, Andrade, Tachizawa e Carvalho (2002) destacam que sem
uma estratégia empresarial e ambiental clara e específica, não há como ter certeza que os recursos serão
alocados adequadamente para cada finalidade e que o gerenciamento dos processos e o desempenho ou
recompensa da empresa ocorra conforme o esperado.
A questão da necessidade de prevenção aos impactos ambientais e a realização de investimentos
ambientais pelas empresas tem avançado significativamente nos últimos anos, um dos motivos é a
ligação entre essas ações com o desenvolvimento econômico-financeiro das organizações,
desencadeando vantagens competitivas. Outro fator determinante na mudança deste cenário está
relacionado à influência das normas internacionais e a legislação ambiental cada vez mais rigorosa.
(CHEN; LAI; WEN, 2006).
De acordo com Ribeiro (1998, p.4) os custos ambientais estão atrelados aos recursos
consumidos relacionados às questões ambientais, “são representados pelo somatório de todos os custos
dos recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o propósito de controle, preservação e
recuperação ambiental”.
Seguindo a mesma linha de conceituação, Guarnieri (2011) remete o conceito de custos
ambientais aos gastos incorridos com a preservação, redução e reparação dos danos ao meio ambiente.
Além disso, Tinoco e Kraemer (2011) salientam que tais medidas preventivas contribuem e reforçam a
imagem da empresa perante a opinião pública, e ajudam a evitar problemas legais futuros.
Ribeiro (1998) defende a ideia que por meio do uso do custeio por atividade os gestores podem
ter acesso a informações sobre todos os aspectos relevantes relacionados à proteção ambiental, tais
como: (i) custos das atividades necessárias ao processo, (ii) custos relacionados a todos os processos de
trabalhos desenvolvidos, (iii) custos de todas as atividades desenvolvidas pela função,
independentemente dos processosque as exigiram, (iv) resultados dos centro de custos referentes às
atividades de controle ambiental e (v) demais custos ambientais incorridos em todo o ciclo de vida dos
produtos.
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No que tange a investimentos ambientais, Ferreira (2003) destaca que a formação de
investimento em meio ambiente está diretamente relacionada à decisão da empresa de desenvolver
projetos de prevenção, recuperação ou reciclagem. O desenvolvimento de uma tecnologia mais limpa e
os gastos necessários para uma máquina ou equipamento para redução de poluição entrar em operação,
podem ser exemplos de investimentos ambientais.
Seguindo a mesma concepção Ribeiro (2006) enfatiza que os investimentos ambientais nas
organizações estão relacionados à destinação de recursos em prol do meio ambiente, tanto na compra
de bens permanentes para modernizar a produção reduzindo riscos de danos ambientais, como também
nas medidas empreendidas para preservação e recuperação.
As organizações que investem em meio ambiente, além de contribuírem para a redução dos
impactos ambientais, ocasionam melhorias em seu próprio desempenho, tanto econômico como
financeiro, ambiental e social, tornando-se reconhecidas pela consciência socioambiental associada a
sua produtividade. (TINOCO; KRAEMER, 2011).
Desta forma, diante da exposição de diferentes autores, pode-se observar que tanto os custos
quanto os investimentos ambientais estão diretamente atrelados aos esforços das organizações em
preservar, controlar ou recuperar causas e fatos que envolvem as questões ambientais, visando à
sustentabilidade do negócio.
2.2

Análise e desempenho Econômico Financeiro
O desempenho em uma organização é em sua essência, o resultado do conjunto de atividades e
ações por ela realizado, podendo ser influenciado por diversos fatores, tanto relacionado à eficiência
com que são conduzidas as atividades, quanto aos fatores externos à empresa, resultantes do cenário
econômico, político, social e financeiro. (CATELLI, 2001).
No que se refere ao desempenho econômico-financeiro das empresas é avaliado a performance
final por ela apresentada. Neto e Martins (2011) consideram que o desempenho reflete a forma de
gestão e organização da empresa, através das políticas e das decisões dos gestores, expressando o nível
de eficiência bem como o grau de êxito econômico-financeiro atingido em determinado período.
Para se extrair informações referentes ao desempenho econômico financeira de uma
organização utilizam-se as demonstrações contábeis. Na visão de Assaf Neto (2012) a análise de
balanço é baseada nestas demonstrações que são formalmente apuradas a fim de relatar, além da sua
situação atual, os motivos de sua evolução, bem como tendências para o futuro.
A contabilidade financeira coleta informações a serem usadas na elaboração de demonstrações
financeiras que satisfazem as necessidades dos usuários externos, como investidores, credores e outros.
Na visão de Vanderbeck e Nagy (2003) o problema encontrado é que somente essas informações não
são suficientes. É necessário relatórios e análises para o uso interno no planejamento e controle, pois a
administração analisa problemas e oportunidades departamentais ao invés de analisar a empresa como
um todo. Como resultado disto, o autor acrescenta que para toda a organização, as demonstrações
financeiras externas não auxiliam tanto os gestores nas tomadas de decisões do dia a dia.
A transformação de dados de demonstrativos contábeis em informações úteis é de fundamental
importância para todo o tipo de organização, auxilia no processo de tomada de decisões e a sua análise
permite um diagnóstico preciso sobre a situação econômico-financeira de uma organização. Na visão
de Assaf Neto (2012), a análise de balanços tem como objetivo relatar a posição atual econômicofinanceira, bem como as razões que determinam sua evolução e as tendências para o futuro. É possível
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extrair informações referentes situações já ocorridas, situações atuais e ainda, fazer uma projeção para
seu futuro.
Padoveze (2004) afirma que a análise de balanço tem o objetivo de avaliar de modo econômico,
financeiro e operacional a situação de uma empresa e o andamento das operações, obtendo subsídios
para sua continuidade.
Para ser realizada uma análise, conforme Marion (2002) é de fundamental importância obter
todas as demonstrações contábeis, juntamente com as notas explicativas e preferencialmente três
períodos, com suas publicações em colunas comparativas.
A análise econômico-financeira é importante para que as organizações possam avaliar de modo
eficiente e eficaz, sua situação interna e externa, seus históricos, planejar seu futuro e sugerir caminhos
a seguir direcionando seus recursos para suas atividades.
Os indicadores econômicos financeiros se referem uma das abordagens mais essenciais da
administração financeira, porque chama a atenção de administradores internos e também dos diferentes
segmentos externos da organização. (ASSAF NETO, 2010). Os índices financeiros podem ser
divididos em cinco categorias básicas: Liquidez, atividade, endividamento, lucratividade/rentabilidade
e índices de mercado (GITMAN; MADURA, 2003; ASSAF NETO, 2010).
Conforme Gitman (2010), a liquidez de uma empresa pode ser medida através de sua
capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo à medida que vencem, sendo assim um dos
indicadores mais visados dentro da análise financeira. Nesse sentido, para Groppelli e Nikbakht (2002,
p. 357), a liquidez corrente é “a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante”, e indica a
margem de segurança que a empresa possui para satisfazer as suas dívidas em curto prazo.
Quanto aos indicadores de rentabilidade e lucratividade, Damodaran (2004, p. 98) ensina que
“apesar de o demonstrativo de resultados permitirem a estimativa do quanto é lucrativo uma empresa,
em termos absolutos, é igualmente importante que avaliemos a rentabilidade de uma empresa em
termos de retornos percentuais”.
No que se refere aos indicadores de rentabilidade, o de Retorno Sobre o Ativo (ROA) e o
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) se destacam. O ROA evidencia o retorno produzido pelo
total de aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos e o ROE mensura o retorno dos recursos
aplicados na empresa em seus patrimônios. (DAMODARAN, 2004; GITMAN, 2010; ASSAF NETO,
2010).
Verificando os indicadores de lucratividade, apresenta-se à margem de lucro operacional, que
segundo Gitman (2010, p. 58) “mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas
remanescente após a dedução de todos os custos e despesas exceto juros, imposto de renda e
dividendos”. Para Groppelli e Nikbakht (2002, p. 365) apresenta “o grau de sucesso da administração
da empresa nos negócios, gerando seu lucro operacional”.
Quanto aos indicadores de endividamento, Gitman (2010) cita que o índice de endividamento
indica o volume de dinheiro de terceiros que uma empresa necessita para gerar lucros através de suas
atividades. Ainda conforme Groppelli e Nikbakht (2002, p. 362) “indica o percentual dos ativos totais
que é financiado por capital de terceiros”.
Assaf Neto (2010, p. 147) conceitua que a dependência financeira “revela a dependência da
empresa com relação a suas exigibilidades, isto é, do montante investido em seus ativos, qual a
participação dos recursos de terceiros”. Quanto maior for esse índice, mais elevada se apresenta a
dependência financeira da empresa.
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2.3

Estudos anteriores
Klassen e Mclaughlin (1996) estudam o impacto da gestão ambiental no desempenho da
empresa, objetivando identificar qual a relação existente entre a gestão ambiental com o desempenho
financeiro apresentado, medido através da análise do desempenho no mercado acionário. Os resultados
apontaram para uma ligação positiva quando a gestão ambiental é mais “forte”, e uma ligação negativa
quando mais “fraca”. Além disso, o estudo analisou a avaliação quanto ao mercado financeiro, da
mesma forma a relação foi positiva, significando que as empresas com melhores níveis de gestão
ambiental apresentaram maior valor de mercado.
Silva et al. (2010) estudam a evidenciação dos custos ambientais nas empresas que compõem o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE),objetivando identificar nos relatórios de administração e
notas explicativas das empresas que compõe o ISE, as informações relacionadas aos custos ambientais
mais evidenciados, conforme a categorização proposta por Rover, Borba e Borgert (2008). Os
resultados obtidos demonstraram que mais de 50% das empresas analisadas evidenciam no relatório de
administração ou nas notas explicativas no mínimo uma das categorias analisadas, além disso,
constatou-se que as empresas evidenciaram 49 observações, que corresponde a 9% do total possível de
evidenciação dos custos ambientais com base no modelo proposto. Desta forma o estudo concluiu que
as informações dos custos ambientais mais evidenciadas referem-se aos “custos para controlar impactos
ambientais”.
Chen, Wen e Chao (2006) analisaram a influência do desempenho da inovação ambiental como
vantagem corporativa em Taiwan, tendo como objetivo verificar se o desempenho da inovação
ambiental trouxe efeitos positivos para a vantagem competitiva. Este estudo verificou que as
performances ambientais e inovação de processo foram positivamente correlacionadas com a vantagem
competitiva das empresas. Portanto, o resultado apontou que o investimento nas questões ambientais e
foi útil para o desempenho das empresas.
3

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, documental e quantitativa. Conforme Gil
(1996, p. 46) “as pesquisas descritivas têm por objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações de variáveis”.
Caracteriza-se como documental a pesquisa com “característica dos estudos que utilizam
documentos como fonte de dados, informações e evidências” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 55).
Nesse sentido Silva (2010) complementa que a pesquisa documental utiliza-se de material que não
recebeu tratamento analítico ou que pode ser reelaborado e tem suas fontes diversificadas.
Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como quantitativa, pois conforme Richardson
(1999, p.70) “[...] afirma que a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de quantificação
tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas
estatísticas [...]”. Raupp e Beuren (2006, p. 92) classificam que “a abordagem quantitativa caracterizase pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”. Já para
Marconi e Lakatos(2008, p. 269), “no método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras
amplas e de informações numéricas [...]”.
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3.1

População e amostra
A população do estudo é formada pelas 65 companhias de energia elétrica que estão listadas na
classificação setorial da BM&FBovespa no ano de 2013. Na amostra do estudo restaram 24
companhias que tem o balanço social publicado com a informação referente aos investimentos em meio
ambiente entre 2009 e 2011. No quadro 1 apresenta-se as empresas que compõem a amostra do estudo.
Quadro 1: Amostra do estudo
Aes Sul
CEEE-GT
Cemar
Coelce
Eletrobras
Light
Fonte: Dados da Pesquisa

Aes Tiete
Celesc
Cemig
Copel
Eletropaulo
Renova

Ampla Energia
Celgpar
Cesp
CPFL Energia
Energias Br
Taesa

CEEE-D
Celpa
Coelba
Elektro
Enersul
Tractebel

3.2

Método e análise de dados
Para a realização da análise dos dados inicialmente procedeu-se a coleta do total de
investimentos em meio ambiente das companhias de energia elétrica através do balanço social
publicado nos relatórios anuais ou de sustentabilidade.
Após a coleta do indicador de investimento em meio ambiente procedeu-se a coleta dos dados
econômico-financeiro das companhias de energia elétrica. Os indicadores utilizados para efetuar a
análise de dados são apresentados no quadro 2.
Quadro 2: Indicadores Econômico Financeiros da pesquisa
Indicador
Rentabilidade
Lucratividade
Liquidez
Endividamento

Base
ROE
ROA
Margem de Lucro Operacional
Liquidez Corrente
Dependência Financeira

Formula
Lucro Líquido/ Patrimônio Líquido
Lucro Líquido/ Ativo Total
Lucro Operacional/ Receita de vendas
Ativo Circulante/ Passivo Circulante
(Passivo Circulante + Passivo
Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

Fonte: Assaf Neto (2010).

Para a análise dos dados foram coletados os indicadores econômicos financeiros das
companhias de energia elétrica na base de dados da Economatica®. Com os dados econômicos
financeiros foi aplicado o método MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio
Analisys).
No método MOORA o conjunto de dados apresentados é elevado ao quadrado, depois são
divididos pela soma dos dados apresentados ao quadrado como denominadores (BRAUERS;
ZAVADSKAS, 2006). Os autores complementam que os índices utilizados são situados entre zero e
um e adicionados quando o índice tem por objetivo a maximização, ou seja, quanto maior melhor, ou
subtraídos quando tem por objetivo a minimização, ou seja, quanto mento melhor o indicador.
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Nesse sentido a pesquisa de Diel et al. (2013) objetivou verificar a situação econômica e o
ranking de desempenho financeiro dos clubes de futebol brasileiros, onde foi aplicado o MOORA para
verificar o ranking de desempenho financeiro dos clubes.
O método MOORA pode ser utilizado como técnica de otimização multi objetivos podendo ser
aplicada a vários tipos de tomada de decisão complexas, onde o método mostra uma matriz de decisão
com o desempenho de diversos indicadores emrelação a seus atributos, seja de maximização ou
minimização (GADAKH; SHINDE; KHEMNAR, 2013).
A pesquisa de Brauers (2013) aplicou-se o método MOORA em seis problemas de tomada de
decisão já aplicados no passado com outros métodos, em todos os casos o método quase corrobora com
os resultados apresentados por outros pesquisadores o que comprova a aplicabilidade, potencialidade e
flexibilidade do método de resolução de decisões complexas.
4

ANÁLISE DE DADOS

Com o objetivo de verificar a relação do ranking de investimentos ambientais com o ranking
econômico-financeiro de companhias de energia elétrica listadas na BM&FBovespa, foi levantado o
total de investimentos em meio ambiente e realizado o ranking de investimentos, conforme apresentado
na tabela 1.
Tabela 1: Total de investimentos ambientais e ranking dos anos de 2009 a 2011
Empresas
Aes Sul
Aes Tiete
Ampla Energia
Ceee-D
Ceee-Gt
Celesc
Celgpar
Celpa
Cemar
Cemig
Cesp
Coelba
Coelce
Copel
Cpfl Energia
Elektro
Eletrobras
Eletropaulo
Energias Br
Enersul
Light S/A
Renova
Taesa
Tractebel
Fonte: Dados da Pesquisa

2011
22.947
12.546
130.925
10.387
5.825
94.341
11.106
16.540
7.606
116.532
39.453
81.842
130.925
200.917
105.134
51.672
229.138
72.297
7.223
11.769
41.927
4.677
636.932
77.378

Ranking
15
17
4
20
23
8
19
16
21
6
14
9
4
3
7
12
2
11
22
18
13
24
1
10

2010
18.652
13.048
86.254
9.056
4.320
101.406
29.424
15.436
44.320
86.686
52.281
121.673
86.254
134.732
181.736
46.505
84.203
76.607
8.707
9.646
28.678
1.115
7.801
39.957

Ranking
16
18
6
20
23
4
14
17
12
5
10
3
6
2
1
11
8
9
21
19
15
24
22
13

2009
613
21.674
21.884
8.458
3.318
74.172
40.328
13.729
13.640
90.322
41.978
66.149
18.578
163.972
159.382
48.849
70.208
68.413
5.433
9.300
19.966
1.400
933
67.151

Ranking
24
13
12
19
21
4
11
16
17
3
10
8
15
1
2
9
5
6
20
18
14
22
23
7
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A partir dos dados apresentados na tabela 1, verifica-se uma constante mudança de posições,
como apresentado na primeira posição, onde no ano de 2011, a Taesa ocupou o primeiro lugar, em
2010 a CPFL energia e em 2009 a Copel energia. Outro fator é a grande mudança nas proporções de
investimentos em meio ambiente da Taesa, saindo de 23 terceiro lugar no ano de 2009 para primeiro
lugar em 2011.
Empresas como Celpa, Copel, Light S/A, Renova, CEEE-D, CEEE-GT, Enersul e Elektro são
empresas que se caracterizaram por poucas mudanças quanto ao valor investido em meio ambiente, e
consequentemente, não tiveram grandes mudanças de posições durante os três anos da análise.
No ano de 2009 os rankings do MOORA apresentaram o seguinte comportamento conforme a
tabela 2:
Tabela 2: Ranking de indicadores e MOORA do ano de 2009
Margem
Liquidez
Dependência
Empresas
ROE
ROA
Operacional
Corrente
Financeira
MOORA
Ranking
0,25
0,58
0,25
0,06
0,04
0,58
13
Aes Sul
0,00
0,18
0,18
0,05
0,05
0,18
3
Aes Tiete
0,27
0,61
0,24
0,05
0,04
0,61
17
Ampla Energia
0,11
0,00
0,13
0,06
0,02
0,13
1
Ceee-D
0,14
0,02
0,00
0,07
0,01
0,14
2
Ceee-Gt
0,29
0,64
0,25
0,04
0,02
0,64
21
Celesc
0,35
0,70
0,26
0,07
0,06
0,70
24
Celgpar
0,28
0,64
0,24
0,05
0,04
0,64
20
Celpa
0,25
0,57
0,22
0,03
0,04
0,57
10
Cemar
0,26
0,59
0,23
0,05
0,03
0,59
15
Cemig
0,28
0,62
0,22
0,06
0,01
0,62
18
Cesp
0,21
0,44
0,23
0,06
0,03
0,44
4
Coelba
0,24
0,52
0,23
0,05
0,03
0,52
7
Coelce
0,28
0,58
0,23
0,02
0,00
0,58
12
Copel
0,25
0,57
0,23
0,05
0,04
0,57
11
Cpfl Energia
0,22
0,47
0,23
0,05
0,03
0,47
5
Elektro
0,30
0,68
0,24
0,03
0,01
0,68
22
Eletrobras
0,24
0,55
0,24
0,05
0,04
0,55
8
Eletropaulo
0,27
0,61
0,23
0,05
0,02
0,61
16
Energias Br
0,28
0,62
0,24
0,04
0,03
0,62
19
Enersul
0,26
0,59
0,24
0,04
0,04
0,59
14
Light S/A
0,30
0,69
0,21
0,00
0,02
0,69
23
Renova
0,27
0,57
0,19
0,07
0,01
0,57
9
Taesa
0,24
0,51
0,20
0,04
0,03
0,51
6
Tractebel
Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme apresentado na tabela 2, a empresa CEEE-D atingiu o primeiro ligar no ranking do
MOORA, por ter chegado mais próximo dos melhores indicadores em todos os itens analisados, sendo
que o indicador mais distante dos melhores da amostra do estudo da empresa CEEE-D é o indicador de
Margem operacional. Nesse sentido, a pior empresa da amostra analisada em 2009 foi a Celgpar, onde
o indicador que mais se distanciou dos melhores indicadores analisados foi o ROA, que contribuiu para
a empresa ficar no último lugar do ranking da amostra analisada em 2009.
XV ENGEMA 2013
9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Na tabela 3 apresenta-se a tabela com a correlação de Tau_b de Kendall no ano de 2009, sendo
verificada a correlação do ranking de investimentos ambientais com o ranking de desempenho
econômico financeiro calculado através do método MOORA.
Tabela 3: Correlação de Tau_b de Kendall do ano de 2009
Ambiental
Tau_b de Kendall

MOORA

Correlações de coeficiente
Sig. (2 extremidades)
N

-0,065
0,655
24

Fonte: Dados da Pesquisa

No ano de 2009 os indicadores apresentaram as seguintes características, a correlação dos
rankings de investimento ambiental com os indicadores econômico financeiros não apresenta relação
significativa, e apresenta um coeficiente de correlação muito próximo de zero, ou seja, mostrando que
não existe relação entre os investimentos ambientais no ano de 2009 com o desempenho econômico das
empresas através do ranking do MOORA. No ano de 2010 as empresas apresentaram os resultados
conforme exposto na tabela 4.
Tabela 4: Ranking de indicadores e MOORA do ano de 2010
Margem
Liquidez
Dependência
Empresas
ROE
ROA
Operacional
Corrente
Financeira
MOORA
Ranking
0,3533
0,4825
0,3444
0,0705
0,0383
0,4825
9
Aes Sul
0,2953
0,0045
0,0892
0,0634
0,0225
0,2953
2
Aes Tiete
0,4057
0,6465
0,3200
0,0703
0,0342
0,6465
15
Ampla Energia
0,5260
1,1732
0,4338
0,0726
0,0265
1,1732
23
Ceee-D
0,4402
0,7176
0,3461
0,0680
0,0103
0,7176
18
Ceee-Gt
0,4036
0,6230
0,3557
0,0673
0,0318
0,6230
14
Celesc
0,0000
1,4205
0,4132
0,0740
0,0865
1,4205
24
Celgpar
0,5224
1,0264
0,3432
0,0677
0,0518
1,0264
22
Celpa
0,3259
0,3941
0,2545
0,0611
0,0391
0,3941
6
Cemar
0,3775
0,5582
0,2580
0,0651
0,0370
0,5582
11
Cemig
0,4654
0,8785
0,2804
0,0717
0,0129
0,8785
20
Cesp
0,2834
0,0000
0,2695
0,0661
0,0256
0,2834
1
Coelba
0,3068
0,1159
0,2810
0,0705
0,0258
0,3068
4
Coelce
0,4276
0,6197
0,3186
0,0617
0,0041
0,6197
13
Copel
0,3587
0,5099
0,2832
0,0686
0,0376
0,5099
10
Cpfl Energia
0,3155
0,1903
0,2900
0,0685
0,0279
0,3155
5
Elektro
0,4546
0,8252
0,3193
0,0603
0,0214
0,8252
19
Eletrobras
0,3008
0,2964
0,2970
0,0647
0,0386
0,3008
3
Eletropaulo
0,4097
0,6703
0,2818
0,0663
0,0187
0,6703
17
Energias Br
0,4181
0,6548
0,3172
0,0652
0,0257
0,6548
16
Enersul
0,3887
0,5959
0,2999
0,0667
0,0364
0,5959
12
Light S/A
0,4671
0,8860
0,2621
0,0000
0,0000
0,8860
21
Renova
0,3896
0,4227
0,0000
0,0446
0,0137
0,4227
8
Taesa
0,3578
0,4195
0,1490
0,0690
0,0310
0,4195
7
Tractebel
Fonte: Dados da Pesquisa
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Conforme os dados da tabela 4, a empresa Coelba apresentou o melhor desempenho econômico
financeiro no ano de 2010, sendo que o pior indicador que a empresa apresentou para a elaboração do
ranking pelo MOORA foi o indicador de rentabilidade de ativos, seguida de AES Tiete em segundo
lugar e a empresa Eletropaulo em terceiro lugar. A companhia Celgpar recebeu a pior pontuação quanto
ao indicador de rentabilidade de ativos, o que a colocou no último lugar no ranking do MOORA.
A partir dos dados do ranking do MOORA na tabela 4, realizou-se a correlação de tau de
Kendall com os dados do ranking de investimentos em meio ambiente apresentados na tabela 1. A
tabela 5 apresenta os dados da correlação de tau de Kendall do ano de 2010.
Tabela 5: Correlação deTau_b de Kendall do ano de 2010
Ambiental
Tau_b de Kendall

MOORA

Correlações de coeficiente
Sig. (2 extremidades)
N

0,272
0,063
24

Fonte: Dados da Pesquisa

No ano de 2010 a correlação de Tau_b de Kendall apresentou relação significativa a nível de
10%, com um coeficiente de correlação de 27,2%, o que apresenta que a partir do ano de 2010, as
empresas começam a ter um maior resultado relacionado aos investimentos ambientais. Outro fator que
pode auxiliar na explicação dos resultados relacionados entre investimentos ambientais e o desempenho
econômico financeiro estão relacionados ao reconhecimento de mercado quanto às praticas ambientais.
Na tabela 6, apresentam-se os dados referentes ao desempenho econômico financeiro
relacionado ao método MOORA do ano de 2011.
Tabela 6: Ranking de indicadores e MOORA do ano de 2011

Empresas
Aes Sul
Aes Tiete
Ampla Energia
Ceee-D
Ceee-Gt
Celesc
Celgpar
Celpa
Cemar
Cemig
Cesp
Coelba
Coelce
Copel
Cpfl Energia
Elektro
Eletrobras
Eletropaulo
Energias Br
Enersul

ROE
0,1039
0,0387
0,1867
0,3299
0,2295
0,1767
0,0000
0,6299
0,1243
0,1491
0,2441
0,0902
0,0933
0,2016
0,1438
0,0740
0,2256
0,0583
0,1974
0,1555

Margem
Liquidez
Dependência
ROA Operacional
Corrente
Financeira
MOORA
Ranking
0,5338
0,2853
0,0407
0,0314
0,5338
7
0,0000
0,0822
0,0283
0,0155
0,0822
1
0,7622
0,2892
0,0419
0,0275
0,7622
15
1,2315
0,3812
0,0281
0,0305
1,2315
22
0,8660
0,2892
0,0046
0,0054
0,8660
18
0,6894
0,3175
0,0319
0,0222
0,6894
13
1,6220
0,3813
0,0543
0,0871
1,6220
24
1,4073
0,3479
0,0484
0,0507
1,4073
23
0,5789
0,2862
0,0229
0,0301
0,5789
8
0,6689
0,2475
0,0428
0,0311
0,6689
11
0,9496
0,2347
0,0452
0,0075
0,9496
20
0,3934
0,2750
0,0329
0,0252
0,3934
5
0,3061
0,2646
0,0323
0,0189
0,3061
4
0,6886
0,2893
0,0135
0,0000
0,6886
12
0,7111
0,2636
0,0297
0,0314
0,7111
14
0,2893
0,2722
0,0235
0,0227
0,2893
3
0,8687
0,3034
0,0241
0,0155
0,8687
19
0,2798
0,2638
0,0302
0,0254
0,2798
2
0,8063
0,2712
0,0346
0,0149
0,8063
16
0,5925
0,2732
0,0277
0,0209
0,5925
9
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0,2023
Light S/A
0,2579
Renova
0,1422
Taesa
0,1199
Tractebel
Fonte: Dados da Pesquisa

0,8428
1,0138
0,6131
0,4185

0,3090
0,5195
0,0000
0,1360

0,0249
0,0000
0,0363
0,0339

0,0332
0,0205
0,0279
0,0187

0,8428
1,0138
0,6131
0,4185

17
21
10
6

No ano de 2011, a companhia AES Tiete apresentou o melhor resultado econômico financeiro
pelo método MOORA, sendo que o indicador mais distante do ideal da AES Tiete é o indicador de
margem operacional, seguido de Eletropaulo em segundo e Elektro em terceiro. No ano de 2011, a
Celgpar continuou apresentando a última colocação pelo ranking do MOORA, tendo como principal
fator o indicador de rentabilidade de ativos. Pode explicar essa baixa rentabilidade de ativos pela
empresa apresentar um volume muito grande de ativos na empresa.
A partir dos dados do ranking do MOORA na tabela 6, realizou-se a correlação de tau de
Kendall com os dados do ranking de investimentos em meio ambiente apresentados na tabela 1. A
tabela 7 mostra os dados da correlação de tau de Kendall do ano de 2011.
Tabela 7: Correlação deTau_b de Kendall do ano de 2011
Ambiental
Tau_b de Kendall

MOORA

Correlações de coeficiente
Sig. (2 extremidades)
N

0,185
0,206
24

Fonte: Dados da Pesquisa

A partir dos dados da correlação de Tau_b de Kendall de 2011, verifica-se que não houve
relação significativa estatisticamente no ano de 2011 entre o ranking econômico financeiro e o ranking
de investimentos ambiental. Essa correlação não significativa apresenta-se pelo fato da amostra ser
considerada muito pequena, o que pode prejudicar os resultados apresentados.
5

CONCLUSÃO

Com o intuito de responder a questão de pesquisa sobre qual a relação do ranking de
investimentos ambientais com o ranking econômico-financeiro de companhias do setor de energia
elétrica listadas na BM&FBovespa realizou-se a coleta das informações de investimentos ambientais e
utilizou-se o método MOORA para realizar o ranking dos indicadores econômico financeiros das
empresas entre os anos de 2009 a 2011.
Nos anos de 2009 e 2011, não se encontrou relação significativa estatística, ou seja, não existe
relação entre os rankings de investimentos e de desempenho econômico. Um dos fatores que podem
explicar a não existência de relação entre os rankings deve-se ao fato de as companhias terem de
realizar investimentos relacionados a conservação de florestas, que não está relacionado com a
disponibilidade de recursos das empresas.
Outro fator que pode explicar a não significância estatística é o fato de a amostra da pesquisa
ser reduzida para realizar a análise dos dados, tendo somente 24 observações em cada ano, com isso
ressalta-se a importância da publicação do balanço social, para possibilitar a verificação dos
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investimentos ambientais, bem como relações com a rotatividade de empregados e outras variáveis
explicadas no balanço social.
O ano de 2010 apresentou significância estatística em nível de 10%, porém, quando analisado a
um nível de 5%, também não apresentou significância estatística a relação apresentada. A correlação
significativa a 10% apresenta indícios de que existe sim relação positiva entre os investimentos
ambientais das companhias de energia elétrica e seu desempenho econômico financeiro.
A presente pesquisa abre precedentes para novas pesquisas que busquem relacionar o resultado
das companhias listadas na BM&FBovespa com o respectivo investimento ambiental. Sugere-se como
pesquisas futuras relacionar o tema de investimentos ambientais com outras variáveis das empresas,
como o reconhecimento do mercado, aplicações de marketing, dentre outras áreas de pesquisa possíveis
de relacionar com o investimento ambiental das companhias.
6
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Resumo: A sustentabilidade e o consumo consciente, são temas recorrentes na área de marketing, que vem crescendo em
importância desde os anos 70, apontando para uma mudança paradigmática em busca de um desenvolvimento mais
sustentável. Essa mudança, no entanto, representa uma reestruturação complexa nas relações de mercado, envolvendo a
participação de todos atores envolvidos. Dentre estes, os consumidores tem um papel central na revolução do consumo pró
sustentabilidade, sendo através da preferência por produtos mais sustentáveis, ecológicos ou através da redução do
consumo, do não consumo ou até no engajamento à boicotes e protestos públicos. Ainda que a preferência em prol de
produtos saudáveis represente a maior parte da literatura do tema, desde a década de 90 pesquisas têm buscado investigar a
atuação dos consumidores a partir de dois movimentos: o anticonsumo e resistência ao consumo. Assim, este ensaio teórico
busca, através de uma revisão bibliográfica acerca dos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo, identificar os
principais conceitos e relações que permeiam entre estes e a sustentabilidade. Considerando o papel dos demais atores
sociais no desenvolvimento sustentável como as empresas e o governo, têm respondido e influenciado esses fenômenos.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Anticonsumo, Resistência ao consumo, Marketing social, Comportamento do
consumidor.

Abstract: Sustainability and conscious consumption, are recurring themes in the marketing area, and has been growing in
importance since the 70s, pointing to a paradigm shift to a sustainable development. This change, however, poses a complex
restructure in market relations, involving the participation of all actors involved. Among these, consumers have a central
role in consumer revolution pro sustainability, and by preference for more sustainable products, ecological or by reducing
consumption, not consumption or even to engage in public protests and boycotts. Although the preference towards healthy
products represents the largest part of the literature of the subject, since the decade of 1990 researches has been
investigating the actions of consumers in two movements: anticonsumption and resistance to consumption. Thus, this
theoretical essay seeks, through a literature review of the movements anticonsumption and resistance to consumption,
identify the key concepts and relationships that permeate between these and sustainability. Considering the role of other
actors in social development as business and government, how these has been responding and influencing these phenomena.
Key-words: Sustainability, Anticonsumption, resistance to consumption, Social Marketing, Consumer Behavior.
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Introdução
Ao longo dos anos, o marketing vem sendo influenciado por diferentes abordagens e
estratégias de gestão. Dentre estas, a utilização de uma abordagem sustentável vem ganhando
importância nas últimas décadas (KUMAR et al., 2012). Conceituado como “o desenvolvimento que
atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem
às suas necessidades” (WCED, 1987, p.24) o desenvolvimento sustentável tem sido discutido e
fundamentado na literatura a partir de três importantes dimensões interdependentes: o meio ambiente, a
sociedade e a economia. A consideração simultânea destas três dimensões na gestão e ao se estabelecer
uma comunicação com os consumidores serve como base para o desenvolvimento de uma estratégia de
marketing diferenciada, orientada para a adequação da produção às capacidades de recursos naturais e
às necessidades sociais, aumentando a vantagem competitiva frente aos competidores do mercado
(BARNEY 1991; HUNT; MORGAN 1995).
Dentro de uma perspectiva de marketing, a sustentabilidade busca associar as práticas
gerenciais a outros dois elementos: as questões sociais e a preocupação ecológica. Esta última,
particularmente, vem ganhando relevância devido às mudanças ambientais ocorridas ao longo do
século XX e início do século XXI. Associado a isso está o reconhecimento das empresas, do governo e
principalmente dos consumidores, de que os recursos são finitos e de que as práticas exercidas pelos
atores sociais impactam na existência destes. Esta sinergia de fatores tem modificado as ações das
empresas, as quais necessitam remodelar suas práticas tornando-as mais sustentáveis (ACHROL;
KOTLER, 2012; KOTLER, 2011).
A consolidação de uma mudança paradigmática pró-sustentabilidade, no entanto, é uma tarefa
complexa e multidimensional. Ainda que inexista um consenso claro sobre a extensão dessa mudança,
é reconhecido que a sustentabilidade muitas vezes representa uma ruptura radical com o modelo
capitalista tradicional (LEE, 2006), outras vezes pode ser inserida dentro deste modelo por meio da
adoção de diferentes práticas de consumo (HUTTER; HOFFMANN, 2013). Novos valores, práticas,
comportamentos, bem como relações de mercado, definem essa nova perspectiva, em que o usufruto
dos recursos do planeta pelas futuras gerações torna-se uma responsabilidade da geração atual. Desta
forma, a reestruturação nos padrões de consumo e práticas atuais apresenta implicações e
responsabilidades para os diferente setores da sociedade, como as empresas, o governo, bem como os
consumidores (DOMINGUES; FERREIRA, 2007).
O papel do consumidor como ator central de influência no mercado não é algo recente. O
século XX foi marcado por diversas manifestações dos consumidores na busca de seus direitos. Assim
sendo, também na perspectiva sustentável, os consumidores tem se mostrado como peça chave na
revolução do consumo (BANBURY; STINEROCK; SUBRAHMANYAN, 2012). As pesquisas de
marketing que se voltam a esta discussão, no entanto, têm tradicionalmente tentado identificar os
indivíduos que apresentam maior tendência a escolher produtos “verdes”, que defendem mudanças
adotadas nas práticas de consumo em prol da sustentabilidade (WEBSTER, 1975). Algumas destas
pesquisas também procuram identificar as características demográficas, sociais, religiosas, entre outras
que definam estes indivíduos (KASSARJIAN, 1971; ANDERSON; CUNNINGHAM, 1972;
WEBSTER, 1975).
A partir de trabalhos desenvolvidos desde a década de 70, inicia-se a identificação de grupos
de consumidores, que atuam de forma responsável motivados por diferentes razões. Surge o conceito
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de consumidor responsável que, na defesa questões políticas, religiosas, espirituais, ambientais, sociais,
bem como pessoais, passa a adotar atitudes e/ou comportamentos diferenciados frente ao mercado
(ANDERSON; HENION; COX, 1974; BELCH; BELCH, 1987). Os estudos desenvolvidos nesta
década voltam-se principalmente à investigação da preferência dos consumidores em relação a opções
de produtos ou serviços ecologicamente mais corretos, bem como as suas atitudes em relação a
empresas que adotam práticas sustentáveis. Nas últimas duas décadas, no entanto, surge uma nova
linha de pesquisa voltada ao estudo mais amplo do comportamento do consumidor, por meio da
conceituação de dois fenômenos: o movimento de anticonsumo e o movimento de resistência ao
consumo. A importância dada a investigação do comportamento do consumidor nestes contextos é
refletida em um grande número de edições especiais em importantes revistas da área de marketing
voltadas aos temas resistência ao consumo e anticonsumo, as quais tem buscado resumir e
contextualizar estes temas junto a outros construtos importantes, como a sustentabilidade. Mais
recentemente as revistas Journal of Social Marketing e Journal of Macromarketing publicaram, no ano
de 2013 e 2012 respectivamente, suas edições especial acerca do tema.
Ainda que a preocupação ambiental se mostre como um tema frequente em trabalhos
relacionados aos comportamentos de anticonsumo e resistência ao consumo (CRAIG-LEES; HILL,
2002; SHAW; NEWHOLM; DICKINSON, 2006; IYER; MUNCY, 2009), a relação entre estes dois
construtos ainda constitui um problema de pesquisa em aberto. Black e Cherrier (2010), ao estudarem a
relação do anticonsumo e resistência ao consumo como estilos de vida mais sustentáveis, apontam que
os indivíduos engajam-se em movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo motivados não
apenas por objetivos altruístas, como a preservação do ambiente para futuras gerações, mas também
por estes movimentos representarem uma maneira de auto-conceituação, de geração de emoções
positivas, bem como de identificação do indivíduo na sociedade. Dessa forma, compreender a relação
entre a sustentabilidade e os movimentos em questão se mostra complexo, envolvendo conceitos e
questões mais profundas a serem consideradas.
A partir da consideração de que a maioria dos trabalhos que investigam os temas de resistência
ao consumo e anticonsumo, bem como os que os relacionam com a sustentabilidade, buscam explorálos por meio da utilização de técnicas qualitativas ou etnográficas, este ensaio teórico busca, por meio
de uma revisão bibliográfica acerca dos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo,
identificar, compreender e se aprofundar acerca dos principais conceitos e relações que permeiam entre
estes e a sustentabilidade. Além disso, considerando a importância da atuação complementar e interrelacionada de todos os atores da sociedade, este trabalho observa e argumenta também em relação à
maneira com que as empresas e o governo tem respondido e influenciado esses fenômenos do
comportamento de consumo.
Marketing e sustentabilidade
O reconhecimento de que o marketing deve focar-se também em aspectos ambientais tem por
base a argumentação de que a aplicação deste na empresa representa mais do que a busca pela
satisfação seus clientes e consumidores e pela geração de lucro (LAZER, 1969). É importante registrar
que a preocupação social dentro da área está presente em discussões desde a década de sessenta,
quando a expansão do conceito de marketing foi seminalmente abordada por Kotler e Levy (1969) e
discutida nos anos seguintes (KOTLER; LEVY, 1969; LUCK, 1969; KOTLER, 1972).
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A ampliação do conceito de marketing, juntamente com os movimentos ambientalistas da
década de 70, marcam uma fase inicial de estudos destinados a questões ambientais. O marketing
ecológico, conceituado por Fisk (1973) como o “marketing focado no reconhecimento de uma crise
ecológica e na habilidade do marketing de evitar a mesma”, surge associado ao conceito de
“consumidor ecologicamente preocupado”, já evidenciando o papel do consumidor na adoção ou na
evolução da sustentabilidade como estratégia de marketing. Os trabalhos desenvolvidos nesta década,
limitados a algumas indústrias como a petroleira e a química, demonstravam a importância em se
investigar o comportamento do consumidor, visto que a maioria das pesquisas estava direcionada à
compreensão de como este atua frente a uma perspectiva mais responsável, bem como o quanto este
valoriza a utilização de práticas mais sustentáveis pela empresa (KASSARJIAN, 1971; FISK, 1973;
WEBSTER, 1975).
O final da década de 80 é marcado pela definição do conceito de desenvolvimento sustentável,
publicado no Brundtland Report da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(WCED, 1987). Em função de seu caráter amplo e vago, esta definição resultou em uma gama variada
de conceitos e interpretações sobre a temática, inclusive conceituações relacionando a área de
marketing com a sustentabilidade. Dentre estas, estão os termos marketing verde e marketing
ambiental, conceitos que surgem como uma resposta das empresas ao crescimento de uma demanda por
produtos mais ecológicos e menos danosos ao ambiente. Segundo Smith (1998), o marketing verde, o
qual fundamenta-se no estímulo a produtos ecologicamente mais corretos, tem como objetivo associar a
preocupação ambiental com o elevado padrão de consumo tipicamente ocidental.
Apesar de uma série de estudos voltarem-se ao conhecimento dos consumidores, as práticas
adotadas por estes até a década de 90 ainda eram pouco exploradas (PEATTIE; PEATTIE, 2009). A
partir desta década, com o artigo lançado por Peñaloza e Price (1993), surge uma nova temática voltada
a compreensão mais ampla e profunda das ações e dos discursos adotados por consumidores mais
responsáveis. E é neste contexto que os movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo estão
inseridos, surgindo como importante linha de estudo, que aponta os consumidores como protagonistas
na consolidação da sustentabilidade, buscando solucionar problemas ambientais e sociais. A partir de
então o estudo destes movimentos têm se destacado nas últimas décadas, na tentativa de inserir a
questão da redução do consumo como um aspecto a ser considerado dentro do debate de marketing.
Anticonsumo e resistência ao consumo
Ao longo dos últimos anos, os acadêmicos da área de marketing têm reconhecido que para o
melhor aprofundamento no conhecimento do significado do consumo, se faz necessário também avaliar
sua antítese (LEE; FERNANDEZ; HYMAN, 2009; CHATZIDAKIS; LEE, 2012). Conforme proposto
por Lee, Fernandez e Hyman (2009), a compreensão mais profunda do consumo só pode ser obtida
através da incorporação do conhecimento de comportamentos que vem questionar o funcionamento do
mercado como algo hegemônico ou a maneira como são estabelecidas suas relações, como os
comportamentos de resistência ao consumo e anticonsumo.
Os movimentos contra-culturais e a tentativa de redistribuição de poder entre o consumidor e o
fornecedor apresentam-se marcados em acontecimentos já nos séculos passados como o boicote a
proprietários de terra ausentes no século 18 (BREWER; GARDNER, 1996). Na mesma abordagem, o
anticonsumo também se mostra presente em movimentos passados, como o surgimento da liga de
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anticonsumo de Boston, formada em retaliação às taxas elevadas praticadas pelo porto de Boston
(CRAIG-LEES, 2006). Anteriormente as relações comerciais, a resistência é, segundo Foucault (1988),
inerente às relações de poder. O termo resistência ao consumo foi proposto por Pôster (1992), como “a
forma que os indivíduos ou grupos praticam a estratégia de apropriação em resposta a estruturas de
dominação”.
Ainda que o termo resistência não seja originário das relações de consumo, ela inerentemente
está presente nas relações existentes no mercado. Esta pode ser direcionada a empresas específicas
(KOZINETS; HANDELMAN, 1998), ao marketing em geral (DOBSCHA, 1998) ou mesmo aos
consumidores quando estes são vistos como integrantes de uma cultura dominante de consumo
(BLACK; CHERRIER, 2010). O termo anticonsumo, por sua vez, é conceituado por Zavestoski (2002,
p.121) como as atitudes que vão desde a preferência em consumir uma marca à outra, à não compra de
determinada marca, à não compra em geral, bem como a atitudes de aversão a determinada marca ou
produto, ou mesmo à rejeição ao consumo em si. Estudiosos recentemente buscam distinguir o conceito
de anticonsumo associando-o à forma literal de “contra o consumo”, seja ele geral ou específico
(CRAIG-LEES, 2006; CHATZIDAKIS; LEE, 2012).
Apesar da trajetória, da evolução e do aprofundamento do conhecimento sobre os movimentos
de anticonsumo e resistência ao consumo serem ainda recentes (desde a década de 90), estes conceitos
e suas práticas têm sido intensamente pesquisados, contemplando um número significativo de
pesquisas acadêmicas. A partir da literatura presente do tema, este trabalho contempla a avaliação de
50 artigos, publicados em seis edições especiais voltadas aos temas resistência ao consumo e
anticonsumo nos últimos onze anos: Psychology & Marketing (2002), Journal of Business Research
(2009), Journal of Consumer Behavior (2010), European Journal of Marketing (2011), Journal of
Macromarketing (2012) e Journal of Social Marketing (2013); a partir dos quais é possível observar
uma ampla gama de tópicos como: boicote (HOFFMANN; MULLER, 2009), simplicidade voluntária
(SHAW; NEWHOLM, DICKINSON 2006; CRAIG-LEES; HILL 2002), demarketing (PEATTIE;
PEATTIE, 2009; PIACENTINI; BANISTER, 2009; SHIU; HASSAN; WALSH, 2009; SHARP; HOJ;
WHEELER, 2010), não-consumo (CHERRIER; BLACK; LEE, 2011), marketing social (PEATTIE;
PEATTIE, 2009), fatores influenciadores no consumo e o não consumo (SANCHO; MIGUEL;
ALDÁS, 2013) definição e contraste entre anticonsumo e resistência ao consumo (GAVAGNO, 2011,
CHERRIER; BLACK; LEE, 2011; PENTINA; AMOS, 2011; CHATZIDAKIS; LEE, 2012) e
sustentabilidade (BLACK; CHERRIER, 2010; ECKHARDT; BELK; DEVINNEY, 2010; BLACK,
2010; HUTTER; HOFFMANN, 2012).
As características referentes aos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo, como
a influência que estes sofrem por inúmeros fatores sociais, pessoais e psicológicos, faz com que a
temática destes movimentos se mostre muito rica e passível de exploração (SANCHO; MIGUEL;
ALDÁS, 2013; CHATZIDAKIS; LEE, 2012). Dessa forma, vistas a investigar melhor a relação entre a
sustentabilidade e o engajamento dos consumidores em movimentos anticonsumo e resistência ao
consumo, alguns tópicos devem ser destacados, como a definição e o contraste entre anticonsumo e
resistência ao consumo, o marketing social, o demarketing.
A revisão teórica acerca do tema aponta que se faz necessária uma maior definição e distinção
entre os conceitos que o pertencem. Neste sentido, a relação entre os conceitos de anticonsumo e
resistência ao consumo foi alvo de trabalhos nos últimos anos, sendo inclusive o foco central da edição
especial do European Journal of Marketing (2011). A relação entre o anticonsumo e resistência ao
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consumo pode ser observada a partir de uma série de perspectivas diferentes, segundo os autores que as
propõem (ZAVESTOSKI, 2002; HOGG et al., 2009; LEE et al., 2011; GALVAGNO, 2011). Segundo
Zavestoski (2002) o anticonsumo pode ser visto como a parte mais afônica da resistência ao consumo,
sendo integrante da última. Galvagno (2011), por sua vez, diferencia os dois conceitos denominando o
anticonsumo como uma atitude (individual), normalmente relacionada com a auto-identidade, enquanto
a resistência é um comportamento que ocorre em oposição a uma força exercida ou a uma relação de
poder, servindo como resposta às estruturas de dominação (GALVAGNO, 2011). Já Lee et al. (2011)
argumentam que o anticonsumo baseia-se nas razões contra o consumo, expressas por meio da rejeição,
redução ou reclamação, enquanto que a resistência foca-se nos consumidores se opondo a produtos,
práticas e relações no mercado, associadas à estrutura de dominação presente.
Apesar dos estudos destes dois movimentos apresentarem sobreposições em determinados
momentos, a definição e delimitação dos mesmos se faz fundamental para melhor delimitação tanto
prática como teórica. Na academia a consolidação dos conceitos atua dando maior legitimidade e
importância ao tema. Já para a prática, a compreensão mais profunda do que representa cada um dos
termos, bem como das variáveis envolvidas no comportamento dos indivíduos que se engajam em tais
fenômenos, se faz relevante para que ações, tanto por parte das empresas, como do governo e dos
próprios consumidores possam ser melhor direcionadas. Dessa forma, compreender a relação entre a
sustentabilidade e os movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo representa o entendimento
das motivações de diferentes naturezas sejam elas relacionadas ao consumo em si ou a questões de
dominação e poder presentes.
Anticonsumo e resistência ao consumo e seus impactos na sustentabilidade
Os acadêmicos de marketing têm frequentemente olhado a sustentabilidade a partir da
preferência dos consumidores por escolhas ambientalmente amigáveis. Nas mesmas, os consumidores
caracterizam sua postura responsável por meio de um processo de decisão racional, ponderando acerca
de aspectos de produção e características de produtos menos danosas ao meio ambiente. No entanto, a
consolidação de um progresso significativo em direção à sustentabilidade requer muitas vezes
abordagens que vão além do desenvolvimento de novos produtos e substituição de antigos junto aos
consumidores, visto que a continuidade no padrão de consumo estabelecido nas últimas décadas tem se
mostrado como prejudicial e irreversível ao meio ambiente (ANDERSON; CUNNINGHAM, 1972;
WEBSTER, 1975; SHAW; SHIU, 2003).
Dessa forma, o consumo sustentável pode ser aplicado a partir de uma visão mais ampla,
reavaliando os reais impactos de sua adoção. Assim, o não-consumo, a redução do consumo e a adoção
de estilos de vida mais sustentáveis também podem apresentar papéis centrais na busca pela
sustentabilidade, visto que os consumidores podem optar pelo não-consumo de um produto ou pela
substituição do mesmo, motivados por razões associadas à sustentabilidade (CHERRIER; BLACK;
LEE, 2011). A noção do não consumo ou redução do consumo como algo sustentável está
fundamentada primariamente no conceito do consumidor ecologicamente consciente, que é o
pressuposto de que toda vez que um indivíduo toma uma decisão acerca de comprar ou não
determinado produto ou serviço, existe um potencial que essa decisão contribua para um padrão mais
ou menos sustentável (YOUNG et al., 2010). O conceito de consumo consciente reconhece portanto
que toda a compra possui uma implicação ética e apresenta impactos nos recursos, nos gastos e na
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comunidade. Neste contexto o consumidor está preocupado acerca dos efeitos que sua decisão de
compra possui não somente sobre si, como também na sociedade e no meio ambiente (HARRISON;
NEWHOLM; SHAW , 2005).
O engajamento em uma atitude sustentável não pode ser considerado uma tarefa fácil. Mesmo
reconhecendo que muitas vezes os movimentos de consumerismo (anticonsumo e resistência ao
consumo) podem estar associados motivações não altruístas como economizar dinheiro, a adoção de
uma prática de consumo mais sustentável frequentemente implica em sacrifícios, que podem
representar custos indiretos elevados. Nessa abordagem se faz importante destacar a existência de um
gap entre as atitudes e o comportamento dos consumidores, o que pode explicar a dificuldade na
consolidação de um paradigma sustentável no mercado. Apesar de muitos indivíduos relatarem
intenções de compra mais sustentáveis e a preferência por produtos ecologicamente corretos, isto não
pode ser observado nas relações cotidianas de mercado nas últimas décadas (BLACK; CHERRIER,
2010). A partir do reconhecimento deste gap, surge a necessidade de maior exploração acerca do
engajamento efetivo dos consumidores nestes comportamentos, de maneira a explicar o que influencia
nesse processo entre atitude e comportamento. Para compreender adequadamente as relações descritas
anteriormente se faz necessário identificar que as práticas de anticonsumo para sustentabilidade são
construídas através da interação e, muitas vezes complementação, entre as necessidades do indivíduo e
necessidades de preservação ambiental, onde o peso atribuído a cada uma destas é um elemento pessoal
(BLACK; CHERRIER, 2010).
Os estudo anteriores que relacionam estes movimentos apontam uma relação muito próxima
entre o anticonsumo e a sustentabilidade, sendo esta uma das principais motivações do engajamento em
movimentos de consumerismo. Observa-se nestes mesmos estudos, no entanto, a presença da
resistência às dominações de poder, à hegemonia de marcas, e a pressupostos não sustentáveis, muitas
vezes inconsciente, muitas vezes consciente (BLACK, 2010; BLACK, CHERRIER, 2010;
ECKHARDT; BELK; DEVINNEY, 2010). Craig-Lees (2006), por sua vez, argumenta que entre os
proponentes dos movimentos de resistência ao consumo há um consenso de que a sustentabilidade
ambiental e a busca da equidade são pontos centrais que sustentam estes movimentos. Essa relação é
tratada como foco central da edição especial do Journal of Consumer Behavior, a qual possui como
objetivo principal discutir a sustentabilidade e movimentos de consumerismo. Nesta publicação
trabalhos como os de Black e Cherrier (2010) e de Ozanne e Ballantine (2010) buscam compreender a
existência de práticas de consumerismo em estilos de vida sustentáveis, bem como a diversidade das
motivações que guiam os interesses ambientais, como as preocupações pessoais, a cultura e o contexto.
Posteriormente Cherrier, Black e Lee (2011), argumentam que o ato de não consumir pode estar
vinculado tanto ao anticonsumo, onde os consumidores optam pelo não consumo ou pela substituição
deliberada de determinados produtos, para se sentirem mais responsáveis e apresentarem estilos de vida
mais sustentáveis. Como à resistência ao consumo, em que os consumidores apresentam aversão em
relação a determinadas marcas ou às práticas adotadas pelas empresas, ou aos demais consumidores
que apresentam atos “destrutivos” ao meio ambiente.
A partir dos escassos trabalhos desenvolvidos na literatura voltando-se especificamente à
relação sustentabilidade e anticonsumo ou resistência ao consumo, entender que os indivíduos
engajam-se em práticas de anticonsumo somente por motivos altruístas negligencia uma importante
parte da relação entre sustentabilidade e anticonsumo. Os valores pessoais e culturais, bem como os
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significados emocionais, simbólicos e culturais dos produtos são expressivos exemplos da influência de
outros fatores importantes (PEATTIE, 2007; JACKSON, 2004).
Sustentabilidade: o papel do governo e o marketing social
A ampliação do conceito de marketing, ocorrida no fim da década de 60, traz a sua prática e a
sua discussão teórica como um conceito parte de organizações não lucrativas e do governo. Deste
então, autores ao longo dos anos têm apontado a utilização do marketing pelo governo associando-o a
estruturação do mercado em prol do bem estar da sociedade (FOX; KOTLER, 1980). Neste sentido, a
compreensão mais clara do representam os movimentos de resistência ao consumo e anticonsumo para
a área de marketing engloba também entender como os outros atores no mercado reagem ou
influenciam tais movimentos. Assim surge também a importância de se entender e contextualizar outro
conceito, o de marketing social. O conceito de marketing social pode ser observado no trabalho de
Kotler e Zaltman (1971), como “a concepção, a implementação e o controle de programas
desenvolvidos para influenciar a aceitabilidade de ideias sociais, as quais incorporam considerações
acerca do planejamento de produto, do preço, da comunicação, da distribuição e das pesquisa de
marketing”. Muitas destas ações de marketing social direcionadas à questão ambiental voltam-se à
promoção de ofertas ecologicamente mais responsáveis, sendo esta última majoritária. Ainda que a
preocupação ambiental e a substituição por produtos ecológicos se mostre crescente na sociedade,
concomitantemente e incongruentemente a isso, observa-se um aumento cada vez mais acentuado no
consumo. Considerando-se essa realidade, a estratégia de marketing social voltada a promoção de
opções mais sustentáveis se mostra limitada, negligenciando outras questões também importantes que
devem e necessitam ser abordadas, como o demarketing (PEATTIE; PEATTIE, 2009).
Nesse ponto, Kotler (2011) argumenta que o marketing pode atuar a partir de duas
perspectivas no que diz respeito à construção da qualidade do meio ambiente: a) por meio do marketing
social, atuando na conscientização acerca dos malefícios de determinados produtos e meios de
produção, estimulando o consumo de ofertas mais sustentáveis; e b) por meio do demarketing, o qual
consiste em estimular e incitar uma redução de demanda, e assim atuar em prol de movimentos de
anticonsumo e resistência ao consumo. A dissociação do marketing social com o demarketing
desaparece na literatura posterior, a qual classifica o demarketing como uma forma de marketing social
(PEATTIE; PEATTIE, 2009).
O conceito de demarketing é trazido por Kotler e Levy (1971, p.75) como “os aspectos do
marketing que buscam desencorajar os consumidores de maneira generalizada ou um grupo de
consumidores de maneira temporária ou permanente”. Neste mesmo trabalho, os autores apontam
também que o demarketing pode ser classificado em três tipos: o geral, o seletivo e o ostensivo. O
demarketing geral consiste na desestimulação da demanda total, por todos os consumidores. O
demarketing seletivo, conceituado como o estímulo à redução de demanda de um grupo específico, foi
inicialmente contextualizado dentro da comercialização de produtos. No entanto, esta prática pode ser
estendida para a inclusão de situações em que fatores externos, como o governo, buscam eliminar ou
reduzir demandas indesejáveis de consumo (WALL, 2005; WALL, 2007; SHIU; HASSAN; WALSH,
2009). O demarketing ostensivo, por sua vez, mostra-se como a prática do demarketing que possui
como objetivo obter o efeito contrário, ou seja, encorajar a demanda.
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Este conceito, ainda que introduzido na década de 70, teve sua investigação pouco explorada
na literatura até a última década, quando sua aplicação foi investigada sobre diferentes contextos, como
armas de fogo (GUNDLACH; BRADFORD;WILKIE, 2010), locais (MEDWAY; WARNABY;
DHARNI, 2010), fumo (MESSERI et al., 2006), bebidas alcoólicas (BEETON; BENEFIELD, 2002),
entre outros. Ao aplicar este conceito sobre as premissas da sustentabilidade é possível observar um
predomínio de campanhas sociais que desestimulam o consumo do álcool através da punição legal com
retenção da carteira de habilitação e multa. Outros exemplos podem ser observados na área da saúde,
como o estímulo à redução no consumo de sal e campanhas para redução do fumo em locais fechados.
Poucos trabalhos podem ser observados no entanto, quanto à utilização das práticas de demarkeitng
motivadas à questão ambiental.
Na perspectiva dos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo, pesquisas mais
recentes têm buscado responder essa limitação abordando a relação entre o anticonsumo, o marketing
social e o demarketing. (PEATTIE; PEATTIE, 2009, PIACENTINI; BANISTER, 2009; SHIU;
HASSAN; WALSH, 2009). Shiu, Hassan e Walsh (2009) abordam a estratégia de demarketing do
tabaco pelo governo a partir de um ponto de vista operacional, estudando a influência dos 4P’s de
marketing na diminuição da demanda do tabaco. Os autores, por meio de um estudo empírico,
encontram suporte para demonstrar a efetividade das ações de demarketing em um contexto
relacionada à área de saúde, a qual segundo Peattie e Peattie (2009) é normalmente visada à prática do
demarketing. Diferentemente das campanhas voltadas à área da saúde, onde os indivíduos conseguem
perceber um benefício próprio em sua adoção, as campanhas aplicando a prática do demarketing na
busca de objetivos ambientais muitas vezes não apresentam benefícios tão tangíveis segundo a
perspectiva do indivíduo, o que torna suas atuações mais complexas. Assim, essas campanhas,
comparativamente às campanhas de saúde, são mais raras, sendo os casos observáveis normalmente
relacionados à redução no consumo de água, energia ou inseticidas domésticos (PEATTIE; PEATTIE,
2009).
Antil (1984) afirma que o governo possui basicamente três métodos para influenciar o
comportamento do consumidor: a legislação, o preço e o encorajamento da cooperação voluntária.
Enquanto os dois primeiros mostram-se como ações mais operacionais e imediatistas, o terceiro método
tem como base a estimulação e motivação dos consumidores e de empresas a pensarem e agirem de
outra forma. A prática de demarketing dentro da abordagem social deve estimular não mais a adoção de
determinado produto ou marca, mas sim a aceitação, adoção e manutenção de uma proposição social
particular.
O uso do demarketing visando resultados mais imediatos, baseado em medidas punitivas às
empresas ou aos consumidores, como a penalidade no cumprimento da lei, maior rigor da legislação, a
proibição da comercialização e o estabelecimento de limites, se mostram como formas mais eficazes a
curto prazo, sendo no entanto ineficazes na mudança de atitude da população, a qual acaba adotando
um comportamento não por vontade própria, mas sim pela determinação legal ou por alguma pressão
do mercado. Assim, a utilização do demarketing quando voltado a longo prazo, mostra-se como um
meio interessante de mudar as perspectivas dos indivíduos, tornando-os mais conscientes.
Conforme pôde ser visto anteriormente, os comportamentos de anticonsumo e resistência ao
consumo devem contemplar motivações do indivíduo, sejam elas pessoais, como a auto-identificação
como consumidor responsável, altruísticas, quando direcionadas à busca de uma melhor qualidade de
vida para futuras gerações, ou mesmo políticas, onde o indivíduo opõe-se a ideologias diferentes da que
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defende. Este assunto é abordado por Sharp, Hoj, Wheeler (2010), os quais investigam a eficácia da
proibição do uso de sacolas plásticas quando associada a praticas de demarketing. Os autores apontam
que apesar de ser eficiente, a proibição não apresenta efeito na mudança de atitude dos consumidores.
Já a utilização de práticas de demarketing, apesar de influenciar as atitudes dos consumidores, não
apresentou efeitos nos comportamentos. No entanto a utilização das duas práticas, quando associadas,
obteve um maior resultado na mudança de atitudes dos consumidores, sendo essa mais intensa nos
consumidores que apresentavam comportamentos anticonsumo prévios.
A partir dessa perspectiva, é possível identificar que as abordagens de demarketing em massa
desenvolvidas pelo governo podem contribuir para o anticonsumo, mesmo quando os indivíduos não
apreciam pessoalmente os benefícios de seus sacrifícios. Campanhas de demarketing junto aos
consumidores podem ser praticadas por meio de um discurso que defenda o posicionamento do
consumidor como cidadão a adotar as ações estimuladas pelas práticas de demarketing, bem como que
evidencie os benefícios associados aos indivíduos enquanto construção de um papel mais responsável.
A eficácia dessas campanhas está, portanto, associada à legitimidade dos discursos veiculados e à
aceitação e absorção destes como novas filosofias, práticas e interesses.
Sustentabilidade: o papel das empresas e o marketing empresarial
À medida em que a responsabilidade ecológica e social se torna um importante assunto para a
sociedade, os consumidores passam a valorizar as empresas que gerenciam seus processos de produção
e atividades com maior responsabilidade ecológica (FRIEDMAN, 1985; ROUX, 2007). O
reconhecimento de que os consumidores estão demandando das empresas mais do que aspectos
relacionados à qualidade do produto e a preços baixos tem influenciado a adoção de performances
empresariais congruentes aos valores vigentes na sociedade, como a preocupação ambiental. Frente a
esta situação, outro questionamento relevante dá-se em relação ao real papel e o posicionamento do
marketing empresarial frente às mudanças ocorridas no mercado voltadas ao desenvolvimento de um
paradigma sustentável. Enquanto pesquisas apontam o papel do marketing sustentável atuando na
mudança da filosofia empresarial na busca de minimizar os efeitos negativos da produção sobre o meio
ambiente, outros estudos indicam e atribuem sua utilização como uma estratégia puramente
mercadológica (ROUX, 2007).
A partir do momento em que as empresas passaram a reconhecer que os consumidores
valorizam e se preocupam com o impacto que as empresas e o sistema capitalista possui no ambiente e
no desenvolvimento de futuras gerações, diversas pesquisas têm apontado o marketing sustentável
como uma forma de se obter vantagem competitiva frente ao mercado. Neste sentido, pesquisas ao
longo das últimas décadas têm investigado o quanto os consumidores estão dispostos a pagar a mais
por produtos ecologicamente corretos, encontrando diversas evidências que justificam a utilização
destes produtos (ROUX, 2007). Outras pesquisas vêm argumentar acerca das consequências para a
empresa na adoção de estratégias mais sustentáveis, como a melhora na imagem da empresas e das
marcas que adotam uma postura ambientalmente mais correta frente ao consumidor.
De maneira geral, os gestores tendem a considerar o consumidor responsável como aquele que
busca a oferta de produtos e serviços economicamente mais amigáveis. No entanto essa perspectiva
mostra-se limitada, visto que não há uma preocupação por parte da gestão empresarial acerca de outros
aspectos do consumo sustentável como a valorização de uma produção ambientalmente responsável e
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uma maior eficiência na utilização de recursos (MICHAELIS, 2002), bem como a visão do
anticonsumo. A academia também tem mostrado um viés no desenvolvimento de estudos de
sustentabilidade a partir da abordagem gerencial, desvisto que um grande percentual dos estudos que
destinam-se à sustentabilidade na área de marketing estão voltados à identificação de como as empresas
estão adotando práticas mais sustentáveis no sentido de mudança no processo de produção ou na oferta
de opções de produtos mais ecológicos, bem como sobre a competência na utilização de
pronunciamentos ecologicamente sustentáveis (PEATTIE; PEATTIE, 2009).
Os discursos veiculados pró-sustentabilidade têm defendido também a necessidade de se
reduzir o consumo e a produção, conservando assim os recursos naturais, por outro lado essa situação
muitas vezes é inviável para as empresas, visto que impacta sobre a sobrevivência financeira destas.
Neste sentido, se faz necessário o estabelecimento de um equilíbrio entre essas duas perspectivas, de
forma que os lucros continuem a acontecer mesmo que ocorra uma redução no impacto do consumo e
da produção no meio ambiente e na sociedade. É partindo-se deste pressuposto que pode ser explicado
o fato da maioria dos trabalhos na área estarem voltados não à abordagem da redução da produção, mas
sim em como o consumidor aceita no mercado produtos substitutos, favorecendo portanto as duas
questões citadas acima.
As respostas das empresas no que diz respeito à redução do consumo, ou seja, quando os
consumidores já estão engajados em movimentos de resistência ao consumo e anticonsumo, pouco
podem ser observadas na literatura. O consumidor, nesta perspectiva, passa também a ser considerado
como parte de uma relação diádica recíproca no mercado, em que exerce um papel mais ativo
expressivo. Os consumidores muitas vezes passam a ser vistos como agentes contrários à empresa e
não mais no papel de consumidores que devem ser escutados. Dentre os esforços observados a
investigar como as empresas têm reagido aos fenômenos de consumerismo, estão o trabalho de
Thompson (2004) e o trabalho de Yuksel e Mryteza (2009), os quais abordam as respostas estratégicas
empresariais em situações de boicotes.
Apesar da tentativa de utilização do conceitos de anticonsumo e resistência ao consumo como
forma de se aprofundar nos estudos acerca do consumidor mais responsável, a contradição existente
entre a busca da redução do consumo e da produção por parte dos consumidores e a busca de maior
lucro da empresa mostra-se ainda como um grande desafio da sociedade moderna. A partir da literatura
abordada neste trabalho acerca dos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo pode-se
identificar algumas possíveis reações que podem ser adotadas pelas empresas. Parte-se portanto do
pressuposto de que o engajamento dos consumidores a esses movimentos fundamenta-se também em
aspectos de auto-conceituação, expressão e posicionamento na sociedade. Dessa forma, as empresas
além da reestruturação de suas práticas de produção visando um desenvolvimento mais sustentável,
estas devem também buscar uma maneira de atuarem de forma a quebrar padrões de produção préestabelecidos e através de práticas discursivas se posicionarem frente ao consumidor que busca ser
diferente, mudando assim sua imagem e posicionamento junto aos consumidores.
Considerações Finais
A partir da perspectiva de mudança que vem se configurando nas últimas décadas em prol de
um paradigma da sustentabilidade este trabalho foi desenvolvido a partir dos pressupostos de que: (a) a
mudança em prol da sustentabilidade deve ser vista como um esforço multidimensional, e (b) os
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consumidores têm se apresentado como determinantes na evolução e mudança do mercado. Sendo
assim, esta pesquisa busca retratar uma das perspectivas da área de marketing que vem estudar o papel
do consumidor mais responsável por meio dos movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo,
bem como a atuação dos outros atores sociais frente a esses movimentos.
A partir desta revisão teórica é possível observar que a literatura tem, principalmente na última
década, buscado minimizar o viés existente nos estudos de marketing voltados à sustentabilidade.
Apesar de se tratar de um campo de pesquisa ainda recente, o reconhecimento de comportamentos de
não-consumo, da redução do consumo e do reuso como parte do anticonsumo, bem como a resistência
ao consumo, vem ampliar a visão da maioria dos trabalhos existentes, os quais focam sobre o
comportamento e atitudes do consumidor a partir de suas preferências a produtos e marcas
ecologicamente mais amigáveis, negligenciando outros pontos fundamentais para a compreensão do
papel do consumidor socialmente consciente.
Ao se aprofundar na relação entre a sustentabilidade e os movimentos anticonsumo, é possível
observar dentre os trabalhos abordados o predomínio de aspectos individuais sobre aspectos altruístas.
O anticonsumo passa então a fazer parte um estilo de vida que amplia a visão dos benefícios funcionais
obtidos através do consumo, para incorporar também as motivações pessoais de auto-identificação,
experiências pessoais e liberdade individual. Da mesma forma é possível observar que o anticonsumo,
assim como o consumo, possui um significado simbólico, apresentando benefícios emocionais para os
consumidores, os quais passam a adotar atitudes de anticonsumo mesmo em seus padrões de consumo
atual, por meio do reuso e da redução de consumo.
Os movimentos de anticonsumo e resistência ao consumo apresentam-se, portanto, como uma
complementação do estudo do consumo, permitindo aos gestores e profissionais de marketing uma
mudança de perspectiva e de foco, aumentando o conhecimento de acadêmicos e práticos, em relação
ao comportamento dos consumidores. Assim, este trabalho buscou contribuir para uma maior
compreensão do mercado, considerando que a sua compreensão plena, bem como o entendimento dos
fenômenos mercadológicos engloba não somente entender como funcionam as empresas de sucesso,
mas também como funcionam as empresas mal sucedidas, assim como entender o que estimula o
consumo, e o que o desestimula (LEE; FERNANDES; HYMAN, 2009).
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Resumo:
Diante do atual contexto social, os preceitos sustentáveis encontram-se em foco nas principais discussões acadêmicas e
empresarias, o que leva às organizações a adotarem uma nova postura diante de tal fenômeno. Frente a esta nova realidade,
este artigo tem como objetivo discutir a atual conjuntura da Sustentabilidade Empresarial. Para tanto, propõe-se a realização
um debate teórico sobre os principais entraves ao acontecimento da mesma em sua plenitude ideológica, bem como aborda
um estudo empírico que confirma as inferências teóricas levantadas. Conclui-se que a partir de ambos, estudo empírico e
teórico, a Sustentabilidade Empresarial é, atualmente, pautada na lógica econômica, e os demais pilares da Sustentabilidade
(ambiental e social) são tratados pelas empresas somente em função de rendimentos monetários.
Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial; Economia; Realidade.

Abstract:
In today's social context, sustainable precepts are in discussions focus on key academic and corporate, which leads
organizations to adopt a new attitude to this phenomenon. Faced with this new reality, this article aims to discuss the current
situation of Corporate Sustainability. Therefore, it is proposed conducting a theoretical debate about the main event of the
same barriers to its fullest ideological and discusses an empirical study that confirms the theoretical inferences raised. We
conclude that from both theoretical and empirical study, the Corporate Sustainability is currently based in the economic
logic, and the other pillars of sustainability (environmental and social) are treated by companies only on the basis of
monetary income.
Key-words: Corporate Sustainability, Economics, Reality.
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1 INTRODUÇÃO
A partir dos anos 70 iniciou-se uma grande preocupação com aspectos relacionados à sustentabilidade
do planeta. Neste sentido, muitas áreas do conhecimento passaram a dedicar tempo e realizar pesquisas
com vistas a contribuir com aparatos teóricos e práticos para a concretização da sustentabilidade.
Dentre as áreas da ciência que movimentam-se em prol do acontecimento da sustentabilidade no
planeta está a Administração. Porém, vários estudos apontam para o fato de que muitas organizações
não se preocupam verdadeiramente com a sustentabilidade, pois apesar de reconhecerem que as
atividades humanas afetam negativamente aspectos sociais e ambientais, não pautam suas relações e
processos em práticas socioambientais, que respeitem estes aspectos e não os subestime frente a
questões econômicas.
Sendo assim, este artigo se dedica a refletir sobre os motivos pelos quais muitas organizações não se
preocupam com aspectos sustentáveis, e a partir disso, encontra um aparato teórico e empírico que
sugere explicações consistentes para aqueles que buscam melhor compreensão sobre a gestão da
sustentabilidade nas empresas. Portanto, tem-se como problema desta pesquisa: Qual a atual conjuntura
da Sustentabilidade Empresarial (SE)?
Para um melhor aprofundamento do tema, este trabalho divide-se em seis seções, a primeira delas é a
presente introdução; a segunda dispõe a metodologia do trabalho, bem como sua estrutura de
investigação; na terceira apresenta-se a investigação teórica acerca dos conceitos de Desenvolvimento
sustentável, Sustentabilidade Empresarial e a proposta do Triple Botton Line, a fim de conhecer o ponto
de vista de teóricos sobre do tema; a quarta exprime os resultados de uma revisão teórica acerca das
principais limitações ao acontecimento da Sustentabilidade Empresarial. Por fim, na quinta seção
dispõe-se os resultados de pesquisa empírica realizada com a finalidade de descrever a abordagem
acerca da Sustentabilidade Empresarial utilizada pelas empresas. A sexta seção é destinada às
considerações finais deste trabalho.

2 METODOLOGIA
Este trabalho caracteriza-se por ser qualitativo, descritivo e bibliográfico, uma vez que a partir de
levantamento bibliográfico e empírico busca conhecer, analisar e descrever contribuições sobre o tema
abordado. Busca-se ainda, entender a realidade atual da Sustentabilidade Empresarial, a fim de fixar
um panorama sobre tal, para que estudos posteriores possam se pautar a fim de estabelecer proposições
que levem as empresas à melhorarem suas condições de sustentabilidade.
A seguir, no quadro 1, apresenta-se a estrutura de investigação teórica deste trabalho:
Quadro 1 - Estrutura de investigação teórica.
O que verificar?
O que os estudiosos entendem por sustentabilidade, e
sustentabilidade empresarial?
Qual a proposta do Triple Botton Line?
O que caracteriza os pilares econômico, social e
ambiental da sustentabilidade?
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Fonte: elaborado pelas autoras.

3
DO
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

SUSTENTÁVEL

À

SUSTENTABILIDADE

Esta seção é destinada à discussão sobre como a SE é entendida dentro do contexto mundial do
desenvolvimento sustentável, o qual busca uma sustentabilidade sistêmica, a fim de conhecer no que
consistem e quais especificações devem ser atendidas para seu acontecimento. Para tanto, parte-se da
compreensão sobre o Desenvolvimento Sustentável até se chegar a sustentabilidade empresarial. Sendo
essa última o foco deste artigo, discutem-se as dimensões que devem ser atendidas para o
acontecimento da mesma a partir do conceito do Triple Botton Line.
Ressalta-se inicialmente que a preocupação com um Desenvolvimento Sustentável advém da década de
70 (RANSBURG; VÁGÁSI, 2007), a partir do acontecimento da primeira Conferência da Organização
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem. Mais de uma década depois, em 1987, o termo
“Desenvolvimento Sustentável” tornou-se conhecido em um documento denominado Relatório
Brundtland, em que é definido como o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades (WCED, 1987).
Neste período, as exigências sociais começaram a não primar somente pelo desenvolvimento
econômico, mas também pela preservação do meio ambiente, e pelo progresso social (RANSBURG;
VÁGÁSI, 2007). Perante vários autores como Lélé (1991), Jiménez Herrero (2000), Osório, Lobato e
Castillo (2005), Montibeller Filho (2007) e Munck e Borim-de-Souza (2011) tem-se como um
consenso que o Desenvolvimento Sustentável abarque a conciliação de três dimensões para o progresso
humano: a econômica, a ecológica e a social.
Neste contexto, a sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações mais objetivas que propicia o
alcance de um desenvolvimento sustentável. Admite-se, então, que o desenvolvimento sustentável é
composto por inúmeras sustentabilidades, dentre elas a SE, pois busca o equilíbrio sustentável de uma
organização enquanto um sistema; e o desenvolvimento sustentável busca a soma desses equilíbrios e
um equilíbrio maior composto pelas interações entre vários sistemas, ou seja, busca uma
sustentabilidade sistêmica (MUNCK; SOUZA, 2009).
A SE, assim como o desenvolvimento sustentável, parte do entendimento de que a conciliação dos
pilares econômico, ambiental e social é necessária. Dyllick e Hockerts (2002) a entendem como a
capacidade das organizações alavancarem seus capitais econômico, social e ambiental ao contribuírem
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para o desenvolvimento sustentável, isto é, é a habilidade das organizações de manterem bom
desempenho nos âmbitos econômico, social e ambiental.
Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011), na mesma linha de raciocínio, entendem que ações
organizacionais sustentáveis são aquelas que geram o menor impacto ambiental possível, e que são
preocupadas em promover um desenvolvimento socioeconômico que propicie a sobrevivência pacífica
de gerações presentes e futuras.
Passet (1996), por sua vez, segmenta a Sustentabilidade Organizacional em três pilares principais: o
pilar econômico, pilar ambiental e o pilar social. Estes são parte de uma das teorias mais aceitas
atualmente no meio organizacional em relação à sustentabilidade: o Triple Bottom Line, proposto por
Elkington (1999) com a finalidade de relacionar estes três pilares. Segundo este princípio, as
organizações sustentáveis devem ter o intuito de alcançar maior sustentabilidade em suas operações, e
devem tomar decisões baseadas não somente em retornos financeiros, mas também considerando
quesitos como proteção ao meio ambiente e justiça social (ELKINGTON, 1999). Para melhor
entendimento do que abrange cada pilar da SE, dispõe-se o quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Detalhamento teórico acerca dos três pilares da Sustentabilidade
Pilar
Conceituação
Diz respeito à viabilidade econômico-financeira, e está relacionado a aspectos como
competitividade, oferta de empregos, penetração em novos mercados e lucratividade. TrataEconômico
se da capacidade organizacional de apresentar um fluxo de caixa suficiente que assegure a
liquidez necessária. É responsável pela geração de riqueza, e indica a capacidade de
realizar atividades de maneira responsável e com lucratividade.
Refere-se à viabilidade ambiental, e diz respeito à prevenção dos impactos negativos
gerados pela organização nos sistemas naturais, ou seja, a conservação e manejo adequado
Ambiental
dos recursos naturais. Essa prática envolve mais do que cumprimentos legais, mas também
uma abordagem compreensiva sobre as operações organizacionais.
Refere-se à viabilidade social, e considera gerir o impacto que a organização provoca nos
sistemas sociais por meio de suas atividades operacionais. Para tanto, busca considerar as
expectativas dos diversos grupos sociais relacionados à organização, atentando para
Social
questões relacionadas ao desenvolvimento humano, à equidade e a ética. Diz respeito ao
alcance da igualdade e a participação de todos os grupos sociais na construção e
manutenção do equilíbrio do sistema, compartilhando direitos e responsabilidades.
Fonte: elaborado pelas autoras com base em Dias et al. (2011); Dyllick e Hockerts (2002); Jamali (2006); Lorenzetti, Cruz e
Ricioli (2008); Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011).

Segundo Elkington (1999), a sustentabilidade organizacional deve se apoiar nestes três pilares, e
necessita da operacionalização simultânea e interativa entre os mesmos. Neste sentido Munck, Munck e
Souza (2011, p. 155) sugerem a seguinte framework disposta na figura 1, baseada no Triple Botom
Line, de Elkington (1999), na Teoria das Competências e no Agir Organizacional.
Os autores consideram que a sustentabilidade organizacional é uma competência central da
organização, ou seja, é um agir organizacional essencial para a sobrevivência e estratégia da
organização. Posteriormente, enunciam os três pilares (econômico, social, e ambiental) como sendo
competências chave, ou seja, agires que deverão ser desenvolvidos em cada área da empresa; e
acrescentam ao Triple Bottom Line três competências de suporte, ou seja, competências fundamentais
para tal arquitetura, que quando atendidas resultarão no acontecimento das sustentabilidades
econômica, social e ambiental, a saber: ecoeficiência, justiça socioambiental e inserção social. Em
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suma, quando atendido o primeiro nível, a organização é sustentável em termos econômicos,
ecológicos e sociais. E quando atendido o segundo nível, tal organização é considerada sustentável.
Figura 1 - Framework representativa do acontecimento da Sustentabilidade Organizacional

Fonte: Munck, Munck e Souza (2011, p. 155)

Entendendo no que consiste a sustentabilidade empresarial, discute-se na seção a seguir, a partir de
contribuições teóricas, quais os principais entraves ao acontecimento da Sustentabilidade Empresarial.

4 ENTRAVES AO ACONTECIMENTO DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Atualmente, a sociedade está imersa em uma rede entrelaçada de custos estatais, industriais, sociais e
ambientais. Porém, a importância destes, na grande maioria dos estudos, é desprezada em função da
valorização de aspectos relacionados ao sistema econômico (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2011).
Quando se trata da Sustentabilidade, o problema ainda persiste, visto que a mesma é abordada como
uma forma de harmonizar o pilar financeiro e questões ambientais e sociais (ELKINGTON, 2001).
Percebe-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável tem como base o pilar econômico, sendo os
pilares ambiental e social agregados a este primeiro, que é considerado primordialmente.
Autores como Banerjee (2003) e Elkington (2001) salientam que questões relacionadas à
sustentabilidade estão sendo discutidas e implementadas pelas organizações, pois representam
vantagem competitiva para a mesma. Isso porque o desempenho ambiental da empresa vem
determinando a facilidade com que esta entra no mercado e atrai capital. Conclui-se que embora muitas
empresas tenham começado sua caminhada rumo a sustentabilidade, essa ainda é voltada para
maximização do desempenho econômico (ELKINGTON, 2001).
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Nota-se, desta forma, que a implantação de uma política de sustentabilidade nas organizações está
fortemente relacionada com a gestão estratégica (que visa garantir os ganhos a longo prazo), pois
práticas sustentáveis resultam em melhor aceitação dos produtos, inovação e redução dos custos.
Ademais, se a empresa tem perfil sustentável, terá menor exposição a processos judiciais, melhor
reputação e maior valor de mercado, afetando diretamente o desempenho financeiro da organização
(DIAS; BARROS, 2008).
Uma hipótese que pode ser levantada em relação a tal situação é a de que a sustentabilidade econômica
está institucionalizada nas organizações, em consequência do sistema capitalista no qual estão
inseridas, que prima por garantir ganhos a curto e longo prazo. Portanto, em um contexto capitalista, as
organizações tornam habituais os comportamentos voltados à sustentabilidade econômica de seu
sistema, a tornando sedimentada, enquanto os demais componentes da sustentabilidade (as questões
ambientais e sociais) são encontrados ainda em estágio de imaturidade.
Para Luhmann (1986) isso acontece, pois, a economia é uma operação dentro do sistema que está
relacionada com o dinheiro, por isso, vai sempre prezar por questões relativas ao preço e ao ganho
monetário, distanciando-se assim da sustentabilidade, ou seja, não concilia as questões ambientais,
sociais e econômicas.
Segundo o sociólogo, a ressonância, ou seja, o que se propaga na sociedade, acerca dos princípios da
economia se dá a partir do mercado e da competitividade. A partir destes dois elementos a economia se
sobressai perante os demais sistemas, e, pelo fato de o mercado ser competitivo, a troca entre sistemas é
dificultada, impedindo que o princípio basilar da sustentabilidade – a cooperação – se sobressaia
perante o econômico (LUHMANN, 1986).
Porém, para o alcance da sustentabilidade, não se pode pensar em um sistema separado do outro, pois
estes devem dialogar para que soluções fluam, e que estas sejam benéficas para todos no longo prazo.
Neste sentido, é necessário que os sistemas interajam e cooperem entre si, a fim de facilitar o
acontecimento da sustentabilidade, deixando de lado o aspecto competitivo, o que destaca-se que não
vem acontecendo.
Discorrido os entraves ao acontecimento da sustentabilidade empresarial, aborda-se na seção a seguir
as contribuições empíricas que vem de encontro à teoria disposta nesta seção. Os dados apresentados
reforçam a ideia de que as empresas prezam por questões relativas à sustentabilidade ambiental e social
em função de maiores ganhos econômicos decorrentes dessas práticas.

5 A ATUAL REALIDADE DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONSTATAÇÕES
EMPÍRICAS

Apesar de acadêmicos e praticantes advogarem a necessidade de equilíbrio entre os três pilares
(econômico, social e ambiental), ainda predomina-se os interesses do sistema econômico em
detrimento dos demais, como disposto conceitualmente na seção anterior.
Unido à essa constatação teórica, realizou-se um estudo empírico junto à quarta maior exportadora do
Brasil do ano de 2011, uma empresa de capital fechado, administrada por dois acionistas, que detém
tecnologia e instalações necessárias à extração de minério, seu beneficiamento, pelotização e
embarque.
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Em entrevista com os dirigentes desta empresa, que é bastante respeitada em termos de sustentabilidade
empresarial, constatou-se forte influência de fatores econômicos no emprego de ações voltadas à
sustentabilidade. Destaca-se os seguintes trechos:
“De uns 6 meses pra cá, a gente tem discutido muito o seguinte: nós não vamos crescer se não tiver a tal da licença social
e se são tiver a outorga do poder público. A nossa atividade é uma atividade de mineração e tem um aspecto muito negativo
da mineração que é a extração. A consciência das pessoas elas já começam de alguma forma repudiando...”
“Então o que acontece, tá claro, o que a gente percebe hoje é, isso em nível local, mundial, uma maior conscientização
ambiental. Os movimentos ambientais estão cada vez mais presentes, nos cobrando que a riqueza chegue aí, eles não
cobram geração de riqueza, eles cobram distribuição. E isso tem que fazer parte. Não tem nenhum stakeholder que seja que
se você não der acesso a algum tipo de recurso pra ele, ele vai ficar feliz. Muito pelo contrário, ele vai te questionar.”
“E tá claro pra gente, pelo menos, que pra gente evoluir e a gente quer crescer, se o mercado assim demandar, nos
permitir, que nós não vamos estar batalhando não é pra conseguir tão somente uma licença pra construir ou um
equipamento industrial. Aonde a coisa vai pegar mais? Vai ser justamente na relação com a sociedade. Então não dá, eu
acho que o mundo não permite você pensar em crescimento de costas para a sociedade, você tem que crescer com ele...”
PESQUISADOR: “Então deixa eu fazer uma pergunta pra ver se eu entendi a questão dos aspectos financeiros dessas
práticas voltadas para a comunidade que retornam como essas questões financeiras. Seria mais no sentido de alcançar
mais credibilidade nessa comunidade pra que essa empresa possa se manter, possa expandir suas operações...”.
“Com certeza, 100% isso. Caso a gente não consiga, como eu até brinquei, a grande dificuldade na área social, na nossa
área que também é socioinstitucional, é você dizer o ganho financeiro direto. Mensurar. Por exemplo, a gente tem uma
atuação muito forte no âmbito institucional, pra que não tem nenhum tipo de movimentação que gere o impedimento da
obra. Então a gente vem fazendo isso. É... No que isso incide? Como eu mediria? O que eu mediria, talvez a partir de uma
projeção, é que se eu não fizesse isso, qual é o tamanho... Essa obra seria parada? Certamente. Porque manifestações pra
parar a obra, nós já tivemos, é o que mais tem. Então como é esse ganho, como você mede isso? Essa é uma grande
discussão. Ou seja, ao longo do ano, hipoteticamente, se eu não fizesse nada, eu teria a obra parada durante 30 dias ou 60
dias e eu posso calcular: 1 dia parado, quanto custa? Seis milhões? Oito? Então você mede o quanto você deixa de ganhar.
Então nós estamos falando de uma obra de 5,4 bilhões, ou seja, é a maior obra do Brasil hoje em execução. Quanto
significa por dia ter essa obra parada? Agora, é uma obra completa? Não, eu posso jogar essa turma pra outro lugar. Eu
não tenho uma obra parada completa, a não ser tiver uma que seja cassada a licença de instalação pelo órgão ambiental.
Então tem várias possibilidades que a gente poderia tá criando hipóteses, pra dizer olha, se isso acontecer, isso custa
tanto; se isso ficar 60 dias, isso custa tanto. A licença quando foi dada, a licença de instalação, nós tínhamos a previsão de
que ela fosse dada ainda em 2010, e essa licença foi dada em 2011. Perdemos seis meses. Foi preciso atuar forte no
institucional pra poder ter a licença...”

Percebe-se então, a partir das falas dos dirigentes, que as ações voltadas aos aspectos sociais e
ambientais são realizadas com o intuito de obter legitimação social, para que a sociedade não
atravanque licenças ambientais necessárias à continuação das atividades da empresa. Também fica
exposto na fala dos entrevistados que este setor, de alto impacto ambiental, é obrigatoriamente
investidor em aspectos ambientais, pois do contrário não receberiam licença para operar e não seriam
aceitos por consumidores e investidores.
Relaciona-se, ainda, tal realidade com o enunciado de Dias e Barros (2008) que colocam que a
implantação de uma política de sustentabilidade nas empresas está atrelada a gestão estratégica, pois
resulta em melhor aceitação dos produtos, inovação e redução dos custos; além de diminuir as chances
exposição a processos judiciais, melhorar a reputação e o valor de mercado das mesmas.
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Neste sentido, propõe-se o seguinte framework, disposto na figura 2, a fim de representar a atual
realidade da sustentabilidade empresarial:

Figura 2 – Versão real do FRASOR

Fonte: elaborado a partir de Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011) e das inferências deste trabalho.

A figura sugere que a sustentabilidade econômica não é tratada atualmente pelas empresas como sendo
de igual importância em relação à sustentabilidade ambiental e social, mas sim, é valorizada, sendo as
duas últimas disseminadas na organização com vistas a atender a satisfação dos aspectos econômicos.
Infere-se aqui que os três pilares da sustentabilidade são prezados, porém, não em equilíbrio. Questões
ambientais e sociais são consideradas em função das designações econômicas, portanto, estão presentes
na pauta das empresas para atender necessidades financeiras. Neste sentido, são empreendidas em prol
de ganhos monetários para a empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho conclui-se que devido ao fato das empresas estarem imersas em um meio
caracterizado por aspectos capitalistas que primam por garantir ganhos financeiros a curto e longo
prazo, se sobressai à institucionalização da sustentabilidade econômica. Portanto, influenciadas pelo
meio capitalista, as empresas tornam habituais e isomórficos os comportamentos voltados a
sustentabilidade econômica de seu sistema.
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Este fator é explicado dentre outros por Luhmann (1986) ao abordar que a economia é uma atividade
autônoma, que se sobressai perante os demais sistemas, impondo suas condiçõ que se sobressai perante
os demais sistemas, impondo suas condiçra, que Empresarial.im de estabelecer
proposiç
es ao funcionamento desses. Sendo um sistema baseado na
competição, não se interessa em cooperar com os demais sistemas em prol de um desenvolvimento
sustentável, pois a cooperação vai contra o princípio da competição, resultando em lucratividade
menor.
Empiricamente tal realidade também foi confirmada, visto que a empresa pesquisada reforça a teoria de
que as práticas ambientais e sociais são desenvolvidas em prol da sustentabilidade de ganhos
monetários, ou da sua otimização.
Por fim, percebe-se que as organizações, ainda que lentamente e estrategicamente, estão buscando
práticas sustentáveis, no entanto, pautada na priorização do aspecto econômico da sustentabilidade, não
sendo ainda o cenário ideal de entendimento de um alacance pleno da sustentabilidade empresarial, que
deveria prezar pelo eqilíbrio dos três pilares, e não pela saliência de em detrimento dos demais.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a eficiência da alocação de recursos em sustentabilidade para a distribuição
do valor adicionado aos acionistas das empresas do setor energético da carteira do ISE da BM&FBOVESPA. Do ponto de
vista metodológico, a investigação possui caráter exploratório e utiliza o método estatístico de Análise de Envoltória de
Dados DEA (CCR, 1978) sobre os dados do Balanço Social presentes nos Relatórios de Sustentabilidade (GRI) e na
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) das organizações estudadas. Quanto aos dados, os indicadores de investimento
interno, investimento externo e investimento em meio ambiente foram os inputs da análise e o valor adicionado ao acionista
e o valor de mercado das ações da carteira ISE foram os outputs, ambos são referentes aos anos de 2010 e 2011. Os
resultados obtidos demonstram que as empresas modelo de eficiência não necessariamente foram as que investiram
financeiramente mais em investimentos sustentáveis e que as empresas AES TIETÊ, TRACTEBEL e ENERGIAS DO
BRASIL se mostraram eficientes na aplicação dos recursos para geração de valor ao acionista nos dois anos em estudo. Já a
ENERGIAS DO BRASIL deu lugar à CPFL ENERGIA S/A, em 2011, no ranking de empresas modelo.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Balanço Social, Valor adicionado, Setor de energia, Eficiência.

Abstract: This article aims to analyze the efficiency of resource allocation in sustainability for the distribution of added
value to the shareholders of energy companies in the ISE portfolio of BM&FBOVESPA. From the methodological point of
view, this research has exploratory character and uses the statistical method of Data Envelopment Analysis DEA (CCR,
1978) on the data present in the Social Sustainability Reporting (GRI) and the Value Added Statement (DVA) of the
organizations studied. Regarding data, indicators of internal investment, external investment and investment in the
environment were the inputs of the analysis and the value added to shareholders and the market value of the shares of ISE
portfolio were the outputs, both are for the years 2010 and 2011. The results show that efficiency model companies were not
necessarily those that invested financially more in sustainable investments and the companies AES TIETÊ, Tractebel and
ENERGIAS DO BRASIL proved efficient in application of resources to generate shareholder value in the two years in
study. Already ENERGIAS DO BRASIL gave way to CPFL Energia S/A, in 2011, in the ranking of model companies.
Key-words: Sustainability, Social Report, Value added, Energy sector, Efficiency.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o tema sustentabilidade ampliou sua significância nas mesas de reuniões e
nas rodas de discussões das entidades. O desenvolvimento sustentável satisfaz “as necessidades
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades”
segundo o Relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas em 1987. O Instituto Ethos afirma que a
responsabilidade social “[...] significa mudança de atitude numa perspectiva de gestão empresarial com
foco na qualidade das relações e na geração de valor para todos”.
Assim, a dimensão da importância do desenvolvimento sustentável vem mostrando a
necessidade de uma reflexão maior sobre as condições econômicas, sociais e ambientais com as quais
irão se deparar as gerações futuras e de que maneira as ações tomadas hoje irão impactá-las. Além
disso, a pressão dos stakeholders das empresas por uma maior transparência nas informações dos
relatórios financeiros, assim como o aumento significativo da competitividade de mercado, vem
aumentando a preocupação das entidades na elaboração de demonstrativos que reflitam os seus
investimentos e as suas iniciativas tomadas no quesito da sustentabilidade empresarial.
Nesse contexto, dá-se a importância da aderência ao Relatório de Sustentabilidade, que
conforme a Global Reporting Initiative (GRI) “é um relatório que divulga o desempenho econômico,
ambiental, social e de governança da organização relatora”. Esse é o “modelo mais completo e
mundialmente difundido de elaboração do relatório de sustentabilidade”, que possibilita a transmissão
dos impactos da sustentabilidade, sejam eles positivos ou negativos, bem como promover a geração de
informações que podem influenciar a estratégia das organizações. A GRI acredita que “uma economia
global sustentável deveria combinar lucro de longo prazo com justiça social e cuidado com o meio
ambiente” e um dos benefícios de sua divulgação é o aumento da transparência das práticas de gestão,
o que confere a elas maior confiabilidade.
Este relatório é composto por um demonstrativo pertinente ao tema chamado Balanço Social.
Segundo Tinoco (2001, p.14), o Balanço Social é definido como “[...] um instrumento de gestão e de
informação que visa evidenciar, da forma mais transparente possível, informações econômicas e
sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários.”. O Instituto Ethos afirma que
essa demonstração é uma maneira de evidenciar as ações das empresas a fim de ampliar o vínculo entre
a entidade e a sociedade. Para Schenini (2005), a publicação do Balanço Social fortalece a imagem
institucional no mercado e aumenta o potencial de market share da organização.
Numa economia em que empresas preocupadas com ações sociais e ambientais são premiadas
por tais práticas e ganham credibilidade do mercado, mostram-se necessários alguns instrumentos que
auxiliem na interpretação e na análise dos resultados por elas divulgados. Um modelo de
reconhecimento de organizações sustentáveis é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado
em 2005 pela BM&FBOVESPA.
O ISE foi o quarto índice mundial de sustentabilidade desenvolvido e vem apresentando grande
valor para as organizações que compõem sua carteira, aquelas tidas como comprometidas e alinhadas
estrategicamente com a sustentabilidade. A abordagem do ISE consiste em criar “um ambiente de
investimento compatível com a demanda da sociedade, incentivando a criação de fundos de
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investimento responsáveis
(BM&FBOVESPA, 2012).

e

tornando-se

padrão
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desempenhos”

Diante de todas as ferramentas apresentadas, o presente estudo se propõe a analisar as empresas
do setor de energia que fizeram parte da carteira do ISE nos períodos de 2010 e 2011, a fim de medir a
eficiência dos investimentos em relação ao valor adicionado para os acionistas e ao valor de mercado
de suas ações escolhidas para compor a carteira, utilizando o método estatístico da Análise por
Envoltória de Dados (DEA).
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) evidencia a riqueza criada pelas organizações e
como essa se distribui entre os agentes sociais envolvidos (Tinoco, 2001). No próprio Balanço Social, a
empresa demonstra qual foi o valor adicionado daquele exercício e a distribuição, em percentual, para o
governo, colaboradores, acionistas e terceiros. Assim, surge uma oportunidade de relacionar e testar
esses instrumentos que objetivam mostrar as práticas de sustentabilidade aos usuários das informações
contábeis.
Ao se estabelecer relações entre os dados obtidos na DVA e no Balanço Social, pode-se testar
se as entidades já renomadas pelo mercado por adotarem práticas sustentáveis (reconhecidas pelo ISE)
estão sendo eficientes na performance de gestão para geração de riqueza aos acionistas, uma vez que
esses agentes representam aqueles que investem seus recursos na expectativa de obtenção de um
retorno financeiro, além de cada vez mais estarem propensos a apostarem em empresas que sejam
engajadas em práticas de sustentabilidade. Por meio dessa análise, também será possível identificar
qual empresa foi mais eficiente em alocar seus recursos para adicionar valor, servindo de modelo para
que as outras atinjam um nível ótimo de eficiência.
A escolha do setor elétrico justifica-se pela complexidade que as empresas pertencentes a ele
encaram no quesito sustentabilidade versus suprimento da demanda energética no Brasil. Essas
organizações enfrentam desafios para inovar e resolver os problemas de distribuição e geração de
energia sustentável, como os impasses e impactos que a construção de novas hidrelétricas provocam na
fauna e flora do meio ambiente, bem como os impactos socioeconômicos na comunidade ao seu redor.
Um exemplo atual dessas barreiras é a construção da hidrelétrica de Belo Monte, a qual é alvo de
inúmeras críticas de ambientalistas. Atrelado a isso, as empresas do setor elétrico tem uma grande
representatividade na carteira do ISE nos períodos analisados, mostrando seu engajamento com a
sustentabilidade.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 SUSTENTABILIDADE E ÍNDICES
Se a globalização, por um lado, promoveu inúmeros benefícios à sociedade, como a redução das
distâncias e o fácil e praticamente instantâneo acesso à informação, por outro, aumentou a pressão por
avanços tecnológicos e diferenciação de mercado para as empresas, as quais começaram a desenvolver
novas maneiras de perpetuar sua existência.
Dentro desse contexto, a gestão sustentável pode ser vista como um modelo de diferenciação,
em que os administradores devem considerar não apenas o aspecto econômico de suas atividades, mas
também o ecológico, político, social e cultural. Segundo o relatório do MIT Sloan Management Review
(HAANAES, 2012) de uma amostra de quatro mil executivos em 113 países, 70% afirmaram adotar
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

permanentemente a sustentabilidade na sua estratégia empresarial. Além disso, um terço dos
entrevistados assegura que as práticas sustentáveis contribuem para a rentabilidade da organização
(Monzoni et al., 2012).
Marcondes & Bacarji (2010, p. 8) citam Kowarick (2001) para afirmar que o crescimento
econômico não está diretamente relacionado ao desenvolvimento social. Nos anos 70, a preocupação
gerou em torno do desenvolvimento de modelos que “conciliassem crescimento econômico, justiça
social, conservação e uso sustentável de recursos naturais”. Na mesma década, a ONU realizou a
Conferência sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, incentivando a discussão sobre temas
como abolição da escravatura, direito feminino ao voto, apartheid, guerra nuclear e outros de caráter
humano e ético (Marcondes; Bacarji, 2010).
Nesse contexto, surgiram fundos de investimentos que não permitiam que certas empresas
compusessem seu portfólio, como aquelas envolvidas com o apartheid na África do Sul, com o
armamento para suprir as necessidades da Guerra do Vietnã, com fumo, bebidas, mineração e
montadoras. Esses fundos caracterizaram-se como Socially Responsible Investment (SRI) ou fundos
socialmente responsáveis.
A segunda geração de fundos surgiu no contexto da preocupação com a sustentabilidade e
ecologia, dando foco em investimentos como energia eólica, solar, reciclagem, biotecnologia e
tecnologia da informação. A Rio-92, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, consolidou mundialmente a busca pelo “desenvolvimento economicamente
sustentável, socialmente justo e ambientalmente equilibrado” (Marcondes; Bacarji, 2010).
Por meio desse enfoque, as empresas perceberam que deveriam ter um papel principal na busca
por modelos de desenvolvimento sustentável. Assim, o movimento da “Responsabilidade Social
Empresarial” teve início nos países desenvolvidos. Com isso, o conceito de SRI se expandiu e, no fim
dos anos 90, já movimentava cerca de US$ 2 trilhões. Nessa época, surgiu a terceira geração de fundos
SRI, os quais eram conhecidos como best in class. Sua principal característica consistia na elaboração
de carteiras avaliando critérios ambientais, sociais e de governança, observando os impactos das
organizações na sociedade. O volume de recursos gerenciados por esses fundos trouxe a necessidade
da criação de índices que pudessem servir de referência no mercado. Além dos índices oferecerem
informações sobre o modelo de gestão, também garantem um alerta diante da possibilidade de fraudes,
falta de rentabilidade ou descontinuidade dos negócios (Marcondes; Bacarji, 2010).
Para Bellen (2006, p.41), existe uma necessidade do desenvolvimento de ferramentas que
mensurem a sustentabilidade. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)
comenta sobre as funções dos indicadores ambientais, os quais “simplificam o processo de
comunicação pelo qual os resultados da mensuração são fornecidos ao usuário”. Entretanto, o maior
desafio desses indicadores consiste na “[...] não disponibilidade de dados que consigam capturar o
desempenho do ponto de vista tanto qualitativo como quantitativo das ações de RSE praticadas” (Ibid,
p. 473). A sigla RSE corresponde a Responsabilidade Sustentável Empresarial.
Assim, em 1999 foi desenvolvido o primeiro índice de sustentabilidade, o Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI), por meio de uma abordagem triple bottom line (equilíbrio ambiental,
social e econômico). Em 2001, surgiu o índice de sustentabilidade da Bolsa de Londres, FTSE4GOOD, e em seguida o primeiro dos mercados emergentes, o índice SRI da Bolsa de Joanesburgo
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(JSE) (Marcondes, 2010). Seguindo a tendência de formulação desses índices, a BM&FBOVESPA
lançou o quarto índice mundial de sustentabilidade, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
Atualmente, de acordo com a pesquisa “Sustainable Stock Exchanges: Real Obstacles, Real
Opportunities”, já existem mais de 50 índices de sustentabilidade em bolsas pelo mundo (Monzoni et
al., 2012).
2.2 ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE)
O ISE surgiu no contexto do Novo Mercado da bolsa de valores de São Paulo, numa tentativa
de reação do mercado acionário brasileiro frente ao internacional. O Brasil passava da fase de
privatizações, e com a abertura de capital de empresas como a Natura, em 2004, ficou evidente que os
investidores internacionais buscavam segurança no longo prazo.
Em parceira técnica com o GVces, Centro de Estudos em Sustentabilidade da Faculdade
Getúlio Vargas e financiado pelo International Finance Corporation (IFC), o índice de
sustentabilidade da Bovespa foi uma “iniciativa pioneira na América Latina”, fundamentado na criação
de “um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da
sociedade contemporânea” e no estímulo da “responsabilidade ética das corporações”. Além disso, um
dos principais objetivos do índice é servir como benchmarking para os investimentos socialmente
responsáveis (BM&FBOVESPA, 2012).
Em termos técnicos, o ISE é uma ferramenta que “mede o retorno médio de uma carteira teórica
de ações de empresas de capital aberto e listadas na BM&FBOVESPA”. A carteira de empresas é
composta por ações das empresas melhor classificadas em termos de responsabilidade social e
sustentabilidade entre as mais negociadas em termos de liquidez, e a ponderação desse portfólio é
realizada conforme o valor de mercado disponível para negociação (BM&FBOVESPA). A participação
das companhias é espontânea, sendo que a seleção ocorre por meio do preenchimento de um
questionário composto por perguntas fechadas e objetivas que abrangem sete dimensões: natureza do
produto; mudanças climáticas, ambiental; econômico-financeira; social; governança corporativa; e
geral. Já o critério de inclusão das ações, conforme a BM&FBOVESPA, baseia-se em:
1.
Ser uma das 200 ações com maior índice de negociabilidade apurado nos doze
meses anteriores ao início do processo de reavaliação;
2.
Ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos doze meses
anteriores ao início do processo de reavaliação;
3.
Atender aos critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do ISE.
Além de formar uma carteira sustentável, o índice tem um caráter de educar e disseminar
práticas sustentáveis, além de permitir um monitoramento de avanços, em que empresas que ainda não
estão preparadas para compor o índice, possam identificar quais projetos e metas devem implementar
para se juntar à carteira (Marcondes; Bacarji, 2010).
Um estudo realizado pelo professor Ricardo Rochman da FGV evidenciou que nos últimos seis
anos, os fundos de ISR (Investimento Sustentável e Responsável) apresentaram maior retorno e menor
volatilidade, em comparação ao desempenho do Ibovespa, inclusive nos períodos de instabilidade do
mercado. O professor também apontou que em relação ao retorno e risco dos fundos ISR, o ISE é
considerado a principal referência para estes fundos no Brasil (Monzoni et al., 2012).
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Em 2007, a Revista Exame utilizou o ISE para avaliar as empresas que fazem parte do Guia
Exame de Sustentabilidade anual, mostrando o reconhecimento da ação pela mídia. Atualmente, o
Brasil possui oito fundos de ISR, sendo que sete deles foram abertos após a criação do ISE. Além
disso, o total de investimentos em fundos ISR ultrapassa R$ 800 milhões, com o crescimento de 68%
do patrimônio líquido após a criação do ISE (Monzoni et al., 2012).
Em 2010, a carteira do ISE somou R$ 730 bilhões em valor de mercado, equivalendo a 32,21%
do valor total de mercado das empresas com ações listadas na bolsa (em 24/11/2009). Em 2011, o valor
de mercado aumentou para R$ 1,17 trilhão, representando 46,1% do valor total de mercado das
companhias com ações negociadas na BM&FBOVESPA (em 24/11/2010)1.

Fonte: BM&FBOVESPA e GVCes

Ainda, o ISE é um importante índice de sustentabilidade para os investidores, pois pode ser
utilizado como: referencial de mercado; fonte de informações; parâmetro padrão para avaliar o
desempenho das empresas em relação ao investimento em responsabilidade socioambiental; estímulo a
transparência das informações, além de agregar valor às empresas que compõem a carteira e incorporar
o tema sustentabilidade na estratégia das organizações brasileiras (Monzoni et al., 2012).
2.3 O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE E O BALANÇO SOCIAL
Apesar de não ser obrigatório no Brasil, o número de empresas que divulgam relatórios de
sustentabilidade vem aumentando e, cada vez mais, as organizações buscam a diferenciação de
mercado através de operações mais sustentáveis. Por meio do relatório, as empresas buscam medir e
divulgar o desempenho de suas ações. De 2007 a 2008, 72 empresas brasileiras passaram a aderir ao
modelo GRI de divulgação de relatório de sustentabilidade, enquanto, no mundo, cerca de 2000
organizações o publicam2.
A Iniciativa de Reporte Global (GRI) possui como missão estabelecer a prática de padrões de
reporte sustentáveis e permite que as empresas mensurem e reportem a performance sustentável por
1

Em: <http://www.isebvmf.com.br>, Acesso em: 10 abril 2013.
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meio de diretrizes e índices que proporcionam comparabilidade, credibilidade, periodicidade e
legitimidade dessas informações. Sua divulgação com a prestação de contas e, o mais importante, de
forma transparente, pode aumentar a confiança dos stakeholders das organizações2.
Demonstrativo presente no modelo integrado do GRI, o Balanço Social (BS) tem como origem
os movimentos sociais trabalhistas pela reivindicação de postos de emprego e melhores condições de
trabalho nas empresas europeias da década de 20 (Araújo, 2003). Na França, desde 1977, o Balanço
Social começou a ser obrigatório para as organizações com mais de 750 colaboradores, sendo que o
país foi pioneiro ao elaborar a primeira lei sobre o assunto (Tinoco, 2001). Em seguida, Alemanha,
Holanda, Bélgica, Espanha Portugal e Alemanha aderiram à elaboração do demonstrativo. No Brasil, as
primeiras pesquisas surgiram na década de 80, tendo como suporte as experiências sobre o tema no
exterior.
Conforme Schenini (2005), como ciência que estuda o desempenho econômico-financeiro das
empresas, a contabilidade detém os instrumentos essenciais para identificar o nível de responsabilidade
social dos agentes econômicos. Em 1981, o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho,
fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) a fim de observar o papel das
empresas no desenvolvimento social do país. O instituto desenvolveu o Modelo Ibase para Relatório
Social, de modo que as empresas pudessem evidenciar as atividades empresariais focadas na
sustentabilidade socioeconômica e ambiental. No começo dos anos 90, as organizações começaram a
elaborar e divulgar o novo demonstrativo (Araújo, 2003). Em 1984, a empresa estatal baiana Nitrofértil
publicou o primeiro balanço social brasileiro3.
Kroetz (2000, p. 71) afirma que “o balanço social deve demonstrar quais as políticas praticadas
e quais os reflexos no patrimônio, objetivando evidenciar sua participação no processo de evolução
social”. Tinoco (2001) apresenta discussões sobre o modo de elaborar o Balanço Social. Ele ressalta
que deve haver três indicações na sua confecção: “abordagem contábil”, que mostra o valor adicionado
gerado pela empresa; “aspectos sociais, ambientais e de relações pessoais” e a indicação “mista”,
baseada na conciliação dos “aspectos econômicos e contábeis com os sociais”. Para Cunha e Ribeiro
(2004, p. 10) “o modelo tem como vantagem a simplicidade, que permite o desenvolvimento de um
número maior de empresas e diminui a resistência ao levantamento das informações para a produção do
documento”.
O modelo IBASE do Balanço Social é formado por indcadores de informações em
investimentos financeiros, sociais e ambientais, composto por 43 quantitativos e 8 qualitativos,
subdivididos em sete categorias3: (1) base de cálculo, (2) indicadores sociais internos, (3) indicadores
sociais externos, (4) indicadores ambientais, (5) indicadores do corpo funcional, (6) informações
relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial e (7) outras informações.
2.4 VALOR ADICIONADO AO ACIONISTA
Por muito tempo, a maximização do lucro foi o objetivo principal dos gestores empresariais.
Contudo, há uma notável diferença entre maximização do lucro e maximização de riqueza. O
fundamento contábil do primeiro reside na diminuição das despesas das receitas auferidas, porém, nem
2
3

Em:<https://www.globalreporting.org>, Acesso em 08 março 2013.
Em:< http://www.balancosocial.org.br>; Acesso em 04 abril 2013.
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sempre as decisões que culminam no aumento do lucro garantem benefícios futuros para a empresa e
acionistas. Redução de capacitação de colaboradores ou gastos com desenvolvimento de novos
produtos aumentam o lucro de um determinado período porque significam menos despesas, entretanto,
podem comprometer o aumento de riqueza futura, uma vez que caracterizam decisões de curto prazo
(Padoveze, 2005).
Os acionistas investem tendo em mente a concepção do recebimento de dividendos contínuos
no longo prazo. Para isso, é importante que a gestão da empresa não se baseie na maximização do
lucro, mas na da riqueza, a qual é representada economicamente pelo seu valor patrimonial. Quando a
entidade incorpora a responsabilidade sustentável a sua gestão, ela “[...] pode ser vista como uma
produtora de bens ou serviços tanto no enfoque privado como no social, e a maximização da riqueza do
acionista, por meio do lucro, permanece como um objetivo corporativo viável”. (Padoveze, 2005, p.52).
Conforme Sunder (1997, p.40), por meio dos contratos, os stakeholders aportam capital,
habilidades ou informação no fundo comum e, em contrapartida, recebem direitos, incentivos ou
atrativos. Para Monzoni et al (2012), os investidores têm ganhos intangíveis com a aderência de
práticas sustentáveis de suas investidas, tais como a conquista de boa reputação da empresa no
mercado; a possibilidade de influenciar ambientes regulatórios por meio da antecipação à
regulamentações; a vantagem competitiva; o acesso ao conhecimento e ainda a criação de valor
compartilhado, que se caracteriza pela geração de lucros com um propósito social, representando uma
forma avançada de capitalismo em que há prosperidade tanto para a empresa como para a comunidade
(Porter, Kramer; 2011).
A pesquisa do professor Ricardo Rochman da FGV, intitulada Sustentabilidade Empresarial e
Retorno ao Acionista: um estudo sobre o ISE, investigou se há entrega de valor ao acionista com a
entrada da empresa na carteira do ISE. Por meio de uma análise quantitativa e métodos estatísticos, o
estudo comparou o retorno das empresas da carteira do ISE 2005 com os das empresas do mesmo setor.
Os achados do trabalho concluem que as empresas que compunham o ISE alcançaram retornos
anormais e estatisticamente significantes em comparação com as empresas do mesmo setor,
apresentando um valor de mercado de 10% a 19% maiores (Monzoni et al., 2012).
A tese desenvolvida por Campos (2012) visou relacionar os principais fatores de
sustentabilidade com a continuidade das empresas pelo método canônico. A amostra foi composta por
empresas que elaboraram o relatório de sustentabilidade em 2010 (conforme relação obtida na página
do GRI), empresas do setor energético relacionadas no site da ANEEL, em 2011, e que publicaram o
relatório de sustentabilidade, empresas que fizeram parte da carteira do ISE, em 2011, e outras que
publicaram relatórios socioambientais, em 2011. Uma das variáveis escolhidas como fator de
sustentabilidade foi a “riqueza distribuída aos acionistas em relação ao valor adicionado total”,
selecionada por “demonstrar o impacto econômico do principal grupo de stakeholder responsável pelo
aporte de recursos às atividades da empresa” (Campos, 2012, p.111). Em relação a esse fator, o estudo
concluiu que a participação no ISE é positivamente correlacionada com a riqueza distribuída aos
acionistas em relação ao valor adicionado total, e também com o valor do patrimônio líquido,
concluindo que “[...] o ranking tem impacto na dimensão econômica da sustentabilidade das empresas”
(Campos, 2012, p. 142), referindo-se à presença das empresas estudadas na carteira do ISE.
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A pesquisa desenvolvida por Karpik e Belkaoui (1990) abordou uma comparação do
desempenho de empresas que passaram por fusões e incorporações com a performance dos setores em
que se encontravam antes da mudança. Esse desempenho foi calculado pela média e mediana do valor
adicionado sobre o ativo total. O estudo evidenciou que o retorno cumulativo para os acionistas teve
aumento significativo, assim como a diferença entre o valor adicionado pelo ativo total em relação à
média do setor (Bannister; Belkaoui, 1991, p. 254). Assim, os autores concluíram que o valor
adicionado nos estudos funciona como uma medida de geração de riqueza.
2.5 O SETOR ELÉTRICO E A EFICIÊNCIA SUSTENTÁVEL
O cenário do setor elétrico mundial caracteriza-se por uma forte dependência de combustíveis
de origem fóssil para geração de eletricidade. Conforme dados da International Energy Agency – IEA
(2011), do total produzido de energia elétrica no mundo, apenas 19,5¨% provém de energias
renováveis, sendo que a eletricidade proveniente do sol, ventos, biomassas e do calor da terra não
ultrapassam 3,3% do total gerado em 2009. Em 2010, os subsídios para consumo de combustíveis
fósseis no mundo foram aproximadamente seis vezes maiores do que os subsídios para fontes
renováveis, conforme o World Energy Outlook de 2011 (Bermann et al, 2012).
O aumento da eficiência na utilização de materiais e energia promove o desenvolvimento de
projetos ecológicos, além de reduzir os custos das empresas, representado uma relação onde todos os
interessados ganham (Campos, 2012, p. 58). No Brasil, destacam-se os conflitos para atingir essa
eficiência. As empresas precisam lidar com o tradeoff da construção de hidrelétricas para aumentar o
potencial energético versus desestabilização da fauna, flora e impactos na comunidade ao redor, com os
entraves de precificação de tarifas e também com as falhas existentes em seus sistemas de manutenção.
Apesar de o país estar distante de resolver esses impasses, é notável a necessidade de investimento em
energia eólica e solar, uma vez que o há potencial para que a matriz energética seja exclusiva de fontes
renováveis e limpas, por meio de mais investimento em tecnologia e decisões governamentais
(Bermann et al, 2012).
Na busca pelo desenvolvimento sustentável, nota-se o grande destaque do setor no ISE da
BM&FBOVESPA. No período estudado, as empresas de energia da carteira representavam 30% do
total de participantes do índice. Algumas empresas se mantêm há muito tempo nesse índice, como as
que o compõem desde sua criação: Cemig, Cesp, Copel CPFL Energia, Eletrobrás, Eletropaulo e
Tractebel.
Em 2011, conforme relatório de sustentabilidade, a Eletrobras divulgou que seu objetivo era ser
a maior empresa global de energia limpa até 2020, e para isso investiu R$ 9,9 bilhões. A AES Tietê
investiu R$ 19,5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, sendo que 18% desse valor destinou-se a
fontes renováveis ou alternativas de geração de energia, enquanto a AES Eletropaulo gastou R$ 30,7
milhões em projetos para melhorias da rede de distribuição e eficiência energética. Já a Tractebel
divulgou uma política de manter um bom relacionamento com as comunidades a volta de suas usinas
termelétricas. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Eduardo Antonio Gori
Sattamini, afirmou: “O ISE nos ajudou a olhar a comunidade de outra forma, mais como parceira, com
uma visão de melhoria de qualidade não só ambiental, mas do nível de vida da população”. O diretor
apontou que aumentou o número de metas socioambientais em seu planejamento estratégico e priorizou
a compra de energia renovável (Marcondes; Bacarji, 2010).
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Entre 1999 e 2011, a Light investiu R$ 303,3 milhões por meio do seu Programa de Eficiência
Energética, alcançando uma economia de energia total de 600,36 GWh/ano. A Copel divulgou
programas para aumentar a participação de fontes alternativas renováveis de maneira rentável e
sustentável, tais como o levantamento de potencial eólico e projetos solares fotovoltaicos. A CESP
conquistou notabilidade por ter um parque gerador de energia 100% renovável, com grande
direcionamento em pesquisas e desenvolvimento de energia solar. A CPFL criou em 2011 a CPFL
Renováveis, a qual tem forte presença na geração de energia renovável (PCH, eólica e biomassa). Com
foco em inovação, a companhia busca liderança no segmento e continuidade de referência mundial em
energias limpas e renováveis.
Para Ricardo Pratas Camargos, gerente de Responsabilidade Ambiental da Cemig, “se um
acionista chegar ao Brasil e tiver de escolher ações das empresas mais rentáveis, ele certamente optará
por aquelas que, além do retorno, fazem parte do ISE” (Marcondes, 2010). Em 2011, A CEMIG
adquiriu a participação da Light na Renova Energia, primeira e única empresa dedicada à geração de
energia alternativa listada na BM&FBOVESPA.
O Programa de Eficiência Energética é destinado à racionalização do consumo de energia. Em
2010, a COELCE investiu R$ 18,7 milhões no programa, alcançando uma economia de 38.125,6 MWh,
o equivalente a um custo aproximado de R$ 6,7 milhões. A Energias do Brasil atingiu R$ 35,7 milhões
em recursos para o programa em 2011, com economia de energia de 20.925 MWh/ano e redução de
14.069 kW na demanda. Os números apresentados demonstram a crescente congruência das estratégias
dos setor energético brasileiro com a demanda atual por desenvolvimento sustentável.
3 MÉTODO DE PESQUISA
O presente estudo é de caráter exploratório, uma vez que “visa proporcionar maior familiaridade
com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses” (Silvia e Menezes, 2001).
Primeiramente, foram selecionadas as empresas do setor elétrico que compuseram a carteira do
ISE nos anos de 2010 e 2011: AES Tietê, CESP, Coelce, Copel, Cemig, CPFL Energia, Eletrobrás,
Eletropaulo, EDP Energias do Brasil, Light SA e Tractebel. Os dados, para fins do presente estudo,
foram os indicadores sociais internos, o total de contribuições para a sociedade, os indicadores
ambientais (extraídos dos relatórios de sustentabilidade das empresas), o valor adicionado ao acionista
(extraído da Demonstração do Valor Adicionado presente nas Demonstrações Financeiras) e o valor de
mercado das ações que compuseram a carteira teórica do ISE em 2010 e 2011.
Em seguida, a fim de analisar a eficiência da utilização dos recursos investidos em
sustentabilidade para criação de valor ao acionista e valor de mercado das ações, utilizou-se a
metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) ou Análise por Envoltória de Dados. Farrel (1957),
Chanes, Cooper, e Rhodes (1978) introduziram a DEA como uma programação matemática para
construir fronteiras de produção e medidas de eficiência relacionadas às fronteiras construídas (Barros
e Garcia, 2006). A DEA permite o gerenciamento de benchmarking das melhores práticas das unidades
de tomada de decisão (DMUs), representadas nesse estudo pelas empresas do setor de energia já
mencionadas.
CASA NOVA, em sua tese de doutorado intitulada Utilização da Análise por Envoltória de
Dados (DEA) na Análise de Demonstrações Contábeis (2002), explica que o desenvolvimento do
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método teve início com a tese de doutorado de Rhodes para a Carnegie Mellon University, em 1978. O
doutorando visava avaliar resultados de um programa de estudantes carentes das escolas públicas
americanas, suportado pelo governo federal. O desempenho dos alunos era o produto do estudo, o qual
considerava o “aumento da autoestima em crianças carentes”, e os insumos, “tempo gasto pela mãe em
exercícios de leitura com sua criança”. Essa tentativa de testar eficiência por meio de produtos e
insumos culminou no Modelo CCR (abreviatura dos sobrenomes dos autores Charnes, Copper e
Rhodes), que utiliza o método de otimização de programação matemática. O método permite uma
avaliação objetiva da eficiência global e identifica fontes e estimativas de montantes das ineficiências
identificadas (CASA NOVA, 2002).
Para Vicente Falconi, escritor e consultor em gestão da Ambev, Vigor e Qualicorp, “o primeiro
passo na busca pela eficiência é localizar as ineficiências”. O uso da DEA é pertinente nesse estudo,
uma vez que permite identificar um conjunto de unidades eficientes e metas de benchmarking para que
as unidades não eficientes atinjam a máxima otimização dos recursos. Nessa análise, há a consideração
de que essa otimização acontece pela observação das unidades mais produtivas (SIMPOSIO). Segundo
CASA NOVA (2002), uma das características do método é a escolha da orientação input/output
(insumo/produto):
 Orientação insumo: minimizar o consumo de insumos de forma a produzir no mínimo o
nível de produção dado, expresso pela maximização da somatória das quantidades
produzidas y multiplicadas pelos pesos u.
 Orientação produto: maximização do nível de produção utilizando o máximo o consumo
de insumos observados.
Segundo CASA NOVA (2002), os modelos são equivalentes e pressupõem retornos constantes
de escala (quando acréscimos no consumo de recursos resultam em aumentos proporcionais nas
quantidades de produtos obtidos). A DMU que apresentar a melhor relação output/input será sempre
eficiente e igual a 1 (coeficiente de eficiência).
A orientação output foi escolhida para maximizar os produtos tentando deixar inalterados os
insumos. A utilização da orientação procura responder a pergunta: qual o maior nível de outputs que se
pode alcançar mantendo o nível de inputs? Assim, foram definidos como insumos os indicadores
sociais internos, total de contribuições para a sociedade e os indicadores ambientais (extraídos do
Balanço Social das entidades estudadas) e, como produtos, o valor adicionado ao acionista e o valor de
mercado das ações que compuseram a carteira teórica do ISE em 2010 e 2011. A DEA foi aplicada
pelo programa SIAD – Sistema Integrado de Apoio à Decisão.
O modelo CCR com orientação ao produto tem solução alcançada pela equação:
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Para atestar a confiabilidade dos indicadores escolhidos como insumos e produtos, utilizou-se a
correlação entre as variáveis:
Matriz de correlações
Variáveis

Internos

Internos

Sociedade

Ambientais

VA acionista

Valor ação

1

Sociedade

0,7086099

Ambientais

0,7725277 0,488695272

1

0,782692 0,258039021

0,645083502

1

0,7537661 0,375115867

0,691832355

0,830960769

VA acionista
Valor ação

1

1

Matriz de Correlações – dados 2010

Variáveis
Internos

Internos

Sociedade Ambientais VA acionista

Valor ação

1

Sociedade

0,6217422

1

Ambientais

0,9235195 0,5467861

VA acionista

0,8182957 0,3148481 0,7857764

1

Valor ação

0,6966034 0,2972733 0,6931532

0,864001494

1
1

Matriz de Correlações – dados 2011

Dyson et. al (2001) cita algumas limitações do modelo: (a) com o aumento do número de
variáveis, cresce a chance das unidades alcançarem máximo desempenho; (b) como é uma técnica não
paramétrica, é difícil formular hipóteses estatísticas; (c) a DEA analisa o desempenho “relativo” e
converge pouco para o desempenho “absoluto”, uma vez que se baseia nos dados observados. Smith
(1997) afirma que o método pode se tornar impreciso com o aumento do número de variáveis.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos com o programa SIAD permitem ver os índices de eficiência das
empresas do modelo e também as metas que as empresas consideradas ineficientes devem atingir para
alcançar o nível ótimo de saídas (valor criado).
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DMU/ANO

2010

2011

1,000000

1,000000

CESP
Coelce

0,435571
0,383291

0,465786
0,270138

Copel

0,101543

0,110444

Cemig
CPFL Energia S/A
Eletrobras

0,460943
0,718391
0,220378

0,333347
1,000000
0,245304

Eletropaulo

0,454372

0,633098

1,000000

0,976423

Light S/A

0,354903

0,213508

Tractebel

1,000000

1,000000

AES Tietê

Energias do Brasil

Coeficientes de eficiência por DMU

Em 2010, as empresas apontadas como eficientes nos investimentos internos, na sociedade e no
ambiente para criação de valor aos acionistas foram a AES TIETÊ, ENERGIAS DO BRASIL e
TRACTEBEL, com indicadores de eficiência 1. A COPEL apresentou o pior desempenho da amostra,
com coeficiente de eficiência 0,10, ou seja, necessita melhorar aproximadamente 90% de sua gestão
desses recursos para atingir o nível de desempenho das empresas consideradas eficientes. A
ELETROBRAS também apresentou um baixo índice de eficiência, 0,22, necessitando melhorar em
78% para se equiparar às empresas modelo. Das onze empresas da amostra, CESP, COELCE, CEMIG,
ELETROPAULO e LIGHT S/A ficaram numa faixa de eficiência de 0,3 a 0,5, sendo consideradas
ineficientes.
Em 2011, a AES TIETÊ e TRACTEBEL se mantiveram como eficientes, com a adição da
CPFL ENERGIA S/A no ranking. Observou-se que, no ano anterior, a CPFL apresentou um indicador
relativamente alto, em comparação às outras empresas, e a tendência do ano seguinte foi sua ascensão
como uma empresa modelo. Apesar da ENERGIAS DO BRASIL não ter alcançado 100% de eficiência
consecutivamente, está bem próxima das empresas que obtiveram, com 97,6% de eficiência. A COPEL
persistiu na pior eficiência da amostra, apesar de um discreto aumento no indicador de eficiência,
8,76%.
Comparando a evolução da eficiência de um ano para outro, as empresas que tiveram melhora
no desempenho foram a CESP, COPEL, ELETROBRAS e ELETROPAULO, esta última com a maior
melhora, 39,33%. Já COELCE, CEMIG, ENERGIAS DO BRASIL e LIGHT S/A tiveram um
desempenho inferior a 2010, essa última com a pior variação de 39,84% a menos no índice de
eficiência.
Assim, as empresas com coeficiente de eficiência igual a um servem de benchmarking, e o
programa calcula os alvos para cada unidade ineficiente tendo como parâmetro as eficientes.
Em 2010, considerando os investimentos internos, a COPEL teoricamente deveria reduzir em
46,49% esses recursos para alcançar eficiência, a CEMIG poderia reduzir em 74,64%, a
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ELETROBRAS em 74,25%, a ELETROPAULO em 28,29% e a LIGHT S/A em apenas 2,18%. CESP,
COELCE e CPFL apresentaram alvo igual ao valor original dos dados coletados, indicando que não
necessitam de melhorias nessa categoria para atingir eficiência.
Sobre os investimentos na sociedade, a CESP teoricamente deveria reduzir em 87% esses
recursos, a COELCE em 90,63%, a CEMIG em 4,70%, a ELETROBRAS em 50,24% e a LIGHT S/A
em 67,03%. COPEL, CPFL e ELETROPAULO obtiveram o alvo igual aos recursos investidos neste
ano.
Em relação aos investimentos ambientais, a CESP teoricamente deveria reduzir os recursos em
44,63%, a COELCE em 48,78% e a CPFL em 54,08%. COPEL, CEMIG, ELETROBRAS,
ELETROPAULO e LIGHT S/A não necessitariam reduzir seus investimentos nessa categoria.
Em 2011, a COPEL teoricamente deveria reduzir em 61,16% os investimentos internos para
otimizar seu desempenho, a CEMIG em 55,56%, a ELETROBRAS em 74,97%, a ELETROPAULO
em 58,58% e a ENERGIAS DO BRASIL em 47,15%. CESP, COELCE e LIGHT S/A apresentaram
alvo igual aos recursos já investidos nesse ano.
Quanto aos investimentos em sociedade, a CESP deveria diminuir em 86,58% a alocação de
recursos nessa categoria, a COELCE em 80,59%, a ELETROBRAS em apenas 0,96% e a LIGHT S/A
em 46,48%. COPEL, CEMIG, ELETROPAULO e ENERGIAS DO BRASIL não precisariam diminuir
os investimentos a sociedade para equiparar-se ao desempenho das unidades modelo.
Em relação aos investimentos ambientais, a CESP deveria diminuir os recursos em 27,89%, a
COELCE em 37,49%, a ENERGIAS DO BRASIL em 3,62% e a LIGHT S/A em 19,68%. COPEL,
CEMIG, ELETROBRAS e ELETROPAULO não necessitariam diminuir a aplicação de recursos em
ambiente.
5 CONCLUSÃO
A análise de envoltória de dados permitiu uma análise da eficiência da alocação dos
investimentos em sustentabilidade para criação de valor aos acionistas de onze empresas do setor de
energia brasileiro que apresentam boa reputação em relação a performance sustentável, devido à
presença na carteira do Índice de Sustentabilidade da BM&FBOVESPA.
Notou-se que, da amostra, apenas três empresas foram consideradas eficientes pelo modelo,
servindo como benchmarking para as empresas ineficientes. Em 2010, AES TIETÊ, ENERGIAS DO
BRASIL e TRACTEBEL foram eficientes na aplicação dos recursos para geração de valor a seus
acionistas e de valor da ação de mercado que compõe o ISE. Já em 2011, a ENERGIAS DO BRASIL
cedeu lugar para a CPFL Energia S/A, caindo em 2,36% no índice de eficiência, enquanto as outras
duas – AES TIETÊ e TRACTEBEL – continuaram com desempenho ótimo.
Quando observada a variação nos volumes de investimentos de 2010 para 2011, a ENERGIAS
DO BRASIL incrementou em 20,35% seus investimentos internos, em 9,52% na sociedade e 0,01% no
meio ambiente. Pela análise de envoltória de dados, ela deveria ter reduzido em 45,17% os
investimentos internos e 3,62% os investimentos na sociedade para continuar sendo considerada
eficiente.
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Pode-se notar que a COPEL apresentou a pior performance da amostra, porém esse resultado
está relacionado apenas a uma variável do modelo (volume de investimentos sociais internos), uma vez
que não apresentou uma meta de mudança para investimentos ambientais ou na sociedade nos dois
períodos estudados. Além disso, a ELETROBRAS, a qual obteve eficiência 3,5 vezes menor que a da
COPEL em 2010, teoricamente deveria reduzir 59,7% a mais seus investimentos internos em relação à
mesma empresa. Esses números mostram a independência da relação de ineficiência e quantidade de
redução de insumos para atingir a otimização do desempenho, uma vez que a análise envoltória de
dados propõe, para cada unidade ineficiente, uma meta de acordo com as unidades eficientes, não
relacionando as unidades que não alcançaram eficiência.
Em 2010, a CEMIG apresentou teoricamente uma necessidade de maior redução de
investimentos internos, a COELCE apresentou maior volume de redução em recursos aplicados na
sociedade e a CPFL em investimentos ambientais, a fim de alcançarem a otimização dos recursos que
as empresas modelo conseguiram. Já a LIGHT S/A, CEMIG e CESP apresentaram a menor
necessidade de diminuição na quantidade de insumos aplicados internamento, na sociedade e no meio
ambiente, respectivamente.
Em 2011, a ELETROBRAS foi apontada como a empresa que deveria se empenhar na maior
redução de volume de recursos aplicados internamente para otimizar seu desempenho; a CESP
apresentou teoricamente a maior necessidade de reduzir os investimentos na sociedade; e a COELCE
ao invés de diminuir os investimentos na sociedade, passou a precisar diminuir seu montante de
investimentos ambientais. A ENERGIAS DO BRASIL mostrou a menor necessidade em redução dos
investimentos internos e ambientais e a ELETROPAULO, em investimentos na sociedade.
Por meio da análise dos resultados, pode-se afirmar que as empresas modelo de eficiência não
necessariamente foram as que investiram em mais investimentos sustentáveis, o que sustenta a
premissa de que a questão de eficiência na otimização dos recursos vai além da quantidade monetária
aplicada: é necessária uma boa gestão de recursos.
O trabalho apresenta algumas limitações, dentre as quais o viés amostral ocasionado pelo foco
dado somente às empresas pertencentes à carteira ISE da BM&FBOVESPA e a não inclusão de
variáveis macroeconômicas na análise realizada. Além disso, falta uma análise mais qualitativa dos
motivos da ineficiência ao se fazer uso do modelo CCR com orientação ao produto. Apesar disso, a
análise por envoltória de dados mostrou-se uma boa ferramenta para análise de performance
quantitativa, o que permite a sua utilização pelos gestores para avaliação de desempenho e
benchmarking do setor energético brasileiro no que tange a criação de valor para acionistas e
investimentos em sustentabilidade.
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BALANÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ANTES E APÓS
A REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE PERDIGÃO E SADIA

Luciene dos Santos
Universidade Federal de Santa Catarina
(lucyenne20@yahoo.com.br)
Leonardo Flach
Universidade Federal de Santa Catarina
(leoflach@hotmail.com)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento dos investimentos socioambientais antes e após
a fusão entre as empresas Perdigão e Sadia. Para fazer a análise foram utilizados os dados constantes nos Balanços Sociais
de modelo IBASE, divulgados pelas empresas nos anos de 2005 a 2012. A metodologia da pesquisa quanto aos objetivos
enquadra-se como descritiva; quanto aos procedimentos técnicos, documental; e como pesquisa bibliográfica e qualitativa
em relação à abordagem do problema. A análise dos dados aponta que os Indicadores Sociais Internos e os Indicadores
Ambientais das empresas analisadas foram crescentes. Na Perdigão, foi registrado crescimento de mais de 88% nos
Indicadores Sociais Internos e 290% nos Indicadores Ambientais. Na Sadia, o aumento nos Indicadores Sociais Internos foi
de aproximadamente 54% e atingiu 202% de aumento nos Indicadores Ambientais. Enquanto na Brasil Foods, os aumentos
foram de 36% nos Indicadores Sociais Internos e 40% nos Indicadores Ambientais. As empresas Perdigão e Sadia
registraram redução nas Contribuições para a Sociedade. A Perdigão apresentou um decréscimo de 27% e a Sadia 8%. Já a
Brasil Foods apresentou um aumento de 609% nos Investimentos para a Sociedade.
Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade Socioambiental. Reorganização Societária.

Abstract: This study aims to analyze the behavior of environmental investments before and after the merger between
Perdigão and Sadia. To do the analysis we used the data contained in the Social Balance Sheet, IBASE model, reported by
the companies between 2005-2012. The research methodology regarding the goals are framed as descriptive; as the
technical procedures, documentation and literatural; and, as qualitative the approach of the problem. The data analysis
showed that the Internal Social Indicators and Environmental Indicators of the companies were increasing. In Perdigão was
recorded growth of over 88% in Internal Social Indicators and 290% in the Environmental Indicators. Sadia, the increase in
Internal Social Indicators were approximately 54% and reached 202% increase in Environmental Indicators. While in Brazil
Foods, the increases were 36% for Internal Social Indicators, and 40% in the Environmental Indicators. Companies
Perdigão and Sadia reported reduction in contributions to the Society. Perdigão decreased by 27% and 8% Sadia. Brazil
Foods already increased by 609% to investments in the Society.
Key-words: Social Balance Sheet. Environmental and Social Responsibility. Society Reorganization.
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1 INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos vê-se uma crescente preocupação com o esgotamento dos recursos
naturais e com o aquecimento global. A sociedade passa a exigir medidas significativas para assegurar
o futuro dessa geração e das próximas. Nesse contexto, as organizações são grandes responsáveis, pois
além de contribuírem para o crescimento da economia mundial são responsáveis por boa parte da
poluição causada ao meio ambiente.
A prática da responsabilidade socioambiental vem se tornando indispensável para o mundo
empresarial. Nasce uma nova visão nas organizações, contexto em que para as empresas obterem
reconhecimento é necessário um investimento em programas socioambientais. A sociedade passa a
exercer influência nas instituições, cobrando delas ações efetivas na mitigação dos impactos causados
por tais organizações e em relação à valorização de seu corpo funcional.
As ações voltadas à área socioambiental influenciam na evolução social e financeira da
entidade. Dessa forma, com consumidores satisfeitos as empresas passam a vender mais e a ter um
lucro maior podendo investir mais em ações sociais e em tecnologias de ponta as quais agridam menos
o meio ambiente.
Nessa perspectiva, os relatórios de sustentabilidade como os balanços sociais tornam-se de
fundamental importância para as empresas divulgarem suas ações nas áreas socioambientais. A
principal forma de mostrar aos stakeholders as ações empresariais de cunho social, ambiental e
econômico é através do balanço social (TACHIZAWA; ANDRADE, 2008) e dos relatórios de
sustentabilidade.
Desta forma, este trabalho justifica-se pelo fato de as empresas analisadas terem se reorganizado
societariamente no ano de 2009, tornando-se uma das principais fornecedoras de alimentos do Brasil,
estando sua sede situada no Estado de Santa Catarina. A empresa é responsável tanto por fornecer parte
dos alimentos que consumimos como também garante emprego para milhares de pessoas, logo, possui
influência no crescimento socioeconômico do estado de Santa Catarina e, de maneira mais ampla, do
Brasil.
Portanto, esta pesquisa e a publicação de seus resultados se tornam importantes para que seus
consumidores possam analisar a atual situação socioambiental da empresa, podendo passar a exigir
transparência e ética na condução dos negócios da companhia.
Assim, a problemática desta pesquisa fica resumida na seguinte questão-problema: “qual o
comportamento dos investimentos socioambientais antes e após a fusão entre Perdigão e Sadia?”.
Nessa perspectiva, o objetivo geral é analisar o comportamento dos investimentos socioambientais
antes e após a fusão entre Perdigão e Sadia.
2 REVISÃO DE LITERATURA
A fundamentação teórica que compõe a presente pesquisa abrange conceitos sobre o
desenvolvimento sustentável, a responsabilidade social corporativa e balanço social.
2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
De acordo com Thomas e Callan (2010, p. 484) o “desenvolvimento sustentável é o
gerenciamento dos recursos da Terra, de modo que sua qualidade e abundância de longo prazo sejam
assegurados para as gerações futuras”. Nesse sentido, a forma como é feita a exploração dos recursos
têm provocado muitas mudanças, com isso, observa-se a busca de investimentos e estudos para o
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desenvolvimento de novas tecnologias que possam extrair da natureza os seus recursos sem destruí-la,
tornando-a sustentável, para que as gerações futuras possam usufruir dos seus benefícios (RIBEIRO,
2010).
A preocupação com o esgotamento dos recursos naturais vem assumindo proporções
significativas em todo mundo. O tema desenvolvimento sustentável é um assunto que vem sendo
amplamente discutido. A respeito dessa questão, Seiffert (2010, p. 18) afirma que:
[...] vem ocorrendo ao longo dos anos uma busca frenética de alternativas de soluções, e os
governos locais são pressionados pela comunidade internacional, por meio de conferências e
tratados, a adotarem e estimularem a adoção de medidas concretas na defesa do meio ambiente.
Além disso, atuam também pressões por parte de outros interessados, como organizações não
governamentais (ONGs), ambientalistas e da própria comunidade local no sentido de penalizar
o poluidor.

Em decorrência da crescente preocupação com o desenvolvimento sustentável, surgiram
medidas de qualidade, com o objetivo de padronizar os parâmetros das empresas quanto a esse tipo de
desenvolvimento voltado para questões referentes à sustentabilidade. Entre essas medidas destacam-se
as ISOs, elaboradas pela International Standards Organization – ISO.
Nessas circunstâncias, o mercado passou a exigir que as empresas potencialmente poluidoras se
adaptem a essas mudanças a fim de assegurar o futuro das novas gerações. Com isso, a questão da
sustentabilidade exige mudanças significativas na forma como as empresas tomam suas decisões.
Atualmente, para que uma empresa possa obter êxito no mercado o seu crescimento econômico deve
estar aliado ao desenvolvimento sustentável.
Busca-se, assim, a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a proteção da
biodiversidade, pois os recursos naturais são necessários para produzir mercadorias e serviços e, ao
mesmo tempo, precisa-se do meio ambiente para ter qualidade de vida. Esses dois pontos são de vital
importância para a sobrevivência da humanidade e conciliar tais interesses é o grande desafio para esta
geração (RIBEIRO, 2010).
O crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável devem fazer parte de um mesmo
objetivo, sendo que, um não pode existir sem o outro. Assim, a responsabilidade social corporativa
passa a ser considerada um tema de fundamental importância para o mundo empresarial.
2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Nas décadas de 1960 e 1970, com as transformações culturais ocorridas, surgiu uma nova
consciência ambiental. O meio ambiente passou a ser considerado como um dos princípios do homem
moderno. A partir dos anos 80, os gastos com a proteção do meio ambiente começaram a ser vistos
pelas empresas líderes do mercado não como custos ambientais, mas como investimentos para o futuro
e como vantagem competitiva frente às empresas concorrentes. Nos anos 90, vê-se uma crescente
preocupação ambiental por parte dos gestores. As empresas passam a buscar soluções para o
desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo, aumentando sua lucratividade (TACHIZAWA, 2009).
A responsabilidade socioambiental, [...], torna-se um importante instrumento gerencial para
capacitação e criação de condições de competitividade para as organizações, qualquer que seja o seu
segmento econômico (TACHIZAWA; ANDRADE, 2008, p. 20).
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As questões ambientais e sociais passam a ser um diferencial para as empresas.
Tinoco (2001, p. 115)

Segundo

[...] a responsabilidade social corporativa está relacionada com a gestão de empresas em
situações cada vez mais complexas, nas quais questões como as ambientais e sociais são
crescentemente importante para assegurar o sucesso e a sustentabilidade dos negócios.

Em um mundo globalizado, as questões ambientais não se restringem ao país no qual a empresa
está instalada. Atentos a isso, os consumidores estão privilegiando os produtos das empresas
socialmente responsáveis, buscando nestas organizações uma postura ética em todos os sentidos. Para
competir e conquistar clientes nesse novo cenário, as organizações precisam atentar-se com as suas
atitudes em prol da sociedade e do meio ambiente. Para obter o crescimento econômico é necessário
que as organizações invistam em programas socioambientais, pois a sociedade exige, além de bons
produtos e serviços, que as empresas deem um retorno, investindo na responsabilidade social e na
preservação do meio ambiente. De acordo com Tachizawa (2009), a responsabilidade social está se
transformando em um parâmetro, em um referencial de excelência para o mundo dos negócios e para
todo o Brasil corporativo.
A preocupação com as questões ambientais e de responsabilidade social faz com que as
organizações dos novos tempos escolham fornecedores que atendam seus requisitos éticos e que
atestem que os insumos produtivos contratados atendam seus requisitos ambientais,
predefinidos em sua política corporativa (TACHIZAWA; ANDRADE, 2008, p. 20).

Nesse sentido, vê-se que as organizações não se preocupam somente com as suas questões
ambientais, mas também estão ajudando seus fornecedores a melhorar suas práticas ambientais.
Percebe-se que a preocupação com o desenvolvimento sustentável esta presente nos pilares da
sociedade; governos, empresas, organizações não governamentais e comunidade em geral estão
engajados nesta mesma luta pela utilização consciente dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, as
empresas que não se adequarem a este novo cenário poderão ser excluídas do mercado. Nesses termos,
importa enfatizar que uma das formas das organizações apresentarem aos stakeholders suas ações
socioambientais é através do Balanço Social.

2.3 BALANÇO SOCIAL
O balanço social surge para satisfazer as necessidades que as empresas possuíam de divulgar
suas ações socioambientais para a sociedade. Tal demonstração faz um levantamento dos principais
indicadores de desempenho econômico, social e ambiental das empresas. Iudícibus e Marion (2001, p.
25), definem o balanço social como:
O relatório que contêm dados, os quais permitem identificar o perfil da atuação social da
empresa durante o ano, a qualidade de suas relações com os empregados, a participação dos
empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento
pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e sua relação com o meio
ambiente.
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O Balanço Social é um importante meio de informação e de gestão que tem como objetivo
evidenciar as informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais do desempenho das entidades de
forma transparente, aos diferentes usuários que necessitam das informações (TINOCO; KRAEMER,
2004).
Existem três principais modelos de Balanço Social usados pelas instituições brasileiras para
divulgar seus investimentos socioambientais. São os modelos do Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas – IBASE -, o modelo do Instituto Ethos e o Relatório de Sustentabilidade
emitido pela Global Reporting Initiative - GRI (GODOY, 2007).
No Brasil não é obrigatória a elaboração e divulgação do balanço social, no entanto, percebe-se
um crescente aumento na realização deste tipo de demonstração contábil.
2.3.1 Modelo IBASE
O IBASE foi criado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas em 1997. O
objetivo do balanço social neste modelo é apresentar à comunidade informações sobre investimentos
internos e externos voltados a ações de responsabilidade socioambiental que a empresa pratica. Esse
modelo apresenta 43 indicadores quantitativos e 8 indicadores qualitativos, analisando sempre dois
exercícios sociais subsequentes. Segundo Tachizawa, (2009), com esse modelo pode-se comparar o
total dos investimentos com a receita líquida, o lucro operacional e a folha de pagamento apresentada
pela empresa.
O Quadro 1 mostra os critérios que compõem o Balanço Social no modelo IBASE.
QUADRO 1 – Critérios que compõem o modelo IBASE de Balanço Social.
1. Base de Cálculo
2. Indicadores Sociais Internos
3. Indicadores Sociais Externos
4. Indicadores Ambientais
5. Indicadores do Corpo Funcional
6. Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
7. Outras Informações
Fonte: Adaptado de IBASE (2013)

Por ser de fácil preenchimento e leitura dos dados, no Brasil, este modelo de Balanço Social é
considerado o mais difundido entre as empresas.
Para atender aos objetivos desta pesquisa foram analisados os Indicadores Sociais Internos, os
Indicadores Sociais Externos e os Indicadores Ambientais, dessa forma, pôde-se responder à questãoproblema.
2.3.2 Modelo Ethos
O Instituto Ethos foi criado em 1998 com o intuito de difundir as práticas da responsabilidade
social corporativa, desde então passou a ser um dos representantes no debate relacionados às questões
referentes ao balanço social. O Instituto fornece em seu site alguns materiais e guias de elaboração do
balanço social.
O modelo do Instituto Ethos engloba quatro dimensões: visão e estratégia, governança e gestão,
social e ambiental. Essas dimensões são subdivididas em: tema, subtema e indicador.
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O modelo Ethos possui 47 indicadores os quais são divididos em categorias. As informações a
seguir foram retiradas do site do Instituto em questão.
 Básica: esta seleção compreende questões que dizem respeito a uma abordagem mais
ampla sobre os temas tratados nas diferentes dimensões e é composta por 12 indicadores;
 Essencial: com 24 indicadores, esta categoria traz questões relevantes às empresas na
perspectiva de diferentes partes interessadas. Representa o que tradicionalmente se
reconhece como a “agenda mínima” da RSE/ sustentabilidade;
 Ampla: esta seleção reúne 36 indicadores que incorporam desdobramentos relativos à
“agenda mínima” da RSE/ sustentabilidade;
 Abrangente: é o conjunto dos 47 indicadores desenvolvidos que incluem questões de
vanguarda e inserem um olhar da empresa sobre sua própria evolução na gestão
sustentável e socialmente responsável.
2.3.3 Relatório de Sustentabilidade – GRI
A Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para a Apresentação de Relatórios) foi criada
em 1997, por meio da iniciativa conjunta da organização não-governamental norte-americana Coalition
for Environmentally Responsible Economics (CERES) e do Programa Ambiental das Nações Unidas
(UNEP - United Nations Environmental Programme). A partir de 2002, tornou-se independente e,
atualmente, é um centro de colaboração oficial do UNEP. O GRI conta com a participação ativa de
representantes das áreas de contabilidade, investimento, ambiente, direitos humanos, investigação e
organizações do trabalho de várias partes do mundo e tem como principal objetivo adotar um modelopadrão internacional (GODOY, 2007).
O modelo GRI apresenta inúmeros indicadores os quais são distribuídos em seis categorias: de
Desempenho Econômico; de Meio Ambiente; de Práticas Trabalhistas e Desempenho Decente; de
Direitos Humanos; Sociais; e de Responsabilidade pelo Produto.
O GRI é o modelo internacional mais disseminado pelo mundo e a opção por esse modelo vem
crescendo consideravelmente, tendo em vista a sua proposta de fazer com que se tenha um relatório
internacional.
3 METODOLOGIA
Gil (2010) classifica as pesquisas quanto aos objetivos mais gerais em exploratórias, descritivas
e explicativas. Esta pesquisa teve sua metodologia classificada como descritiva quanto aos objetivos,
pois visa descrever o comportamento dos dados levantados e através deles apresentar as conclusões. De
acordo com Beuren et al. (2009, p. 81):
[...] a pesquisa descritiva configura-se como um estudo intermediário entre a pesquisa
exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão preliminar como a primeira nem tão aprofundada
como a segunda. Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, comparar, entre outros
aspectos.

Quanto ao procedimento técnico adotado, a pesquisa se constitui como bibliográfica e
documental. Bibliográfica, tendo em vista que, busca explicar um problema a partir de dados e
documentos já publicados com a coleta de dados disponíveis em livros, artigos, e redes eletrônicas.
Através da pesquisa bibliográfica foi possível coletar informações necessárias para a elaboração da
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fundamentação teórica, contexto em que foram abordados os seguintes temas: Desenvolvimento
Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa e Balanço Social. Gil (1999, apud BEUREN et al.
2009, p. 87) “[...] explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante material já elaborado,
principalmente livros e artigos científicos”.
De acordo com Santos (2002, p. 29), a pesquisa bibliográfica:
[...] constitui-se numa preciosa fonte de informações, com dados já organizados e analisados
como informações e ideias prontas. Na atualidade, praticamente qualquer necessidade humana,
conhecida ou pressentida, possui algo escrito [...] Por isso, a pesquisa com base em uma
bibliografia deve encabeçar qualquer processo de busca científica que se inicie.

Já, a pesquisa documental segundo Silva e Grigolo (2002, apud BEUREN et al. 2009, p. 89)
visa “[...] selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e
introduzir-lhe algum valor, podendo, desse modo, contribuir com a comunidade científica a fim de que
outros possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel”. Essa pesquisa enquadra-se como
documental, pois se caracteriza pela coleta de dados disponíveis no site das organizações estudadas,
tomando a análise do Balanço Social no modelo IBASE.
Quanto à abordagem do problema, essa pesquisa classifica-se como quantitativa. Segundo
Richardson (1999, p. 70) o método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto
nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas,
desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas [...]”.
A trajetória metodológica divide-se em quatro fases: levantamento bibliográfico, delimitação
das empresas estudadas, levantamento documental, interpretação e análise dos resultados. A primeira
fase trata do levantamento bibliográfico necessário para a elaboração da fundamentação teórica, em que
são abordados os seguintes temas: Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social Corporativa
e Balanço Social. Na segunda fase são definidas as empresas a serem estudadas. Optou-se por analisar
os balanços sociais da Sadia e Perdigão antes da fusão e os balanços sociais após a sua fusão, ou seja,
da Holding Brasil Foods S/A, que é uma companhia de capital aberto do ramo alimentício com sede no
Estado de Santa Catarina. A terceira fase compõe-se do levantamento dos documentos necessários para
a elaboração da análise, coletados os dados no site das empresas pesquisadas e no site
www.balancosocial.org.br. Na quarta e última fase foram feitas as análises vertical e horizontal dos
indicadores sociais internos, indicadores sociais externos e indicadores ambientais do modelo IBASE.
Optou-se por não incluir na análise dos indicadores sociais externos o valor dos tributos, portanto, foi
realizada a análise somente das contribuições para a sociedade. Inicialmente, calcularam-se os
indicadores no período de 2005 a 2008 antes da fusão, ou seja, da Sadia e da Perdigão. Em seguida,
calcularam-se os indicadores referentes ao balanço social da Brasil Foods S/A, nos anos de 2009 a
2012, já após a reorganização societária. Por fim, pode-se fazer a interpretação e análise dos resultados
obtidos dessas empresas antes, ou seja, Sadia e Perdigão isoladamente; e, após, isto é, da Brasil Foods
S/A.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este item apresenta a análise dos Indicadores Sociais Internos, Indicadores Sociais Externos e
dos Indicadores Ambientais do modelo IBASE de Balanço Social das empresas pesquisadas. Os dados
foram coletados no site das empresas e no site www.balancosocial.org.br.
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4. 1 BREVE HISTÓRICO DAS EMPRESAS PESQUISADAS
A Perdigão foi fundada em 1934 pelas famílias Brandalise e Ponzoni com o nome de Ponzoni,
Brandalise e Cia.. Em 1958, a empresa recebeu a denominação de Perdigão S.A. Comércio e Indústria.
A partir de 1940, a Companhia passou a expandir suas atividades incluindo em seu portfólio o
processamento de carne suína. Nos anos 50, iniciou o processamento de aves e já nos anos 70, passou a
exportar seus produtos. Desde então, a Companhia vem expandindo seu negócio com uma série de
aquisições e investimentos em outras indústrias.
Fundada em 1944 por Attilio Fontana, a Sadia inicialmente contava com um moinho e um
frigorífico inacabado. Com o retorno dos investimentos no moinho, a empresa terminou a construção
do frigorífico. Em seguida, com o aumento da demanda e com o avanço industrial do país, a empresa
teve que se adequar aos novos padrões de consumo. Já em 1947, a empresa abriu uma distribuidora em
São Paulo e registrou sua marca. A Sadia com o passar dos anos mudou muito, investindo em
tecnologia e tornando-se a marca de alimentos mais conhecida no Brasil, aumentando, sobremaneira, o
volume de produtos exportados.
O processo de reorganização societária da Perdigão com a Sadia iniciou em maio de 2009 e foi
concluído no ano de 2012 com a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE). Da associação das duas empresas nasceu a Brasil Foods S.A. uma das maiores companhias do
país e do mundo no ramo alimentício. A Companhia produz e comercializa mais de 3.000 itens, entre
os quais: aves, suínos, cortes de carne bovina, leite, lácteos e alimentos processados. Atualmente, opera
50 fábricas em todo o país e conta com cerca de 110 mil funcionários. No mercado externo, mantém
nove unidades industriais na Argentina e duas unidades na Europa (Inglaterra e Holanda), além de
contar com 19 escritórios comerciais para atendimento a mais de 120 países.
A Brasil Foods - BRF opera na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Valores
de Nova York (NYSE). Em 2006, a Companhia passou a integrar o Novo Mercado da BM&FBovespa.
Desde 2005, compõe a carteira do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, e
passou a integrar a partir de 2013, a carteira de Emerging Markets do Dow Jones Sustainability Index;
além disso, em março de 2011, passou a fazer parte também do Índice Carbono Eficiente – ICO2.
4.2 RECEITA LÍQUIDA
A Base de Cálculo do Balanço Social do modelo IBASE é composta pela Receita Líquida (RL),
Resultado Operacional (RO) e Folha de Pagamento Bruta (FPB). São apresentados no quadro abaixo os
valores da Receita Líquida das empresas analisadas.
Receita Líquida

QUADRO 2 – Receita Líquida (em milhões de reais).
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

2012

Perdigão

5.145

5.210

6.633

11.393

-

-

-

-

Sadia

7.318

6.877

8.623

10.729

-

-

-

-

22.681

25.706

28.517

BRF

-

20.937
Fonte: Dados da pesquisa (2005 a 2012).

Analisando os dados da Receita Líquida, constatou-se que a empresa Perdigão apresentou um
aumento de 1,3% em 2006, de 2006 para 2007, houve um crescimento de 27,3% e um aumento de
71,8% em 2008. A Receita Líquida da Sadia teve uma redução de 6,0% de 2005 para 2006, em 2007,
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um aumento de 25,4% e, em 2008, a RL aumentou 24,4%. A empresa Brasil Foods, por sua vez,
apresentou crescimento na RL em todos os anos analisados, no ano de 2010, o aumento foi de 8,3%,
em 2011, de 13,3% e, no ano seguinte, 10,9%.
4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Os Indicadores Sociais Internos apresentam os investimentos que a empresa proporcionou aos
seus empregados referentes à alimentação; encargos sociais compulsórios; previdência privada; saúde;
segurança e saúde no trabalho; educação; capacitação e desenvolvimento profissional; transportes;
cultura; creches ou auxílio-creche; participação nos lucros ou resultados e outros. No gráfico 1,
apresenta-se a evolução dos investimentos das duas empresas nos anos de 2005 a 2008.
GRÁFICO 1 – ISI entre 2005 e 2008 da Perdigão e Sadia (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2005 a 2008)

A partir do gráfico exposto, verifica-se que houve um crescimento gradual nos investimentos
nos ISI da Perdigão. Em 2006, houve um aumento de 11,9%, no ano de 2007, de 16,0% e, em 2008, de
44,4%. No período analisado a variação total foi de 88%, o que em termos absolutos equivale a mais de
241 milhões de reais. Em todos os períodos analisados, constatou-se uma tendência crescente nos
Indicadores Sociais Internos, o que segue a tendência apresentada pela Receita Líquida.
Os dados da Sadia também apresentaram um aumento nos investimentos nos ISI. Em 2006, esse
aumento foi de 7,3%, no ano seguinte, de 20,3% e, em 2008, de 19,1%. A variação total foi de 54%, o
que representa mais de 167 milhões de reais. Verificou-se que no ano de 2006 os Indicadores Sociais
Internos não apresentaram uma relação direta com a Receita Líquida. A análise dos dados demonstra
que mesmo com uma queda de 6,0% na Receita Líquida os investimentos nos ISI tiveram um aumento
de 7,3%, demonstrando que a empresa manteve um crescente investimento nesses indicadores.
No Gráfico 2, mostra-se a evolução dos investimentos nos ISI da BRF nos anos de 2009 a 2012.
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GRÁFICO 2 – ISI entre 2009 e 2012 da BRF (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2009 a 2012)

Observou-se que no ano de 2010 houve um aumento de 16,5%, já no ano de 2011, os
investimentos nos ISI apresentaram uma redução de 1,0% e, em 2012, um aumento de 17,5%.
Constatou-se também que do ano 2009 para 2012, houve um aumento total de 36%, o que em termos
absolutos equivale a 373 milhões de reais.
Os Investimentos Sociais Internos não apresentaram uma relação direta com a Receita Líquida.
Os dados mostram que mesmo com o aumento de 13,3% da Receita Líquida, no ano de 2011, os
Indicadores Sociais Internos seguiram uma tendência negativa, tendo sofrido redução de 1,0%.
4.4 ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Nos Indicadores Sociais Externos são apresentados os valores investidos pela empresa na
sociedade como: educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à fome e segurança
alimentar e outros. Para esta análise foram excluídos do total dos ISE os Tributos, portanto, foram
analisadas somente as Contribuições para a Sociedade. O Gráfico 3 mostra os valores das
Contribuições para a Sociedade, entre os anos de 2005 e 2008, da Perdigão e Sadia.
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GRÁFICO 3 – Contribuições para a sociedade entre 2005 e 2008 da Perdigão e Sadia (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2005 a 2008)

Observando os dados da Perdigão, constatou-se que houve uma redução na quantidade investida
nas contribuições para a sociedade, o ano de 2006, por sua vez, apresentou uma redução de 46,7%, em
2007, os valores mantiveram-se constantes e, em 2008, ocorreu um aumento de 37,5%. Conforme o
Gráfico 3, a variação total do período foi de 27% negativa, o que significa uma redução de 400 mil
reais investidos. Os investimentos na sociedade apresentaram uma tendência de redução ao longo dos
períodos analisados não mostrando relação com a Receita Líquida, que teve aumento em todos os anos.
A análise dos dados da Sadia aponta que a empresa apresentou um crescimento nos dois
primeiros anos, seguidos de uma queda no último ano. No ano de 2006, houve um aumento de 6,6%,
em 2007, esse aumento foi de 41,5% e, em 2008, ocorreu uma queda de 42,4% nos investimentos
relacionados às contribuições para a sociedade. Constatou-se também que do ano de 2005 para 2008,
houve uma redução de 13% nos investimentos voltados à sociedade. Verificou-se, ainda, que os
investimentos nas Contribuições para a Sociedade e a Receita Líquida não apresentaram uma relação
direta. Embora, no ano de 2006, a Receita Líquida tenha diminuído os investimentos na sociedade
tiveram aumento, já o mesmo comportamento não ocorreu no ano de 2008, período em que a Receita
Líquida aumentou 24% e os investimentos diminuíram 42%.
O Gráfico 3, apresenta os valores investidos pela BRF na sociedade entre os anos de 2009 e
2012.

XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

GRÁFICO 3 – Contribuições para a Sociedade entre 2009 e 2012 da BRF (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2009 a 2012)

Observou-se que, em 2010, a BRF apresentou um aumento de 11,5% nos investimentos na
sociedade, em 2011, houve um crescimento de 216,6% e, em 2012, um aumento de 100,9%. Verificouse que a variação total do período foi de 609%, o que em termos absolutos equivale a mais de 12
milhões de reais.
Os investimentos nas Contribuições para a Sociedade apresentaram uma tendência crescente em
todos os anos analisados o que acompanha a tendência da Receita Líquida, cujo aumento se manteve
em todos os períodos da pesquisa.
4.5 ANÁLISE DOS INDICADORES AMBIENTAIS
Os Indicadores Ambientais representam os investimentos que a empresa faz no sentido de
preservação do meio ambiente, são os investimentos relacionados com a produção/operação da
empresa e investimentos em programas e/ou projetos externos. No Gráfico 4, apresenta-se a evolução
desses investimentos das duas empresas no período de 2005 a 2008.
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GRÁFICO 4 – Indicadores Ambientais entre 2005 e 2008 da Perdigão e Sadia (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2005 a 2008)

A Perdigão no período analisado, como se pode verificar no Gráfico 4, apresentou oscilação nos
investimentos ambientais. Observou-se que, em 2006, ocorreu um aumento de 177,5%, já, em 2007,
houve decréscimo de 9,3% e, em 2008, um crescimento de 54,9%. Nos anos analisados, ocorreu um
crescimento total de 290%, o que em termos monetários equivale a mais de 26 milhões de reais. Em
2007, os investimentos ambientais diminuíram 9,3% mesmo com um crescimento de 27% na Receita
Líquida. No total dos períodos, o crescimento nos investimentos ambientais foi acima do crescimento
da Receita Líquida, que foi de 121%.
Como se pode observar no Gráfico 4, a Sadia apresentou redução nos investimentos Ambientais
somente no ano de 2006, tendo uma redução de 16,1%, já no ano de 2007, apresentou um crescimento
de 38,7% e, em 2008, esse aumento foi de 159,3%. A variação total do período analisado foi de 202%,
o que significa um aumento de mais de 45 milhões de reais investidos no meio ambiente. Constatou-se
uma relação direta dos Indicadores Ambientais com a Receita Líquida, embora haja diferença entre os
percentuais. No ano de 2006, a empresa teve uma redução na RL de 6%, enquanto os investimentos no
meio ambiente reduziram 16,1%. Observa-se que em todos os períodos em que a empresa apresentou
um crescimento da RL também houve mais investimentos no meio ambiente.
No Gráfico 5, apresenta-se a tendência seguida pelos Indicadores Ambientais da BRF.
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GRÁFICO 5 – Indicadores Ambientais entre 2009 e 2012 da BRF (em milhões de reais)

Fonte: Adaptado dos Balanços Sociais (2009 a 2012)

Analisando os dados da BRF nota-se que houve um crescimento anual nos investimentos
ambientais, embora nos últimos dois anos o percentual de crescimento tenha reduzido. Constatou-se
que a empresa apresentou um aumento de 28,9% do ano de 2009 para 2010, em 2011, houve um
aumento de 1,4% e, em 2012, de 7,3%. Em termos monetários a variação total do ano de 2009 para
2012 foi de mais de 45 milhões de reais, o que equivale a um aumento percentual de 40% no total do
período analisado.
Os investimentos no meio ambiente apresentaram uma tendência crescente em todos os
períodos, apontando para a existência de uma relação direta com a RL, embora os percentuais sejam
diferentes.
4.6 RECEITA LÍQUIDA X INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
A análise vertical demostra o percentual dos investimentos socioambientais da empresa em
relação à Receita Líquida. A Tabela 1 apresenta esses valores das empresas Perdigão e Sadia nos anos
de 2005 a 2008.
TABELA 1 – Relação Receita Líquida x Indicadores
Perdigão
Total - Indicadores Sociais Internos

2008
4,5%

Total - Contribuições para a Sociedade

8,5% 13,1% 11,8% 13,0% 4,5% 14,5% 14,8% 14,0%

Total - Indicadores Ambientais
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2007
5,4%

2006
5,9%

Sadia
2005 2008
5,4% 4,5%

0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,6%
Fonte: Dados da pesquisa (2005 a 2008)

2007
4,7%
0,3%

2006
4,9%
0,3%

2005
4,3%
0,3%
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Através da análise vertical, constata-se que os percentuais maiores sobre a Receita Líquida estão
relacionados aos Indicadores Sociais Externos, representando em todo o período analisado 46,4% e
47,8% da RL, valores referentes à Perdigão e Sadia, respectivamente.
Os maiores percentuais dos indicadores sobre a RL da Perdigão foram:
 Nos Indicadores Sociais Internos, no ano de 2006, representando 5,9% da Receita
Líquida;
 Nos Indicadores Sociais Externos, em relação ao ano de 2007, com 13,1% da RL;
 Nos Indicadores Ambientais, a empresa apresentou 0,5% da RL no ano de 2006.
Os maiores percentuais dos indicadores sobre a RL da Sadia foram:
 Nos Indicadores Sociais Internos, no ano de 2006, representando 4,9% da Receita
Líquida;
 Nos Indicadores Sociais Externos, em relação ao ano de 2006 com 14,8% da RL e;
 Nos Indicadores Ambientais, a empresa apresentou 0,6% da RL no ano de 2008.
Na Tabela 2, apresentam-se os percentuais dos indicadores sobre a RL no período de 2009 a
2012.
TABELA 2 – Relação Receita Líquida x Indicadores
Brasil Foods
Total - Indicadores Sociais Internos

2012
5,0%

2011
4,7%

2010
5,0%

2009
5,0%

Total - Contribuições para a Sociedade

9,9%

12,1%

13,1%

14,4%

Total - Indicadores Ambientais
0,6% 0,6%
Fonte: Dados da pesquisa (2009 a 2012)

0,6%

0,5%

Os maiores percentuais dos indicadores sobre a RL da Brasil Foods foram:
 Nos Indicadores Sociais Internos, nos anos de 2009, 2010 e 2012, representando 5% da
Receita Líquida;
 Nas contribuições para a sociedade, no ano de 2009, estando representados no valor de
14,4% da RL;
 Nos Indicadores Ambientais, a empresa apresentou 0,6% da RL nos anos de 2010, 2011
e 2012.
5 CONCLUSÕES
Através da realização dessa pesquisa, pode-se atingir o objetivo sugerido, que era de analisar
qual o comportamento dos investimentos socioambientais antes e após a fusão entre Perdigão e Sadia.
Conclui-se que a Perdigão apresentou aumento da Receita Líquida em todo o período analisado. Apesar
disso, mesmo com esse aumento as Contribuições para a Sociedade e os Investimentos Ambientais não
seguiram a mesma tendência de crescimento em todos os períodos. A análise mostrou, ainda, que
houve uma redução total do período de 27% nos investimentos para a sociedade, o que em termos
monetários equivale a 400 mil reais. Já os investimentos nos Indicadores Sociais Internos seguiram a
mesma tendência apresentada pela RL. A empresa em questão apresentou um crescimento gradual nos
ISI, o que em termos monetários significa dizer que houve um aumento de 88%, o que equivale a um
aumento de mais de 241 milhões de reais investidos com seus funcionários.
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Através da análise dos dados da Sadia, concluiu-se que houve redução da Receita Líquida no
ano 2005, e ampliação desses valores nos anos de 2007 e 2008. Constatou-se também que os
Indicadores Sociais Internos e as Contribuições para a Sociedade não apresentaram a mesma tendência
seguida pela Receita Líquida. A análise mostrou que, mesmo com uma queda de 6,0% no ano de 2006
na Receita Líquida, os investimentos nos ISI tiveram um aumento de 7,3%, demonstrando que a
empresa manteve um crescente investimento nesses indicadores. No ano de 2008, os Investimentos
para a Sociedade diminuíram 42% enquanto a Receita Líquida aumentou 24%. Também se conclui que
os Investimentos Ambientais seguiram a mesma tendência da RL, embora não haja relação com
percentuais. No período mencionado, houve um aumento de mais de 202%, ou seja, mais de 45 milhões
de reais investidos no meio ambiente, o que demostra o comprometimento da empresa com questões
ambientais.
A partir da análise dos dados da Brasil Foods referentes aos anos de 2009 a 2012, conclui-se que
houve aumento na Receita Líquida em todos os períodos analisados. Os Indicadores Sociais Internos
não seguiram a mesma tendência da Receita Líquida, no entanto, entre os anos de 2009 e 2012, houve
uma ampliação nos investimentos relacionados aos ISI de mais de 373 milhões de reais, equivalendo a
um aumento de 36%. Os investimentos na sociedade e os investimentos ambientais apresentaram uma
tendência crescente em todos os anos, apontando uma relação direta com a RL. Constatou-se que no
período analisado houve um aumento nos investimentos para a sociedade de 609%, o que significa um
aumento de mais de 12 milhões de reais, já o aumento dos investimentos no meio ambiente foi de mais
de 45 milhões de reais, o que equivale a um aumento percentual de 40%.
Concluiu-se, por fim, que no total dos indicadores analisados após a reorganização societária, a
BRF apresentou um crescimento global nos investimentos, com destaque para o aumento dos
investimentos nas Contribuições para a Sociedade, que atingiu 609% de crescimento do ano de 2009 a
2012, o que significa que a empresa investiu mais de 12 milhões de reais na sociedade.
Sugere-se para futuros trabalhos a realização do estudo em organizações que passaram por
processo de reorganização societária, a fim de comparar os resultados alcançados.
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Resumo: o estudo tem por objetivo geral de analisar o nível de sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos da
região metropolitana de Fortaleza. Para tanto foi realizada um estudo exploratório, com abordagens descritivas, cuja coleta
de dados foi realizada através da aplicação de questionários e de entrevistas semiestruturada baseadas na matriz de
indicadores de sustentabilidade proposta por Santiago e Dias (2012). Os resultados da pesquisa demonstram que os
municípios da região metropolitana de Fortaleza apresentam níveis médios e baixos de sustentabilidade. Desse modo,
conclui-se que os municípios de Horizonte, Itaitinga, Caucaia e Fortaleza aparecem em cinco dimensões como
preponderante; os municípios de Eusébio, Pacajus, Maranguape e Pacatuba aparecem em quatro dimensões; e, os demais
municípios só aparecem em duas dimensões, de forma preponderante.
Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, indicadores de sustentabilidade, Região Metropolitana de Fortaleza.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the sustainability level of the current management of solid waste treatment
in the metropolitan region of Fortaleza, Ceará. In order to achieve this purpose, a exploratory study was performed, with a
descriptive approach, with the use of questionnaires and semi-structured interviews, based in a matrix of sustainability
indicators proposed by Santiago e Dias (2012), for data collection. the research results show that the municipalities located
in Fortaleza metropolitan region possesses low to medium levels of sustainability. In this way, it is concluded that the
municipalities of Horizonte, Itaitinga, Caucaia and Fortaleza display prominently five dimensions; and the municipalities of
Eusébio, Pacajus, Maranguape and Pacatuba presents four dimensions; and the other municipalities of Fortaleza
metropolitan region display, prominently, two dimensions
Key-words: Solid waste management, sustainability indicators, Fortaleza metropolitan region.
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1 INTRODUÇÃO
A busca pelo desenvolvimento sustentável, independentemente da abordagem direcionada, está
presente como um objetivo inerente às políticas governamentais. A sociedade, em tempos atuais,
enfrenta grandes problemas ambientais relacionados à geração excessiva de resíduos sólidos e
destinação final adequada destes resíduos. Para Martins e Cândido (2012) e Santiago e Dias (2012) a
gestão de resíduos sólidos urbanos tem sido o cerne da preocupação de pesquisadores em diversas áreas
de estudo.
O desenvolvimento sustentável, segundo Polaz e Teixeira (2009), pode ser construído através
da criação de instrumentos que possibilitem a geração de informações que facilitem a avaliação do grau
de sustentabilidade da sociedade, bem como o monitoramento do desenvolvimento e o auxílio na
definição das metas de melhoria. Adicionalmente, Milanez e Teixeira (2003) afirmam que os
indicadores de sustentabilidade podem ser utilizados como uma base de dados de informação sobre o
meio ambiente, permitindo resumir e assegurar a comparabilidade das informações em diferentes
regiões e, consequentemente, auxiliando na elaboração de políticas públicas.
Um fator relevante a ser considerado pelos municípios refere-se a construção e uso de
indicadores de sustentabilidade, assim como o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade que
levem em consideração as características específicas locais, através da gestão ambiental (FERREIRA,
2011).
Dentro deste contexto, o presente estudo baseia-se na premissa de um dos pilares da gestão
ambiental, a fim de verificar o nível de sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos na
Região Metropolitana de Fortaleza.
Para tanto o estudo busca responder ao seguinte questionamento: qual o nível de
sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios pertencentes à Região
Metropolitana de Fortaleza? A partir deste problema o objetivo proposto está especificado em: i)
descrever as características das informações relativa às diferentes dimensões de sustentabilidade
(política, tecnológica, econômico-financeira, ecológico-ambiental, conhecimento, inclusão social) da
gestão de resíduos sólidos urbanos; ii) abordar indicadores de sustentabilidade propostos por Santiago e
Dias (2012); e, iii) avaliar os indicadores de sustentabilidade na Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF).
Realizado por meio de um estudo exploratório, com abordagem descritiva, o estudo verifica o
nível de sustentabilidade da gestão dos resíduos sólidos urbanos em 12 municípios pertencentes à
RMF. A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturada
baseados na matriz de indicadores de sustentabilidade proposta por Santiago e Dias (2012).
Ressalte-se que estudos realizados sobre o tema têm sido abordados, comumente, na construção
de indicadores (BRAGA et al., 2004; CARVALHO; BARCELLOS, 2009; SANTIAGO; DIAS, 2012)
não se preocupando com sua aplicação, como se propõe esta pesquisa quando descreve o nível de
sustentabilidade em municípios.
O trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução; seguido pelo referencial
teórico do estudo considerando as temáticas desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e gestão de
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resíduos sólidos urbanos, na seção dois; os aspectos metodológicos na seção três; os resultados e as
discussões da pesquisa, na seção quatro; e, por fim, a seção cinco com as considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade
O termo desenvolvimento sustentável ficou internacionalmente conhecido a partir da elaboração
do Relatório Blundtland, construído pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
também denominado como Nosso Futuro Comum. O conceito de desenvolvimento sustentável no
relatório é definido como o atendimento das necessidades exigidas pelas gerações presentes sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades
(BRUNDTLAND et al., 1991). Este conceito tem sido frequentemente utilizado na literatura
(TAKAHASHI, 2008; ARAS; CROWTHER, 2008; STRIEDER; DELUQUE, SCADECK, 2012).
Para Martins e Cândido (2012) as temáticas desenvolvimento sustentável e sustentabilidade
possuem escopo abrangente de interdisciplinaridade, presente nas discussões de diversos campos da
ciência, no âmbito público ou privado, nas organizações não governamentais, assim como em toda a
sociedade.
As diferentes percepções do conceito de sustentabilidade fizeram com que diferentes tipos de
dimensões de sustentabilidade sejam construídas. Consalter (2008) divide a sustentabilidade nas
dimensões sociocultural, técnico agrônoma, ecológica e econômica; Deponti e Almeida (2002)
apontam somente quatro dimensões de sustentabilidade - econômica, social, cultural e ambiental; e,
Sachs (2007) define as principais dimensões da sustentabilidade, classificando-as em econômica,
ecológica e social, buscando um equilíbrio entre essas três dimensões.
Essas dimensões devem indicar o caráter de continuidade suportável, durável e conservável
(BARRETO, 2004), que, além disso, apresente características fundamentais para o desenvolvimento
sustentável, não se limitando, somente, à proteção ao meio ambiente, mas também, incorporando as
necessidades sociais no contexto atual (BAQUERO; CREMONENSE, 2006).
Para a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável torna-se imprescindível
sua mensuração (RIBEIRO, 2000). Assim, a adoção de políticas e ações visando o desenvolvimento
sustentável somente será efetiva se o conceito de sustentabilidade for operacionalizado e se houver um
suporte para avaliar os avanços em direção aos objetivos traçados (SIENA, 2002). A mensuração da
sustentabilidade possui como meta basilar o fornecimento de elementos concretos para apoiar a
decisão, sendo um recurso de apoio ao planejamento de ações futuras (MARTINS; CÂNDIDO, 2012).
Nesse contexto, Polaz e Teixeira (2009) discorrem que o desenvolvimento sustentável tem por
desafio a criação de instrumentos de mensuração que possibilitem a previsão de informações,
permitindo a avaliação do grau de sustentabilidade da sociedade pelo monitoramento de metas de
melhorias.
Os indicadores de sustentabilidade, além de possibilitar o conhecimento acerca do seu nível em
uma determinada realidade, melhoram a base de informações sobre o meio ambiente, auxiliam na
elaboração de políticas públicas, bem como asseguram a comparabilidade entre regiões (MILANEZ;
TEIXEIRA, 2003).
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Ferreira (2011) defende que os municípios devem construir seus indicadores de sustentabilidade
e desenvolver suas estratégias de acordo com as características locais, devendo este ser um processo
contínuo e permanente de desenvolvimento. Assim, o processo de desenvolvimento sustentável exige a
criação de sistemas que se adaptem a necessidade e dinâmica atual dos centros urbanos, buscando
igualar as prioridades sociais, ambientais e econômicas, bem como a ampliação da gestão participativa
e investimentos em capacitação de pessoal com foco na gestão da sustentabilidade.
2.2 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
A urbanização, juntamente, com o desenvolvimento econômico, gerados no decorrer do século
XX, permitiu um crescimento no nível de consumo e, consequentemente, um aumento na geração de
resíduos sólidos associados a esse consumo (DIAS et al., 2012). Entretanto, a alta nas taxas de
consumo e geração de resíduos tornaram-se problemas ambientais, que se agravam com o contínuo
adensamento urbano não acompanhado de investimentos em infraestrutura (POLAZ; TEIXEIRA,
2009). Adicionado a isto, Mazzer e Cavalcanti (2004) e Jacobi e Besen (2006) argumentam que os
resíduos retornam ao meio ambiente de maneira inadequada causando a contaminação dos solos e das
águas, assim como causam prejuízos econômicos, sociais e ambientais.
Para Bulcão e Albano (2010) o crescimento econômico, acompanhado do aumento populacional
e consequente urbanização, relaciona-se com o processo de degradação ecológica, uma vez que os
impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos alteram a qualidade do ar, da água e do solo. Dias
et al. (2012) complementam, ao afirmar que, juntamente a esses fatores, adiciona-se o aumento no
padrão de consumo, que favorece a geração de graves problemas sanitários, principalmente, nos países
em desenvolvimento.
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) referem-se aos materiais descartados em áreas urbanas,
incluindo, além dos resíduos domésticos, os de origem comercial coletados e descartados pelos
municípios (VICTOR; AGAMUTHU, 2013). A geração dos resíduos sólidos é, atualmente, uma das
maiores problemáticas ambientais enfrentadas pela humanidade, devido à complexidade da gestão
desses resíduos (AGAMUTHU; KHIDZIR; FAUSIAH, 2009; POLAZ; TEXEIRA, 2009; DIAS et al.,
2012; SANTIAGO; DIAS, 2012).
A Gestão de Resíduos Sólidos surge como uma forma de minimizar os efeitos desses problemas
gerados, necessitando reconsiderar os padrões de descarte, instigando o consumo consciente e
melhorando as condições de vida e trabalho dos catadores de lixo, os quais colaboram para a redução
dos resíduos (SILVA; TORRE, 2008).
Machado e Prata Filho (1999) conceituam gestão de resíduos sólidos como um conjunto de
estratégias desde os níveis técnicos, passando pelos níveis políticos, até os níveis administrativos
buscando, sistematicamente, o gerenciamento dos resíduos sólidos, e, consequentemente, a proteção,
conservação e melhoria da qualidade de vida urbana. Para Tenório (2004) o gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos deve ser entendido como um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e
de planejamento, que a administração municipal deve possuir, de forma que respeite os critérios
sanitários, ambientais e econômicos de modo a tratar e dispor acerca desses resíduos, no qual engloba
uma série de técnicas e fases.
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Como uma forma de solucionar o problema da gestão de resíduos, acrescenta-se a este o
conceito de gestão socialmente integrada, agregando o aspecto quantitativo ao sistema de resíduos.
Para Nunesmaia (2002) e Piaz e Ferreira (2011) a gestão integrada dos resíduos sólidos adiciona a
participação essencial de todos os atores sociais envolvidos nesse processo, levando em consideração a
realidade de cada ambiente local. Piaz e Ferreira (2011) elencam os atores sociais envolvidos nessa
gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos: produtores, catadores, o poder público, os serviços
privados, os intermediários e as empresas que utilizam resíduos como matéria-prima.
Complementarmente, Goldmeier e Jablonski (2005) argumentam que o gerenciamento integrado de
resíduos sólidos urbanos deve envolver, também, a participação de diferentes órgãos da administração
pública e da sociedade civil.
Adicionalmente, deve-se incluir à gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos a
produção de fontes geradoras, coleta seletiva com inclusão de catadores de materiais recicláveis,
recuperação de energia e reaproveitamento de resíduos (KLUNDER et al., 2001; ADEDIPE et al.,
2005).
Para O´leary et al. (1999) a reciclagem dos resíduos sólidos proporciona a preservação dos
recursos naturais, a redução das áreas de aterro sanitário, a geração de emprego e renda, a redução do
consumo de energia, assim como provoca uma conscientização da sociedade sob uma mudança no
aspecto social.
Baseado nos argumentos acerca dos problemas relacionados com o aumento da geração de
resíduos sólidos, da ausência de políticas públicas, do crescimento populacional e dos impactos desses
eventos no meio ambiente, Silva (2007 apud SANTOS, 2012) enfatiza que há um desequilíbrio
ecológico, indicando em uma produção de resíduos mais do que o ambiente, poderia suportar e superior
à necessidade dos indivíduos.
Nessa perspectiva, instrumentos legais têm sido desenvolvidos com a finalidade de minimizar
os impactos decorrentes da problemática que os resíduos sólidos causam na sociedade e ao meio
ambiente. Os marcos legais, o primeiro relacionado à limpeza urbana, quanto à gestão e ao manejo dos
resíduos sólidos no Brasil, Lei n° 11.445, de 05 de agosto de 2007 denominada Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), e o segundo relacionado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010.
A PNRS apresenta diversos objetivos buscando o fortalecimento do gerenciamento integrado e
da sustentabilidade dos resíduos sólidos. Dentre estes objetivos, destacam-se: a proteção do meio
ambiente e da saúde pública; a criação e desenvolvimento de processos que alterem os padrões de
produção; a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos sólidos. A PNRS propõe,
ainda, a formação, através de incentivos, de inter-relações para a gestão regionalizada com o objetivo
de ampliar a capacidade de administração, através dos ganhos de escala e redução de custos. A norma
propõe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e pela logística reversa e, ainda,
constrói mecanismos de inserção dos catadores nos sistemas municipais de coleta seletiva.
Nesse contexto, as ameaças que são direcionadas à sustentabilidade nos três pilares (econômico,
social e ambiental) devem ser tratadas na gestão ambiental municipal como uma forma de buscar o
desenvolvimento sustentável nas áreas urbanas, proporcionando baixa qualidade de vida para a
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sociedade e prejuízo para o meio ambiente. A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos quando não
articulada eficientemente pode gerar parábolas de ordem social, ambiental e econômica.
3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da pesquisa
No intuito de se encontrar uma solução para o problema proposto, realizou-se uma pesquisa
descritiva, que busca avaliar e descrever as características de questões pertinentes (COLLIS; HUSSEY,
2005) de um determinado problema. Além disto a pesquisa é exploratória, pois tem a finalidade de
promover maior familiaridade com o tema, bem como sua utilidade quando não se tem uma noção
abrangente sobre o assunto a ser estudado (ROESCH, 2006).
A presente pesquisa se propõe a evidenciar o nível de sustentabilidade da Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos (GRSU) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Neste sentido, adotou-se um
estudo exploratório com a utilização de características descritivas, em uma abordagem qualitativa, ao
explicar determinado fenômeno social a partir da perspectiva de seus participantes, sendo o pesquisador
um instrumento primário para coleta e análise de dados (MERRIAM, 1998), uma vez que não se utiliza
de métodos estatísticos na análise e interpretação dos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008).
3.2 População e amostra
A população da pesquisa é formada por 15 municípios (8,15% dos municípios da Tabela 1) que
compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, dos 184 municípios integrantes do Estado do Ceará
(IBGE, 2010).
Tabela 1 – Descrição das características da distribuição amostral
Municípios

População

Área da unidade
territorial (km²)

Densidade
demográfica
(hab/km²)

Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal

PIB per capita a
preços correntes
(R$)

Aquiraz

72.628

482,57

150,50

0,641

9.395,20

Cascavel

66.142

837,33

78,99

0,646

6.762,09

Caucaia

325.441

1.228,51

264,91

0,682

7.998,82

Chorozinho

18.915

278,41

67,94

0,604

4.773,93

Eusébio

46.033

79,01

582,66

0,701

27.616,33

Fortaleza

2.452.185

314,93

7.786,44

0,754

15.161,47

Guaiúba

24.091

267,13

90,19

0,617

4.177,73

Horizonte

55.187

159,98

344,96

0,658

18.052,72

Itaitinga

35.817

151,44

236,51

0,626

5.106,64

Maracanaú

209.057

106,65

1.960,25

0,686

19.548,87

Maranguape

113.561

590,87

192,19

0,659

6.670,50

Pacajus

61.838

254,48

243,00

0,659

8319,43

Pacatuba

72.299

131,99

547,74

0,675

7.680,07

Pindoretama

18.683

72,96

256,06

0,636

4.827,83

São Gonçalo do Amarante

43.890

834,45

52,60

0,665

25.430,88
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do IBGE (2010).

A lista dos responsáveis pela Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) nos 15 municípios
da população foi fornecida pela Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável do Conselho de
Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM). Desta população, somente 12 municípios
concordaram em participar do estudo, sendo excluídos da amostra os municípios de Maracanaú,
Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. A amostra deste estudo é classificada como não
probabilística sob o critério de acessibilidade, uma vez que se busca evidenciar as práticas e o nível de
sustentabilidade nesses municípios.
3.3 Instrumentos de coleta e análise de dados
Para a obtenção dos dados foram utilizados como instrumentos de coleta questionários
aplicados “in loco” com a presença do pesquisador e realização de entrevista semiestruturada. A
aplicação do questionário se mostrou como a forma mais adequada a esta pesquisa de campo ao
possibilitar contato direto com o respondente, além de facilitar o preenchimento do instrumento de
pesquisa por completo (MALHOTRA, 1996; MCDANIEL; GATES, 1996), dificultando possíveis
vieses nas respostas.
Para Hair Junior et al.(2005) o questionário é um instrumento composto por um conjunto
predeterminado de perguntas criadas com a finalidade de coletar dados dos respondentes, medindo,
dessa forma, características dos indivíduos, empresas, eventos e outros elementos. Nesse sentido,
construiu-se um questionário, com pontuação baseada na matriz de indicadores de sustentabilidade
proposta no estudo de Santiago e Dias (2012). O questionário composto por 43 questões fechadas e de
múltipla escolha, com três opções de pontuação variável em cada questão, agrupadas em seis
dimensões - política, tecnológica, econômico-financeira, ambiental-ecológica, conhecimento e inclusão
social (Quadro 1) – foi aplicado no período de agosto a setembro de 2013.
Quadro 1 – Descrição das Dimensões de Sustentabilidade da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
Dimensões da
Sustentabilidade da Gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos

Política

Tecnológica

Econômico-Financeira
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Descrição da Dimensão
Relaciona-se com a adoção de ações normativas em políticas de gestão de resíduos
sólidos, tendo em vista que estas direcionam e definem as diretrizes institucionais de
acordo com as orientações nacionais e internacionais, afim de evidenciar se as políticas
dos municípios estão envolvidas com a Política Federal de Saneamento Básico e a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Refere-se à utilização de tecnologias limpas e apropriadas de processamento de resíduos
sólidos levando em conta o contexto socioeconômico, cultural e ambiental local
verificando se os municípios utilizam estratégias de desenvolvimento tecnológico,
econômico e político, que praticam a escolha tecnológica como uma forma de utilizar a
tecnologia em favor da sociedade.
Constitui-se pela ação preventiva com foco a evitar as possibilidades de riscos e danos
ambientais em relação à destinação e administração de forma adequada dos recursos
financeiros disponibilizados para a manutenção da GRSU, verificando a capacidade da
sociedade em arcar com recursos para o gerenciamento de resíduos sólidos e se a mesma
se autofinancia.
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Ambiental-Ecológica

Refere-se à limitação do uso dos recursos naturais não renováveis, na preservação e
avaliação dos ecossistemas, na destinação e redução dos rejeitos, no aumento do
reaproveitamento, reciclagem e tratamento de resíduos antes da sua disposição final,
verificando o impacto ambiental causado no município pela destinação final dos resíduos
sólidos, bem como a existência de coleta seletiva no município.

Dimensiona-se na educação ambiental e na mobilização social, ao envolver
características relacionadas à questão dos resíduos sólidos, bem como a participação da
Conhecimento
sociedade na Política Nacional de Resíduos Sólidos, objetivando verificar a consonância
destas práticas com a Política Nacional de Educação Ambiental e o Programa Nacional
de Educação Ambiental.
Permite a inclusão de agentes sociais (catadores de materiais recicláveis, artesãos e
Inclusão Social
outros) verificando a inserção destes, a nível de organização e da Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos.
Fonte: Elaborado pelos autores com base em estudo de Santiago e Dias (2012).

O questionário elaborado foi submetido a pré-testes com o município de Fortaleza buscando
adequá-lo ao objetivo da pesquisa. A aplicação de pré-testes em pequenas amostras possibilitam
identificar e excluir possíveis problemas e, a partir da identificação desses problemas, proceder às
devidas correções, submetendo-as a outros pré-testes até se obter o instrumento final (MALHOTRA et
al., 2005).
Em complemento à metodologia foi utilizada entrevista semiestruturada, que consiste em uma
abordagem metodológica, que possibilita o pesquisador certa liberdade para exercitar sua iniciativa no
acompanhamento da resposta de uma pergunta, possibilitando, com isso, melhorar as descobertas do
estudo (HAIR JUNIOR et al., 2005), discutindo os principais aspectos relacionados com a
sustentabilidade de cada município.
Para a mensuração do nível de sustentabilidade obteve-se, através do cálculo proposto por
Santiago e Dias (2012), razão entre a pontuação obtida no questionário e a pontuação máxima possível
(215 pontos, ou seja, 5,0 pontos multiplicado por 43 questões). A escala utilizada para medir o nível de
sustentabilidade variou de 0,0 a 5,0, considerando 0,0 (insustentável); acima de 0,0 até 4,0 (baixa
sustentabilidade); acima de 4,0 até 9,0 (média sustentabilidade); e, acima de 9,0 (alta sustentabilidade),
dentro da escala decimal. Uma análise complementar foi inserida neste estudo utilizando os mesmos
parâmetros de Santiago e Dias (2012) dentro de cada dimensão isolada. Em ambas as verificações o
exame descritivo dos dados foi documental, por meio de análise de conteúdo, segundo Bardin (2004).
4 RESULTADOS
4.1 Análise descritiva da Dimensão Política
Verificou-se que 58,3% dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF) possuem, pelo menos, duas secretarias que atuam em consonância com a Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB). Este resultado pode ter relação com a busca pela celeridade na aplicação
das políticas de âmbito federal. Em parcela representativa desses municípios as secretarias envolvidas
na gestão dos resíduos sólidos são as secretarias de infraestrutura e do meio ambiente.
Outro aspecto tratado nesta dimensão diz respeito ao grau de acesso pelos domicílios ao
saneamento básico. Nesse, foram encontrados que metade dos municípios da RMF possui menos de
30% dos domicílios com acesso a saneamento básico. Por outro lado, o município de Chorozinho
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possui mais de 75% dos domicílios com acesso a saneamento básico. Esse indicador de
sustentabilidade (integralidade) é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio do meio
ambiente e indispensável à vida humana, de acordo com Carvalho e Oliveira (2004), bem como define
o nível de evolução de uma determinada região, segundo Dias (2004).
Os serviços integrados de saneamento básico disponibilizados para a população em 50% dos
municípios apresentam os serviços de água e resíduos. Apenas os municípios de Fortaleza, Caucaia e
Guaiúba apresentaram os serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem integrados em extensão
representativa.
No que tange à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), seis dos 12 municípios possuem
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), dentre estes o município de Fortaleza. Por
outro lado, quatro municípios afirmam não possuir PGIRS e os municípios Guaiúba e de Maranguape
estão com seus PGIRS em processo de elaboração.
Por fim, verificou-se, quanto aos serviços de fiscalização de limpeza pública, que 83,3% dos
municípios realizam a fiscalização dos serviços de limpeza pública, sejam realizados pelos próprios
municípios ou por meio de empresa contratada em processo licitatório.
4.2 Análise descritiva da Dimensão Tecnológica
Nove municípios, ou seja, 75% utilizam mão de obra local em todas as fases do gerenciamento
dos resíduos sólidos. Um dos municípios, Cascavel, utiliza mão de obra local, somente, no processo de
coleta. A utilização e a manutenção de equipamentos nesse processo de gerenciamento de resíduos
sólidos são realizadas em todas as fases do gerenciamento em quatro municípios (Cascavel, Pacatuba,
Caucaia e Fortaleza).
Nos municípios estudados foram encontrados em Itaitinga e Fortaleza a utilização de tecnologia
limpa pelo reaproveitamento de resíduos com o consumo reduzido de energia. Os demais municípios
apresentam a não utilização de qualquer recurso tecnológico limpo.
Parte representativa dos municípios (66,7%) possuem veículos coletores específicos, inclusive
com a utilização de compactadores, destinados especificamente para a coleta de resíduos sólidos. Por
meio da entrevista realizada, pôde-se perceber que a quantidade de veículos é reduzida nesses
municípios, inclusive na capital, e pertence às empresas terceirizadas. Os demais municípios – Pacajus,
Guaiúba, Itaitinga e Maranguape – não possuem veículos coletores, ficando a cargo das empresas
contratadas a realização destes serviços.
4.3 Análise descritiva da Dimensão Econômico-Financeira
Os recursos destinados para a gestão de resíduos sólidos urbanos são provenientes de diversas
fontes, tais como orçamento anual do município, cobrança de taxa específica da população, dentre
outras. Com exceção do município de Aquiraz, todos os municípios do estudo não realizam qualquer
cobrança de taxas para a gestão dos resíduos sólidos. Aquiraz, por sua vez, realiza a cobrança dessa
taxa juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os respondentes afirmam que
possuem projetos para a elaboração dessa cobrança, buscando proporcionar a melhoria da qualidade de
vida da população, uma vez que esse recurso adicional seria reinvestido na gestão de resíduos sólidos
urbanos. Adicionalmente, Jacobi e Besen (2011, p. 152) afirmam que “a cobrança de uma taxa
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proporcional às quantidades geradas também é um importante fator de conscientização e educação dos
cidadãos para reduzir as quantidades produzidas e o desperdício”.
Verificou-se que 67% dos municípios destinam menos de 5% do orçamento público municipal
para os serviços de limpeza pública. Nesse sentido, Deus, Luca e Clarke (2004) argumentam que
quanto mais reduzida a destinação dos recursos do orçamento municipal para os serviços de limpeza
pública, maior será a exposição da população ao risco de contaminações. Por outro lado, os municípios
de Chorozinho, Itaitinga, Caucaia e Fortaleza destinam valores superiores a 5% dos orçados para
serviços de limpeza pública.
Constatou-se, ainda, que parte representativa dos municípios não possuem controle sobre os
recursos provenientes da coleta seletiva. Os resultados encontrados, com base nos instrumentos
utilizados, permite inferir que a seleção dos resíduos coletados por esses municípios são feitos, em sua
maior parte, por catadores não associados ou não organizados em cooperativas.
4.4 Análise descritiva da Dimensão Ambiental-Ecológica
No que tange à dimensão ambiental-ecológica identificou-se que os municípios possuem
eficiência de coleta de resíduos relativamente alta, tendo em vista que 67% dos municípios afirmaram
que é realizado a coleta de mais de 90% dos resíduos gerados por seus respectivos municípios, tanto
nas zonas rurais como urbanas.
Outro aspecto analisado refere-se à distribuição de lixeiras públicas no município, no qual
foram constatados que sete dos 12 municípios possuem lixeiras em toda zona urbana, distribuídas em
locais de circulação de pessoas. Contudo, foram evidenciados em oito municípios (67% da amostra) a
não utilização de coleta seletiva. Verificou-se que, adicionalmente, são recuperados menos de 5% dos
materiais recicláveis.
Outro fator importante é que 50% dos municípios não possuem aterros sanitários, sendo os
resíduos sólidos destinados para os lixões distribuídos na RMF. Nessa perspectiva, Mucelin e Bellini
(2007) argumentam que esses lixões podem causar a contaminação de solos, rios, bem como a
transmissão de doenças. Sendo este método considerado o método mais primitivo de destinação, pois
não leva em consideração os impactos ambientais causados (SANTOS; RIGOTTO, 2008). Dos demais,
cinco possuem aterros sanitários controlados ou licenciados, enquanto que o município de Horizonte
está em processo de licenciamento do aterro sanitário.
Com base nos instrumentos da pesquisa, pôde-se verificar que metade dos municípios não
possuem pontos de resíduos clandestinos, os quais estão localizados mais distantes da capital
(Fortaleza). Os demais municípios apresentam pontos irregulares de resíduos, contudo, quanto a sua
extensão, são pequenos e incipientes. Nestes que apresentam esses locais irregulares de resíduos
sólidos são recuperados, totalmente ou parcialmente, pelos municípios. Foram encontrados, ainda, que
a recuperação dessas áreas possuem alto custo para os municípios corroborando com os argumentos de
Aberte, Carneiro e Kan (2005), em que a recuperação de áreas degradadas em decorrência da
disposição inadequada de lixo possui altos custos, pois envolve os processos de remoção total dos
resíduos depositados, bem como o transporte para aterros sanitários e, em seguida, a deposição de solo
natural da região na área.
4.5 Análise descritiva da Dimensão Conhecimento
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Nesta dimensão foram constatados que o investimento ou a atenção dada à educação ambiental
são baixas, quando comparadas com as demais dimensões. Aspectos como a baixa destinação de
recursos destinados à educação ambiental, à inexistência de projetos com foco na educação ambiental e
à ausência de mobilização da população sobre a temática da educação ambiental.
Por outro lado, a realização de eventos com a temática ambiental foram frequentes nos
municípios estudados, bem como a existência de conselhos específicos para tratamento da política de
resíduos sólidos e da educação da população acerca da proteção ambiental. Esses resultados permitem
afirmar que a participação da comunidade nas questões ambientais tornam-se relevante, não somente
no que tange a educação ambiental, mas, também, como uma forma de fiscalização de prestação de
contas das ações realizadas pelo município. A questão da educação ambiental, especificamente
relacionada aos resíduos sólidos, deve-se incluir, além da participação dos atores sociais envolvidos
diretamente com a gestão de resíduos sólidos e a comunidade como um ator participativo na construção
de soluções (LOGAREZZI, 2006).
4.6 Análise descritiva da Dimensão Inclusão Social
De todos os municípios estudados metade não apresentam associações ou cooperativas de
catadores, todavia os municípios de Itaitinga, Pacatuba, Caucaia e Fortaleza possuem diversos grupos
de catadores, em sua maioria, organizados em cooperativas ou associações. Apesar da existência desses
atores sociais organizados na tratamento dos resíduos sólidos urbanos possuem uma renda inferior a um
salário mínimo em dez municípios. Somente nos municípios de Fortaleza e Horizonte a renda dos
agentes é igual ao salário mínimo.
Em 83% dos municípios não são oferecidos cursos de capacitação voltados para a educação
ambiental e profissionalização desses atores sociais. Os municípios de Itaitinga e de Horizonte
afirmaram que cerca de 50% dos catadores de seus respectivos municípios estão envolvidos em cursos
de capacitação e educação ambiental.
Outro aspecto analisado refere-se às condições de trabalho dos catadores e a utilização de
resíduos sólidos pós-consumo por artesão como fonte de renda. No primeiro constatou-se que as
condições de trabalho dos catadores são baixas, tendo em vista que não possuírem estrutura adequada
de trabalho, bem como a não utilização de equipamentos adequados para a realização desses serviços.
Confrontando este resultado, Ribeiro et al. (2009) afirmam que os catadores, individuais ou
organizados em cooperativas, devem ser considerados como atores centrais no gerenciamento
compartilhado de resíduos sólidos. Em relação ao segundo aspecto, foram evidenciados que os
municípios de Fortaleza e Caucaia são os únicos que possuem cooperativas de artesãos organizados
com remuneração fixa - não dependendo do que se produz.
Último aspecto trabalhado nessa dimensão constitui-se pela existência de apoio a esses atores
sociais por parte dos municípios, identificando que 67% dos municípios não fornecem qualquer tipo
programa de apoio aos catadores. Dos demais, o município de Fortaleza possui um convênio formal
com os catadores e os municípios de Chorozinho, Horizonte e Maranguape afirmam apoiar o
desenvolvimentos desses atores sociais.
4.7 Nível de sustentabilidade da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU)
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Avaliando as dimensões na sustentabilidade da GRSU identificou-se na dimensão política que
os municípios de Caucaia e Fortaleza apresentam alta sustentabilidade, enquanto que os demais estão
classificados com média, com exceção do município de Eusébio que apresentou baixa. Na dimensão
tecnológica, somente, Fortaleza apresentou alta sustentabilidade, cinco municípios com média e os
demais possuíam classificação baixa. Na dimensão econômico-financeira nenhum município
apresentou alta sustentabilidade, observando-se que 8 dos 12 municípios da amostra apontam baixa e
quatro municípios média. Na dimensão ambiental-ecológica, somente, Aquiraz, Chorozinho e Itaitinga
apresentaram média sustentabilidade, enquanto que os demais municípios apresentaram baixa. Na
dimensão conhecimento todos os municípios, exceto o de Cascavel (média sustentabilidade),
apresentaram baixa no que tange à divulgação e à capacitação da população sobre educação ambiental
e a GRSU. E, por fim, na dimensão inclusão social todos os municípios, exceto Fortaleza (média
sustentabilidade), apresentaram baixa sustentabilidade (Tabela 2).
Tabela 2 – Pontuação das Dimensões de Sustentabilidade da GRSU
Municípios

Política

6,00
Aquiraz
4,80
Cascavel
4,00
Eusébio
7,60
Chorozinho
6,80
Horizonte
3,20
Pacajus
4,80
Guaiúba
4,80
Itaitinga
6,80
Maranguape
5,60
Pacatuba
9,20
Caucaia
9,20
Fortaleza
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Dimensões da Sustentabilidade da GRSU
Econômico Ambiental/
Tecnológica
Conhecimento
/Financeira Ecológica
3,50
4,50
5,23
2,00
6,50
3,50
3,08
4,20
5,50
3,50
3,23
1,60
4,00
4,50
4,62
1,60
5,50
3,50
3,69
2,00
3,00
3,50
2,92
0,40
3,50
3,50
4,46
1,60
5,00
2,50
5,38
4,00
3,00
3,50
6,00
2,00
7,50
3,50
3,85
3,00
7,50
4,50
6,00
5,20
9,00
4,50
5,54
7,40

Inclusão Social
0,67
1,67
0,67
1,67
3,33
0,67
0,67
3,33
2,67
3,33
4,00
6,33

Infere-se, a partir da Tabela 2, que os municípios da RMF possuem maiores níveis de
sustentabilidade no que tange a dimensão política, contudo em relação as demais dimensões
(tecnológica, econômico/financeira, ambiental/ecológica, conhecimento e inclusão social) apresentaram
níveis médio-baixos de sustentabilidade na GRSU. Em complemento a Tabela 3 evidencia a
classificação dos níveis de sustentabilidade da GRSU da RMF.
Tabela 3 – Classificação do nível de sustentabilidade da GRSU
Municípios
Aquiraz
Cascavel
Eusébio
Chorozinho
Horizonte

Sustentabilidade
da GRSU

Classificação do Nível
de Sustentabilidade

Municípios

Sustentabilidade
da GRSU

Classificação do Nível
de Sustentabilidade

3,58
3,63
2,74
3,67
3,67

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Guaiúba
Itaitinga
Maranguape
Pacatuba
Caucaia

3,02
4,28
4,05
4,00
5,77

Baixa
Média
Média
Baixa
Média
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2,05
Pacajus
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Baixa

Fortaleza

6,60

Média

Em linhas gerais, a pontuação das seis dimensões de sustentabilidade da GRSU apontam média
sustentabilidade para os municípios de Fortaleza, Caucaia, Itaitinga e Maranguape (Tabela 3 e Gráfico
1), enquanto que os demais municípios apontam baixa sustentabilidade. Apesar das diferentes métricas
utilizadas para mensurar níveis de sustentabilidade, baixos níveis de sustentabilidade têm sido
evidenciados em estudos anteriores (SIENA, 2008; SILVA; CÂNDIDO; RAMALHO, 2012; SILVA;
CÂNDIDO, 2012).
Gráfico 1 – Nível de sustentabilidade da GSRU nos municípios da RMF

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Nesse sentido, Grimberg (2007) afirma que um dos grandes desafios das prefeituras municipais,
enquanto responsáveis pela Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, é modificar ou adequar o modelo de
gestão de resíduos buscando realizar boas práticas de sustentabilidade.
Assim, a adoção de indicadores de sustentabilidade pelos municípios torna-se fator relevante
para avaliação do nível de sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos urbanos, tendo em vista o
contexto de mudanças nas políticas e exigências relacionadas com a proteção e conservação do meio
ambiente, ressaltando, ainda, o papel fundamental dos municípios para a consecução de tais políticas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro dos objetivos propostos na presente pesquisa foram evidenciadas nas 43 características
(quesitos) quanto à sustentabilidade da GRSU, distribuídas nas seis dimensões segundo Santiago e Dias
(2012), em 12 municípios da RMF, que a dimensão política é preponderante na fiscalização dos
serviços de limpeza pública em 10 municípios (Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Chorozinho, Horizonte,
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Pacajus, Itaitinga, Maranguape, Pacatuba, Caucaia e Fortaleza); que a dimensão tecnológica evidencia
principalmente a utilização de mão de obra local em todas as fases do gerenciamento dos resíduos
sólidos, em nove municípios (Eusébio, Horizonte, Pacajus, Guaiúba, Itaitinga, Maranguape, Pacatuba,
Caucaia e Fortaleza); que a dimensão econômico-financeira demonstra que o percentual de
autofinanciamento do custo de coleta, do tratamento e da disposição final dos resíduos sólidos em 10
municípios (Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Chorozinho, Horizonte, Pacajus, Guaiúba, Maranguape,
Pacatuba e Fortaleza) é de 90% a 100%; que na dimensão ambiental-ecológica três características
foram preponderantes (eficiência da coleta, satisfação da população e resíduos clandestinos), porém a
que abrangeu mais municípios foi a eficiência da coleta de resíduos sólidos de 91% a 100%, em oito
municípios (Aquiraz, Eusébio, Chorozinho, Horizonte, Pacajus, Guaiúba, Itaitinga e Caucaia); que na
dimensão conhecimento a característica preponderante foi a realização de eventos municipais,
anualmente, sobre a temática ambiental em seis municípios (Cascavel, Horizonte, Itaitinga,
Maranguape, Caucaia e Fortaleza); e, que na dimensão inclusão social a característica melhor
representada foi a de que os catadores são organizados seja individualmente ou em associações em
quatro municípios (Itaitinga, Pacatuba, Caucaia e Fortaleza).
Avaliando as dimensões na sustentabilidade da GRSU identificou-se na dimensão política que
os municípios de Caucaia e Fortaleza apresentam alta sustentabilidade, enquanto que os demais estão
classificados com média, com exceção do município de Eusébio que apresentou baixa; na dimensão
tecnológica, somente, Fortaleza apresentou alta sustentabilidade, cinco municípios com média e os
demais possuíam classificação baixa; na dimensão econômico-financeira nenhum município apresentou
alta sustentabilidade, observando-se que 8 dos 12 municípios da amostra apontam baixa e quatro
municípios média; na dimensão ambiental-ecológica Aquiraz, Chorozinho e Itaitinga apresentaram
média sustentabilidade, enquanto que os demais municípios apresentaram baixa; na dimensão
conhecimento todos os municípios, exceto o de Cascavel (média sustentabilidade), apresentaram baixa
no que tange a divulgação e a capacitação da população sobre educação ambiental e a GRSU; e, por
fim, na dimensão inclusão social todos os municípios, exceto Fortaleza (média sustentabilidade),
apresentaram baixa sustentabilidade.
Conclui-se que os municípios de Horizonte, Itaitinga, Caucaia e Fortaleza aparecem em cinco
dimensões como preponderante, já os municípios de Eusébio, Pacajus, Maranguape e Pacatuba
aparecem em quatro dimensões, e os demais municípios só aparecem em duas dimensões, de forma
preponderante. Além de que, nas seis dimensões da GRSU, ora os municípios estão enquadrados em
baixa, ora em média sustentabilidade.
Percebe-se que avaliando os indicadores de sustentabilidade na Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF) nem Fortaleza – capital do Estado do Ceará – aparece em todas as características das
seis dimensões de Santiago e Dias (2012).
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Resumo: Trata-se de um diagnóstico situacional da implantação do Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do
Alto Oeste Potiguar, o qual está em fase de implantação no Estado do Rio Grande do Norte, sendo um dos 5 (cinco) que
serão implantados como parte da política de regionalização do Estado, a fim de atender a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), inicialmente com a construção de aterros sanitários para a atender as demandas dos municípios. A pesquisa
foi fundamentada nos princípios da Nova Gestão Pública, na legislação ambiental e na constituição de consórcios públicos,
além da própria PNRS. A metodologia caracteriza esta pesquisa como um estudo de caso, no qual foi desenvolvida uma
pesquisa qualitativa, a partir da abordagem exploratória. A abrangência da pesquisa envolve uma mesorregião com 44
(quarenta e quatro) municípios inseridos nesse processo, se definindo como o universo do trabalho. Após a coleta e análise
dos dados, conclui-se que o Consórcio é uma entidade de grande potencial para a região, mas é necessário que os atores
envolvidos direta e indiretamente, principalmente os gestores públicos, conheçam em profundidade os seus objetivos e se
empoderem da sua capacidade, enquanto personalidade jurídica na região.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Consórcios Públicos, Gestão Integrada, Alto Oeste Potiguar.
Abstract: It is a situational analysis of the implementation of the Public Consortium Regional Sanitation Upper West Rio
Grande do Norte, which is under implementation in the State of Rio Grande do Norte, one of the five (5) to be deployed as
part of the policy regionalization of the State in order to meet the National Policy on Solid Waste (PNRS), initially with the
construction of landfills to meet the demands of the municipalities. The research was based on the principles of New Public
Management in environmental legislation and public consortia, besides the very PNRS. The methodology characterizes this
research as a case study in which we developed a qualitative research, from the exploratory approach. The scope of the
research involves a middle region with 44 (forty-four) municipalities included in this process, defining itself as the world of
work. After collecting and analyzing the data, it is concluded that the Consortium is an entity of great potential for the
region, but it is necessary that those involved directly and indirectly, mainly public managers, in-depth know your goals and
empower the their capacity as legal personality in the region.
Key-words: Solid Waste, Public Consortia, Integrated Management, Alto Oeste Potiguar.
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1. Introdução
Este trabalho surgiu da preocupação e ao mesmo tempo como uma oportunidade de
compreender melhor a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no Alto Oeste
Potiguar. Esta política pública foi recentemente normatizada pelo Governo Federal, e encontra-se, em
fase de consolidação por todo país.
Para a maioria dos municípios brasileiros, o gerenciamento dos resíduos sólidos, embora seja
uma política de saneamento básico, já prevista em lei, ainda se constitui como um problema de difícil
solução, tanto do ponto de vista ambiental, quanto social e, principalmente de saúde pública. Agora, ela
ressurge por meio da PNRS, com uma dinâmica inovadora, apresentando e propondo ações políticas
efetivas, que trazem inúmeras possiblidades de geração de outras políticas e benefícios sociais, além de
solução política e ambientalmente correta para o problema da disposição final dos resíduos sólidos.
Uma das razões comumente expostas pelos gestores públicos, quanto ao não atendimento aos
problemas relacionados ao saneamento básico, principalmente no que diz respeito aos resíduos sólidos
é que se tratam de políticas públicas de alto custo, o qual pequenos municípios não têm condições de
custear sozinhos. É um argumento que, embora possível de ser superado, retrata uma realidade de
muitos municípios interioranos que apesar de não estarem na mesma situação das capitais e regiões
metropolitanas, padecem de problemas similares decorrentes das consequências da urbanização e do
consumismo: a geração cada vez mais acentuada de resíduos sólidos.
A PNRS em seu artigo 54 determina: “A disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, observado o disposto no §1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a
data de publicação desta Lei” (BRASIL, 2010).
No Brasil, apenas 443 municípios, no ano 2010 realizavam a coleta seletiva, segundo dados do
Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE). No Estado do Rio Grande do Norte, de
acordo com dados do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte
(PEGIRS/RN), lançado em junho de 2012, apenas 9 (nove) municípios realizam a coleta seletiva de
resíduos sólidos.
No tocante aos programas de coleta seletiva, os dados são ainda mais vagos, demonstrando que
embora as primeiras iniciativas tenham surgido ainda na década de 80, elas ainda são tímidas diante da
quantidade de resíduos gerados diariamente no Brasil.
No Estado do Rio Grande do Norte, embora já existam experiências exitosas, estas não
ultrapassam 5,39% (PEGIRS, 2012), um índice ínfimo diante da quantidade de resíduos gerados,
demonstrando ainda um atraso na política de gestão dos resíduos sólidos em território potiguar.
Pontuando a região do Alto Oeste Potiguar, esta situação se agrava consideravelmente. Ainda de
acordo com o PEGIRS, dois municípios da região possuem coleta seletiva, Lucrécia e Tabuleiro
Grande.
Esta constatação leva a uma reflexão sobre a importância que é atribuída à questão da
destinação dos resíduos sólidos. Para a PNRS é obrigação da administração pública municipal o
gerenciamento dos resíduos. Sabendo que a geração destes é uma consequência das atividades humanas
e cabe à gestão pública a sua devida destinação, questiona-se por que não existem ações afirmativas
que solucionem definitivamente a situação.
A administração pública sempre viveu o paradigma de ser aquela conhecida pelas tradicionais
políticas assistencialistas, compensatórias e de poucos resultados. São modelos que, embora ainda em
prática, já apresentam sinais de descontinuidade. Outras iniciativas vêm surgindo e com grandes
possibilidades de sucesso, uma vez que trazem em sua essência, a busca por resultados efetivos, a
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mudança da gestão individualista para a compartilhada, considerando os diferentes atores que a ela se
agregam.
Após dois anos da instituição e regulamentação da PNRS, vê-se que poucos foram os entes
públicos nas mais diversas regiões do país que buscaram se adequar a mesma. A grande maioria que
assim procedeu, seguiu algumas orientações e instrumentos previstos na legislação brasileira, como por
exemplo, a adoção de consórcios intermunicipais.
A partir da Lei nº 11.107 (2005), que dispõe sobre normais gerais de contratação de consórcios
públicos, a disseminação de formas de gestão consorciada vem se espalhando por todo o Brasil. Está
presente não só nos espaços públicos, mas em várias outras redes de gestão, visto a insustentabilidade
do modelo vigente. A Nova Gestão Pública enfatiza em seu modelo, a semelhança com a gestão
privada. O Governo Federal, por meio da lei acima, incentiva essas formas de administração no serviço
público, priorizando-as no acesso aos recursos públicos.
No Rio Grande do Norte foi definida a Gestão Consorciada como modelo ideal de Gestão dos
Resíduos Sólidos, tendo a construção de agrupamentos territoriais ou municipais como passo
importante para o atendimento da PNRS. Neste sentido, o Alto Oeste Potiguar se configura como uma
das regiões do Estado envolvido nesta dinâmica e que é foco deste estudo.
Busca-se conhecer essa política, suas diretrizes e, principalmente, entender à luz da legislação,
como se dará a implantação dos Consórcios Públicos previstos na lei, como instrumento alternativo e
agregador no processo de gestão dos resíduos sólidos, por meio da integração dos municípios
participantes.
O interesse pelo assunto se dá pela própria relevância que ele tem e ganhou ainda mais por
ocasião da PNRS. Para a área da administração pública, esta relevância torna-se acentuada, visto que se
trata do estabelecimento de uma entidade pública de gestão coletiva, para a execução de políticas
públicas.
Assim a presente pesquisa busca compreender como esta região vem se preparando para se
adequar a norma vigente, levando em consideração o processo de implantação dos consórcios
intermunicipais, já que a problemática da disposição final dos resíduos sólidos nesse território é um
grave problema de saúde pública e uma ameaça ao meio ambiente.
O objetivo geral desta pesquisa é fazer um diagnóstico situacional da implantação do Consórcio
Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar. Constituem objetivos específicos:
levantar as ações realizadas no processo de mobilização para a constituição do Consórcio; investigar a
adesão dos Municípios ao Consórcio; descrever o cenário operacional do Consórcio; conhecer a
percepção dos “atores” envolvidos com a implantação do Consórcio.
2. Revisão Bibliográfica
A administração pública no Brasil já não comporta mais os modelos tradicionais e as tendências
político-partidárias de conveniência que se perpetuaram durante séculos. Após a superação do Estado
Novo, do período ditatorial, entre outros momentos que marcaram o retrocesso político no Brasil, a
presença de uma gestão pública de resultados fez-se urgente. Este assunto vem abordado aqui, como
um passo introdutório para a compreensão do modelo de gestão proposto e que se pretende implantar,
por ocasião do Consórcio.
A consorciação visando à gestão dos resíduos sólidos é a alternativa mais viável que se
apresenta aos municípios brasileiros, diante das determinações da PNRS. Nesse contexto, há uma série
de aspectos legais a conhecer e compreender.
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2.1 A Nova Gestão Pública
A Nova Gestão Pública (NGP) traz a responsabilidade sobre uma série de princípios e valores,
que se enquadram nos modelos de gestão participativa. Trata-se, portanto, das novas relações sociais e
do amadurecimento político dos sujeitos. Estes princípios estão retratados na Constituição Federal
(1988): legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A partir de 1988, incorporou-se ao texto
constitucional através da Emenda Constitucional nº 19/98, o princípio da eficiência (BRASIL, 1988).
Embora a NGP traga muitas inovações, merece consideração uma questão que se apresenta
bastante preocupante: a capacidade e o nível de preparação dos clientes / cidadãos para exercerem de
fato e de direito o seu papel proativo na discussão e proposição de políticas públicas. Porém, já é um
passo muito importante essa nova fase política que se apresenta hoje, em que a consciência na mudança
da gestão envolve além dos poderes constituídos, a população e o monitoramento constante.
Essa nova visão tem estado no centro das discussões de vários autores que vêm se dedicando ao
estudo da NGP. Faz parte do que eles chamam de gestão por resultados e eficiência na administração
pública. É uma forma de superar a dicotômica gestão centralizadora da qual se conhece as
consequências.
2.2 Políticas Públicas
As políticas públicas podem ser entendidas como outputs organizacionais, onde os atores são
agentes das organizações, o poder passa a ser dividido e os problemas são percebidos, conforme o seu
ponto de vista e a sua interpretação (RUAS, 1995). Assim, as prioridades são definidas de acordo com
os interesses das organizações e as soluções devem se ajustar a procedimentos operacionais
padronizados, conforme as rotinas previamente desenvolvidas.
A partir da Constituição Federal (1988) atribui-se novas responsabilidades aos gestores
públicos, descentralizando poderes e dando autonomia para solucionar todos os problemas de âmbito
local. Foi a constituição mais democrática já vista no Brasil, referendando o período que o país passava
com o movimento, Diretas Já. Como pode-se observar no artigo 21, “Compete a União: [...] XX –
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos [...]” e ainda determina que é de competência do poder público local o gerenciamento dos
resíduos sólidos produzidos em suas cidades.
2.3 Consórcios Públicos
Antes mesmo da Lei nº 11.107 (2005), que dispõe sobre normas gerais de contração de
consórcios públicos e dá outras providências ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela
Presidência da República, a necessidade de um ordenamento jurídico que definisse tal matéria já era
discutida e desejada. Silva (2005) conclui que a promulgação desta lei põe fim a uma espera de quase
sete anos, do poder executivo das três esferas, que ansiavam por um marco regulatório para esta
matéria.
Uma singularidade da lei é que ela não vem fechada na sua essência. Ela dá o ordenamento
legal, permitindo aos entes da Federação que constituírem consórcio, a determinação dos seus
objetivos, respeitando, no entanto, os princípios constitucionais (BRASIL, 2005). É um direcionamento
para a razoável adequação do consórcio constituído à realidade e as particularidades locais. Significa
portanto, um acordo de vontades, neste caso entre pessoas jurídicas da mesma esfera, segundo a
realidade comum. Vale lembrar que a partir da lei dos consórcios, o governo federal vem determinando
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que as iniciativas de gestão consorciadas detém privilégios, quanto ao acesso aos recursos financeiros
deste.
No âmbito organizacional, vê-se que os consórcios públicos se constituem numa nova junção de
forças. É o que reforçam Silveira e Philippi (2008, p. 212), “Além disso, a gestão associada tem um
maior poder de diálogo, de pressão e de negociação além da possibilidade de aumento da transparência
das decisões públicas.” Esse processo traz a confirmação do fortalecimento dos grupos organizados,
situação, até então, só vivenciada por organismos da sociedade civil.
2.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus aspectos legais
São bem recentes as primeiras manifestações legais que visam regular a gestão de resíduos
sólidos (lixo). A mais recente, além do caráter regulador, traz também algumas exigências que
caracterizam a sua efetivação. Antes de elencar algumas especificidades da Lei nº 12.305 (2010) tornase necessário conhecer outras manifestações legais que trazem considerações sobre essa questão. É
fundamental reconhecer que a geração de lixo nunca teve planejamento, logo, também não o seria
quanto ao seu descarte, menos ainda em termos normatizadores.
A Lei n° 12.305 (2010), que institui a PNRS dispõe em seu Art. 4º que:
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL,
2010).

Com isto, o Governo Federal visa à solução de uma série de problemas que são originários da
má disposição final dos resíduos sólidos, para a promoção do equilíbrio ambiental e, principalmente do
bem estar da sociedade, uma vez que é sabido que a forma como são dispostos atualmente os resíduos
sólidos é insustentável para os municípios.
No entanto, o governo orientou o poder público com instrumentos e planos para a
regulamentação e o gerenciamento elaborado e controlado da lei. O Capítulo II da referida lei que trata
dos Planos de Resíduos Sólidos, diz no Art. 14 que:
Art. 14. São planos de resíduos sólidos:
I – o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II – os planos estaduais de resíduos sólidos;
III – os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões
metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV – os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V – os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
VI – os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Estes planos integrados são o caminho mais eficaz que o governo encontrou para que união,
estados e municípios, bem como microrregiões formulassem suas estratégias de ação, mediante a
integração e, principalmente, o conhecimento da realidade local, além de estar condicionado ao acesso
aos recursos federais. Cada estado, microrregião e município tem autonomia para realizar seus planos,
consoante às orientações do plano nacional. A lei abre também a possibilidade de elaboração de planos
microrregionais, com a finalidade de abrangência de áreas específicas, que obrigatoriamente deverão se
dar com os municípios envolvidos, nos quais será abordado o exemplo do Estado do Rio Grande do
Norte.
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2.4.1 Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio Grande do Norte
A PNRS trouxe a motivação e o amparo legal para que o Rio Grande do Norte, se configurasse
entre os Estados da Federação que tem avançado nessa discussão, em busca da implementação de uma
gestão eficaz dos resíduos sólidos, ciente das dificuldades para prestar serviços adequados desta
natureza e ao mesmo tempo atento ao alcance mais concreto de resultados, por meio da
territorialização. Assim, o Estado do Rio Grande do Norte definiu a sua política de atuação por meio da
Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.
O PEGIRS/RN apresenta algumas definições, ao tratar da Regionalização da Gestão dos
Resíduos Sólidos, em que ela “[...] pode ser entendida como um conjunto ou agrupamento territorial,
onde se estabelece a formação de um mosaico, o qual tem a finalidade de buscar a melhor solução,
levando-se em consideração o custo e a logística de transporte, na gestão consorciada e compartilhada
dos resíduos sólidos [...]” (PERGIRS/RN, 2012, p. 21).
É de suma importância salientar a seriedade que percorre o PEGIRS/RN, que segundo ele, a
Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está alicerçada sob dois princípios básicos: a
construção participativa das ações pelos municípios, e o compartilhamento das soluções, por meio de
consórcios intermunicipais (PEGIRS/RN, 2012). Com isso, o Estado dá um passo essencial para que o
gerenciamento dos resíduos sólidos se torne efetivo em pouco tempo e com a colaboração integrada
dos participantes.
Ainda de acordo com o plano, conforme descreve em sua apresentação, o mesmo “[...] foi
desenvolvido em conformidade com as diretrizes da Lei nº 11.107 (2005), que dispõe sobre a gestão
associada de Serviços Públicos, Consórcios Públicos, Convênios de Cooperação e Contratos de
Programa.”
Por ocasião da geração de 11 (onze) relatórios produto, o processo de estudo resultou na
elaboração do PEGIRS/RN, sendo que estes relatórios que expressam a situação atual do Estado do Rio
Grande do Norte têm imenso valor para a pesquisa e tomada de decisões, uma vez que retratam com
fidelidade e precisão os dados levantados. Neste sentido, o Estado tem uma importante ferramenta à
disposição para divulgação e conhecimento da situação local, principalmente os gestores públicos,
quanto à situação dos resíduos sólidos.
2.4.1.1 Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar – caracterização
O Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar é um Consórcio
Público de Direito Público e de natureza autárquica, constituído sob a forma de uma associação pública
e abrange as microrregiões Chapada do Apodi, Médio Oeste, Pau dos Ferros, Umarizal e Serra de São
Miguel. Caracteriza-se pela presença de 44 (quarenta e quatro) municípios, Abrangendo uma área
territorial de 10.698,03km² e uma população de 333.275 habitantes, segundo Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Foi constituído oficialmente em 07 de junho de
2010, com a assinatura do Protocolo de Intenções, em 13 de março de 2012, realizou-se a inscrição do
Consórcio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, perante a Receita Federal do Brasil e em 18 de
julho de 2012, a Assembleia do Consórcio se reuniu para aprovação do seu Estatuto, o qual apresenta
dezesseis objetivos a serem alcançados, respeitando a autonomia municipal e o objetivo primordial
previstos no Contrato de Consórcio Público.
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3. Métodos de Pesquisa
Trata-se de um estudo de caso exploratório com um enfoque qualitativo. O universo da pesquisa
abrange os municípios norteriograndenses que compõem o Consórcio Público Regional de Saneamento
Básico do Alto Oeste Potiguar, conforme Quadro 1, a seguir.
Quadro 1 – Composição populacional, territorial e por microrregião dos municípios que compõem o Consórcio Público
Regional de Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar.
Nº
Municípios
População (2010)
Área da unid. territorial (Km²)
Microrregião
01 Apodi
34.763
1.602,48
Chapada do Apodi
02 Caraúbas
19.576
1.095,01
Chapada do Apodi
03 Felipe Guerra
5.734
268,59
Chapada do Apodi
04 Governador Dix-Sept Rosado
12.374
1.129,38
Chapada do Apodi
05 Campo Grande
9.289
896,95
Médio Oeste
06 Janduís
5.345
304,90
Médio Oeste
07 Messias Targino
4.188
135,10
Médio Oeste
08 Alexandria
13.507
381,21
Pau dos Ferros
09 Francisco Dantas
2.874
181,56
Pau dos Ferros
10 Itaú
5.564
133,03
Pau dos Ferros
11 José da Penha
5.868
117,64
Pau dos Ferros
12 Marcelino Vieira
8.265
345,71
Pau dos Ferros
13 Paraná
3.952
81,39
Pau dos Ferros
14 Pau dos Ferros
27.745
259,96
Pau dos Ferros
15 Pilões
3.453
82,69
Pau dos Ferros
16 Portalegre
7.320
110,05
Pau dos Ferros
17 Rafael Fernandes
4.692
78,23
Pau dos Ferros
18 Riacho da Cruz
3.165
127,22
Pau dos Ferros
19 Rodolfo Fernandes
4.418
154,84
Pau dos Ferros
20 São Francisco do Oeste
3.874
75,59
Pau dos Ferros
21 Severiano Melo
5.752
157,85
Pau dos Ferros
22 Taboleiro Grande
2.317
124,09
Pau dos Ferros
23 Tenente Ananias
9.883
223,67
Pau dos Ferros
24 Viçosa
1.618
37,91
Pau dos Ferros
25 Água Nova
2.980
50,68 Serra de São Miguel
26 Coronel João Pessoa
4.772
117,14 Serra de São Miguel
27 Doutor Severiano
6.492
108,28 Serra de São Miguel
28 Encanto
5.231
125,75 Serra de São Miguel
29 Luís Gomes
9.610
166,64 Serra de São Miguel
30 Major Sales
3.536
31,97 Serra de São Miguel
31 Riacho de Santana
4.156
128,11 Serra de São Miguel
32 São Miguel
22.157
171,69 Serra de São Miguel
33 Venha-Ver
3.821
71,62 Serra de São Miguel
34 Almino Afonso
4.871
128,04
Umarizal
35 Antônio Martins
6.907
244,62
Umarizal
36 Frutuoso Gomes
4.233
63,28
Umarizal
37 João Dias
2.601
88,17
Umarizal
38 Lucrécia
3.633
30,93
Umarizal
39 Martins
8.218
169,46
Umarizal
40 Olho-d`Água do Borges
4.295
141,17
Umarizal
41 Patu
11.964
319,13
Umarizal
42 Rafael Godeiro
3.063
100,07
Umarizal
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43
44

Serrinha dos Pintos
4.540
122,65
Umarizal
Umarizal
10.659
213,58
Umarizal
TOTAL
333.275
10.698,03
Fonte – IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados considerando critérios de conhecimento da temática,
acessibilidade, envolvimento com as discussões sobre o tema. Optou-se, portanto, em buscar
informações junto às pessoas que diretamente se envolveram com o Consórcio Público, não se
limitando apenas aos gestores públicos municipais.
A coleta de dados se deu mediante instrumentos como entrevista semiestruturada com exgestores municipais, atuais gestores, representantes da sociedade civil e gestor da SEMARH; buscou-se
documentos, como atas das reuniões da Assembleia do Consórcio, ata de reuniões legislativas de
municípios integrantes do Consórcio e ainda, matérias jornalísticas obtidas via internet, informações
constantes de blogs e páginas eletrônicas de sites oficiais de prefeituras municipais e Diários Oficiais,
em que havia a publicação de notícias sobre o Consórcio e as discussões que o envolviam,
possibilitando o desenvolvimento de uma espécie de linha do tempo do Consórcio. Esse tipo de
material publicado ou não, que não pode ser identificado por métodos bibliográficos comuns é validado
pela metodologia científica como “grey literature” (GRAY, 2012, p. 94).
Considerando a limitação da pesquisadora quanto ao acesso aos gestores destes municípios,
dificuldade detectada, principalmente pelo período de transição dos mandatos executivos, resolveu-se
realizar as entrevistas à medida da acessibilidade.
Os contatos foram feitos por meio de telefone e e-mail, foram enviados e-mails para as
prefeituras e ex-gestores, objetivando a realização das entrevistas. Na primeira fase, por telefone, no
período de 15 de maio a 15 de junho de 2013 e por e-mail na segunda fase de 26 de junho a 19 de julho
de 2013. No entanto, a coleta dos dados foi considerada num contínuo, visto que importantes
informações e materiais foram conhecidos após as fases estabelecidas. Nessa fase foi também realizada
uma entrevista com uma representante da sociedade civil.
Foram enviados e-mails também para outras Câmaras de Vereadores, com o intuito de
conseguir atas das reuniões em que se deu a Ratificação do Protocolo de Intenções, que é de
responsabilidade do legislativo. Para isto foram contatadas somente algumas Câmaras, considerando a
acessibilidade e o contato pessoal. De 6 (seis) contatos realizados três foram atendidos. Foram eles:
Encanto, Doutor Severiano e Pau dos Ferros. De outro dos contatados obteve-se a informação que se
encontrava em recesso.
Já dos contatos realizados com o estrato representantes da sociedade civil, o resultado foi: de 4
(quatro) pessoas contatadas, 3 (três) foram bem sucedidas. Vale ressaltar que estas pessoas foram
selecionadas por terem participado de alguma reunião formal de discussão sobre o Consórcio.
Destaca-se que um dos momentos da coleta de dados, no que diz respeito às entrevistas deu-se
por ocasião da Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 29 de maio de 2013, em Pau dos
Ferros. Nela foi possível a realização de entrevista com o gestor da SEMARH e um representante da
sociedade civil. O resultado final da fase de coleta de dados segue no Quadro 2.
Quadro 2 – Resultado final.
SEGMENTO
Sociedade civil (entrevista)
Gestores Municipais (entrevista)
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Câmaras (documentos)
Gestor SEMARH (entrevista)
Fonte – Elaborado pelos autores (2013).

3
1

Para melhor entendimento da posição dos entrevistados, procedeu-se a sua identificação por
meio do processo de anonimização dos sujeitos. Assim, foram entrevistados representantes de três
segmentos que são, para efeito da análise dos dados identificados, conforme codificação especificada
no Quadro 3.
Quadro 3 – Anonimização dos Sujeitos.
SEGMENTO
SEMARH
Sociedade civil
Prefeituras

CODIFICAÇÃO
X

SUJEITOS
Gestor
Professor Universitário
Y
Conselho Municipal de Saúde
Funcionária Pública
Z
Gestor
Fonte – Elaborado pelos autores (2013).

IDENTIDADE
1
1
2
3
1

Feita a anonimização as falas foram categorizadas de acordo com o conteúdo e numeradas,
portanto o último número da série se refere ao trecho da fala. Assim, onde figurar fala Y.1.1, entendese que o sujeito é integrante do segmento Sociedade Civil, neste caso, trata-se de um professor
universitário.
4. Análise e Discussão dos Resultados
4.1 Ações realizadas no processo de mobilização para a constituição do Consórcio
Foram percebidas as seguintes ações como parte integrante das etapas mobilizadoras para a
constituição do Consórcio Público do Alto Oeste Potiguar: Seminários e Oficinas, geralmente
identificadas somente, como reuniões. No curso da coleta dessas informações, não foi possível
identificar instrumentos convocatórios dessas mobilizações. Considerando que mobilização é um
processo que não se dá em um período específico, mas é uma ação contínua, apresentam-se alguns
depoimentos que retratam esse contexto, principalmente no que diz respeito aos fatores motivacionais.
O interesse da criação desse Consórcio surgiu da necessidade dos 44 (quarenta e quatro)
municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos, encontrarem uma solução para o grave problema da destinação final dos
resíduos sólidos (lixo) gerados nesses municípios, tendo em vista que em todos eles essa
destinação vem ocorrendo de forma errada [...] (Z1-1).

Essa explicação aponta a existência de uma necessidade comum aos 44 municípios. O Decreto
que regulamenta a Lei dos Consórcios traz na definição de Consórcio Público essa exata dimensão, que
abrange os termos cooperação federativa para definir os municípios, e interesse comum ao se reportar
às necessidades inerentes a diferentes localidades. Logo, a fala está coerente com o processo legal,
denotando por parte do entrevistado total conhecimento da questão.
Tem-se que os municípios envolvidos não tiveram por si a atitude de mobilizar. As falas trazem
a presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte
(SEMARH/RN), como um parceiro indutor desse processo “[...] a SEMARH/RN fez um levantamento
detalhado em todos esses municípios para saber a situação real, tendo consolidado esses dados e
apresentado um diagnóstico geral da situação [...]” (Z1-2). Nesse quesito, as falas até confessam essa
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acomodação por parte dos municípios. Não demonstraram iniciativa, é o que fica explícito quando se lê
nessa passagem: “[...] não houve audiências públicas ou algo parecido. Mas sei que houve muitas
discussões, reuniões em Pau dos Ferros [...]” (Y3-9). E complementa, dando a sua visão sobre o que
estes deveriam fazer, “[...] Creio que, audiências públicas fica muito a cargo de cada município, mas é
claro que se pode fazer uma audiência pública com representações de vários municípios no município
pólo [...]” (Y3-10).
Cabe destacar que o cumprimento das etapas que envolvem a constituição do Consórcio se deu
dentro do processo de mobilização. E isso é destacado nesta fala: “[...] E, efetivamente, a frente da
gestão desse consórcio nós conseguimos dotar o consórcio, burocraticamente de todas as etapas que são
exigidas a começar da emissão do seu CNPJ, do registo cartorial e da aprovação do seu Estatuto [...]”
(X1-3).
Observa-se que há um interesse em cumprir as obrigações necessárias a existência legal do
Consórcio. Curiosamente, o mesmo confessa que: “[...] eu posso dizer a você que todas as etapas até o
momento, tiveram a característica muito mais de ordem burocrática do que propriamente de
conscientização [...]” (X1-36). Esta fala traz uma lacuna consistente e questionadora. Ela, a
conscientização, não deveria vir em primeiro lugar? E, conforme provocou-se no início, quem deveria
participar na visão dos organizadores, deveriam ser apenas os gestores públicos? Um dos depoimentos
diz: “[...] As próprias Prefeituras, o Governo (nas três esferas), a sociedade civil organizada, outros
órgãos [...]” (Y3-15), são parceiros importantes nesse processo. Outro lamenta: “[...] Mesmo no
município sede do consórcio que tem profissionais capacitados para isso, mas que não foram
solicitados a dar sua opinião [...]” (Y1-37), o que traz outra questão, de que forma esse público poderia
/ deveria contribuir.
Quando cita, por exemplo, as três esferas de governo, nas quais se inclui o poder legislativo,
porém nas listas de presença das reuniões realizadas no município sede, em nenhuma foi encontrado
registro de presença de algum representante do legislativo, nem de representante da sociedade civil
organizada. Questiona-se a legitimidade dos chamados representantes do povo, se os espaços estavam
abertos ao público ou, até mesmo, se estes chegaram a ter conhecimento destas ações sendo
promovidas. Observa-se, a partir do exposto, que houve atividades com a finalidade de mobilização.
No entanto, evidencia-se que estas tinham um público dirigido limitado.
4.2 Adesão dos Municípios ao Consórcio
Buscou-se conhecer como os municípios aderiram ao Consórcio e qual o seu grau de
envolvimento até o momento. Constataram-se várias tarefas assumidas pelos municípios
individualmente. Entretanto o Protocolo de Intenções assinado pelos prefeitos se resumiu ao campo das
intenções, até ser efetivamente considerado pelo Poder Legislativo local e se constituir em Contrato de
Consórcio. Essa fase se encontra explicitada na Lei dos Consórcios, no seu Decreto de
Regulamentação, no Protocolo de Intenções e no Estatuto do Consórcio Público Regional de
Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar. Tem-se então, que o Consórcio cumpriu seu papel no
âmbito burocrático, embora dos 44 (quarenta e quatro), 11 (onze) municípios ainda não apresentaram a
documentação constando o cumprimento dessa fase, junto com a publicação e envio da lei.
Uma das questões desafiadoras para esse tipo de empreendimento, reside na ausência de ações
compartilhadas ou mesmo de processos anteriores de articulação, considerando, no caso, a área
territorial e populacional, tem-se a quantidade de municípios envolvidos, as alianças políticas e
partidárias, as diferenças regionais entre outros fatores.
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A questão que se apresenta refere-se à dúvida se os municípios são visto apenas como
cumpridores de tarefas ou como entes propositores, já que são os componentes do Consórcio e os
responsáveis diretamente, formalmente e juridicamente pela sua existência e atuação. Ainda, conforme
a Lei dos Consórcios responderão por todos os atos praticados por ele.
Sendo o Consórcio a aliança regional constituída na forma de um ente público, traz inserido em
sua existência a missão de fortalecimento de um grupo de municípios e representa ao mesmo tempo um
desafio e uma oportunidade. Representa a vontade de diversos entes federados, cientes da sua missão
individual, mas com a visão de que o coletivo tem muito mais a alcançar. Assim, essa fala traz a
conclusão: “No campo gerencial, os consórcios (em geral) agilizam a execução de projetos, barateiam
custos e atendem mais direta e adequadamente às demandas locais e regionais [...]” (Y3-2).
Essa concepção é percebida também na seguinte fala, onde conscientemente ela expõe que, “[...]
É válido salientar que a formação desses consórcios é algo pioneiro, onde os municípios das respectivas
regiões do estado somam esforços para conjuntamente resolver um dos principais problemas na questão
ambiental do estado [...]” (X1-9).
Os entrevistados lembraram que existem tarefas individuais, por exemplo: “[...] Agora, a
responsabilidade é compartilhada com os consórcios e, por consequência com os municípios [...] até
porque paralelo a isso os municípios têm a responsabilidade, formal e obrigatória, da elaboração do seu
plano municipal de saneamento, sob pena, até de futuramente haver impossibilidade de liberação de
recursos do Governo Federal para esses municípios [...]” (X1-15-18). Com esta afirmação, o
entrevistado lembra que também podem ser impostas penalizações àqueles que não cumprem seus
papéis, como também os prazos.
O que foi fundamental considerar neste momento diz respeito a presença dos gestores, com
propriedade das informações, preparados e munidos para os debates e as proposições e com
nivelamento no conhecimento sobre o processo, para que sejam realmente condutores independentes de
todas as obrigações inerentes ao consórcio, para que ele não fique com o estigma de ser o consórcio do
lixo ou consórcio de resíduos sólidos, simplesmente.
Sabe-se, a partir do que consta como finalidades do Consórcio, que ele tem uma amplitude de
ações a desempenhar, assim os consorciados devem assumir suas obrigações, pelo crescimento
econômico e social da região.
4.3 Cenário Operacional do Consórcio
O cenário operacional desenhado para a região que abrange o Consórcio do Alto Oeste Potiguar
foi definido a partir da proposição do quinto cenário de regionalização aprovado pelo conjunto dos
municípios do Rio Grande do Norte. Constitui-se, portanto, de várias estruturas necessárias à
operacionalização das ações do Consórcio, no que diz respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
São elas: Aterro Sanitário; Estação de Transferência ou de Transbordo de Resíduos (Simples e Dupla);
Veículos operacionais e de transporte de resíduos: caçambas, caminhões Roll-on in Roll-of e
compactadores; Outras Estruturas: Centrais de Triagem e PEV’s1 (PEGIRS/RN, 2010).
Dentre as atividades a serem realizadas pelo Consórcio, há ainda o encerramento definitivo dos
lixões dos municípios, conforme previsto na PNRS.

1

Postos de Entrega Voluntária.
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O cenário operacional apresenta uma distribuição uniforme e estratégica da localização das
estruturas, onde se percebe um arranjo que considera outros pequenos arranjos, todos com a mesma
finalidade.
Com essa definição, apresenta-se então o que os entrevistados demonstram de entendimento na
constituição desse cenário. No entendimento a seguir, o entrevistado afirmou que: “[...] O interesse da
criação desse Consórcio surgiu da necessidade dos 44 (quarenta e quatro) municípios da região Oeste
do Rio Grande do Norte [...]” (Z1-1). Já outro entrevistado traz um pouco da percepção dessa escolha,
não mais como algo acabado, mas como um processo. Diz: “[...] O processo de escolha dos municípios,
creio que se deu, em função de uma proximidade geográfica (cultural) comum a todos, de modo a
contribuir para a melhor logística e o baixo custo [...]” (Y3-4). Assim, traz um elemento confirmado
nos estudos de regionalização, a questão da viabilidade, nesse caso, a econômica e de acesso.
Percebeu-se também uma preocupação do ponto de vista ambiental e social, quanto ao local que
previamente foi definido para o aterro sanitário “[...] a própria área na qual se pretende instalar o aterro
sanitário necessita de um isolamento, abrange áreas já residenciais aqui de Pau dos Ferros, inclusive o
bairro São Geraldo [...]” (Y1-19).
Desta forma, o cenário desenhado para o Consórcio em destaque apresentou seguinte dimensão
estrutural:
[...] contemplará a construção dos aterros sanitários regionais, com um projeto elaborado por
técnicos de extrema competência, mas como também ele contemplará a construção de estações
de transbordo distribuídos estrategicamente em pontos geográficos dessas respectivas regiões,
como também contemplará a aquisição do maquinário necessário para transporte das cidades
até a estação de transbordo e da estação de transbordo para o aterro sanitário regional [...] (X111).

Quanto as estruturas e os equipamentos integrantes que acompanharam o modelo de gestão
proposto no PEGIRS observou-se uma série de etapas a serem cumpridas e que são determinantes em
diversos momentos. Seguem algumas situações citadas nas falas dos entrevistados:
[...] Estamos aí já, inclusive demandando a escolha dos terrenos que serão efetivamente
escolhidos e, temos também toda uma responsabilidade no aspecto do Estudo de Impacto
Ambiental dessas áreas, até porque hoje os órgãos fiscalizadores existe um nível de rigor muito
maior e que não pretendemos atropelar as etapas [...] (X1-30). [...] Até porque é um projeto do
ponto de vista ambiental de grande importância e teremos toda prudência do ponto de vista do
cumprimento da legislação ambiental, para que não possamos queimar etapas e lá na frente
quando o consórcio tiver já em pleno andamento inclusive com a execução das obras, nós não
poderemos ter nenhum tipo de embaraço do ponto de vista de descumprimento de ordem legal
[...] (X1-31). [...] Toda essa prudência vai ser necessária independente do tempo que temos a
percorrer e do ponto de vista de legislação rigorosamente o projeto irá cumprir as etapas
exigidas (X1-32).

Essa visão, demonstra conhecimento técnico e a visão estrutural que envolve um projeto da
dimensão que o Consórcio já tem em andamento, no caso, a construção do aterro sanitário regional.
Curiosamente, a última fala traz a informação, até então não elucidada, quanto a ausência de prazos, ou
seja, de uma agenda prévia determinando início e conclusão das atividades. A ausência de um
cronograma de ações, de planejamento denota preocupação e insegurança.
[...] Outro ponto que deixou a desejar e que parecia não haver um planejamento com relação a
isso, seria justamente esse fato de que para o projeto funcionar é necessário primeiro uma
implementação da coleta seletiva em cada município, não dá pra mandar tudo misturado senão,
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no local do aterro não vai haver quem separe, então vai ter que vir pré-separado e esse ponto aí
realmente não foi esclarecido, com relação a isso [...] (Y1-14). E outra, e a viabilização de todo
processo, nós não temos um, vamos dizer um cronograma de elaboração de trabalho, quando
isso vai tá pronto, que ações vão ser elaboradas [...].

Este depoimento também questiona sobre as demais ações que se agregam a principal, no curso
do aterro sanitário e do serviço de coleta dos resíduos sólidos. É o que ele define como a logística do
projeto, quando pondera: “[...] mais o que deixava muita dúvida, o ponto principal que nos deixou
muita dúvida foi a questão da logística disso tudo [...]” (Y1-11).
Diante do cenário proposto para o Alto Oeste Potiguar, o transporte dos resíduos foi uma
preocupação tanto estrutural, quanto de logística e de custos também. “[...] por exemplo, com relação
ao transporte desses materiais, do restante dos municípios até Pau dos Ferros, não ficou claro se ficaria
a cargo de cada município, se haveria algo viabilizado para isso, algo em comum que viabilizasse esse
transporte [...] (Y1-13).
4.4 Percepção dos “Atores” Envolvidos com a Implantação do Consórcio
Sobre a percepção dos atores envolvidos com a implantação do Consórcio, seja na qualidade de
gestor(es) ou de usuário(as), os entrevistados evidenciaram benefícios de ordem financeira, ambiental,
social, econômica, saúde pública, atendimento às exigências das leis e na captação de recursos, tendo
em vista um coletivo de municípios organizados.
É importante frisar que as falas não se refutam, mas se complementam e trazem percepções
diferentes de benefícios a serem alcançados para os municípios e para a região, por meio do Consórcio
Público e da implantação do aterro sanitário. Os entrevistados trazem essa visão otimista,
demonstrando acreditar no projeto e que ele é necessário e viável.
As considerações realizadas pelos entrevistados denotam a importância dos sujeitos (parceiros)
no processo de implantação do Consórcio. Inicialmente, percebe-se que eles precisam primeiramente
ser considerados neste processo. Para tanto, deve haver momentos pontuais que os levem a se inteirar
do contexto do consórcio. A presença dos parceiros como potenciais colaboradores no processo,
reporta ao fato de os projetos sempre aparecerem prontos e acabados. Uma das falas traz exatamente
essa constatação, “[...] se deu de cima pra baixo, se deu de forma vertical [...]” (Y1-23). Percebe-se
com isso que, quando a sociedade é chamada para participar, já está tudo consolidado.
É possível perceber que há um nível de entendimento dos entrevistados sobre o consórcio que
permite fazer inferências tanto de ordem geral, quanto de ordem legal. Para um dos entrevistados: “[...]
com o consórcio todos os gestores estarão atendendo as exigências dos órgãos ambientais, bem como,
livrando-se das ações impetradas pelo Ministério Público [...]” (Z1-8).
Já em suas falas, o entrevistado Y3 visualiza um horizonte de outras oportunidades para o
consórcio, como uma porta de entrada de outros recursos, via a personalidade jurídica do consórcio.
Entre outras questões, o consórcio facilita o processo de firmar convênios, receber auxílios,
contribuições e subvenções de outros órgãos de governo. É importante frisar que com
o consórcio ter-se-á uma população superior a 50.000 habitantes, o que possibilita aos
municípios pleitear recursos do Ministério das Cidades, o que de repente “apenas um”
(município) não conseguiria (Y3-13-14) (grifo nosso).

Essa compreensão tem fundamentação legal, tanto por parte da Lei nº 11.107 (2005), que diz
em seu art. 2º: “§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: – firmar
convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
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sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo” e art. 14. “A União poderá celebrar
convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de
políticas públicas em escalas adequadas.” Essa mesma concepção também é apontada por Silveira e
Philippi (2008).
Consideram-se adequadas e coerentes as falas, quando se referem aos benefícios visualizados
por ocasião do Consórcio. Porém, algumas informações levantam questionamentos, por exemplo, será
que, pela amplitude do Consórcio, no caso composto por 44 (quarenta e quatro) municípios, totalizando
mais de 300.000 habitantes, não acaba limitando o acesso a esses benefícios? O Estatuto coloca essa
atribuição para a Assembleia Geral do Consórcio, que por congregar 44 (quarenta e quatro) prefeituras
impõe toda e qualquer decisão dessa natureza, a necessidade de quórum para aprovação de propostas, e
que garantir a presença de 44 (quarenta e quatro) pessoas, de municípios com distâncias diferentes é
um desafio que coloca toda pauta de decisão em jogo.
Diante disso tudo, fica o questionamento, será que nesses casos, não se torna então, prejuízo
para os municípios, considerando que o Consórcio deverá agir em nível macro e não pontualmente,
segundo o interesse de cinco ou seis municípios?
Já quanto as dificuldades, as falas se reportam, em linhas gerais, às questões de: ausência de
pessoal qualificado, “quebra” de equipe e a forma de gestão que deve considerar principalmente a
situação dos pequenos municípios.
5. Conclusão
Através dos dados coletados foi possível perceber que o Consórcio Público Regional de
Saneamento Básico do Alto Oeste Potiguar foi criado a partir de toda uma articulação, envolvendo
quase que exclusivamente, órgãos da estrutura governamental estadual ou contratados por ela e
gestores municipais.
Foram várias as atividades realizadas com o intuito de constituição do Consórcio, segundo o
que consta, todas elas promovidas pela Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Estado do Rio Grande do Norte (SEMARH/RN), numa articulação verticalizada. Há que se destacar,
que boa parte das ações tinham objetivos, para além da constituição do Consórcio, uma vez que o
Estado passava por um momento de estudos para a elaboração do seu Plano Regional de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos. Foi a partir deste que foi se dando o processo que resultou no Consórcio
do Alto Oeste.
O Consórcio se apresenta formalmente constituído, burocraticamente legalizado, embora,
alguns municípios ainda não tenham ratificado o Protocolo de Intenções. O local do Aterro Sanitário
será no Município de Pau dos Ferros. As estações de transbordo estão parcialmente definidas e
funcionarão como suporte aos municípios localizados distantes do aterro sanitário.
A presente pesquisa pôde constatar o potencial que a personalidade jurídica do Consórcio tem
para a região, principalmente pelo modelo de gestão que ele está condicionado. É um desafio para os
seus atuais gestores e componentes, mas que pode ser superado havendo o interesse dos mesmos em
conhecer em profundidade o que o Consórcio tem a desenvolver.
O Consórcio constitui-se, sem dúvida, num empreendimento público que só apresentará
resultados efetivos no futuro, quando todas as ações e etapas estiverem consolidadas e tudo, em pleno
funcionamento, não só com relação a questão dos resíduos sólidos, mas e, principalmente, ao
empoderamento dos gestores municipais, quanto às potencialidades que o Consórcio tem a oferecer
para a região, de acordo, com os objetivos que estão traçados no seu Estatuto.
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Contudo, as expectativas apontam benefícios de ordem financeira, ambiental, social,
econômica, saúde, entre outros, tendo em vista um coletivo de municípios organizados. Visualiza-se
ainda o cumprimento as exigências dos órgãos ambientais e que o Consórcio representa uma
oportunidade para captação de recursos. No entanto, a participação da sociedade civil não foi
priorizada, principalmente dos usuários. Essa participação é importante e necessária, visto eles serem
potenciais colaboradores no processo.
Trata-se de um momento novo de grandes expectativas e experiências, às vezes otimistas, outras
de incertezas, mas que já chegou modificando todas as formas de pensar a administração pública,
principalmente para uma região onde as administrações municipais nunca tiveram, em linhas gerais, a
preocupação com as construções teóricas inerentes a administração pública.
Percebe-se que os atores envolvidos ou que deveriam se envolver diretamente com o Consórcio
ainda não estão preparados para tal, embora se identifiquem com esse momento, e tem interesse em
conhecer mais sobre este, que se propõe a modificar a forma de execução das políticas públicas e,
consequentemente, fazendo-os ver que a mudança mais drástica que ocorrerá terá a sua participação,
como um dos fatores essenciais.
É necessário que o Consórcio seja desde já priorizado como política pública de interesse dos
municípios e que estes assumam a sua função de consorciados e levem o Consórcio a se concretizar,
em sua plenitude.
O estudo realizado apresentou limitações importantes, consideradas não previsíveis. Esperavase uma maior atenção dos órgãos públicos em relação a esta, visto o ineditismo do estudo e do próprio
assunto para a região.
Do ponto de vista da busca por documentos que apresentassem informações sobre o Consórcio
e a sua constituição houve uma série de dificuldades. Estas foram consideradas até desprovidas de
fundamento. É sabido que todo documento dos órgãos públicos são de natureza pública, portanto, para
acesso a qualquer cidadão interessado, exceto, quando envolve sigilo, conforme determina a legislação.
Um fator favorável a isto é a própria Lei de Acesso a Informação nº 12.527 de 18 de novembro de
2011, que regula o acesso das informações.
Considerando as dificuldades que se apresentavam, conforme citado na seção 3, procurou-se
saná-las, a partir da busca de outras fontes de informações que viessem a suprir a falta daquelas. Uma
destas formas foi buscar junto aos legislativos municipais, órgãos que tiveram grande importância no
curso da constituição do Consórcio e poder representativo da população, as atas das reuniões que
trataram da Ratificação do Protocolo de Intenções. Esta era uma das fases constituintes para a
efetivação do Consórcio.
O acesso aos potenciais entrevistados foi também uma dificuldade não esperada no curso da
pesquisa. Alguns entrevistados previamente definidos foram os diretores do Consórcio. Salienta-se que
estes, apesar de não serem mais detentores de mandato, visto que todos tiveram seus mandatos
encerrados em 31 de dezembro, e o Estatuto do Consórcio determina essa faculdade apenas aos
detentores de mandado no poder executivo, ainda assim eram considerados diretores, visto que não
houvera até o momento nova Assembleia do Consórcio para renovação da diretoria. Por não serem
mais detentores de mandato, o acesso a este tornou-se difícil.
Diante dessas limitações citadas vale ressaltar os aspectos referentes a importância da temática
estudada e a especificidade do caso em foco, mas não é possível generalizar os dados à percepção dos
atores envolvidos.
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Resumo: A rotulagem ambiental consiste nas declarações que constam nos rótulos de produtos indicando seus atributos
ambientais. O objetivo do artigo é analisar os tipos de rotulagem ambiental presentes em embalagens plásticas de alimento.
Para tanto, realizou-se um levantamento de dados sobre os símbolos de identificação nos rótulos de 146 embalagens
plásticas para o acondicionamento de diversos produtos alimentícios disponíveis no mercado brasileiro. Os resultados
obtidos mostram que apenas 87 embalagens possuem símbolos de identificação e 59 embalagens não apresentaram
identificação. Dentre as 87 embalagens, 59,50% referem-se às embalagens plásticas de PET, PP, PEBD e outros. Sobre os
rótulos nas embalagens plásticas, foi possível identificar que apenas 9,6% possuem a indicação do tipo de resina que os
compõem. Também não foram identificadas embalagens com selo verde (rotulagem Tipo I) ou rotulagem Tipo III. A
rotulagem Tipo II (autodeclaração) foi identificada em 63 ocorrências, sendo que 88,80% estão relacionadas à
reciclabilidade e destinação pós-consumo. No setor de embalagens plásticas de gêneros alimentícios, muitas empresas ainda
não se adequaram aos padrões descritos na Norma ISO 14020, que estabelece princípios de rotulagem ou declaração
ambiental para assegurar correção técnica, transparência, credibilidade e relevância ambiental.
Palavras-chave: Rotulagem Ambiental; Selo Verde; Embalagens Plásticas.
Abstract: The environmental labeling consists of the statements made on product labels indicating their environmental
attributes. The aim of this paper is to analyze the types of environmental labeling present in plastic food. Therefore, we
carried out a survey of data on identifying symbols on the labels of 146 plastic bags for packaging of various food products
available in the Brazilian market. The results show that only 87 packs have identifying symbols and 59 packs showed no
identification. Among the 87 packs, 59.50% relate to plastic packaging PET, PP, PEBD and others. About labels on plastic
containers, we found that only 9.6% have an indication of the type of resin that compose them. Nor were identified with
green seal packaging (labeling type I) or type III labeling. The type II labeling (self-report) was identified in 63 instances,
88,80% of which are related to the recyclability and disposal after consumption. In the sector of plastic packaging of food,
many companies still are not complying with the standards described in ISO 14020, which establishes principles for
labeling or environmental statement to ensure technical correctness, transparency, credibility and environmental relevance.
Key-words: Environmental Labeling, Green Seal, Plastic Packaging.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente as embalagens vêm sendo consideradas como o maior veículo de venda, de
construção da marca e da identidade de um produto, já que são consideradas como o primeiro contato
do consumidor e, ainda, fundamentais para a escolha e a compra dele (DELLA LUCIA et al., 2007).
Assim, as embalagens estão presentes em praticamente todos os sistemas de produção (WELLS, 2006).
De acordo com a Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), em 2012 as exportações diretas
do setor de embalagem tiveram um faturamento de US$ 498,3 milhões. Este valor representa um
crescimento de 5,85% em relação ao ano anterior, com forte desempenho da indústria de plásticos, que
correspondeu a 39,59% do total exportado (ABRE, 2013).
No Brasil são produzidos cerca de 3 milhões de toneladas de plástico (OLIVEIRA et al., 2012)
que envolve embalagens plásticas. Essas embalagens tem como função a proteção, a estética e o
fornecimento de informações em seus rótulos. Todavia, nem sempre esses rótulos indicam os atributos
ambientais.
Na cidade de São Paulo, se produz cerca de 12 mil toneladas de lixo sólido por dia. Desse total,
cerca de 700 toneladas referem-se às embalagens plásticas (SOARES, ET AL., 2002). Forlin e Faria
(2002), destaca que os plásticos degradam-se lentamente no ambiente, uma vez que são bastante
resistentes às radiações, ao calor, ao ar e à água. Wells (2006) afirma que a maior parte de embalagens
descartadas refere-se às embalagens de alimentos que são consumidos e, posteriormente são
descartadas em locais inadequados.
A destinação final de resíduos sólidos e a embalagem tem sido um dos principais pontos de
discussão de políticas públicas e de ambientalistas na busca de soluções para o gerenciamento dos
resíduos sólidos (WILLIAMSON, 2000; GONÇALVES-DIAS, 2006; PALHARES, 2003). De um
ponto de vista mais amplo, a embalagem não é somente o invólucro para um produto, pode evidenciar
quesitos ambientais da mercadoria, da própria embalagem e da empresa (WASIK, 1996,
GONÇALVES-DIAS, 2003). Desta forma, o rótulo ambiental surge como elo entre o consumidor e a
empresa, que traz informações adicionais sobre o produto e permite que os compradores tenham o
poder de escolha (SOUSA ET AL., 2009).
Wells (2006) ressalta que a rotulagem ambiental representa uma ferramenta benéfica para a
mudança de hábitos dos seres humanos, pois possibilita a redução do impacto ambiental e, talvez, a
própria forma de escala de consumo. Para Harrington e Knight (2001) a rotulagem ambiental é a
indicação dos atributos ambientais de um produto ou serviço, sob a forma de atestados, símbolos ou
gráficos em rótulos de produtos ou embalagens ou em literatura sobre produtos, publicidade etc. Sodré
(1997) aborda a rotulagem ambiental como um instrumento que objetiva oferecer informações aos
consumidores para a distinção dos diferentes produtos existentes no mercado, quanto ao impacto que
estes causam ao meio ambiente.
Assim, à luz das normas da série ISO 14020 que estabelecem princípios sobre rotulagem
ambiental, este artigo pretende responder à seguinte questão: Quais são os tipos de rotulagem ambiental
mais frequente em embalagens plásticas de alimento. Para tanto, foi feito um levantamento de dados
sobre os rótulos de embalagens plásticas que acondicionam produtos alimentícios em redes de
supermercados na cidade São Paulo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
A revisão da literatura realizada nesta seção tem por objetivo apresentar conceitos relacionados
às embalagens plásticas, reciclabilidade e rotulagem ambiental, bem como princípios ambientais e
aspectos legais aplicados aos rótulos das embalagens plásticas.
2.1 Embalagens plásticas e reciclabilidade
O plástico ocupa o primeiro lugar no mercado de embalagens para o setor alimentício
(SOARES et al., 2002). Coltro e Duarte (2013) mostram que 65% das embalagens plásticas são
destinadas no setor alimentício, que apresentou um consumo de 1.085.003 toneladas, em 2008. Os
segmentos de bebidas não-alcoólicas (531.286 toneladas), laticínios e gorduras (196.683 toneladas),
carnes e vegetais (157.521 toneladas) são os mais expressivos.
Nesse sentido, as embalagens podem ser sacolas, garrafas, caixas e filmes. Contudo, os filmes
especiais e as embalagens plásticas laminadas estão cada vez mais presentes nos supermercados, por
atenderem às exigências de acondicionamento e apresentação dos alimentos (FORLIN e FARIA, 2002;
SOARES et al., 2002).
As embalagens plásticas são fabricadas a partir de resina (polímeros), geralmente sintéticas e
derivadas do petróleo. Os materiais plásticos usados nas embalagens são muito diversificados na sua
estrutura química e apresentam propriedades variáveis em função do processamento, dos aditivos
incorporados e da combinação com outros polímeros (FORLIN e FARIA, 2002; JORGE, 2013).
De forma geral, quanto menor o número de componentes poliméricos e complexidade do
sistema de embalagem, maior o seu valor de reciclagem, conseqüência da redução das etapas e recursos
tecnológicos despendidos no processo, como limpeza, separação dos materiais que compõe a
embalagem, recuperação de coadjuvantes utilizados na limpeza e delaminação e, a energia necessária
para estas operações (SADLER, 1995; JORGE, 2013).
A embalagem é também, o veículo de informação sobre o produto, quer seja de informação
relevante para o consumidor, quer seja para os diferentes elementos de sua cadeia de distribuição e
venda. Neste último caso, a embalagem transmite informação para a gestão de estoques, instruções de
armazenamento e de manuseio, preço e permite a identificação e rastreabilidade do produto. Do ponto
de vista do consumidor, a embalagem fornece as informações necessárias, tais como: informação
nutricional; instruções de armazenamento doméstico, de preparação e uso; e é suporte dos requisitos
legais de rotulagem - o nome e o tipo do produto, a quantidade, a data de consumo, o fabricante
(JORGE, 2013).
A indústria de plásticos dos Estados Unidos e do Canadá, em 1988, com o intuito de elevar os
índices de reciclagem naqueles países, por meio da Sociedade das Indústrias de Plásticos (SIP), criou
sete símbolos para identificar os principais tipos de plástico. Como as embalagens têm alta rotatividade,
é importante que apresentem o símbolo de identificação da resina a fim de facilitar a cadeia de
reciclagem do plástico.
Wells (2006) ressalta que os números de 1 a 7 representam a reciclabilidade das várias resinas
de plástico, na época da criação do símbolo, em 1988. Portanto, o PET (número 1) tinha a taxa mais
elevada de reciclagem, o PEAD (número 2) tinha a segunda maior taxa, e assim sucessivamente, até o
número 6, que representa o PS. O número 7 engloba todas as demais resinas.
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De acordo com Coltro et al. (2008), os produtos de materiais plásticos apresentam um código de
identificação da resina, normalmente um número de 1 a 7 dentro de um triângulo de três setas e sob o
mesmo uma abreviatura, cujo objetivo é indicar o tipo particular de plástico do qual o produto é feito,
conforme mostra Figura 1.
Conforme Figura 1, estes símbolos são normalmente colocados na base do recipiente ou no
verso da embalagem que contém o produto. Os códigos de identificação têm por objetivo facilitar a
recuperação dos recipientes plásticos descartados com resíduo sólido urbano (RSU), uma vez que
auxiliam sua separação e posterior reciclagem e revalorização (COLTRO et al., 2008). Ainda, a
simbologia para embalagens plásticas é importante para orientar os programas de coleta seletiva,
porém, não deve ser confundida com símbolos de autodeclaração ambiental (WELLS, 2006).
Figura 1 - Símbolos de identificação dos materiais plásticos.

PET

PEAD

PVC

PEBD

PP

PS

Outros

1 – Politereftalato de etileno.
5 – Polipropileno.
2 – Polietileno de alta densidade.
6 – Poliestireno.
3 – Policloreto de vinila.
7 – Outros
4 – Polietileno de baixa densidade.
Fonte: Coltro et al., 2008.

O sistema de código de identificação de resinas do SIP serviu como base para a norma da
ABNT NBR 13230 – Simbologia indicativa de reciclabilidade e identificação de materiais plásticos
(SELKE, 1990). Os símbolos de identificação dos materiais plásticos e alguns exemplos de aplicação
das resinas em embalagens de alimentos feitos a partir dos plásticos são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1. Símbolos de identificação dos materiais plásticos e exemplos de aplicação na indústria
alimentícia.
Símbolo
Plástico

Polímero
Polietileno
tereftalato
Polietileno de
alta densidade

Principais usos
- Garrafas para refrigerante, água, óleo comestível, molho para salada.
- Garrafas para iogurte, suco, leite, potes para sorvete.

Cloreto de
polivinilo

- Embalagens rígidas: óleos comestíveis, água, maionese, vinagre.
- Embalagens termoformadas: blisters geléia, doces em pasta.
- Filmes: envoltórios para confeitos, filmes esticáveis: frutas, carnes e aves, queijos,
vegetais.
- Berços para biscoitos.

Polietileno de
baixa densidade

- Filme encolhível, embalagem flexível para leite, iogurte, saquinhos de compras,
frascos squeezable.

Polipropileno
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- Embalagens coextrusadas sopradas: molhos de tomate, maionese.
- Embalagens sopradas e biorientadas: produtos desidratados, frutas e hortaliças
desidratadas.
- Embalagens termoformadas: água, margarinas, condimentos, queijos, pratos prontos,
tampas.
- Copolímero PP: produtos de panificação, produtos perecíveis.
Poliestireno
Outros

- Copos descartáveis, pratos descartáveis, pote para iogurte, bandejas, embalagem para
ovos, acolchoamento.
- Embalagem multicamada para biscoitos e salgadinhos, recipientes de alimentos.

Fonte: Adaptado de Fabris et al., 2006; Coltro et al., 2008.

2.2 Rotulagem Ambiental
A Rotulagem Ambiental é a certificação de produtos adequados ao uso e que apresentam menor
impacto no meio ambiente em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado
(BARBOZA, 2001). Para Wells (2006), a rotulagem ambiental consiste nas declarações que constam
nos rótulos de produtos, indicando seus atributos ambientais.
Para Guéron (2003); Barros e Freitas (2010), a rotulagem ambiental é a indicação dos atributos
ambientais de um produto ou serviço, sob a forma de atestados, símbolos ou gráficos em rótulos de
produtos ou embalagens ou em literatura sobre produtos, propaganda e assim por diante. O objetivo da
rotulagem ambiental é promover a melhoria da Qualidade Ambiental de produtos e processos mediante
a mobilização das forças de mercado pela conscientização de consumidores e produtores
(PREUSSLER et al., 2007).
Rotulagem ambiental, rótulo ecológico, eco-rótulo, selo verde ou ecológico, eco-selo,
declaração ambiental, etiqueta ecológica são algumas das expressões utilizadas para designar, de forma
geral, informações referentes às características ambientais, impressas no rótulo ou embalagem, de
determinado produto. Essas informações podem ser de caráter positivo, negativo ou neutro, voluntários
ou obrigatórios (KOHLRAUSCH, 2003).
Diversos países criaram seus próprios selos, os quais passaram a ser um diferencial competitivo.
Na maioria dos casos, servindo de barreira comercial não tarifária. Dentre os países pioneiros na
utilização da rotulagem ambiental de produtos, destacam-se: Alemanha –Blue Angel – criado em 1977,
o programa mais antigo; Estados Unidos – Green Seal – 1989; União Europeia – European Ecolabel –
1992 (BIAZIN e GODOY, 2000).
De acordo com Corrêa (1998), os governos utilizam-se dos programas de rotulagem ambiental
para incentivar mudanças nos padrões de produção e consumo. Eles estimulam o setor produtivo a
mudar seus processos, substituir materiais, reduzir o uso de energia, água e outros recursos naturais, e
minimizar, assim, o uso de substâncias tóxicas, poluição e descarte, entre outros. Tais mudanças
significam uma melhoria ambiental e elas devem ter caráter de continuidade, pois os requisitos para a
obtenção de um selo verde são revistos periodicamente.
Segundo Wells (2006), um selo verde é uma marca emitida por uma entidade que atesta que o
produto é ambientalmente superior aos outros dentro da mesma categoria. Os critérios usados para
determinar elegibilidade de um produto para o selo são feitos propositalmente de modo que apenas uma
minoria dos produtos da categoria possa conseguir o selo.
Desta forma, espera-se que a indústria se empenhe para melhorar suas práticas ambientais e,
sempre haverá uma minoria de produtos dentro daquela categoria que serão considerados
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ambientalmente melhores pela entidade operadora, que pode ser uma associação normativa (como a
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), uma ONG ou uma agência do governo.
2.3 Princípios Ambientais da Rotulagem Ambiental
A NBR ISO 14020 da ABNT estabelece nove princípios gerais, aplicáveis a todo o tipo de
rotulagem ou declaração ambiental cujo objetivo final é assegurar correção técnica, transparência,
credibilidade e relevância ambiental (PREUSSLER et al., 2006). Esses princípios são apresentados no
Quadro 2.
Quadro 2: Princípios Gerais NBR ISO 14020 da ABNT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Rótulos e declarações ambientais devem ser precisos, verificáveis, relevantes e não enganosos;
Procedimentos e requisitos para rótulos e declarações ambientais não devem ser elaborados, adotados ou
aplicados com intenção de, ou efeito de, criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional;
Rótulos e declarações ambientais devem basear-se em metodologia científica que seja suficientemente
cabal e abrangente para dar suporte às afirmações, e que produza resultados precisos e reproduzíveis;
As informações referentes aos procedimentos, metodologias e quaisquer critérios usados para dar suporte a
rótulos e declarações ambientais devem estar disponíveis e ser fornecidas a todas as partes interessadas
sempre que solicitadas;
O desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais deverá considerar todos os aspectos relevantes do
ciclo de vida do produto;
Os rótulos e declarações ambientais não devem inibir inovações que mantenham ou tenham o potencial de
melhorar o desempenho ambiental;
Quaisquer requisitos administrativos ou demandas de informações relacionadas a rótulos e declarações
ambientais devem ser limitados àqueles necessários para estabelecer a conformidade com os critérios e
normas aplicáveis dos rótulos e declarações ambientais;
Convém que o processo de desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais inclua uma consulta
participatória e aberta às partes interessadas. Convém que sejam feitos esforços razoáveis para chegar a um
consenso no decorrer do processo;
As informações sobre aspectos ambientais dos produtos e serviços relevantes a um rótulo ou declaração
ambiental devem ser disponibilizadas aos compradores e potenciais compradores junto à parte que faz o
rótulo ou declaração ambiental.

Fonte: ABNT, 2002.

2.4 Aspectos normativos da Rotulagem ambiental
A série ISO sobre rotulagem ambiental apresenta três tipos diferentes de declarações
ambientais: Tipo I, II e III. As normas relativas à rotulagem ambiental servem para estabelecer critérios
estruturais que sejam válidos tecnicamente para que os programas existentes possam ser avaliados
(ABNT, 2002; ABNT, 2004; ABNT, 2005; ABNT, 2006; PREUSSLER et al., 2006; PREUSSLER et
al., 2007).
De acordo com Wells (2006), a Rotulagem tipo I – NBR ISO 14024: Programa Selo Verde –
estabelece os princípios e procedimentos para o desenvolvimento de programas de rotulagem
ambiental, incluindo a seleção, critérios ambientais e características funcionais dos produtos, e para
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avaliar e demonstrar sua conformidade. Além disso, estabelece os procedimentos de certificação para a
concessão do rótulo.
Diversos autores registram que não existe um selo verde mundial, reconhecido em todos os
países, nem um selo verde da ISO. Outro ponto que merece destaque é que a norma em si não é um
selo verde (PREUSSLER et al., 2006; WELLS, 2006; PREUSSLER et al., 2007).
A Rotulagem Tipo II – NBR ISO 14021: Autodeclarações ambientais – especifica os requisitos
para autodeclarações ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos produtos,
fornecidas pelo próprio fabricante, importador, distribuidor, varejista ou qualquer cidadão capacitado
para tal (PREUSSLER et al., 2006; WELLS, 2006; PREUSSLER et al., 2007). Os símbolos mais
comuns são os apresentados na figura 2.
A NBR ISO 14021 descreve uma metodologia de avaliação e verificação geral para
autodeclarações ambientais e métodos específicos para tais tarefas. A norma exige que a empresa
coloque à disposição do público as informações necessárias para checar a veracidade da declaração, e,
além disso, proíbe declarações que identificam o produto como promotor do desenvolvimento
sustentável (ABNT, 2005; PREUSSLER et al., 2006; WELLS, 2006; PREUSSLER et al., 2007).
Figura 2 - Símbolos de autodeclaração

Fonte: ABRE, 2012.

As declarações ambientais do produto são desenvolvidas normalmente por iniciativa da própria
indústria, tendo como resultado programas eficientes e pouco burocráticos, que acomodam ciclos de
inovação pequenos (WUNDERVALD, 2010).
O ponto central da NBR ISO 14021 é a definição de um produto reciclável e o uso do símbolo
do anel de Mobius (usado para indicar que o produto pode ser reciclado), conforme ilustrado na figura
3. Se houver um número com porcentagem nas proximidades do anel, significa que a composição
daquela embalagem contém material reciclado, de acordo com os exemplos da figura 3.
Figura 3 - Símbolos para identificação de produtos recicláveis e produtos que contém materiais
recicláveis na sua composição.
Símbolos para identificação de produtos
recicláveis

Símbolos para identificação de produtos que contem
materiais recicláveis na sua composição

Fonte: ABRE, 2012.
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Nazario (2011) registra que o símbolo Mobius, sem um valor percentual deve ser tratado como
uma declaração de reciclável, já com o referido percentual se trata de produto com conteúdo reciclado,
que o número fornece o quanto de material reciclado o produto possui.
A Rotulagem Tipo III – ISO 14025: Inclui avaliação do ciclo de vida – essa norma surgiu para
estabelecer dados quantificados sobre categorias e parâmetros preestabelecidos por uma terceira parte
qualificada (ABNT, 2006; PREUSSLER et al., 2006; WELLS, 2006; PREUSSLER et al., 2007). Esta
norma se assemelha muito com a do Tipo I (ISO 14024), porém, seu grande diferencial está na inclusão
da avaliação do ciclo de vida, que também deve ser conferido por essa ou outra entidade habilitada
(CAJAZEIRA e BARBIERI, 2004).
Os rótulos tipo III fornecem informação sobre um produto ou serviço baseada na análise de
ciclo de vida, através de diagramas que apresentam um conjunto de indicadores ambientais
(aquecimento global, depreciação de recursos, resíduos, entre outros), acompanhados de uma
interpretação da informação (WUNDERVALD, 2010).
De acordo com Cajazeira e Barbieri (2004), a ISO 14025 é bastante complexa e sua adoção já
afeta as exportações brasileiras e sinaliza novos padrões de consumo e de realização do comércio e
trocas econômicas internacionais.
3. MÉTODO DA PESQUISA
Do ponto de vista de seu objetivo esta pesquisa é classificada como descritiva e exploratória.
Conforme Gil (2002) a pesquisa descritiva é útil quando se objetiva descrever as características de
determinado fenômeno. Já a pesquisa exploratória, para esse autor, visa identificar os fatores que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade examinada.
O estudo foi realizado no período de setembro a novembro de 2012, com produtos
comercializados em duas redes de supermercados da cidade de São Paulo. O trabalho foi realizado em
três etapas, conforme aponta a Figura 4.
Fig. 4. Etapas da Pesquisa
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Revisão Bibliográfica

Coleta de Dados

Tratamento de Dados

• Embalagens plásticas e
reciclabilidade.
• Rotulagem Ambiental.
• Princípios Ambientais da
Rotulagem Ambiental.
• Aspectos normativos da
Rotulagem ambiental.

• Formulário específico
• Registros fotográficos das
embalagens plásticas.

• Inserção e consolidação
das informações coletadas
para um Banco de Dados
específico.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.

A primeira etapa ocorreu por meio de um levantamento bibliográfico, a partir de artigos,
dissertações e teses relacionadas ao tema rotulagens ambientais com foco nas embalagens plásticas; a
segunda, diz respeito ao levantamento e registro das embalagens plásticas de alimentos e, por último,
envolveu a análise dos rótulos em relação ao símbolo plástico e à rotulagem ambiental.
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Para o levantamento das embalagens, utilizou-se um formulário padronizado dividido em três
partes, conforme Quadro 3.
Quadro 3. Divisão Formulário Padronizado
1ª Parte

Categorização do produto

2ª Parte

Identificação do símbolo plástico

3ª Parte

Caracterização do rótulo ambiental













Por tipo e marca
1 = PET
2 = PEAD
3 = PVC
4 = PEBD
5 = PP
6 = PS
7 = Outros
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

De acordo com Lakatos e Marconi (1999), o formulário é uma técnica de observação direta, no
qual o pesquisador elabora e preenche um roteiro previamente elaborado a partir da revisão
bibliográfica. Para Cooper e Schindler (2001) a observação refere-se à investigação científica que é
dirigida especificamente para responder a uma questão de pesquisa, e é metodicamente planejada e
executada e utiliza-se de controles apropriados para fornecer informações confiáveis sobre o que fato.
Ainda, para esses autores o registro pode ser feito por meios mecânicos, fotográficos ou eletrônicos, e
permitem o registro imutável e a reavaliação para inclusão dos fatos, por inúmeras vezes.
Nessa pesquisa, utilizou-se o formulário que foi preenchido por intermédio da observação direta
realizada in loco e também por meio do registro fotográfico dos rótulos das embalagens plásticas,
perfazendo um total de 146 produtos analisados. Após a coleta de dados, as informações contidas nos
respectivos formulários foram inseridas em um banco de dados para tratamento e posterior análise.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento de dados sobre a identificação dos símbolos utilizados nas embalagens plásticas
para produtos alimentícios é apresentado na tabela 1. Dos 146 produtos analisados, apenas 87 possuíam
símbolos de identificação nas embalagens e 59 estavam sem identificação.
Das 87 embalagens analisadas 59,50% apresentaram identificação do símbolo, sendo a maioria
das embalagens plásticas de PET, PP, PEBD e outros. Os resultados obtidos neste estudo diferem, em
parte, de Coltro et al. (2008) que encontraram PET, PEAD, PVC e PP como os símbolos de maior
ocorrência. Apenas os símbolos PET e PP foram identificados em ambas às pesquisas. A ocorrência de
PET, PEAD, PEBD e PP nas embalagens plásticas analisadas neste estudo e por Coltro et al. (2008),
corroboram pesquisa realizada por Coltro e Duarte (2013) ao registrarem que os polímeros mais
utilizados em embalagens plásticas são o PET, PP, PEBD e PEAD.
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Tabela 1. Símbolos de identificação utilizados em embalagens plásticas para produtos
alimentícios disponíveis no mercado.
Símbolo

Produto

N. A.

Adoçante

4

Água

7

Catchup

2

Óleo vegetal

6

Refrigerante

18,50

8
Subtotal

27

Fermento em pó

2

Iogurte

1

Leite Fermentado

2
Subtotal

Arroz

05

18,50

3,45

3,45

3

Fermento em pó
Subtotal

1

2,75

04

2,75

Arroz

2

Arroz integral

4

Batata para fritar

1

Farinha de trigo

1

Feijão

1

Pão de queijo

3

Pão de forma

4

Sal

3
Subtotal

19

Biscoito Recheado

6

Bolo

2

Hambúrguer

1

Macarrão

3

Margarina

5

Massa instantânea

4
Subtotal

13,03

13,03

14,30

21

14,30

Leite Fermentado

1

0,62

Arroz integral

1

Café

1

Massa instantânea

1

Molho de Tomate

4

Sopa

6,85

3
Subtotal
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Sem identificação

Arroz

2

Arroz integral

2

Batata para fritar

3

Biscoito Recheado

5

Bolo

2

Café

6

Catchup

2

Farinha de trigo

1

Feijão

4

Hambúrguer

4

Iogurte

4

Leite Fermentado

2

Macarrão

1

Massas congeladas

3

Margarina

1

Molho de tomate

3

Orgânicos

5

Pão de queijo

2

Pão de Forma

1

Sal

1

Salsicha

4

Sopa

1

40,50

Subtotal

59

40,50

TOTAL

146

100%

N.A. = Número de amostras avaliadas.
Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.

De acordo com os dados da Tabela 1, 100% das embalagens de refrigerante (PET), água (PET),
adoçante (PET), óleo (PET) e fermento em pó (PEAD e PVC) possuem o símbolo de identificação da
resina, enquanto para os demais itens a ocorrência possivelmente está relacionada ao fabricante. Tal
informação corrobora entendimento de Wells (2006) que aponta o PET e o PEAD com as maiores taxas
de reciclagem, ou seja, são as embalagens plásticas mais abundantes dentre os resíduos recicláveis.
No entanto, constatou-se que 40,50% das embalagens plásticas analisadas não possuíam
símbolos de identificação da resina. De acordo com Coltro et al. (2008) a existência de muitas
embalagens sem símbolo de identificação da resina é decorrente do uso de símbolos não normalizados
no mercado. Esta ausência dificulta a recuperação das embalagens plásticas descartadas com resíduo
sólido urbano, uma vez que não possibilitam a separação e posterior reciclagem do material.
Em relação aos rótulos constantes das embalagens plásticas que contém símbolos de
identificação de resina, foi possível identificar que do total da amostra (n=146) apenas 9,6% dos itens
(n=14) possuem a indicação do tipo de resina que os compõem, conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1. Quantidade de rótulos de embalagens plásticas com símbolos de identificação da resina.
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0
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(2)
1,4%

0

(8)
5,5%
0

(4)
2,7%

(14)
9,6%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

De acordo com o Gráfico 1, as resinas predominantes nos rótulos são: PP com 5,5%; outros
com 2,7% e PEBD com 1,4%. Porém, ressaltasse que nem todas as embalagens plásticas possuem
rótulos adesivados, pois as informações pertinentes ao alimento constam na própria embalagem (são
impressos), conforme informações da tabela 2. Nesse sentido, Coltro et al. (2008) registram que a
identificação dos materiais dos rótulos é mais complicada ou confusa e neste estudo constatou-se a
mesma dificuldade.
Tabela 2. Embalagens plásticas para produtos alimentícios disponíveis no mercado com
rótulo e sem rótulo adesivados.
Produto
Adoçante
Água
Catchup
Óleo vegetal
Refrigerante
Arroz
Arroz integral
Batata para fritar
Café
Farinha de trigo
Feijão
Fermento em pó
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Embalagem com
rótulo adesivado
+
+
+
+
+

Embalagem sem
rótulo adesivado

Rótulos adesivados com símbolos
da resina

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
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Pão de queijo
Pão de forma
Sal
Biscoito Recheado
Bolo
Hambúrguer
Macarrão
Margarina
Massa instantânea
Massas congeladas
Molho de tomate
Orgânicos
Salsicha
Sopa
Iogurte
Leite Fermentado

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.

Na tabela 2 estão listados os produtos alimentícios pesquisados que possuem embalagens
plásticas com rótulos e sem rótulos adesivados, dentre aqueles com rótulos há alguns (óleo vegetal,
refrigerante, fermento em pó, iogurte e leite fermentado) com indicação da resina. Há embalagens de
iogurte e leite fermentado, dependendo do fabricante, que apresentam rótulos adesivados e outras não,
sendo neste caso, a informação impressa na própria embalagem. Coltro et al. (2008) afirmam que a
presença do símbolo de identificação da resina não garante a reciclagem, mas orienta a coleta e
separação para a reciclagem.
Em relação à rotulagem ambiental não foram identificadas embalagens com Selo Verde,
portanto sem a ocorrência nesta pesquisa da rotulagem Tipo I, também apontado por Wells (2006). Da
mesma forma, não se identificou entre os itens embalagens com rotulagem Tipo III (Avaliação do Ciclo
de Vida – ACV) de acordo com os parâmetros apontados por Preussler et al.(2006), Wells (2006) e
Preussler et al. (2007).
Das 146 embalagens plásticas analisadas, apenas 34,25% contém rotulagem Tipo II
(autodeclaração) e destas, foram identificadas 63 ocorrências, conforme mostra Tabela 3 e somente
26% dos itens possuíam duas autodeclarações conforme exemplificado na figura 4.
Tabela 3. Símbolos de autodeclarações encontradas em embalagens plásticas para produtos
alimentícios.
Significado

Autodeclaração

Nº
ocorrências

%
Freq.

20

31,6%

Produto reciclável.

17

27,0%

Descarte de embalagem reciclável.

11

17,5%

8

12,7%

Mantenha sua cidade limpa – declaração voltada à campanha anti-littering, ou
seja, que chama a atenção para a necessidade de se direcionar a embalagem pósconsumo para o destino adequado, a lata do lixo.

Esse símbolo é de um programa privado alemão, o Der Grüne Punkt, destinado às
embalagens. Fundado em 1990, o programa envolve órgãos privados e estatais
com o objetivo de tornar reciclável o lixo gerado pela disposição final de
embalagens.
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Subtotal

56

88,80

Selo Cert ID Não-OGM – certifica produtos Não-OGM (não-transgênicos), de
acordo com as leis da União Européia e do Brasil.

1

1,6%

Produto orgânico.

1

1,6%

Selo de controle de resíduos de agrotóxicos, certificando que a amostra do
alimento foi analisada. Não quer dizer que o alimento esteja sem agrotóxico, mas
abaixo dos índices autorizados.

1

1,6%

1

1,6%

4

6,40

Produto sustentável.

1

1,6%

O Selo Empresa Parceira da Natureza é um programa de gestão sócio ambiental e
tem como principais objetivos: fomentar a consciência do valor dos recursos
naturais; engajar a empresa e seus funcionários às ações que minimizem seus
impactos ao meio ambiente; gerar crescimento de forma responsável visando à
qualidade dos seus produtos e serviços focados no desenvolvimento sustentável.

1

1,6%

Rótulo do NEMA – Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental. O NEMA
é uma organização ambientalista situada na praia do Cassino, município do Rio
Grande, RS. Desenvolve o Projeto Agroecologia, implementando ações que tem
como principal objetivo difundir e implantar tecnologias agro-ecológicas
acessíveis ao pequeno produtor rural, que possibilitem o desenvolvimento
sustentável da pequena propriedade e a produção de alimentos mais saudáveis e
tem como princípios básicos o respeito à natureza, ao produtor e ao consumidor.
Subtotal

1

1,6%

3
63

4,80%
100%

Declaração das Metas do Milênio, um compromisso complementar ao Pacto
Global e que estabelece os "Oito Jeitos de Mudar o Mundo".

Subtotal

Total de Ocorrências

Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.

De acordo com a tabela 3, 88,80 % das autodeclarações identificadas nas embalagens plásticas
estão relacionadas à reciclabilidade das embalagens e sua destinação pós-consumo; 6,4% apresentam
autodeclarações sobre a qualidade do produto como não transgênico, orgânico, alimentos mais
saudáveis e quantidade mínima de uso de agrotóxico e, 4,8% das autodeclarações envolvem produto
sustentável e desenvolvimento sustentável. Essas últimas, não atendem aos quesitos dos Princípios
Gerais NBR ISO 14020 da ABNT, considerando que a norma exige que a empresa coloque à
disposição do público as informações necessárias para checar a veracidade da declaração, e, além disso,
proíbe declarações que identificam o produto como promotor do desenvolvimento sustentável (ABNT,
2002).
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Figura 4. Recorte de embalagem com duas autodeclarações.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2013.

Uma explicação para o baixo número de embalagens plásticas de alimentos com rotulagem
ambiental, ou seja, o pequeno interesse por parte das empresas na questão da rotulagem pode ser
encontrada em alguns estudos. A pesquisa realizada por Barros e Freitas (2010), no qual constataram
que 50% dos consumidores pesquisados geralmente não lêem os dados que constam na rotulagem dos
produtos adquiridos. Sousa et al. (2009) também registraram que 72,15% dos consumidores de um
supermercado desconhecem a existência dos rótulos ambientais.
Além disso, a rotulagem ambiental pode ser confundida com o selo verde, conforme dados
obtidos por Barros e Freitas (2010), ao identificarem que 95% dos consumidores entrevistados não
sabiam fazer a diferenciação entre um selo verde e um rótulo ambiental, ou seja, a diferença entre a
rotulagem ambiental Tipo I, certificado por terceira parte, e Tipo II que é apenas a autodeclaração de
características do produto.
5. CONCLUSÃO
A finalidade principal dos rótulos ambientais é trazer declarações sobre os atributos ambientais
de um produto, para que os consumidores tenham as informações necessárias durante o processo de
escolha de bens que tenham menores impactos ambientais.
Desta forma, este estudo identificou que 59,50% das embalagens plásticas de alimentos
continham o símbolo de identificação da resina, o que não garante sua destinação adequada para a
reciclagem, mas para o processo de separação do material. Em relação aos rótulos constantes das
embalagens plásticas foi possível identificar que apenas 9,6% dos itens possuem a indicação do tipo de
resina que os compõem.
Quanto à rotulagem ambiental não foram identificadas embalagens com selo verde, rotulagem
Tipo I ou rotulagem Tipo III. Em relação à rotulagem do tipo II – autodeclaração – foram identificadas
63 ocorrências nas embalagens, sendo que 88,80% estão relacionadas à reciclabilidade das embalagens
e sua destinação pós-consumo.
Uma limitação desta pesquisa é não ter ampliado a análise para as embalagens plásticas de
produtos de limpeza e cosméticos.
O estudo sugere que, mesmo sendo um aspecto importante, a contribuição da rotulagem para a
conscientização ambiental, uma vez que a iniciativa de determinada empresa pode incentivar a adesão
dos demais concorrentes quanto às práticas socioambientais adequadas, contribuindo para o estímulo à
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inovação e melhoria ambiental de um determinado setor. Entretanto no setor de embalagens plásticas
de gêneros alimentícios, muitas empresas ainda não se adequaram aos padrões descritos na Norma ISO
14020 que estabelece princípios de rotulagem ou declaração ambiental para assegurar correção técnica,
transparência, credibilidade e relevância ambiental.
Por fim, sugerem-se estudos futuros que envolvam outros setores, de forma a permitir uma
comparação com o setor de alimentos aplicado nesse artigo, sendo uma oportunidade de pesquisa.
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Resumo
Diante das preocupações em se manter um planeta sustentável, e as exigências cada vez maiores da sociedade
como um todo, coube às empresas buscar o desenvolvimento de ações para o cumprimento deste ideal, e assim
sobreviver em um mercado competitivo, atendendo as necessidades da sociedade e do meio ambiente. Em vista
disso, o presente estudo tem como questão problema: qual é o posicionamento de grandes empresas brasileiras
em relação à sustentabilidade empresarial em sua dimensão ambiental? A partir do problema ora apresentado, se
propôs a identificar o desempenho de sustentabilidade apresentado pelas empresas estudadas. Trata-se de uma
pesquisa de caráter exploratório-descritivo com análise dos dados de forma qualitativa, sendo sua coleta de
dados desenvolvida por meio de um questionário estruturado, proposto por Callado (2010), onde foram
averiguados 43 (quarenta e três) indicadores de sustentabilidade, divididos em suas três dimensões básicas
(ambiental, econômica e social). Os resultados indicaram que todas as dez empresas estudadas obtiveram um
desempenho satisfatório na dimensão ambiental da sustentabilidade analisada. Apesar de serem atuantes em
ramos de atividades distintos, todas as empresas são corresponsáveis quando se menciona o fato de desenvolver
suas atividades de maneira que possam garantir um meio ambiente preservado.
Palavras-Chaves: Sustentabilidade empresarial. Dimensão Ambiental. Grandes empresas.
Abstract
Given the concerns in maintaining a sustainable planet, and the increasing demands of society as a whole, it fell
to the companies seek to develop actions to achieve this ideal, and thus survive in a competitive market, meeting
the needs of society and environment. In view of this, the present study has the problem question: what is the
positioning of large Brazilian companies in relation to corporate sustainability in its environmental dimension?
From the issue presented here, aimed to identify the sustainability performance presented by the studied
companies. It is a search for an exploratory-descriptive analysis of the data in a qualitative way, with your data
collection developed through a structured questionnaire proposed by Callado (2010), where they were checked
43 (forty three) indicators sustainability, divided into its three basic dimensions (environmental, economic and
social). The results showed all ten companies studied achieved a satisfactory performance in the environmental
dimension of sustainability analyzed. Despite being active in different branches of activities, all companies share
responsibility when it mentions the fact develop their activities so that they can secure a preserved environment.
Keywords: Corporate sustainability. Environmental Dimension. Large companies.
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1 INTRODUÇÃO
A sustentabilidade empresarial, sendo o meio de gerir os recursos utilizados na
produção, para que tragam tanto retornos econômicos, sociais e ambientais, é um meio pelo o
qual uma empresa pode se manter no mercado em que atua. Esse fato confirma-se, uma vez
que, tanto no mercado financeiro internacional, quanto no mercado financeiro nacional, investidores têm privilegiado empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para
investir seus recursos (SILVA e QUELHAS, 2006). Além disso, Porter e Van der Linde
(apud Derwall et al., 2005) afirmam que políticas ativas de melhoria de performance
ambiental podem criar uma vantagem competitiva à empresa, em função da maior eficiência
no uso dos recursos.
Dessa forma, os conceitos de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade estão
sendo introduzidos no contexto empresarial. Segundo o Relatório Brundtland (1991), um
desenvolvimento sustentável é aquele que “satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”. Já
a sustentabilidade empresarial, segundo o Instituto Ethos, consiste em “assegurar o sucesso do
negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e
social da comunidade, um meio ambiente saudável e uma sociedade estável”. Ou seja, a
busca pela sustentabilidade empresarial é um dos meios pelo qual as empresas conseguem
contribuir para um desenvolvimento sustentável de todo o planeta.
Neste contexto, as grandes empresas que são detentoras de uma representatividade
econômica, e que são responsáveis pela geração de renda e emprego, necessitam de meios
para garantir a sua continuidade no mercado. Dessa forma, a sustentabilidade empresarial
representa um dos meios para propiciar essa continuidade.
Devido ao contexto econômico-social em que as empresas encontram-se inseridas, as
detentoras de grande parte das maiores negociações econômicas nacionais e internacionais são
elencadas pela revista Exame/2012. Essas empresas necessitam construir estratégias para
conseguir se manter e conquistar novos mercados, e a avaliação de fatores de sustentabilidade
tem garantido melhores investimentos e melhor rentabilidade às essas empresas (SILVA e
QUELHAS, 2006).
Uma ferramenta que pode ser tornar um diferencial na estratégia empresarial é a
Contabilidade como fonte de informações. Segundo Bebbington (2001), a Contabilidade
como fonte de informação sobre a contribuição da empresa ao desenvolvimento sustentável
pode coletar, analisar, mensurar e divulgar informações sobre a relação da empresa com o
social, econômico e ecológico. Além disso, através das informações contábeis é possível
avaliar os gastos e os resultados envolvidos com as ações de sustentabilidade, o que embasa
as tomadas de decisões.
Dessa forma, através de todos os meios disponíveis, as empresas precisam perceber de
que forma elas estão encaixadas no meio ambiente e social em que atuam, e dessa forma,
passar a buscar resultados que visem não só o lado econômico, mas também o lado social e
ambiental. Assim, este estudo busca identificar se as maiores empresas brasileiras, assim
classificadas pela Revista Exame/2012, possuem um desempenho satisfatório em relação ao
aspecto ambiental.
Nesse contexto, o estudo se justifica devido à representatividade que as grandes
empresas possuem sobre a sociedade, uma vez que estas tem uma participação significativa na
economia do país. Desse modo, faz-se necessário evidenciar o nível de sustentabilidade em
que se encontram, para demonstrar o quão integradas estão com o meio em que se encontram

XV ENGEMA 2013

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

inseridas. E caso, elas sejam satisfatoriamente sustentáveis, possam servir de parâmetro para
as demais empresas se desenvolverem de forma sustentável.

2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Segundo Barbieri et al. (2010), a sustentabilidade do negócio pode ser entendida como
a capacidade de gerar recursos para remunerar os fatores de produção, repor os ativos usados
e investir para continuar competindo. Ou seja, isso implica construir sistemas de produção que
não causem impactos negativos e que estejam contribuindo para a recuperação de áreas
degradadas ou oferecendo produtos e serviços que contribuam para a melhoria da
performance ambiental dos consumidores (CORAL, 2002).
De acordo com Hart e Milsteis (2003, p.66) “a ideia de sustentabilidade vem sendo
representada pela elevação de expectativas em relação ao desempenho social e ambiental”. Os
mesmos autores defendem a ideia de que uma empresa sustentável é aquela que possa
contribuir com o desenvolvimento sustentável gerando simultaneamente benefícios
econômicos, sociais e ambientais, também conhecido como TBL – Triple Botton Line.
A Figura 1, proposta por Barbieri e Cajazeira (2009), representa as três dimensões do
que se pode chamar de desenvolvimento sustentável. É possível observar três círculos
interligados representando cada uma das três dimensões (social, econômica e ambiental) do
Triple Botton Line, e o desenvolvimento sustentável representado como a interseção dos três
círculos.

Figura 1 - Dimensões da sustentabilidade organizacional.
Fonte: Adaptado de Barbieri e Cajazeira (2009, p. 70).

Sachs (1993) considera que a sustentabilidade econômica pode ser viabilizada através
de uma alocação e gestão mais eficientes dos recursos. Já a sustentabilidade social é entendida
como a consolidação de um processo de desenvolvimento baseado em outra visão do que é a
boa sociedade, levando-se em conta a melhoria do bem-estar e conforto individual e de toda a
sociedade. E a sustentabilidade ambiental consiste na utilização dos recursos naturais com um
mínimo de dano aos sistemas de sustentação da vida, além da redução de emissão de resíduos
por meio da conservação e da reciclagem de energia e recursos.
3 MÉTODO DE PESQUISA
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A pesquisa caracterizou-se, quanto aos objetivos, como um estudo de caráter
descritivo e exploratório. Para coleta dos dados, utilizou-se de um questionário, o qual,
conforme pressupõe Marconi e Lakatos (2010), é um instrumento de coleta de dados,
constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem
a presença do entrevistador.
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se em bibliográfica e estudo
de caso. Quanto ao método, o presente estudo é classificado como qualitativo, por ter como
objetivo traduzir, expressar e interpretar o sentido do fenômeno do mundo social. Sampieri et.
al (2006, p. 8) afirma que a pesquisa com enfoque qualitativo tem uma realidade a descobrir e
que “busca principalmente dispersão ou expansão dos dados ou da informação”.
Foram enviados questionários online às 300 maiores empresas listadas pela Revista
Exame Maiores e Melhores de 2012, obtendo-se o retorno de 10 (dez) delas. Para atingir ao
objetivo proposto foi adotado o método indicado por Callado (2010), que propôs um modelo
de mensuração da sustentabilidade empresarial. O modelo de Callado (2010) abriga dentro
das três dimensões de sustentabilidade, um total de 43 indicadores, sendo divididos em 16
(dezesseis) indicadores ambientais, 14 (quatorze) indicadores econômicos e 13 (treze)
indicadores sociais.
Neste estudo utiliza-se apresenta-se apenas a análise dos indicadores ambientais, pela
extensão do estudo. Dessa forma, para a concretização do método proposto foi seguida a etapa
de cálculo do Escore Parcial de Sustentabilidade da Dimensão Ambiental (EPSA).
2.1 Cálculo do Escore Parcial de Sustentabilidade da dimensão ambiental (EPSA)
Para cada um dos indicadores de sustentabilidade foram propostos três níveis de
desempenho, conforme o Quadro 1:
DESEMPENHO
Desempenho inferior
Desempenho intermediário
Desempenho superior

OCORRÊNCIA
Quando a empresa apresentar desempenho
insuficiente no indicador analisado.
Quando a empresa apresentar desempenho
mediano no indicador analisado.
Quando a empresa apresentar desempenho
superior no indicador analisado.

VALOR
ATRIBUÍDO
1 (um)
2 (dois)
3 (três)

Quadro 1 - Níveis de desempenho e valor atribuído para cada nível.
Fonte: Adaptado de Callado (2010, p. 82).

O modelo mensura o desempenho empresarial por meio da Equação 1:
Desempenho da empresa = ∑

(1)

Onde:
Wi = peso atribuído pelos especialistas ao indicador de desempenho i;
Pi = nível de desempenho apresentado pela empresa no indicador i; e
n = número de indicadores considerados.
O Quadro 2 mostra os 16 (dezesseis) indicadores de sustentabilidade da dimensão
ambiental, escolhidos no estudo desenvolvido por Callado (2010), com seus respectivos pesos
atribuídos pelos especialistas. Para os indicadores avaliados por 8 (oito) especialistas, o peso
foi constituído a partir da média calculada das 8 (oito) avaliações atribuídas, e para os
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indicadores selecionados e avaliados por 7 (sete) especialistas, o peso foi calculado a partir
das 7 (sete) avaliações apresentadas, chegando ao grau de importância entre os valores 1 (um)
e 3 (três).

DIMENSÃO AMBIENTAL
Peso atribuído ao
indicador (wi)

Indicadores (i)

(I1) Sistema de Gestão Ambiental
(SGA)
(I2) Quantidade de água utilizada
(I3) Processos decorrentes de
infrações ambientais
(I4) Treinamento, educação de
funcionários em aspectos
associados ao meio ambiente
(I5) Economia de energia
(I6) Desenvolvimento de
tecnologias equilibradas
(I7) Ciclo de vida de produtos e
serviços
(I8) Quantidade de combustível
fóssil utilizado por ano
(I9) Reciclagem e reutilização de
água
(I10) Acidentes ambientais
(I11) Fontes de recursos utilizados
(I12) Redução de resíduos
(I13) Produção de resíduos tóxicos
(I14) ISO 14001
(I15) Qualidade do solo
(I16) Qualidade de águas de
superfície

2,250
2,500
2,250

Desempenho
inferior (1)
(wi) x 1

Níveis de Desempenho
Desempenho
Desempenho
intermediário
superior (3)
(2)
(wi) x 3
(wi) x 2

2,250

4,500

6,750

2,500
2,250

5,000
4,500

7,500
6,750

2,750

5,500

8,250

2,250

4,500

6,750

2,286

4,572

6,858

1,857

3,714

5,571

2,000

4,000

6,000

2,500

5,000

7,500

2,571
2,000
2,000
2,143
1,714
2,286
2,286

5,142
4,000
4,000
4,286
3,428
4,572
4,572

7,713
6,000
6,000
6,429
5,142
6,858
6,858

2,750
2,250
2,286
1,857
2,000
2,500
2,571
2,000
2,000
2,143
1,714
2,286
2,286

Quadro 2 – Indicadores da dimensão ambiental e categorias de desempenho empresarial.
Fonte: Adaptado de Callado (2010).

Segundo o modelo, para cada dimensão de sustentabilidade (ambiental, econômica e
social), foram definidos intervalos de valores associados aos respectivos Escores Parciais de
Sustentabilidade (EPS). Esses intervalos têm três pontos referenciais importantes, a saber:
Escore mínimo (Emín), Escore médio (Eméd) e Escore máximo (Emáx), conforme Quadro 3.
Escores
Escore Mínimo (Emin)

Escore Médio (Eméd)
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Cálculo
São calculados a partir da soma de
todos os valores de desempenhos
inferiores de indicadores de uma
determinada dimensão.
São calculados por meio da soma de
todos os valores de desempenhos

Equação
Escore (mín) = ∑
Escore (méd) = ∑
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intermediários
São calculados a partir da soma de
todos os valores de desempenhos
superiores
assumidos
pelos
indicadores de uma determinada
dimensão.

Escore Máximo (Emáx)

Escore (máx) = ∑

Quadro 3 – Escores Parciais de Sustentabilidade
Fonte: Adaptado de Callado (2010).

Para cada dimensão de sustentabilidade investigada, o Escore Parcial de
Sustentabilidade (EPS) calculado assumirá um valor que representa o resultado obtido. Os
Escores Parciais de Sustentabilidade (EPS) assumirão dois valores: sendo 0 (zero), quando o
valor de desempenho for inferior ao Escore médio da dimensão analisada; e 1 (um), quando a
empresa analisada apresentar um valor de desempenho igual ou superior ao Escore médio da
dimensão analisada.
O Quadro 4 apresenta os intervalos de Escores Parciais de Sustentabilidade da
Dimensão Ambiental (EPSA).
Intervalos de Escores Parciais de Sustentabilidade da Dimensão Ambiental (EPSA)
Dimensão
Ambiental

Resultados das
dimensões
EPSA < 71,286

Valor atribuído
ao desempenho
da empresa
0 (zero)

Resultados das
dimensões

Valor atribuído ao
desempenho da
empresa
1 (um)

EPSA ≥ 71,286

Quadro 4 - Intervalos de resultados de EPS relativos às três dimensões.
Fonte: Adaptado de Callado (2010).

No Quadro 5, pode-se observar os valores assumidos por cada Escore Parcial de
Sustentabilidade (EPS) e os resultados utilizados para sua definição.
Resultado da empresa
Escore menor que o Escore
médio da dimensão.
Escore maior ou igual ao
Escore Médio da dimensão.

Interpretação
Desempenho insatisfatório

Valor atribuído ao Escore Parcial de
Sustentabilidade (EPS)
0 (zero)

Desempenho satisfatório

1 (um)

Quadro 5 - Resultados e interpretações dos EPS relativo às três dimensões.
Fonte: Callado (2010, p. 87).

Sendo assim, considera-se com desempenho insatisfatório na dimensão ambiental, a
empresa que apresentar um resultado inferior ao Escore Médio da dimensão e desempenho
satisfatório, a empresa que apresentar resultado igual ou superior ao Escore Médio da
dimensão.
3 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
Esta seção propõe-se a apresentar os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada,
e está dividido em três subseções. A primeira subseção caracteriza as empresas que
participaram do estudo e que foram analisadas e mensuradas a partir de indicadores de
sustentabilidade apresentados por Callado (2010). E, posteriormente, são apresentados os
resultados consolidados do Escore Parcial de Sustentabilidade da dimensão ambiental.
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3.1 Empresas estudadas
Empresa 1
Empresa atuante no mercado de concessão de energia elétrica, com estrutura societária
de capital fechado e, possui em seu quadro de colaboradores, somente profissionais
contratados que executam as atividades administrativas desta, não sendo caracterizada como
familiar. Ela foi criada em 1989 e privatizada alguns meses depois, sendo a primeira empresa
de seu ramo, no Brasil, a ser privatizada. Sua missão é de prestar serviços de energia elétrica
com responsabilidade social e ambiental, visando à satisfação dos clientes, colaboradores,
fornecedores e acionistas, contribuindo para o desenvolvimento do País. No exercício de 2012
possuía o total de 837 colaboradores, sendo considerada a maior empresa privada de seu
estado.
Empresa 2
Possui estrutura societária de capital fechado, com principal atividade a geração e a
transmissão de energia elétrica na região nordeste. As atividades desta entidade iniciaram no
ano de 1954, e atualmente trabalha com 5.631 colaboradores.
Empresa 3
Fundada em 1963 como cooperativa agroindustrial, e considerada atualmente como
uma das maiores cooperativas do país. Possui estrutura societária de capital fechado, e sua
missão é de atender o Cooperado assegurando a perpetuação da Cooperativa de forma
sustentável, crescendo com rentabilidade; e visando seus valores, tais como: rentabilidade,
qualidade, confiabilidade, ética, transparência, equidade, responsabilidade socioambiental e
de pessoas. Atualmente possui 11.800 associados e 2.293 colaboradores.
Empresa 4
A Empresa 4 executa a atividade de tratamento e distribuição de água e coleta e
tratamento de esgoto desde o ano de 1971, na região nordeste. Com estrutura societária de
capital aberto, possui quatorze filiais e 4.200 colaboradores.
Empresa 5
Empresa atuante no ramo de tratamento de água e esgoto, desde o ano de 1971.
Executa sua atividade na região nordeste do país, possuindo estrutura societária de capital
fechado. Atualmente trabalha com 4.000 colaboradores distribuídos entre vinte filiais.
Empresa 6
A Empresa 6 iniciou suas atividades no ramo de energia elétrica no ano de 1983.
Atuante na região nordeste do país e com estrutura societária de capital aberto, conta com
1.319 colaboradores e cinquenta e sete filiais.

Empresa 7
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Atua no ramo de fabricação de biscoitos e bolachas na região centro-oeste do país.
Possui estrutura societária de capital fechado e trabalha com 3.200 colaboradores.
Empresa 8
A Empresa 8 possui estrutura societária de capital aberto, atuando como distribuidora
de energia elétrica. Caracterizada como empresa privada, possui como missão prestar
soluções energéticas sustentáveis, com excelência e competitividade, atuando de forma
integrada à comunidade. Interage, atualmente, com 1.550 colaboradores.

Empresa 9
Fornecedora de amianto na região centro-oeste do país, a Empresa 9 executa suas
atividades desde o ano de 1967. Possui estrutura societária de capital fechado, contendo
apenas uma filial, e possui 712 colaboradores.
Empresa 10
Fundada em 1963 com o de ramo de cooperativa agroindustrial, e que possui como
missão produzir alimentos com excelência para o consumidor, executando suas atividades de
acordo com seus princípios e valores. Com estrutura societária de capital fechado, é formada
por mais de 13.700 associados e 5.777 colaboradores.
3.2 Cálculo do Escore Parciais de Sustentabilidade da Dimensão Ambiental (EPSA)
O primeiro aspecto considerado para a análise foi o desempenho das empresas em
relação aos 16 (dezesseis) indicadores referentes à dimensão ambiental da sustentabilidade. A
síntese desses resultados por escore está apresentada no Quadro 6.
Empresa
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
Empresa 7
Empresa 8
Empresa 9
Empresa 10

Escore 1
(Desempenho
inferior)
4
1
3
2
4
5
3
3
1
3

Escore 2
(Desempenho
intermediário)
4
2
3
6
4
4
5
0
2
7

Escore 3
(Desempenho
superior)
8
13
10
8
6
7
8
13
13
6

Quadro 6. Distribuição dos resultados de desempenho ambiental por escore.
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013.

Diante dos resultados apresentados, pode-se verificar que as empresas tiveram
desempenho superior em sua maioria, pois atendem satisfatoriamente de seis a treze dos
critérios analisados em relação a esta dimensão. A seguir são apresentadas particularidades
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sobre os desempenhos individuais das empresas investigadas em relação aos indicadores
ambientais.
Empresa 1
A Empresa 1, apresentou índice mínimo e médio iguais, e um índice máximo em 8
(oito) dos 16 índices estudados. Evidenciou-se possuir um sistema de gestão ambiental,
decorrendo disso o fato de não apresentar nenhum tipo de acidente ambiental, a não produção
de resíduos tóxicos e a não geração de danos as águas de superfície. Além disso, houve
redução do consumo de água e de consumo de combustíveis fósseis em comparação aos
últimos três anos de atividade, sendo estes fatos decorridos de a empresa possuir uma matriz
energética composta predominantemente por energias renováveis.
Há de se considerar ainda que a empresa realiza treinamentos, educação e capacitação
sobre aspectos associados ao meio ambiente. Possui um Programa de Educação Ambiental
que fomenta a consciência ambiental nos colaboradores próprios e terceirizados, além de,
após a contratação, os colaboradores serem capacitados sobre o sistema de gestão ambiental
utilizado pela empresa.
Atualmente adquire tecnologias voltadas aos impactos ambientais desenvolvidas por
outras empresas. Uma dessas tecnologias citadas pela empresa são as cruzetas ecológicas peça fabricada com resíduos plásticos moídos e fibras naturais oriundas da cana-de-açúcar.
Além disso, a empresa realiza o encaminhamento de sucatas para a reciclgem, analise dos
traçados das linhas rurais e trituração de isoladores de porcelana com agregado no concreto.
A empresa ainda não possui a certificação ISO 14001, mas está em processo de
certificação. Além disso, a empresa possui um processo instaurado por organizações
ambientais, o que pode ter sido gerado porque as atividades da empresa geram danos ao solo.
No entanto, a empresa afirma que são tomadas providências para diminuir os impactos
causados através do monitoramento de vazamento de óleo isolante nas unidades e
desenvolvimento de ações de contenção e manutenção.
Em contrapartida, a empresa ficou aquém do desejado em 4 (quatro) dos 16
indicadores, pois a mesma não desenvolve pesquisas associadas as relações entre ciclos de
vida e seus serviços e o meio ambiente. Além disso, a empresa não recicla e nem reutiliza
água em suas atividades, e ainda houve um aumento do consumo em relação aos últimos três
anos. A empresa também não possui ações voltadas à redução de emissão de resíduos tóxicos
(sólidos, líquidos e gasosos).
Empresa 2
A Empresa 2, apresentou um índice máximo na maioria dos indicadores ambientais
estudados, sendo 13 (treze) dos 16 índices estudados. Evidenciou-se que a empresa
desenvolve projetos de tecnologias voltadas aos impactos ambientais causados por suas
atividades, como o desenvolvimento de marcadores de microssatélites para espécies nativas
da ictiofauna, sendo uma estratégia para a genética de conservação. Além disso, a empresa
desenvolve pesquisas associadas às relações entre ciclos de vida e seus produtos e o meio
ambiente, e são convertidas em ações e políticas empresariais. Um exemplo dessas ações é o
monitoramento das emissões de gases de efeito estufa em reservatórios de usinas hidrelétricas.
Há de se considerar ainda que a empresa realiza treinamentos, educação e capacitação
sobre aspectos associados ao meio ambiente. Desenvolve uma ação contínua de educação
ambiental, conscientizando seus empregados, parceiros, empresas contratadas e representantes
da sociedade civil das suas responsabilidades para com a proteção do meio ambiente. Além
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disso, desenvolve há mais de quatro anos, um projeto de comunicação e educação ambiental
denominado Plano de Ação Socioambiental (PAS).
A empresa possui a certificação ISO 14001, e a empresa possui políticas de
investimento em tecnologias limpas, tendo investimentos em usinas eólicas e um protótipo de
carro elétrico. Além de as atividades desenvolvidas não gerarem danos ao solo e as águas da
superfície. No entanto, a empresa possui um processo instaurado por organizações
ambientais.
Em contrapartida, a empresa não recicla e nem reutiliza água em suas atividades,
porém evidenciou-se uma redução da quantidade de água e energia utilizadas pela empresa,
em comparação aos últimos três anos. E ainda, houve redução da quantidade de combustíveis
fósseis utilizados nos últimos três anos.
Empresa 3
A Empresa 3 apresentou desempenho superior em 10 (dez) dos 16 (dezesseis)
indicadores ambientais estudados. Evidenciou não possuir processos por infrações ambientais
e nenhum tipo de acidente ambiental registrado no último ano. Além disso, a empresa alegou
não gerar resíduos tóxicos (sólidos, líquidos ou gasosos), e suas atividades não geram nenhum
tipo de dano nem ao solo e nem à água de superfície.
A empresa realiza treinamentos, educação e capacitação sobre aspectos associados ao
meio ambiente. Dentre essas ações está o treinamento para destinação de materiais, aspectos e
impactos ambientais, manuseio de embalagens de agrotóxicos, dentre outros. Além disso, a
empresa desenvolve projetos próprios de tecnologias voltadas aos impactos ambientais
causados pelas suas atividades. Evidencia-se a substituição de utilização de energia não
renovável na caldeira, o tratamento de efluentes e os filtros em chaminés de caldeiras.
Atualmente a empresa possui uma política preve a prevenção da poluição, de
incidentes e de perdas pelo gerenciamento de aspectos ambientais; e consta em seu
planejamento estratégico a redução de 1% de recursos naturais utilizados. Ainda, a empresa
apresenta uma matriz energética composta predominantemente por matrizes energéticas
renováveis.
A empresa ainda não possui a certificação ISO 14001, mas está em processo de
certificação. Como a empresa está implantando um sistema de gestão ambiental, já está
adotando as práticas padrões do ISO 14001, uma vez que a empresa está em processo de
certificação.
Em contrapartida, a empresa não desenvolve pesquisas associadas as relações entre
ciclos de vida e seus serviços e o meio ambiente. Além disso, houve um aumento na
quantidade de água e energia utilizada nos últimos três anos.
Empresa 4
A Empresa 4 apresentou desempenho superior e intermediário próximos, sendo de 6
(seis) a 8 (oito) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados. Houve uma redução no
consumo de água e energia utilizadas. Além disso, desenvolve projetos próprios de
tecnologias voltadas aos impactos ambientais causados por suas atividades, como o Programa
de reuso de efluentes, aproveitamento do gás metano para geração de energia e eficientização
energética.
Ainda, a empresa apresenta uma matriz energética composta predominantemente por
fontes de energia renováveis. Não gera resíduos tóxicos e as atividades desenvolvidas não

XV ENGEMA 2013

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

geram danos ao solo. Porém, as atividades geram danos as águas de superfície, mas a empresa
realiza o tratamento dos efluentes.
Com relação a reciclagem e reutilização de água, a empresa possui um programa de
reuso de efluentes em sete estações de tratamento de esgoto. Além disso, possui ações
esporádicas voltadas à redução de resíduos, como o aproveitamento do gás metano e a coleta
seletiva de resíduos. E, não gera resíduos tóxicos.
A empresa realiza treinamentos, educação e capacitação sobre aspectos associados ao
meio ambiente. Dentre essas ações está um programa de educação ambiental e sanitária e
Amigos do meio ambiente. Mais ainda, na análise de seus investimentos, a empresa sempre
utiliza critérios exclusivamente técnicos e econômicos associados a aspectos sociais e
ambientais, avaliando se o impacto ambiental e social será positivo ou negativo.
No entanto, não possui um sistema de gestão ambiental, porém está em processo de
implantação. Com relação ao ISO 14001, está em processo de certificação. A empresa possui
mais de um processo instaurado por organizações ambientais, por motivos de lançamento de
efluentes fora do Padrão de lançamento estabelecido pela legislação ambiental vigente. Além
de a empresa não desenvolver pesquisas associadas às relações entre ciclos de vida de seus
produtos e o meio ambiente.

Empresa 5
A Empresa 5 apresentou desempenho inferior e intermediário iguais, e desempenho
superior em 8 (oito) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados. Destaca-se que a
empresa diminuiu o a quantidade de água utilizada em relação aos últimos três anos; não
possui nenhum processo instaurado decorrente de infrações ambientais; não houve registro de
acidentes ambientais no último ano; as atividades desenvolvidas pela empresa não geram
danos ao solo e nem às águas de superfície.
A empresa possui programas de treinamento, educação e de capacitação sobre
aspectos associados ao meio ambiente desenvolvidos pela própria empresa, como
treinamentos referentes ao uso racional da água, coleta seletiva e tratamento de água e esgoto.
Desenvolve também projetos próprios de tecnologias voltadas aos impactos ambientais
causados por suas atividades, como a utilização de Lodo de ETA na indústria cerâmica
vermelha.
Apresenta uma matriz energética composta exlusivamente por fontes de energia nãorenováveis. Possui também ações esporádicas voltadas à redução de emissão de resíduos
(sólidos, líquidos ou gasosos), como o uso de canecas duráveis ao invés de descartáveis e a
redução do uso de papéis de escritório. Além disso, a empresa gera resíduos tóxicos, mas
possui práticas de monitoramento e controle, através de análises laboratoriais da qualidade do
tratamento de Esgoto.
Desenvolve pesquisas associadas às relações entre ciclos de vida de seus produtos e o
meio ambiente, e essas são convertidas em ações e politicas empresariais. Evidencia-se a
gestão do Lodo da ETA para a reciclagem agrícola, utilização de efluente líquido da ETE e o
Biogás.
No entanto, houve um aumento do consumo de combustíveis fósseis utilizados em
comparação aos últimos três anos. A empresa não possui a certificação ISO 14001, nem está
em processo de implementação. A análise de investimento utiliza critérios exclusivamente
técnicos e econômicos, deixando de lado aspectos ambientais e sociais. A empresa não faz
investimentos em tecnologias limpas.
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Empresa 6
A Empresa 6 apresentou desempenho inferior e superior próximos, sendo o
desempenho superior em 7 (sete) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados.
Destaca-se que a empresa possui programas de treinamento, educação e de capacitação sobre
aspectos associados ao meio ambiente desenvolvidos pela própria empresa, como programas
de consumo consciente, coleta seletiva e combate ao desperdício. Ainda, houve uma redução
do consumo de energia e dos combustíveis fósseis utilizados pela empresa em comparação
aos últimos três anos.
Além disso, não houve registro de acidentes ambientais no último ano e a empresa
apresenta uma matriz energética composta predominantemente por fontes de energia
renováveis. As atividades desenvolvidas pela empresa não geram danos ao solo nem às águas
de superfície.
A empresa possui práticas de gestão ambiental, mas ainda não possui um Sistema de
Gestão Ambiental. Exemplos dessas práticas são os licenciamentos, arborização e educação
ambiental. A empresa não possui ações de desenvolvimento de tecnologias voltadas aos
impactos ambientais causados por suas atividades, nem pesquisas associadas às relações entre
os ciclos de vida de seus produtos e o meio ambiente.
A empresa possui ações esporádicas voltadas para reduzir a emissão de resíduos
(sólidos, líquidos ou gasosos), como o GEE. No entanto, a empresa gera resíduos tóxicos, mas
não possui práticas de monitoramento e controle. Além disso, a empresa não possui a
certificação ISO 14001, nem está em processo de implementação, e a análise de investimento
utiliza critérios exclusivamente técnicos e econômicos, deixando de lados os critérios
ambientais e sociais.
A empresa possui um processo instaurado por organizações ambientais, relacionado à
licenciamentos. Não recicla nem reutiliza água em suas atividades. E não faz investimentos
em tecnologias limpas.
Empresa 7
A Empresa 7 apresentou desempenho inferior e superior distantes, sendo o
desempenho superior em 8 (oito) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados.
Destaca-se que a empresa não possui um processo instaurado por organizações ambientais; a
empresa possui programas de treinamento, educação e de capacitação sobre aspectos
associados ao meio ambiente desenvolvidos pela própria empresa e não houve registro de
acidentes ambientais no último ano.
A empresa desenvolve projetos próprios de tecnologia voltadas aos impactos
ambientais causados por suas atividades, e ainda desenvolve pesquisas associadas às relações
entre os ciclos de vida de seus serviços e o meio ambiente, mas não são convertidas em ações
e políticas empresariais. Além disso, a empresa possui políticas voltadas para reduzir a
emissão de resíduos (sólidos, líquidos e gasoso), e não gera resíduos tóxicos.
Possui práticas de gestão ambiental, porém ainda não possui um Sistema de Gestão
Ambiental formalizado. A empresa já possui a certificação ISO 14001. No entanto, as
atividades desenvolvidas pela empresa geram danos ao solo, mas são tomadas providências no
sentido de diminuir os impactos causados
Houve aumento de quantidade de água e energia utilizada pela empresa em
comparação aos últimos três anos. E, a empresa não recicla nem reutiliza água em suas
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atividades. Além disso, a empresa apresenta uma matriz energética composta por fontes de
energia renováveis e não-renováveis.
Empresa 8
A Empresa 8 apresentou desempenho inferior e superior distantes, sendo o
desempenho superior em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados.
Destaca-se que a empresa possui um SGA implementado; não possui um processo instaurado
por organizações ambientais; possui programas de treinamento, educação e de capacitação
sobre aspectos associados ao meio ambiente desenvolvidos pela própria empresa; desenvolve
projetos próprios de tecnologia voltadas aos impactos ambientais causados por suas atividades
e desenvolve pesquisas associadas às relações entre os ciclos de vida de seus serviços e o
meio ambiente, e são convertidas em ações e políticas empresariais.
Além disso, a empresa possui políticas contínuas de reciclagem e reutilização de água,
sendo principalmente o consumo doméstico para atendimento de atividades administrativas,
sem afetar significativamente as fontes hídricas. No entanto, houve aumento de quantidade de
água e energia utilizada pela empresa em comparação aos últimos três anos. Houve aumento,
também, do consumo de combustíveis fosseis utilizados.
A empresa não possui um processo instaurado por organizações ambientais, e a
empresa possui políticas voltadas para reduzir a emissão de resíduos (sólidos, líquidos e
gasoso). Além disso, a empresa não gera resíduos tóxicos e suas atividades não geram danos
ao solo e às águas de superfície. A empresa já possui a certificação ISO 14001.

Empresa 9
A Empresa 9 apresentou desempenho inferior e médios distantes do desempenho
superior distantes, sendo o desempenho superior em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) indicadores
ambientais estudados. Destaca-se que a empresa possui um sistema de gestão ambiental
implementado, sendo realizados monitoramentos da água, ar e solo. Além disso, houve uma
redução da quantidade de água e energia utilizadas pela empresa em comparação aos últimos
três anos.
A empresa não possui processo instaurado por organizações ambientais, e desenvolve
projetos próprios de tecnologias voltadas aos impactos ambientais causados por suas
atividades, através da metodologia 6 sigma, servindo de modelo para as outras empresas do
setor do amianto crisotila. Mais ainda, a empresa desenvolve pesquisas associadas às relações
entre ciclos de vida e seus produtos e o meio ambiente, e são convertidas em ações e políticas
empresariais. Um exemplo dessas pesquisas se relaciona ao uso seguro do amianto crisotila.
Com relação a programas de treinamento, educação e de capacitação sobre aspectos
associados ao meio ambiente são desenvolvidos por empresas terceirizadas ou contratadas.
Exemplos desses treinamentos são em relação aos treinamentos da ISO, Segurança e Meio
Ambiente. Do mesmo modo, a empresa possui políticas contínuas de reciclagem e
reutilização de água, sendo que toda a água utilizada no processo é recirculada e reutilizada
para umidificação de pistas e frentes de extração.
Além disso, a empresa possui políticas voltadas para reduzir a emissão de resíduos
(sólidos, líquidos ou gasosos), através da aplicação dos 3Rs e da destinação correta. A
empresa também apresenta uma matriz energética composta predominantemente por fontes de
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energia renováveis. No entanto, houve um aumento do consumo de combustíveis fósseis
utilizados em comparação aos últimos três anos.
Mais ainda, as atividades desenvolvidas pela empresa geram danos ao solo, mas são
tomadas providências no sentido de diminuir os impactos causados, como a regetação das
bancas. A análise de investimento sempre utiliza critérios exclusivamente técnicos e
econômicos associados a aspectos sociais e ambientais, com vistas a comunidade e aos
monitoramentos. Possui também políticas de investimento em tecnologias limpas, como a
redução de emissões atmosféricas.
A empresa possui gastos com planos de saúde de todos os funcionários, independente
da função exercida. Não houve registro de acidentes ambientais no último ano, e a empresa já
possui a certificação ISO 140001.
Empresa 10
A Empresa 10 apresentou desempenho médios e superiores próximos, sendo o
desempenho superior em 6 (seis) dos 16 (dezesseis) indicadores ambientais estudados.
Evidencia-se que a empresa está implementando um sistema de gestão ambiental com escopos
em tratamentos de efluentes, geração de resíduos, licenciamento ambiental e gerenciamento
das emissões atmosféricas. Além disso, a empresa desenvolve projetos próprios de tecnologia
voltadas aos impactos ambientais causados por suas atividades, mas não desenvolve pesquisas
associadas às relações entre os ciclos de vida de seus serviços e o meio ambiente.
Destaca-se ainda, que houve uma redução da quantidade de água utilizada pela
empresa em comparação aos últimos três anos. Porém, a empresa possui ações esporádicas de
reciclagem e reutilização da água, como o programa de redução de consumo de água, que tem
por objetivo a conscientização dos funcionários quanto ao desperdício de água.
A empresa não possui um processo instaurado por organizações ambientais, e não
houve registro de acidentes ambientais no último ano. Apresenta uma matriz energética
composta predominantemente por fontes de energia renováveis, e possui ações esporádicas
voltadas para reduzir a emissão de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos). Evidencia-se o
tratamento e monitoramento periódico de efluentes líquidos nas unidades.
Gera resíduos tóxicos, mas possui práticas de monitoramento e controle. Assim como,
as atividades desenvolvidas pela empresa geram danos ao solo e as águas superficiais, mas
são tomadas providências no sentido de diminuir os impactos causados. Exemplos dessas
providências são o tratamento de efluentes e recolhimento de embalagens de agrotóxicos.
A empresa ainda possui programas de conscientização desenvolvidos com os
colaboradores da empresa, com foco em temas como desperdício de agua, gerenciamento de
resíduos, minimização de geração de efluentes, entre outros. No entanto, houve aumento de
consumo de energia e de combustíveis fósseis utilizada pela empresa em comparação aos
últimos três anos.
3.2.1 Consolidação de resultados dos indicadores da dimensão ambiental
Após a consolidação dos resultados dos desempenhos obtidos, foram calculados os
Escores Parciais de Sustentabilidade. O Escore Parcial de Sustentabilidade da dimensão
ambiental (EPSA) foi obtido por meio de duas fases: (1) cálculo da pontuação total de
desempenho obtido a partir do somatório do desempenho dos 16 (dezesseis) indicadores
ambientais; e (2) classificação do desempenho apresentado, em relação ao intervalo de valores
do Escore Parcial desta dimensão. O resultado está disposto no Quadro 7.
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Empresas
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Empresa 6
Empresa 7
Empresa 8
Empresa 9
Empresa 10

Pontuação Total
Obtida
81,179
97,429
87,251
85,965
81,858
76,929
82,036
93,429
97,893
79,822

Escore Parcial de
Sustentabilidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Desempenho
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório

Quadro 71 - Escore Parcial de Sustentabilidade da Dimensão Ambiental.
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.
Observação: Desempenho insatisfatório = 0 (pontuação total inferior à pontuação média); Desempenho
satisfatório = 1 (pontuação total igual ou superior à pontuação média).

A partir dos resultados obtidos diante ao conjunto de indicadores da dimensão
ambiental, verificou-se que a Empresa 9 foi a que obteve maior pontuação total (97,893),
seguida da Empresa 2 (97,429), com uma diferença mínima de pontuação. A empresa que
obteve menor pontuação foi a Empresa 6 (76,929). No Quadro 8, tem-se elencadas as
empresas por ordem de pontuação.
Ordem de Pontuação
1º
2º
3º
4º
5º

Empresas
Empresa 9
Empresa 2
Empresa 8
Empresa 3
Empresa 4

Ordem de Pontuação
6º
7º
8º
9º
10º

Empresas
Empresa 7
Empresa 5
Empresa 1
Empresa 10
Empresa 6

Quadro 82 – Ordem de pontuação das empresas analisadas.
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Diante da análise dos escores desta dimensão ambiental, pode-se observar que todas as
empresas atingiram um desempenho satisfatório. No entanto, a Empresa 6 é a que mais se
aproximou do valor médio da dimensão, devendo observar suas ações para não se tornar um
empresa insatisfatória na dimensão ambiental, através desta metodologia.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se mencionar o termo sustentabilidade empresarial as atenções se voltam às ações
que cada empresa desenvolve em busca de manter o meio ambiente preservado. Mesmo essas
exigências sendo cobradas diariamente por parte de todos os indivíduos, órgãos fiscalizadores
e pela sociedade como um todo, ainda há muito que se exercer de atividades e ações
sustentáveis. Além disso, muitas das empresas ainda não se habituaram à ideia e não usam
disso como uma ferramenta de sucesso econômico e socioambiental.
Ao se avaliar aspectos de sustentabilidade empresarial junto a grandes empresas
brasileiras, obteve-se a participação de apenas 10 empresas, do total de 300 contatadas, não
podendo-se assim inferir sobre a sustentabilidade empresarial no seu aspecto ambiental das
grandes empresas brasileiras como um todo, mas somente das empresas estudadas.
Salienta-se que os desempenhos encontrados devem ser considerados com cautela,
pois representam as atividades que vêm sendo desenvolvidas no momento da entrevista e
foram informados pelos gestores responsáveis pelas informações.
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Diante de tais informações adquiridas junto aos responsáveis, foi calculado o Escore
Parcial de Sustentabilidade no seu aspecto ambiental. Em relação à esse desempenho, foi
observado que todas as empresas analisadas obtiveram desempenho satisfatório, o que
evidencia que estas empresas estão se preocupando em realizar ações que visem à uma
sustentabilidade em aspectos ambientais.
Como limitações do presente estudo, destaca-se que a coleta de dados foi realizada
através da aplicação de um questionário online, o que pode ter limitado a qualidade das
informações colhidas. Além disso, existe uma grande resistência das empresas em colaborar
com pesquisas, especialmente desse caráter, o que diminuiu o número de empresas
participantes. Mais ainda, para o desenvolvimento do estudo, existe uma grande dependência
da disposição a colaborar de cada um dos gestores das empresas envolvidas.
Para trabalhos futuros sugere-se a utilização de outros métodos/metodologias que
permitam avaliar a sustentabilidade das grandes empresas e comparar à sustentabilidade
determinada nessa pesquisa. Além disso, sugere-se que o método seja aplicado novamente à
grandes empresas nos próximos anos, para verificar a evolução dessas quanto à
sustentabilidade empresarial.
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RESUMO: O agronegócio desempenha um papel econômico e financeiro significativo no Brasil. Esta pesquisa
objetiva verificar a relação da propriedade familiar com o desempenho de empresas do agronegócio brasileiro.
Para tanto é aplicada uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa em uma amostra de 25 empresas
listadas na BM&FBovespa no período de 2010 a 2012. A Análise Envoltória de Dados (DEA) é aplicada para
identificar a eficiência quanto ao desempenho das empresas familiares e não familiares e a técnica estatística
ANOVA para se verificar se as empresas familiares apresentavam maior ou menor eficiência em relação ao seu
desempenho quando comparadas as empresas não familiares. Os resultados da pesquisa indicam que as empresas
Excelsior, Iguaçu Café, Laep e Renar foram eficientes nos três anos analisados tanto em seus grupos (familiar ou
não familiar) quanto em relação à amostra total. As empresas Tereos, Cacique e Josapar, apresentaram-se como
as menos eficientes. Apesar de não significativo, os resultados apresentam indicativos de que as empresas não
familiares são mais eficientes que as empresas familiares quanto ao desempenho de curto prazo.
Palavras-chave: Agronegócio. Empresas Familiares. Desempenho
ABSTRACT: The agribusiness plays a significant economic and financial role in Brazil. This research aims to
investigate the relationship between family ownership with the performance of Brazilian agribusiness
companies. Is applied to both a descriptive quantitative approach in a sample of 25 companies listed on the BM
& FBovespa in the period 2010-2012. The data envelopment analysis (DEA) is applied to identify the efficiency
regarding the performance of companies familiar and unfamiliar and ANOVA statistical technique to check
whether family firms had greater or lesser efficiency compared to its performance when compared unfamiliar
companies. Results of the research indicate that companies Excelsior, Café Iguaçu, Laep and Renar were
efficient in the three years analyzed both in their groups (familiar or unfamiliar) as compared to the total sample.
The companies Tereos, Josapar and Cacique presented as the least efficient. Although not significant, the results
presented indicate that unfamiliar companies are more efficient than familiar companies on the short-term
performance
Keywords: Agribusiness. Family Business. Performance
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1 INTRODUÇÃO
O agronegócio tem desempenhado um importante papel econômico e financeiro no
Brasil contribuindo para o seu desenvolvimento e crescimento, com uma expressiva
participação no Produto Interno Bruto (PIB). Segundo dados do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2012) divulgado no seu relatório PIB do
Agronegócio - Dados de 1994 a 2011, o agronegócio representou em 2011 mais de 22% do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
O Brasil é um dos maiores e mais importantes fornecedores de alimentos do mundo e
um dos mais competitivos no mercado internacional. Segundo o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA, 2013), o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola, ficando
atrás apenas dos Estados Unidos e União Europeia, além de apresentar um índice de
desenvolvimento agrícola acima da média mundial. Além disso, à medida que o país continua
a fazer investimentos significativos no setor agrícola e cada vez mais persegue políticas de
incentivo à produção agrícola, o Brasil deverá ter uma presença em expansão nos mercados de
exportação de commodities agrícolas, oferecendo forte concorrência para os exportadores
norte-americanos.
Nota-se que nas últimas três décadas, o agronegócio brasileiro vem melhorando seu
desempenho e gerando ganhos de produtividade, o que permite o equilíbrio na balança
comercial e uma geração de divisas para o país (WANDERLEY, 2012). Dessa forma, devido
à essa melhora de desempenho, torna-se importante a busca pela eficiência na gestão
empresarial de empresas do agronegócio brasileiro, dada a notoriedade do setor no Brasil
(PEREZ; FAMÁ, 2004). Um dos meios para isso é a análise de desempenho econômicofinanceiro, que permite uma avaliação da empresa quanto suas atividades passadas e permite
realizar um planejamento para ações futuras. Um bom desempenho econômico-financeiro
retrata uma situação de sustentabilidade da empresa no meio em que atua (PEREZ; FAMÁ,
2004).
Acrescenta-se a discussão a relevante participação familiar nas companhias de capital
aberto (SILVA; MAJLUF, 2008). Na Europa Ocidental, Faccio e Lang (2002) identificaram
que a maioria das empresas de capital aberto mantém controle familiar. Nos Estados Unidos
da América, Anderson e Reeb (2003) constataram que um terço das empresas americanas por
eles pesquisadas eram familiares. No Brasil, Oro, Beuren e Hein (2009) identificaram que, de
uma amostra de 145 empresas dentre as 500 maiores e melhores da revista Exame, 41% delas
caracterizavam-se como familiar.
No contexto das empresas familiares, Shyu (2011) declara que os objetivos
empresariais destas empresas são convergentes com os objetivos das famílias e, conforme o
autor, um dos principais interesses familiares consiste em obter um bom desempenho. Os
resultados de diferentes pesquisas dão apoio a este argumento como as pesquisas de Maury
(2006), Martínez, Stöhr e Quiroga (2007) e Shyu (2011). Por outro lado, Saravanan (2009)
reconhece que a presença da família em uma empresa pode prejudicar a companhia tendo em
vista que a família pode priorizar seus interesses em detrimento dos interesses da empresa
descapitalizando- a, o que pode prejudicar sua continuidade.
Como característica positiva das empresas familiares Chami (2001) destaca que as
famílias consideram a empresa como um ativo a ser herdado pelos membros da família ou
seus descendentes e não como uma riqueza para ser utilizada durante sua vida, assim, a
sobrevivência da empresa é uma grande preocupação para as famílias. Acrescenta-se ainda
que, conforme Shyu (2011), a família tende a perspectivas de investimentos de longo prazo
dentro do contexto empresarial. Esta preocupação sugere que as empresas familiares têm uma
maior probabilidade de maximizar o seu valor. (MARTIN-REYNA; DURAN-ENCALADA,
2012).
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Dessa forma, instiga-se a realização deste estudo visando responder a seguinte questão
problema: Qual a relação entre a propriedade familiar e o desempenho econômico-financeiro
em empresas do agronegócio brasileiro? Assim, o objetivo do estudo consiste em verificar a
relação da propriedade familiar com o desempenho de empresas do agronegócio brasileiro.
A justificativa para a realização deste estudo reside na importância do agronegócio
para a economia brasileira bem como a importância das empresas familiares para a formação
do PIB do agronegócio (WANDERLEY, 2012). Buscou-se também, com os resultados,
contribuir com estudos relacionados com as empresas familiares e seu desempenho
econômico-financeiro.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Para verificar a relação da propriedade familiar com o desempenho econômicofinanceiro de empresas do agronegócio brasileiro, realizou-se uma pesquisa descritiva, com
abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. O aspecto descritivo é observado
na discussão do desempenho de empresas do agronegócio brasileiro, apresentando, assim,
descrição da amostra analisada (VERGARA, 2000).
No que tange a abordagem do problema, a pesquisa é classificada como quantitativa
em virtude do uso de instrumentos estatísticos nas fases de coleta, tratamento e análise dos
dados conforme preconiza Richardson (1999). Em relação aos procedimentos, classifica-se
como pesquisa documental por utilizar-se de informações constantes nas demonstrações
contábeis e no formulário de referência das empresas para obtenção dos dados.
2.1 População e Amostra
A população da pesquisa compreendeu as companhias abertas listadas no sub-setor de
Agropecuária e Alimentos Processados do setor de Consumo Não Cíclico da BM&FBovespa.
A população compreendeu as 25 empresas conforme descriminadas no Quadro1.
Quadro 1 – Empresas do agronegócio de consumo não cíclico listados na BM&FBovespa.
Razão Social
Nome de pregão
Segmento
Classificação
Biosev S.A.
Biosev
Açúcar e Álcool
Não Familiar
BRF S.A.
BRF S.A.
Carnes e Derivados
Não Familiar
Café Solúvel Brasília S.A.
Café Brasília
Café
Familiar
Cia Cacique De Café Solúvel
Cacique
Café
Não Familiar
Cia Iguaçu De Café Solúvel
Iguaçu Café
Café
Não Familiar
Clarion S.A. Agroindustrial
Clarion
Grãos E Derivados
Não Familiar
Conservas Oderich S.A.
Oderich
Alimentos Diversos
Familiar
Cosan Limited
Cosan Ltda
Açúcar e Álcool
Familiar
Cosan S.A. Industria e Comercio
Cosan
Açúcar e Álcool
Familiar
Excelsior Alimentos S.A.
Excelsior
Carnes e Derivados
Não Familiar
J. Macedo S.A.
J. Macedo
Alimentos Diversos
Familiar
JBS S.A.
JBS SA
Carnes e Derivados
Familiar
Josapar-Joaquim Oliveira S.A. Part.
Josapar
Alimentos Diversos
Familiar
Laep Investments Ltd.
Laep
Laticínios
Familiar
M.Dias Branco S.A. Ind Com Alim.
M.Diasbranco
Alimentos Diversos
Familiar
Marfrig Alimentos S/A
Marfrig
Carnes e Derivados
Familiar
Minerva S.A.
Minerva
Carnes e Derivados
Familiar
Minupar Participações S.A.
Minupar
Carnes e Derivados
Não Familiar
Monticiano Participações S.A.
Monticiano
Laticínios
Não Familiar
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Renar Macas S.A.
São Martinho S.A.
SLC Agrícola S.A.
Tereos Internacional S.A.
Vanguarda Agro S.A.
Vigor Alimentos S.A.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Renar
São Martinho
SLC Agrícola
Tereos
V-Agro
Vigor

Agricultura
Açúcar e Álcool
Agricultura
Alimentos Diversos
Agricultura
Laticínios

Familiar
Familiar
Familiar
Familiar
Familiar
Familiar

Para composição da amostra as empresas Vigor Alimentos SA, Clarion SA
Agroindustrial e Café Solúvel Brasília SA foram excluídas por terem aberto capital em
exercício posterior a 2010, e a empresa Monticiano por não apresentar todos os dados
necessários para a pesquisa, assim a amostra compreendeu as 21 companhias restantes.
Destaca-se que, para consecução do objetivo do estudo, as empresas da amostra foram
classificadas em dois grupos distintos, um deles compreende as empresas familiares e o
segundo compreende as empresas não familiares.
As características observadas nesta pesquisa para considerar uma companhia como
familiar foram a concentração de propriedade com uma família e/ou a participação dos
membros da família no conselho por serem as características mais utilizadas pelos
pesquisadores (ANDERSON; REEB, 2003; LEONE, 2005; SHYU, 2011). O percentual de
concentração mínimo de ações com uma família considerado para determinar a empresa como
familiar foi de 20 por cento por ser um percentual significativamente utilizado pela literatura.
2.2 Coleta e Análise dos Dados
Os dados da pesquisa são compostos por dados primários e secundários. Os dados
primários compreendem aqueles relacionados à caracterização das empresas familiares. Para a
identificação das empresas familiares utilizou-se o Formulário de Referência disponível no
sítio da CVM e da BM&FBovespa, no item 15.1/2, para a participação familiar no capital, e
nos itens 12.6/8 e 12.9 para a participação familiar na gestão da companhia. Os dados
relacionados ao desempenho das empresas são de caráter secundário, sendo sua coleta
realizada na base de Dados Economática® para o período de 2010 a 2012. As variáveis
utilizadas são apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Variáveis utilizadas no estudo.
Variável

Sigla

Rentabilidade sobre o ativo

ROA

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

ROE

Margem líquida/Rentabilidade sobre as Vendas

ROS

Proxy

Fonte: Dados da Pesquisa.

O ROE é obtido através da divisão do resultado líquido pelo Patrimônio Líquido da
empresa. Segundo Gitman (2001), o ROE mensura o retorno sobre o investimento dos
proprietários da empresa. Quanto maior for o resultado obtido nesse indicador, em melhor
situação a empresa se encontrará (GITMAN, 2001).
Já o ROA é obtido através da divisão do resultado líquido pelos ativos totais da
empresa. Segundo Capobiango et al. (2012), o ROA mede a eficiência da empresa na geração
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de lucros com seus ativos totais. Ainda, segundo Gitman (2001), quanto maior for o
rendimento da empresa sobre o total de ativos, melhor.
O ROS ou Margem Líquida, por sua vez, é obtido pela divisão do Resultado Líquido
pela Receita líquida, medida em porcentagem. Segundo Gitman (2001), a margem liquida
mensura o percentual de dinheiro proveniente das vendas que resta após todos os custos e
despesas, incluindo impostos, serem deduzidos. Ainda segundo o mesmo autor, a margem
líquida é uma medida usualmente citada em relação ao sucesso da empresa a respeito do lucro
sobre as vendas.
Esses três indicadores foram utilizados no presente estudo, visto que indicam o retorno
gerado para os investidores, dos ativos da empresa e a contribuição das receitas ao resultado.
Segundo Camargos e Barbosa (2005), os indicadores de rentabilidade visam identificar a
situação econômica das empresas, pois fornecem o retorno proporcionado pelo negócio,
sinalizando a eficiência da sua gestão.
Para verificar o desempenho das empresas do agronegócio brasileiro utilizou-se a
Análise Envoltória de Dados (DEA). O DEA converte várias saídas e entradas em uma escala
de medida de eficiência e constrói, a partir de então, uma fronteira não paramétrica das DMUs
que possuem uma eficiência ótima sobre um conjunto de dados permitindo uma medida de
eficiência comparativa, gerando assim, uma escala de eficiência relativa para o grupo
analisado (HU; QI; YANG, 2012).
Charnes, Cooper e Rhodes (1978) foram os precursores do modelo DEA conhecido na
literatura como modelo CCR. Então, em 1984, Posteriormente Banker, Charnes e Cooper
(1984) aprimoraram o modelo CCR dando origem ao modelo BCC. O modelo CCR avalia a
eficiência total, determina as DMUs eficientes e qual a distância entre a fronteira de eficiência
e as DMUs não eficientes, ou seja, o grau de não eficiência das demais DMUs. O modelo
BCC “[...] permite a projeção de cada DMU ineficiente sobre a superfície de fronteira
(envoltória) determinada pelas DMUs eficientes de tamanho compatível” (MACEDO;
BARBOSA; CAVALCANTE, 2009, p. 68).
O DEA produz um indicador que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, mais
eficiente é considerada a DMU e, escores iguais a 1 indicam eficiência (MACEDO;
BARBOSA; CAVALCANTE, 2009). Assim, é possível avaliar quantas DMUs são eficientes
e aquelas que não são eficientes e, para essas, as DMUs que lhes servem de referência para
aumento de eficiência.
Como as variáveis de desempenho utilizadas no estudo são da ordem de quanto maior
melhor, o DEA é aplicado admitindo-se como Output todas as informações contidas nos
numeradores dos índices e como Input as informações contidas no denominador do índice. No
primeiro momento da pesquisa o DEA é aplicado separadamente em cada um dos grupos
formados – familiar e não familiar – para identificação das empresas eficientes dentro de cada
um dos grupos.
Como o DEA fornece a eficiência relativa, ou seja, a eficiência das empresas em
relação ao grupo, para se verificar a relação da propriedade familiar com o desempenho das
empresas o DEA foi aplicado a toda a amostra com o intuito de se identificar o escore de
eficiência destas companhias. Então, para comparação entre os grupos – familiar e não
familiar, aplicou-se do teste ANOVA.
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Nesta seção apresenta-se a descrição e análise dos resultados da pesquisa. Inicialmente
são apresentados os escores de eficiência e os benchmarks das empresas familiares obtidos a
partir da aplicação do DEA. Os resultados são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Escore de eficiência e benchmarks das empresas familiares
Empresas
2010
Benchmark
2011
Benchmark
Laep
1,00
1,00
Renar
1,00
1,00
M.Diasbranco
1,00
0,87
Cosan; Laep
Cosan
0,83
M.Diasbranco
1,00
Oderich
1,00
0,38
Laep; Renar

2012
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

J. Macedo

1,00

-

0,31

Laep; Renar

0,96

Cosan Ltd

0,49

0,70

Cosan; Laep

0,64

São Martinho
JBS

0,93
0,32

M.Diasbranco
J. Macedo;
M.Diasbranco
M.Diasbranco

0,39
0,03

Cosan; Laep
Cosan

0,42
1,00

Marfrig

0,42

0,30

Cosan; Laep

0,24

V-Agro

0,24

0,27

Cosan; Laep

0,38

Josapar

0,26

0,10

Laep; Renar

0,52

Minerva

0,26

0,18

Cosan; Laep

0,37

SLC Agrícola

0,24

M.Diasbranco
J. Macedo;
M.Diasbranco
M.Diasbranco;
Oderich
M.Diasbranco;
Oderich
J. Macedo;
M.Diasbranco

0,25

Cosan; Laep

0,30

Tereos
0,56
M.Diasbranco
Média
0,64
Fonte: Dados da pesquisa

0,15
0,46

Cosan; Laep

0,05
0,66

Benchmark
M.Diasbranco
Oderich
Cosan;
M.Diasbranco
M.Diasbranco
Renar
Cosan;
M.Diasbranco
M.Diasbranco;
Renar
M.Diasbranco;
Oderich
M.Diasbranco;
Oderich
M.Diasbranco;
Renar
Cosan;
M.Diasbranco

Média
1,00
1,00
0,96
0,94
0,79
0,76
0,61
0,58
0,45
0,32
0,30
0,29
0,27
0,26
0,25
0,59

Conforme verificado na Tabela 1, as empresas Laep e Renar foram eficientes quanto
ao seu desempenho nos três anos analisados. As companhias M. Diasbranco, Cosan e Oderich
foram consideradas eficientes em dois dos três anos analisados, entretanto, destaca-se que a
empresas Oderich apresentou baixa eficiência no exercício de 2011, situação atípica se
comparada a 2010 e 2012.
A empresa M.Diasbranco destaca-se entre as empresas familiares por ter sido
eficientes em dois dos três anos analisados e ter eficiência média próxima a 100% e ter sido
considerada Benchmark para todas as empresas não eficientes nos anos de 2010 e 2012. De
modo geral a eficiência média das empresas familiares do agronegócio que compõem a
amostra desta pesquisa é de aproximadamente 60%. 53% das empresas familiares
apresentaram eficiência média do período inferior a média do grupo e apenas 2 companhias
foram eficientes nos três anos.
Destaca-se que as empresas Tereos, SLC Agrícola, Minerva e Josapar apresentaram os
menores índices de eficiência, sendo estes próximos a 30%. A partir dos resultados da Tabela
1, verifica-se que as empresas familiares, em sua maioria, não são eficientes. Os resultados
quanto à aplicação do DEA para as empresas não familiares são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Escore de eficiência das empresas não familiares
Empresas
2010 Benchmark
2011 Benchmark
BRF SA
1,00 1,00
Excelsior
1,00 1,00
Iguaçu Café 0,78 Biosev; Excelsior 1,00
Minupar
1,00 0,44 BRF SA; Excelsior
Biosev
1,00 0,38 BRF SA; Excelsior
Cacique
0,80 Biosev; Excelsior 0,23 BRF SA; Excelsior
Média
0,93
0,68
Fonte: Dados da pesquisa

2012
1,00
1,00
1,00
1,00
0,46
0,72
0,86

Benchmark

BRF SA; Excelsior
BRF SA; Excelsior

Média
1,00
1,00
0,93
0,81
0,61
0,59
0,82

A Tabela 2 evidencia que as empresas BRF S.A. e Excelsior foram eficientes nos três
anos analisados e a Companhia Iguaçu Café mostrou-se eficiente em dois dos três anos
analisados, tendo eficiência média no período próximo a 100%. A eficiência média das
empresas não familiares, para o período de 2010 a 2012 foi de 82%. 50% da amostra de
empresas não familiares apresentou eficiência inferior à média. De modo geral os resultados
indicam que as empresas não familiares possuem uma alta eficiência. A empresa Excelsior
destaca-se entre as empresas não familiares por ter sido eficiente nos três anos analisados e ser
considerada como benchmark para todas aquelas consideradas não eficientes.
Devido o DEA apresentar a eficiência relativa das empresas, para ser possível a
comparação dos grupos de empresas – familiar e não familiar – aplicou-se o DEA para todas
as empresas da amostra, em conjunto, a fim de identificar aquelas eficientes e não eficientes
para posterior comparação dos grupos. Os resultados da eficiência para as empresas familiares
e não familiares são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Escore de eficiência das empresas familiares e não familiares
Escores e Benchmarks
Benchmar
Empresas Classificação
2010
Benchmark
2011 k
Excelsior
Não Familiar
1,00
1,00 Iguaçu
Café
Não Familiar
1,00
1,00 Laep
Familiar
1,00
1,00 Renar
Familiar
1,00
1,00 Cosan
M.Diasbra
nco
BRF S.A.
Cosan Ltd
Minupar
J. Macedo
São
Martinho
JBS
V-Agro
Marfrig
Biosev

Familiar

1,00

Familiar
Não Familiar

0,87
0,56

Familiar

0,70

Não Familiar

0,37

Familiar

0,24

Familiar
Familiar

0,39
0,03

Familiar

0,27

Familiar

0,30

Não Familiar

0,24

-

1,00 Cosan;
Cosan; Laep
0,87 Laep
Cosan
0,56 Cosan
Cosan;
Cosan; Laep
0,70 Laep
Excelsior;
Excelsior; Laep 0,37 Laep
Excelsior;
Excelsior; Laep 0,24 Laep
Cosan;
Cosan; Laep
0,39 Laep
Cosan
0,03 Cosan
Cosan;
Cosan; Laep
0,27 Laep
Cosan;
Cosan; Laep
0,30 Laep
Cosan;
Cosan; Laep
0,24 Laep

2012 Benchmark
1,00 -

Média
1,00

1,00 1,00 1,00 BRF SA;
0,90 M.Diasbranco

1,00
1,00
1,00

1,00 1,00 BRF SA;
0,60 M.Diasbranco

0,91
0,70

1,00 Excelsion;
0,81 M.Diasbranco
Excelsion;
0,38 M.Diasbranco
0,88 BRF SA
Excelsion;
0,36 M.Diasbranco
BRF SA;
0,23 M.Diasbranco
BRF SA;
0,36 M.Diasbranco

0,58

0,97

0,67

0,43
0,39
0,31
0,30
0,28
0,28
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SLC
Agrícola
Oderich
Minerva
Josapar
Cacique
Tereos

Familiar

0,25

Familiar

0,20

Familiar

0,18

Familiar

0,09

Não Familiar

0,08

Familiar

0,15
0,47

Média
Fonte: Dados da pesquisa

Cosan;
0,25 Laep
Excelsior;
Excelsior; Laep 0,20 Laep
Cosan;
Cosan; Laep
0,18 Laep
Excelsior;
Excelsior; Laep 0,09 Laep
Excelsior;
Excelsior; Laep 0,08 Laep
Cosan;
Cosan; Laep
0,15 Laep
0,47
Cosan; Laep

Excelsion;
0,27 M.Diasbranco
Excelsion;
0,37 M.Diasbranco
Excelsion;
0,36 M.Diasbranco
Excelsion;
0,44 M.Diasbranco
Excelsion;
0,25 M.Diasbranco
BRF SA;
0,04 M.Diasbranco
0,63

0,26
0,25
0,24
0,21
0,14
0,11
0,53

Conforme verificado na Tabela 3, as empresas Excelsior, Iguaçu Café, Laep e Renar
foram eficientes nos três exercícios, tendo por base todas as empresas da amostra, todas estas
também eficientes dentro de seus grupos (familiar ou não familiar). Dentre as empresas não
familiares, a BRF, considerada eficiente no seu grupo (não familiar) apresentou-se como não
eficiente em dois dos três anos quando analisada juntamente com as empresas familiares.
A Tabela 3 demonstra que há tanto empresas familiares como não familiares
consideradas eficientes bem como não eficientes. As empresas menos eficientes foram as
empresas Tereos, Cacique e Josapar, apresentando escores de eficiência médio inferior a 25%
e, em ao menos um dos anos analisados, a próximo a zero.
As empresas Cosan e M.Diasbranco apresentaram eficiência média próxima a 100%,
tendo a Cosan sido eficiente em dois dos três anos analisados e a M.DiasBranco, eficiente em
2012. De modo geral, para o período, a eficiência média da amostra pesquisada é de 53%. Das
25 analisadas, 48% apresentaram eficiência abaixo da média, destas 10 familiares e 2 não
familiares, ou seja, 66,67% das empresas familiares apresentam eficiência abaixo da média do
grupo enquanto apenas 33,33% das empresas não familiares apresentaram eficiência média
inferior a média do grupo para o período analisado.
Os resultados expressos na Tabela 3 fornecem indicativos de que as empresas
familiares do agronegócio que compõe a amostra desta pesquisa possuem menor eficiência
quanto ao seu desempenho quando comparadas as empresas não familiares. Para confirmação
do resultado aplicou-se a técnica estatística. Antes da apresentação do resultado da ANOVA,
apresenta-se a média da eficiência dos grupos para o período de 2010 a 2012 na Tabela 4
tomando por base os escores de eficiente da Tabela 3.
Tabela 4 – Média da eficiência das empresas analisadas
Média
Classificação

2010

2011

2012

Período

Familiar

0,445398

0,44539833

0,57607

0,488955

Não Familiar
0,539982
Fonte: Dados da pesquisa

0,53998167

0,769231

0,616398

Como observado na Tabela 4, em todos os anos analisados as empresas não familiares
apresentaram eficiência superior às familiares. Estes resultados demonstram que as empresas
não familiares possuem desempenho médio superior àquelas empresas sob controle ou gestão
familiar. Destaca-se ainda que a média das empresas não familiares é superior a média da
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amostra total. Já as empresas familiares apresentam média inferior à amostra total, descrita na
Tabela 3.
Os resultados expostos fornecem indicativo para sustentar o argumento de Saravanan
(2009) de que a participação familiar pode prejudicar a empresa devido a família tender a
priorizar seus interesses em detrimento dos interesses da companhia contribuindo para a
descapitalização da empresa, prejudicando seu resultado. Entretanto, deve destacar que,
conforme Chami (2001) e Shyu (2011) as famílias possuem visão de longo prazo quanto aos
seus investimentos e que, nesta pesquisa, foram avaliadas variáveis de desempenho dentro do
curto prazo.
Inclui a esta questão que os gestores, para as empresas com gestão profissionalizada,
na qual se inserem as empresas não familiares, o gestor é contratado, geralmente, para atuar
por tempo determinado e, assim, tende a priorizar decisões que impactam positivamente o
resultado da companhia no seu curto prazo, não tendo maior interesse no impacto de suas
decisões no longo prazo para a companhia, diferentemente dos proprietários, que têm
perspectivas de longo prazo com a companhia na qual depositam seu capital (JENSEN;
SMITH JUNIOR, 1985). Este argumento apresentado por Jensen e Smith Junior (1985)
fornecem respaldo para o resultado exposto na Tabela 4, visto que indica o desempenho das
companhias no seu curto prazo, que é de maior interesse aos gestores das empresas não
familiares. Para confirmação do resultado exposto na Tabela 4, aplicou-se a técnica estatística
ANOVA cujo resultado é exposto na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultado do teste ANOVA
Soma dos quadrados
Entre grupos
0,209
Nos grupos
7,655
Teste de Levene
0,561 p-value= 0,457
Teste de Welch
1,560 p-value= 0,222
Fonte: Dados da pesquisa

F
1,664

p-value
0,202

O teste de Levene e de Welch relatados na tabela 5 apresentaram valor p (p-value)
superior a 5%, indicando que não há heterogeneidade na variância das variáveis analisadas
nos grupos de análise – familiar e não familiar – atendendo aos pressupostos do teste
ANOVA. Confirmando que a técnica estatística pode ser utilizada nesta amostra.
O resultado exposto na Tabela 5 indica que a diferença de média entre os grupos não é
significativa, assim, apesar de a Tabela 4 indicar que as empresas não familiares são mais
eficientes que as familiares quanto ao seu desempenho, esta diferença quanto à eficiência não
é significante. Este resultado pode estar influenciado pela baixa presença de empresas não
familiares na amostra desta pesquisa, entretanto, oferece indicativos para apoiar a literatura
quanto a maior eficiência das empresas não familiares em relação as empresas familiares no
curto prazo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa objetivou verificar a relação da propriedade familiar com o desempenho
de empresas do agronegócio brasileiro. Para tanto fez-se uso de uma pesquisa descritiva com
abordagem quantitativa em uma amostra de 25 empresas listadas na BM&FBovespa no
período de 2010 a 2012.
Para consecução do objetivo aplicou-se primeiramente a Análise Envoltória de Dados
(DEA) a fim de identificar a eficiência quanto ao desempenho das empresas familiares e não
familiares, posteriormente aplicou-se a técnica estatística ANOVA a fim de verificar se as
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empresas familiares apresentavam maior ou menor eficiência em relação ao seu desempenho
quando comparadas as empresas não familiares.
Os resultados da pesquisa indicaram que as empresas Excelsior, Iguaçu Café, Laep e
Renar foram eficientes nos três anos analisados tanto em seus grupos (familiar ou não
familiar) quanto em relação à amostra total. Os resultados indicaram também que as empresas
Tereos, Cacique e Josapar, apresentaram-se como as menos eficientes tanto para a amostra
total como nos grupos, tendo seus escores de eficiência médio inferior a 25% e, em ao menos
um dos anos analisados, próximo a zero.
Apesar de não significativo, os resultados apresentam indicativos de que as empresas
não familiares são mais eficientes que as empresas familiares quanto ao desempenho de curto
prazo. Estes resultados encontram respaldo na literatura de que as empresas familiares
apresentam perspectivas de desempenho de longo prazo e as não familiares, cuja gestão é
profissionalizada, priorizam desempenho de curto prazo.
Assim, recomenda-se, para pesquisas futuras, que seja analisado o desempenho das
empresas familiares em comparação as não familiares tomando por base o desempenho de
longo prazo, recomenda-se também, para pesquisas futuras, que este estudo seja aplicado a
outra amostra para fins de comparação dos resultados.
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Resumo: O presente trabalho analisa em Juazeiro do Norte – Ceará, a logística reversa das garrafas PET. O município
possui uma população de 246 mil habitantes e é visível o descarte indevido de resíduos sólidos sem destinação correta,
ocasionando problemas ao meio ambiente. Durante a pesquisa foram realizadas visitas a algumas entidades que fazem
coleta seletiva de resíduos sólidos, enfatizando, principalmente, o resíduo PET e, foram verificados os benefícios
proporcionados com a retirada destes materiais. O trabalho foi realizado utilizando-se de pesquisa aplicada, usando a
técnicas de entrevista a quatro entidades e a técnica de aplicação de questionário a sessenta pessoas. Verificou-se que no
município não existe propriamente a logística reversa, de retorno, mas existe a alternativa de reutilização dos resíduos
sólidos em geral por entidades (associação, ONG, Universidade Patativa do Assaré - UPA e empresa privada). Estas fazem
coleta seletiva, através de catadores, nos bairros e através de parcerias fechadas com empresas. Percebeu-se, ainda, que
apesar de existir a coleta seletiva de resíduos, ainda é necessário o investimento em educação ambiental. De acordo com
esses elementos elencados verifica-se que se faz mister a implementação de ações de educação ambiental para a gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos no município, de forma que possa estimular a população a participar de forma
consciente.
Palavras-chave: Logística Reversa; Embalagens Pet; Responsabilidade Socioambiental.
Abstract: This paper analyzes in Juazeiro do Norte - Ceará, reverse logistics of PET bottles. The city has a population of
246 000 inhabitants and is visible improper disposal of solid waste without proper disposal, causing problems to the
environment. During the research visits were made to some entities that are selective collection of solid waste, emphasizing
mainly the waste PET and the benefits were seen with the removal of these materials. The work was performed using
applied research, using interview techniques to four players and the technical application of a questionnaire to sixty people.
It was found that in the city there is no real reverse logistics, returns, but there is the alternative reuse of solid waste in
general entities (association, ONG, University of Patativa do Assaré - UPA and private company). These are selective
collection, through recyclers, neighborhoods and through partnerships with businesses closed. It was noticed also that
although there is a selective collection of waste, it is still necessary investment in environmental education. According to
these elements listed there is that mister makes the implementation of environmental education for management and solid
waste management in the city, so you can encourage people to participate consciously.
Key-words: Reverse Logistics; Packaging Pet; Environmental Responsibility.
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1 INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais é um dos temas mais abordados atualmente. A degradação do
meio ambiente sofre sérios danos com os despejos de resíduos sem destinação correta. A logística
reversa é um meio viável de reduzir esse impacto negativo à natureza. Ela consiste em planejar, operar
e controlar o fluxo do retorno dos bens pós-consumo ao ciclo produtivo do negócio. As embalagens
plásticas PET (Polietileno Tereftalato) utilizadas principalmente pelas indústrias de refrigerantes e
sucos, são descartadas pela sociedade após o consumo e isso prejudica a decomposição, pois
impermeabiliza certas camadas de lixo, não deixando circular gases e líquidos.
A partir das ações feitas com a reutilização das garrafas pet despertou a curiosidade de
verificar como é feito esse reaproveitamento, o envolvimento e sensibilização da população, e o
impacto para o município de Juazeiro do Norte. O consumo de produtos com a utilização de garrafas
pet é muito elevado e apesar de haver no município alguns projetos visando a reutilização das mesmas,
verifica-se que grande parte da população não tem essa cultura e não veem esta como uma forma de
contribuir com o meio ambiente e gerar emprego e renda.
É um projeto muito importante para a população juazeirense tendo em vista que será um
trabalho que visa atender o social, educacional e ambiental do município e servirá como uma fonte
agregadora para a população na medida em que poderá despertar na população a necessidade e
importância de ver a garrafa pet não somente como lixo, mas necessariamente como um recurso
reutilizável que pode contribuir no melhoramento do meio ambiente como também uma ferramenta
para melhorar as condições de vida da população local.
Partindo dessa premissa, será que as garrafas pet estão sendo aproveitadas eficazmente na
cidade de Juazeiro do Norte, apesar de se falar tanto em sustentabilidade no mundo? Sabe-se que os
resíduos sólidos passam a ser um desafio tanto no tocante à população como em relação às políticas
municipais.
A pesquisa analisa como o processo de logística reversa de garrafas pet tem contribuído
para o desenvolvimento sustentável do município de Juazeiro do Norte, dessa forma, investiga o
trabalho realizado em entidades existentes no município quanto à sensibilização e recolhimento das
garrafas pet; verificou, ainda, os principais desafios para a realização de recolhimentos de garrafas pet
no município e, identificou os principais benefícios proporcionados à população, a partir do
recolhimento de garrafas pet.
O levantamento dos dados foi realizado por meio de visitas e pesquisas nas entidades
(associação, organização não governamental (ONG), fundação e empresa privada) que trabalham com a
coleta de resíduos sólidos, enfatizando as embalagens PET, utilizando-se de entrevistas aos seus
respectivos representantes. A população também participou da pesquisa. Algumas responderam
individualmente a um questionário.
Durante a pesquisa foram percebidos que as entidades não desenvolvem ainda um trabalho
efetivamente de parceria com a população local. As divulgações através de palestras e sensibilizações
realizadas por estas não são suficientes para viabilizar mais pessoas a se engajarem.
Quando os resíduos sólidos têm seu destino inadequado contribui para a poluição do meio
ambiente, o que causa transtornos ao meio físico, biológico e econômico. Isso possibilita a proliferação
de doenças. Desenvolver nas pessoas a cultura de fazer a coleta seletiva na fonte é um desafio que
deverá ser buscado pelos municípios. É necessário conscientizar a população dos benefícios que
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advirão considerando que os custos sociais e ambientes tendem a se reduzir com essas ações e
proporcionar aumento emprego e renda no município.
Esse trabalho está dividido em 6 (seis) seções. A primeira seção trata da parte introdutória do
trabalho, onde é evidenciada a contextualização, o problema de pesquisa e objetivos a serem atingidos.
Na segunda seção é iniciado o referencial teórico, abordando a logística de maneira ampla e se conceito
de reversibilidade. A terceira seção discorre por literaturas conceituadas sobre coletas seletivas. Na
quarta seção é descrita a metodologia de pesquisa utilizada, e o encadeamento de todas as fases da
investigação, evidenciando o método e tipos de pesquisa empregados, a coleta e forma de tratamento
dos dados e os sujeitos participantes da pesquisa. A quinta seção é composta pela descrição dos dados
coletados, seu respectivo tratamento e análise, estabelecendo as relações necessárias, no que tange aos
objetivos e a literatura estudada. Na sexta seção são apresentadas as considerações finais, sintetizando o
levantamento realizado. Por fim, seguem as referências utilizadas para construção dessa pesquisa.
2 LOGÍSTICA
Fleury, (2000, p. 284), define logística como um planejamento em que se determina a
forma com que o produto ou serviço chegue no tempo satisfatório ao cliente e procura controlar o fluxo
de entrada e saída de produtos em diversos processos com o objetivo de gerenciar de maneira eficiente
a cadeia de suprimentos. Ela consiste em gerenciar a cadeia de suprimentos chamada de Supply Chain
Management em que existe a preocupação em atender de forma eficiente o caminho que os produtos ou
serviços passam, desde a sua fabricação até a chegada ao seu consumidor final, o que implica no
fornecimento de matéria-prima para a fabricação de um bem, armazenamento do mesmo e
operacionalização do estoque para que não ocorram perdas de mercadorias. “A logística se preocupa
com o gerenciamento do fluxo físico que começa com a fonte de fornecimento e termina no ponto de
consumo” (IMAN, 2000, p.1).
De acordo com Rosa (2010, p.17),
A logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo,
no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo no
menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e
dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana
de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente.

Fatores como a globalização, tecnologia sofisticada foram preponderantes e contribuíram
para que os clientes passassem a ser mais exigentes gerando assim muita concorrência beneficiando os
clientes, pois estes passaram a ter mais opções de escolha de produtos com mais qualidade e menor
preço. Daí decorreu a necessidade de inserção de um setor de logística para atender o cliente de forma
rápida frente à concorrência. A logística aos poucos foi tomando uma grande dimensão e tornou-se
muito importante tanto quanto os demais setores de uma empresa. Com o gerenciamento de materiais
os lucros das empresas tendiam a aumentar tendo em vista haver redução de custos e diminuição de
produtos sem qualidade, pois segundo Magee (2004, p.3), “a administração da logística industrial tem
como objetivo maximizar o valor econômico dos produtos ou materiais tendo-os disponíveis, a um
preço razoável, onde e quando houver procura”.
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Há alguns anos atrás as empresas preocupavam-se apenas em produzir gerando um nível
elevado de estoques sem levar em consideração a satisfação do consumidor tanto no que se refere ao
produto quanto ao atendimento. A logística surgiu com a preocupação de gerenciar o fluxo de materiais
desde a aquisição do produto até a entrega para consumo de forma que pudesse atender as necessidades
do cliente final de forma satisfatória com produtos de qualidade e custos adequados, oferecendo
produtos e serviços com qualidade de forma rápida e eficaz.
A logística, a partir de 1990, tendo em vista a mudança de comportamento dos clientes que
passaram a ser mais exigentes, passou a ser amparada pela lei de número 8.078, de 11 de setembro, que
dispõe sobre a proteção do consumidor. Com isso as empresas passaram a se preocupar mais em
atender as reais necessidades dos clientes oferecendo além de um bom atendimento, melhor prazo para
entrega dos produtos e preços mais reduzidos, de forma que possa assegurar a fidelidade do cliente.
Com a expansão dos mercados, a globalização, as empresas começaram a perceber que
podiam obter maior lucratividade e conquistar uma maior fatia do mercado tendo em vista que os
clientes não mais se restringiam a um determinado centro, mas espalhados numa extensão geográfica
surgindo assim necessidade de um sistema capaz de integrar a demanda desse mercado. Aos poucos as
empresas foram se estruturando para distribuir produtos e otimizar as entregas por regiões.
Na medida em que a demanda foi aumentando a cadeia logística foi aumentando a
necessidade de gerenciamento como também a necessidade de investimentos na área de tecnologia da
informação, operacional e equipamentos, contribuindo assim para o fornecimento de um bom serviço
com produtividade e para isso é preciso haver comprometimento e treinamento das pessoas para se
formar uma equipe coesa e integrada para assim burlar a concorrência.
Rosa (2010, p. 17), define Gerenciamento da Logística como:
Coordenação das diferentes atividades componentes da logística, tornando-as um conjunto
harmonioso que visa a obter os menores custos logísticos que atendam ao Nível de Serviço que
o cliente contratou. Mas tudo que falamos até agora somente tem razão de existir se a logística
gerar valor para todas as organizações envolvidas nas atividades.

Segundo Imam (2000, p. 17-18), serviço ao cliente é satisfazer a necessidade do cliente e as
pessoas são as que fazem a diferença. Para ele, o estilo, “valores e atitudes dos funcionários são os
direcionadores invisíveis das empresas. Derrubar barreiras e desenvolver pessoas é ponto central da
nova estrutura logística dentro das empresas”.
O ponto fundamental para empresas é conhecer o público a ser atingido verificando que as
necessidades são diferenciadas e se o cliente tem um mercado vasto de opções ele buscará aquele que
oferecer maior segurança e confiabilidade, daí vem a necessidade de gerenciamento em toda a cadeia
de abastecimento.
2. 1 LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO E SEU GERENCIAMENTO
Geralmente quando o ser humano adquire um produto não se dar conta de todo o processo
de conversão de matéria-prima, mão-de-obra e energia necessárias para convertê-los em algo
significativo para consumo. A cadeia de suprimento é constituída por esse processo tendo em vista que
começa com a fonte de matéria-prima, depois passa pela fábrica, pela manufatura do produto, pelo
distribuidor que abastecem o comércio varejista para suprir as necessidades do consumidor final.
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Esse processo é conhecido como SCM (Supply Chain Management) efetivado através de
negociações (preço, quantidade, previsão de chegada) até a entrega do produto ao cliente final,
buscando sempre conhecer a satisfação dos clientes para melhorar seus processos. É uma cadeia
sistêmica tendo em vista que todos os setores de uma empresa precisam estar em sintonia com o
objetivo de prover produtos, serviços e informações de forma a agregar valor aos clientes em níveis
aceitáveis pela empresa.
Segundo Novaes (2004, p.10), atualmente os conceitos de vantagens competitivas e de core
competence estão presentes na definição das estratégias das grandes empresas. Estas para burlar a
concorrência, passam a concentrar suas atividades naquilo que sabem fazer melhor e passam adquirir
produtos e serviços externamente de forma que estes não estejam diretamente ligados às atividades fim.
Para obter mais rapidez e garantir vantagens mais competitivas, as empresa passaram a
investir em tecnologia, mão de obra qualificada, pois o mercado está ficando cada vez mais dinâmico e
concorrido e, algumas empresas ainda encontram dificuldades para se adequarem e buscarem satisfazer
seus as necessidades de seus clientes com produtos e serviços de qualidade.
2.2 LOGÍSTICA REVERSA
A Logística Reversa pode ser definida como o contrário da Logística convencional.
Enquanto esta começa o processo de produção pela matéria-prima, aquela utiliza os mesmos processos
de um planejamento desta, trata de nível de serviço, armazenagem, transporte, nível de estoque, fluxo
de materiais e sistema de informação, visando fazer o retorno dos produtos descartados pelos clientes,
que podem ser reaproveitados.
O descarte desses produtos pode ser dividido em duas fases: pós-consumo, no qual os
produtos têm vida útil, mas após um tempo de utilização perdem suas características básicas e são
descartados e, pós-venda em que se tem o retorno de embalagens e a devolução de produtos ao varejista
ou ao fornecedor.
De acordo com Leite (2003, p.16), a logística reversa pode ser definida como,
a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas
correspondentes do retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócio e ao
ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.

Novaes (2004, p.31), caracteriza a logística reversa em dois objetivos dicotômicos, tais
como: “recapturar valor e oferecer disposição final”. Esses visam reciclar que seria transformar
materiais usados para serem reincorporados na fabricação de produtos novos; reprocessar, neste o foco
seria a ampliação do ciclo de vida do produto ou, descartar quando a reciclagem não compensa
economicamente ou existe muita oferta no mercado desde que seja feito de forma que não cause danos
à população e ao meio ambiente.
Lacerda (2002, p.2) descreve que “no início do processo da logística reversa se faz
necessário identificar o estado dos materiais que retornam para que possam seguir o fluxo reverso
correto.” O ponto central da logística reversa está focada em questões ambientais. No entanto,
atualmente ela tem trazido oportunidades de melhorias para as empresas através do reaproveitamento
de materiais para a produção o que faz com que as empresas se destaquem por esse diferencial.
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Segundo Daher et al. (2007,p.4)
o que se pretende é apenas uma questão de tempo até que a logística reversa ocupe posição de
destaque nas empresas. As empresas que forem mais rápidas terão uma maior vantagem
competitiva sob as que demorarem a implementar o gerenciamento do fluxo reverso, vantagem
que pode ser traduzida em custos menores ou melhora no serviço ao consumidor. Uma
integração de cadeia de suprimentos também se fará necessária e o fluxo reverso de produtos
deverá ser considerado na coordenação logística entre as empresas.

A logística reversa é composta por diferentes processos. Alguns são mais significativos
para a estruturação e implementação da cadeia de suprimentos e de planejamento de distribuição
logística e outros são mais específicos para o processo do fluxo reverso.
Steven (2004, p.164) caracteriza esses processos da seguinte maneira:
Coleta - compreende todas as atividades de recolher os resíduos a partir dos vários locais onde
esses se originaram e que normalmente estão distribuídos por uma grande área geográfica;
Classificação - serve para separar o volume de resíduos em porções menores que irão passar por
processos de tratamento; Transporte e transbordo - são etapas precisas para vencer as distâncias
físicas que separam processos consecutivos no fluxo reverso; Armazenamento – que se
caracteriza pelo processo de receber e maximizar os lotes de forma que se possa utilizar
plenamente os transportes e as instalações de processamento; Atividades de processamento - no
qual resultam na transformação dos resíduos em produtos reutilizáveis ou em uma condição que
os mesmos sejam inofensivos para o meio ambiente.

3 COLETA SELETIVA
O mundo mudou aumentando significantemente o crescimento populacional. Esse
crescimento exorbitante da população tende a gerar subprodutos superiores à capacidade do meio
ambiente. Segundo Andrade (2002, p.102),
o potencial de representação que os resíduos representam, agregados aos fatores de interesse
mundial que é a representação ambiental e desenvolvimento ecologicamente sustentável,
impulsiona a necessidade de reverter essa situação.

O processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma rápida e desestruturada indo de
encontro com o problema de excesso de resíduos sólidos descartados pela população, principalmente
nos grandes centros urbanos. Foram criadas leis de proteção ao meio ambiente no tocante a quantidade
de lixo gerada e a destinação e coleta de resíduos de forma a minimizar os problemas ambientais de
forma sustentável.
Verifica-se que o processo de reciclar resíduos sólidos está em constante crescimento no
Brasil, tendo em vista a preocupação com o meio ambiente devido aos problemas consistentes neste
como também pela necessidade de socialmente realizar um trabalho de inclusão social dos catadores na
geração de emprego e renda.
A coleta de resíduos acontece pela coleta de lixo urbano e coleta seletiva. A coleta de lixo
urbano é realizada por órgãos públicos. Não é feita nenhuma separação de material. O lixo orgânico e o
inorgânico ficam misturados e o destino final destes são os lixões.
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A coleta seletiva tem como objetivo separar e classificar o lixo para que se possa aproveitar
tudo que é reciclável. É uma solução imprescindível, pois permite a redução de lixo para disposição
final em aterros e lixões. Para sua implementação se faz necessário fazer um trabalho de
conscientização junto à população de forma a orientá-los sobre a importância de separar o lixo em
recipientes para cada tipo de material.
3.1 NORMAS E LEIS FEDERATIVAS REFERENTES À RECICLAGEM
A proteção ambiental é um direito instituído na Constituição Federal do Brasil, de 1988, no
Título VIII, Capítulo VI - DO MEIO AMBIENTE – Art. 225 determina:
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações.

Foi criada em 12 de fevereiro de 1998, a Lei n° 9.605, de Crimes Ambientais, dispondo
sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Tem como
objetivo de penalizar o descarte irresponsável de lixo no qual acarreta em multa ou cadeia tendo em
vista de está incorrendo em crime ambiental, as punições são direcionadas tanto para pessoa jurídica
como física.
Posteriormente, em 27 de abril de 1999, foi instituída a Lei N° 9.795, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, tendo como objetivos Desenvolver uma compreensão de forma
integrada do meio ambiente, garantindo a democratização de informações ambientais, estimular e
disseminar o conhecimento e conscientização sobre a preservação do meio ambiente e sua utilização de
forma sustentável. Em seu Art. 1° define educação ambiental como:
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem como de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

A lei busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental
garantindo informações com linguagem acessível de forma que possa contribuir para o
desenvolvimento e consciência crítica e estimular a discussão sobre as questões ambientais e sociais.
A lei determina que como parte do processo de educação ambiental mais amplo, todos têm
direito à educação ambiental e incumbe o Poder Público, as instituições educativas, os órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, os meios de comunicação, empresas,
entidades de classes, instituições públicas e privadas e a sociedade como um todo a desenvolver
programas educativos referentes ao meio ambiente.
No dia 5 de janeiro de 2007, foi criada a Lei N° 11.445 que dispõe sobre a política de
saneamento básico na qual em seu artigo 52 determina os objetivos nacionais e regionais para a
universalização dos serviços de saneamento e o alcance gradativo de níveis crescentes de saneamento
básico no território nacional de acordo com os demais planos e política públicas da União.
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Em seu artigo 3°, inciso I, alínea c, a Lei considera saneamento básico os serviços com
infraestrutura e instalações operacionais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas.

Ainda segundo a Lei de saneamento básico, o serviço público de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos é composto de atividades de:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput
do art. 3o desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e
de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta
Lei;
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais
serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

Ela apresenta em um de seus princípios fundamentais, no artigo 2°, que sua execução deve
ocorrer de forma integrada aos serviços públicos de limpeza nos quais inclui o manejo de resíduos
sólidos, através da criação do Programa Nacional de Saneamento Básico.
O Decreto Federal 5.940, publicado em 5 de outubro de 2010, determina a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e
indireta, tanto na fonte geradora quanto a sua destinação às associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
O artigo 2° deste Decreto faz referência tanto a coleta seletiva solidária quanto aos resíduos
recicláveis descartados:
I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte
geradora, para destinados às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis;
II - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo,
rejeitados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e indireta.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305 sancionada em 2 de agosto de
2010, altera a Lei 9.605 de 1998. O artigo 1° especifica que a aplicação da lei é destinada às pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que sejam responsáveis, direta ou indireta, pela
geração de resíduos sólidos como também as que desenvolvem ações referentes à gestão integrada ou
ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Em seu artigo 3°, inciso V, a Lei define coleta seletiva como coleta de resíduos sólidos
previamente separados de acordo com a sua constituição ou composição. Neste artigo determina
premissas necessárias da gestão integrada do lixo de forma que o poder público, fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes devem preocupar-se e implantar a responsabilidade
compartilhada de todo o processo de vida de um produto.
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Essa responsabilidade compartilhada requer a instituição de ações que busquem soluções
para os problemas dos resíduos sólidos de forma que possam contribuir para o desenvolvimento
sustentável com a participação popular, dos entes federativos e dos setores privados.
Ainda neste artigo a lei define logística reversa como:
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.

Nela também está inserida a dicotomia entre resíduo sólido, que é o lixo que pode ser
reaproveitado ou reciclado, e o rejeito que é o que não é passível de reaproveitamento. Ela classifica
também os tipos de resíduos como domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, públicos de saneamento básico, industrial da construção civil, eletroeletrônico,
lâmpadas de vapores mercuriais, agrosilvopastoril, da área de saúde e perigosos.
A PNRS define em seu artigo 7° seus principais objetivos:
I. A não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos;
II. Destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III. Diminuição do uso dos recursos naturais (água e energia, por exemplo) no processo de
produção de novos produtos;
IV. Intensificação de ações de educação ambiental;
V. Aumento da reciclagem no país;
VI. Promoção da inclusão social;
VII. Geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.

De acordo com a lei de resíduos sólidos é proibido a existência de lixões e a mesma
determina a instituição de aterros para o lixo orgânico por não poder ser reaproveitado ou decomposto,
sendo necessário separar o lixo seco do úmido. Os aterros podem ser formados por consórcios de
municípios e neles é proibido catar lixo, morar ou criar animais. Ela exige que catadores e a indústria
de reciclagem recebam incentivos da União para o seu processo.
O objetivo do governo é investir em projetos de tratamento de resíduos sólidos. Segundo
Mesquita, (2011),
O governo programou investimentos na ordem de 1,5 bilhão de reais em projetos de tratamento
de resíduos sólidos, na substituição de lixões e implantação da coleta seletiva e no
financiamento de cooperativas de catadores e programas de educação ambiental nas cidades.

Ainda segundo Patriota, (2011), o Plano Nacional de Resíduos Sólidos está sendo levado
para consulta pública em várias regiões do país, para viabilizar os planos municipais até o final de
2012.
Segundo Brenny, (2010), as Leis, 11.445 de 2007, de Saneamento Básico, e a 12.305, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, devem ser analisadas em conjunto. Ela faz um comparativo que
será explanado abaixo:
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Tabela 1- Comparações entre as Leis 11.445 e 12.305
Lei 11.445
Lei federal
Preocupação com os resíduos de forma mais
genérica
Menciona em seu corpo o “controle social”
através da participação popular e informação
Gestão associada
Fonte: Adaptado de Brenny (2010).

Lei 12.305
Lei federal
Preocupação com os resíduos de forma mais
específica
Menciona em seu corpo o “controle social”
através da participação popular e informação
Gestão integrada

Instituído em 23 de dezembro de 2010, o Decreto 7.404 para regulamentar a Lei 12.305 de
2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Decreto trata dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos e determina diretrizes para o sistema de logística reversa e deverá ser implementado pelo
setor privado, trata da política de acordos setoriais e prevê penalidades para os que não assumirem a
responsabilidades ou descumprirem as exigências estabelecidas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, destacando também a responsabilidade do consumidor e as penalidades aplicáveis, caso este
não cumpra com sua parte. Este tem a obrigação de separar de forma correta o resíduo no local correto
e caso não o faça será multado.
Através deste Decreto, o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos
e o Comitê Orientador para a Implantação do Sistema de Logística Reversa foram criados, como
também definidos as prioridades e cronogramas, avaliação a aprovação de estudos e diretrizes.
3.2 COLETA SELETIVA NO BRASIL
Segundo a Wikipédia (enciclopédia livre) a Coleta Seletiva ou Recolha Seletiva é um termo
utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente
separados na fonte. Ambientalmente, pode-se definir como uma alternativa ecologicamente correta que
tem como objetivo determinar um destino para os resíduos sólidos que podem ser reciclados ao invés
de serem jogados em aterros sanitários ou lixões.
A coleta seletiva é o processo de separar, ou seja, não misturar os materiais passíveis de
serem reaproveitados ou reciclados como plásticos, vidros, papéis, metais, dentre outros, para que seja
enviado para reciclagem, com o resto do lixo, como restos de alimentos, papéis sujos, lixos de
banheiro. Ela tanto pode ser realizada por qualquer indivíduo que se preocupe com a quantidade de lixo
gerado de forma que saiba o destino que dará ao mesmo quanto por empresas, ONG´s, associações,
dentre outras entidades.
Os materiais reaproveitáveis, após o seu beneficiamento e acúmulo, são vendidos às
empresas recicladoras, que fazem a transformação destes em novos materiais. Ela é a parte essencial e
necessária de um projeto de reciclagem e precisa ser bem administrada par manter e aumentar a
eficácia desta. O sistema de coleta pode ser implantado nos bairros, escolas, centros comerciais ou
prestadores de serviços, dentre outros. Antes porém, faz-se necessário implantar trabalho de
sensibilização com a população e mostrar os benefícios proporcionados por ela.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos a coleta seletiva é um instrumento fundamental as
empresas se comprometam com o destino final de seus produtos, embalagens ou materiais pós-
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consumo de forma que proporcionem o retorno destes. Pode-se dizer que é um instrumento que busca
promover a parceria entre catadores de materiais recicláveis, municípios e a sociedade em geral.
Segundo dados CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem, (2009), o Brasil
produz 240 mil toneladas de lixo por dia. Essa quantidade de lixo dar-se em função do poder aquisitivo
e do perfil de consumo da população, pois quanto mais a produtos industrializados for produzido e
consumido, maior a quantidade de lixo.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, (2000), a
implantação da coleta seletiva no Brasil ainda é incipiente, pois é muito pequena a quantidade de
municípios que a implantaram. A reportagem divulgada pela revista, em setembro de 2008, mostra que
apenas 327 municípios dispõem de algum sistema público de coleta seletiva.
No levantamento anual realizado pela CEMPRE - Compromisso Empresarial para
Reciclagem, em 2009, verificou-se que houve um aumento na quantidade de municípios que oferecem
a coleta seletiva, em torno de 405, mas ainda segundo a pesquisa esse quantitativo pode ser
considerando ínfimo, pois corresponde apenas cerca de sete por cento do total dos municípios do país.
No Brasil está faltando consciência política sobre o problema dos resíduos sólidos e
políticas públicas focadas em programas de coleta seletiva. O poder público ainda não tem a
preocupação necessária para instituir e manter um trabalho de coleta seletiva. Segundo a ABIPET –
Associação Brasileira da Indústria do PET, 2012, alternativa para a coleta em municípios que não
disponham da Coleta Seletiva é a denominada Coleta Dirigida, que é a conscientização da população
local para a separação de determinados materiais recicláveis, entregando-a a pontos de coleta ou
aguardando a data fixada para a coleta realizada por catadores, associações e ONG´s.
A PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a obrigatoriedade de os
municípios se adequarem à sistemática de coleta seletiva determinando que os municípios têm um
prazo até 2014, para implementação. O município que não o fizer deixará de receber repasses de verba
do governo federal. É um desafio para os municípios que ainda têm lixões e não dispõem de capacidade
financeira para gerir esse serviço.
A lei inova no sentido de destinar a responsabilidade também para o cidadão obrigando-o a
fazer a devolução dos resíduos sólidos no local que será definido em acordo setorial regulamentado,
podendo este tanto ser o local em que ele comprou o produto ou mesmo em um posto de distribuição.
Segundo o CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem, (2009), as cidades
brasileiras com programa de coleta seletiva implementado seguem sistemáticas básicas de coleta como
sistema de porta a porta e sistema de entrega voluntária que acontece da seguinte forma:
No sistema porta a porta o caminhão passa nos condomínios e domicílios em determinados dias
da semana para recolher os materiais recicláveis, exigindo um mínimo de esforço de cada
cidadão. Já no sistema de entrega voluntária, o material deve ser depositado em coletores
estrategicamente distribuídos pela cidade, o que otimiza a coleta.

É comum também o recolhimento de materiais, através de coleta seletiva, em condomínios,
instituições, associações e cooperativas de catadores que executam um importante papel no ciclo de
reciclagem além de associar benefícios sociais para seus membros.
Ainda de acordo com o CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem, o Brasil
recicla:
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3% aproximadamente, do lixo sólido orgânico urbano gerado no Brasil é reciclado
("compostado");
47% da resina PET, o Brasil é um dos maiores recicladores de PET do mundo – em 2005,
reciclou 174 mil toneladas;
23% das 46 mil toneladas de embalagens longa vida pós-consumo ;
20% dos plásticos ;
45% das embalagens de vidro, o Brasil se mantém em um nível intermediário comparado com
outros países;
29% das latas de aço, um fator chave para esse sucesso é a inserção do aço (na forma de latas
de alimentos, bebidas, aerossóis etc.) nos sistemas de coleta doméstica porta a porta;
96,2% da produção nacional de latas de alumínio;
77,4% do papel e papelão, o Brasil reaproveitou 2,24 milhões de toneladas para o consumo
aparente de 2,89 milhões de toneladas, o que explica a taxa de 77,4%.

3.3 SITUAÇÃO ATUAL DA RECICLAGEM EM JUAZEIRO DO NORTE
No estado do Ceará, segundo censo do IBGE (2000), o sistema de coleta no Estado do Ceará é
de que 59% da população têm seu lixo coletado. Em Juazeiro do Norte, são coletados 89,77%,
queimados 5,05%, enterrado 0,47%, jogados em terreno 4,16%. No município ainda existe um lixão
desordenado. Dele sobrevivem em trono de 130 famílias de catadores trabalhando de forma precária,
sem equipamento de proteção.
No lixão os catadores fazem a coleta dos resíduos e todo o material é compactado para vender.
Está tramitando um projeto na Secretaria das Cidades no Ceará para a construção em Juazeiro do Norte
de um aterro regional consorciado com outros municípios com controle ambiental.
O município dispõe de uma associação de catadores, Associação de Catadores Engenho de Lixo
que fazem o recolhimento de resíduos no município. A associação cria brinquedos a partir do material
recolhido e têm o apoio da Prefeitura do município para expor seus produtos.
No município, na administração atual, através da SEMASP – Secretaria do Meio Ambiente e
Serviços Públicos, o Programa Juazeiro Sustentável foi implantado cujo objetivo é incentivar, induzir e
favorecer a construção de cidades sustentáveis em uma das regiões com grandes potencialidades no
estado do Ceará. Ele contempla projetos integrados através de eixos temáticos.
O terceiro eixo temático do programa é direcionado o Tratamento e Reciclagem dos Resíduos,
especialmente os sólidos. Esse eixo é composto de quatro projetos. O primeiro trata da educação
ambiental e estruturação da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos para implantação de uma
usina de triagem no município. O segundo é direcionado para o Tijolo Ecológico vista como uma
alternativa de aproveitamento dos entulhos urbanos. O terceiro Reciclagir com a produção de papel
reciclado com inclusão social e o quarto projeto Reciclando com Inclusão Social em que se tem
produção de artefatos e móveis originados de resíduos sólidos.
Em 24 de fevereiro de 2010, foram implantadas oficinas em Arte e Recicláveis no Centro de
Cultura Mestre Noza, em Juazeiro do Norte, tendo como objetivo a conscientização ambiental através
da arte na fabricação de brinquedos com materiais recicláveis e restauração em peças de madeira
colorida. As oficinas foram realizadas durante um mês e não tinham custo para o participante.
No município existe um projeto Meu Bairro é Limpeza, uma parceria da ONG Kariris
Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte (SEMASP),
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Instituto Centro de Estudo Tecnológico (CENTEC), implantado em março de 2011, atende 300 casas,
nos bairros Tiradentes e Novo Juazeiro, com a coleta seletiva realizada nas segundas e sextas-feiras.
Para a realização do projeto foram formados grupos de catadores que participaram de
capacitações e foram orientados por agentes ambientais, os moradores das casas selecionadas foram
orientados sobre a importância da coleta para o bairro, município. Foi alugado um terreno para dispor
os materiais e fazer a organização do processo de triagem, armazenamento e destino adequado dos
resíduos coletados. O projeto conta com cinco catadores, cinco agentes ambientais e um coordenador.
A cada trimestre é feito um levantamento e elaborado um relatório para verificar a viabilidade
do projeto. Segundo o Secretário de Recursos Hídricos do município, o objetivo é expandir
gradativamente o projeto de forma que o município ou a grande parte dele seja beneficiado com o
trabalho.
O município, segundo dados divulgados pelo IBGE (2010) dispõe de uma população de 246 mil
habitantes, tem um fluxo enorme de pessoas durante as romarias. Isso faz com que aumente o consumo
de produtos como também a quantidade de lixo. O fato é que Juazeiro ainda não tem políticas públicas
para trabalhar os problemas dos resíduos sólidos que são descartados erradamente e os problemas de
infraestrutura com entupimento de bueiros e esgotos ainda é muito acentuado no município.
4 METODOLOGIA
O presente trabalho caracteriza-se por sua natureza como quanti-qualitativo, ou seja, há
predominância de análise qualitativa, no entanto, também serão utilizados, secundariamente, dados
quantitativos.
Na concepção de Malhotra (2001, p. 155), “a pesquisa quantitativa procura quantificar os
dados e aplicar alguma forma de análise estatística”. Na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa deve
suceder a pesquisa qualitativa, já que esta última ajuda a contextualizar e a entender o fenômeno.
Para Gil (2002), tudo pode ser quantificado, traduzido em números e informações para
classificá-las e analisá-las. Tem como suporte medidas e cálculos mensuráveis, portanto requer o uso
de recursos e técnicas estatísticas como a percentagem.
Araújo e Oliveira (1997, p.11) sintetizam a pesquisa qualitativa como um estudo que “se
desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto se preocupa em
retratar a perspectiva dos participantes”.
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o questionário e a entrevista. O
questionário foi aplicado a 50 (cinquenta) respondentes do município de Juazeiro do Norte, sendo vinte
e cinco pessoas de um bairro em que se tem o envolvimento dos residentes em algum projeto de
reutilização de garrafas pet e os outros vinte e cinco de um bairro em que os residentes ainda não
conheçam nenhum projeto dessa natureza.
Além dos questionários, foram aplicados roteiros de entrevistas a 4 (quatro) instituições que
trabalham com projetos de transformação de garrafas pet. A entrevista possibilita ao pesquisador obter
informações de forma sistêmica através de depoimentos e comportamento gestual dos entrevistados. A
técnica a ser utilizada será semi estruturada, pois será seguido um roteiro não necessariamente em uma
ordem determinada e poderão ser incluídos novos questionamentos durante a realização desta.
O trabalho foi realizado com uma amostra de 50 (cinquenta) representantes da sociedade
civil de Juazeiro do Norte e com 4 (quatro) ONG’s que trabalham com projetos sociais na reutilização
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de garrafas pet, contribuindo, assim, para a preservação do meio ambiente e desenvolvimento local
através da melhoria das condições de vida da população carente do município.
Os dados obtidos através de questionários e entrevistas serão analisados pela técnica de
análise de conteúdo e após a transcrição dos mesmos será realizada uma pré-análise, análise e
interpretação dos resultados na qual dará significado e validado o que fora pesquisado.
5 O PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA DE GARRAFAS PET EM JUAZEIRO DO
NORTE
5.1 O TRABALHO DAS ONGs DO MUNICÍPIO
A logística reversa engloba todo o processo de logística direta só que de modo inverso. O
município não dispõe de nenhuma empresa que realize propriamente esse processo inverso de
materiais, mas existem entidades que através dos catadores fazem o recolhimento de resíduos sólidos,
incluindo o PET.
A coleta seletiva dos resíduos sólidos também é feita informalmente por catadores sem
preparação adequada, o que a torna mais precária. São pessoas que reviram lixões ou mesmo os lixos
residenciais a procura de materiais passíveis de venda, contudo ficam expostos a contaminação.
Desta forma buscou-se identificar essas entidades e levantar dados sobre a reutilização das
garrafas PET (Polietileno Tereftanade) no processo de reciclagem. Quatro entidades (associação, ONG,
fundação, empresa) foram visitadas e em cada uma foi realizada uma entrevista com o responsável
direto.
As quatro entidades visitadas fazem recolhimento de resíduos sólidos em geral. Não existe
no município uma entidade que faça a coleta somente de embalagens PET. A coleta é realizada através
de catadores de resíduos nos bairros ou parcerias firmadas com empresas no município ou mesmo
atuando como atravessador na compra direta, para repassar os materiais para outras empresas que as
utilizam no processo de reciclagem ou reutilização.
Apenas uma dessas entidades, a Universidade Patativa do Assaré (UPA), além da coleta de
resíduos em geral transforma as embalagens PET em novos produtos (vassouras, fios para cadeiras,
bolsas, cordas para redes de proteção de traves e apartamentos, cestos para roupas, decorações
natalinas) dentre outros (Fig. 01). A UPA dispõe de três equipamentos: equipamento de corte
tranformando-a em fio fino (Fig. 2, equipamento de corte transformando-a em fio grosso (Fig. 03),
equipamento de enrolamento de fios (Fig. 04).
As demais entidades fazem a coleta, triagem das embalagens PET por cor e prensam para
reduzir o volume, enchem big bags para enviar para empresas que utilizam o material como matériaprima no Ceará e em outros estados do nordeste. O PET é um dos resíduos sólidos mais volumes e
muito leve.
Segundo os responsáveis pelas entidades, estas fazem divulgação da importância da coleta
seletiva nos meios de comunicação (rádio, televisão), palestras em eventos, entrega de panfletos
informativos. No caso da UPA, além destes meios de divulgação também expõe os produtos derivados
das embalagens PET mostrando a importância do aproveitamento destas e o valor que representam para
o meio ambiente, na economia familiar e do município.
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5.2 DESAFIOS PARA UMA REALIZAÇÃO EFETIVA
As maiores dificuldades encontradas no trabalho de reutilização de resíduos sólidos
encontrados pelas entidades foram apontadas como a falta de utilização de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) pelos catadores (caso da associação), educação ambiental que ainda é precária por
parte da população, discriminação da população com os catadores nos bairros, a falta de incentivo dos
governos municipal, estadual e federal.
Das quatro entidades duas têm o apoio do poder público municipal. É o caso da Associação
Engenho do Lixo, que conta com o apoio da Prefeitura de Juazeiro (doação de um galpão maior e
inclusão em projetos sociais), da Universidade Federal do Ceará (UFC) com a elaboração de projetos
de viabilidade para em programas de resíduos sólidos, Faculdade de Medicina de Juazeiro (FMJ)
apoiando com assistência médica e aplicando vacinas necessárias. A associação conta também com
apoio de empresas privadas como a Faculdade Leão Sampaio com abertura para realização de palestras
educativas e demais empresa que fazem doação de cesta básica para os catadores. A ONG Kariris
Ambiental também conta com a parceira da Prefeitura de Juazeiro do Norte através da Secretaria do
Meio Ambiente e Serviços Públicos (SEMASP) com doação de recursos financeiros, do Instituto
Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC) que disponibiliza alunos dos do meio ambiente para estagiar
no projeto e também empresas privadas que oferecem material didático (panfletos, filmes, etc).
Em relação à pergunta “parcela da população que vê o trabalho realizado como
importante”, nenhuma das entidades entrevistadas soube responder tendo em vista de não obter dados
precisos.
5.3 BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS À POPULAÇÃO
Os principais benefícios apontados pelas entidades na realização dos trabalhos foram:
diminuição da quantidade de resíduos despejados no lixão; redução dos custos de limpeza na cidade;
desobstrução de bueiros e esgotos no município; inclusão social; melhoria na qualidade de vida e
educação ambiental da população tendo em vista que gera emprego e renda para os catadores.
Em relação à população foram aplicados 60 questionários com a população local,
distribuídos entre os bairros: centro, salesianos, São Miguel, novo juazeiro e Tiradentes. A pesquisa
apontou que 37 pessoas que correspondem a 62% dos que responderam ao questionário sabem dos
benefícios proporcionados com o reaproveitamento deste resíduo. Dessas 37 pessoas, 21 responderam
que reduz a poluição do meio ambiente e entupimento de esgotos, 8 ajuda na limpeza urbana e outras 8
pessoas disseram que reduz a quantidade de lixo nos lixões.
5.4 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO
Nos questionários aplicados foram detectados que 31% dos que responderam sempre
consomem refrigerantes acondicionados em garrafas PET. 52% não reutilizam nunca reutilizam as
garrafas. 45% responderam que sempre fazem coleta seletiva do lixo. 52% disseram que se
comprometeriam em separar sempre as embalagens PET dos demais resíduos e repassar para alguma
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entidade. Foi perguntado se já foi convidado em participar de algum projeto de reutilização de garrafas
PET, 73% responderam que nunca foram convidados. 63% responderam que não conhecem nenhuma
ONG ou associação ou empresa que trabalha com a reutilização de garrafas PET. Apesar do
desconhecimento do quesito anterior, 85% disseram que acham importante a reutilização das garrafas
PET. 53% responderam que não conhece nenhum produto fabricado a partir das garrafas PET. 82%
desconhecem alguém que trabalhe em algum projeto de reaproveitamento de garrafas PET. Dentre as
17 (18%) pessoas que responderam que conhece alguém que trabalhe em algum projeto dessa natureza,
12 (71%) disseram que a renda familiar dessa pessoa melhorou.
Verifica-se que, apesar de as entidades fazerem divulgação na mídia, realizarem palestras
ou participarem de eventos de sensibilização de educação ambiental enfatizando a importância da
coleta seletiva e a reutilização dos resíduos sólidos, como as embalagens PET, o trabalho realizado
ainda é ínfimo e incipiente em relação ao tamanho dos descartes inadequados de resíduos no meio
ambiente. A pesquisa mostra que a população se comprometeria em fazer a coleta seletiva, porém
desconhecem projetos no próprio município.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de conclusão de curso busca avaliar o processo de logística reversa das
embalagens PET no município de Juazeiro do Norte. O trabalho de logística no município se constitui
no recolhimento de resíduos sólidos para serem destinados para outros centros.
A falta de compromisso político e de políticas públicas na gestão e gerenciamento dos
resíduos sólidos é causa de vários danos ambientais comprometendo o meio urbano através de
entupimento de esgotos, bueiros, podendo causar alagamentos nos municípios quando durante o
período chuvoso e ocasionar transtorno de saúde.
A gestão de resíduos sólidos deveria ser vista como prioritária nos municípios de forma a
trabalhar a educação ambiental para que a população passasse também a se comprometer e passasse a
ver de forma importante tanto no aspecto social, econômico a ambiental.
A falta de informação da população no sentido do reaproveitamento de resíduos sólidos,
enfatizando as garrafas PET ainda é fator predominante e a divulgação da coleta destes ainda é ínfima
para o tamanho da população. Apesar de existir uma quantidade de entidades formalmente constituídas
e catadores informais observados durante a pesquisa, ainda existe uma parcela significativa da
população desinformada que não sabe de que forma o resíduo PET pode ser reaproveitado.
Durante a realização da pesquisa foi observado que a atividade de recolhimento de resíduos
sólidos é de grande valia e de interesse comum, pois a coleta destes depende muito dos catadores. São
trabalhadores desempregados que têm a escolaridade muito baixa e que vivem a margem da sociedade.
Pôde-se verificar que é uma atividade que contribui para a preservação do meio ambiente e gera
emprego e renda para os menos favorecidos.
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Resumo:
Este artigo tem por objetivo narrar as discussões em andamento sobre uma iniciativa que reúne
esforços de diversas entidades e culminou na criação do International Integrated Reporting Council
(IIRC), liderado por Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. Nelson Carvalho (USP/NECMA) e Ernest
Ligteringen (GRI) participaram de um evento na USP, em 12/05/2010, denominado “Diálogo IFRS &
GRI” e, alguns meses depois, integraram o seleto grupo do IIRC com a missão de elaborar o
“Framework IR” (Estrutura Conceitual) sobre essa nova forma de comunicação empresarial e refere-se
a um processo de integração dos relatórios contábeis com as informações de natureza não financeira e
propõe a discussão de um novo de modelo de negócios baseado em seis capitais (financeiro,
manufaturado, humano, intelectual, social e natural). O primeiro produto concreto do trabalho desse
Conselho foi a minuta para audiência pública lançada em 16/04/13 e a estrutura básica conceitual está
prevista para ser divulgada mundialmente em 05/12/13. Se os balanços procuram representar uma
“foto” da empresa num determinado momento (transações passadas e fluxos de caixa futuros delas
decorrentes); a proposta é que o Relato Integrado passe a representar um “vídeo” orientado
principalmente à criação de valor ao longo do tempo.
Palavras-chave: Relato Integrado, IIRC, Framework IR, NECMA, Sustentabilidade.
Abstract:
The goal of this paper is to narrate the ongoing discussions about an initiative that gathers efforts from
various parties and led to the creation of International Integrated Reporting Council (IIRC), led by His
Royal Highness, the Prince of Gales. Nelson Carvalho (USP/NECMA) and Ernest Ligteringen (GRI)
attended an event that took place at USP on May 12th, 2010 called “IFRS & GRI Dialog” and, some
months after, joined the select IIRC group with the mission of elaborating the <IR> Framework about
this new form of business communication, that refers to an integration of the financial reports with
information of non-financial nature and proposes the discussion of a new business model based in six
capitals (financial, manufactured, human, intellectual, social and natural). The first concrete product of
this Council was the exposure draft for public hearing published in April 16th, 2013 and the basic
conceptual structure is expected to be divulged worldwide in December 5th of the same year. If the
balance sheets seek to represent a “picture” of an enterprise in a given moment (past transactions and
the resulting future cash flows), the proposal is that the Integrated Report shall become a “video”
oriented mainly to the creation of value over time.
Key-words: Integrated Reporting, IIRC, Framework IIRC, Sustainability.
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1. Introdução
A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável realizada no Brasil em Junho de 2012, a
RIO+20, resultou num documento final intitulado “The Future We Want” e o seu parágrafo 47 reconhece a figura do Relato
Integrado e temos razões para crer que esta será a próxima grande revolução na forma de comunicação de uma organização
perante seus stakeholders, incluindo mas não se limitando aos relatórios financeiro-contábeis.
47. We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting and encourage companies, where
appropriate, especially publicly listed and large companies, to consider integrating sustainability information
into their reporting cycle. We encourage industry, interested governments and relevant stakeholders with the
support of the United Nations system, as appropriate, to develop models for best practice and facilitate action
for the integration of sustainability reporting, taking into account experiences from already existing
frameworks and paying particular attention to the needs of developing countries, including for capacity
building. (The future we want. United Nations. RIO+20 United Nations Conference on Sustainable
Development, 20-22 Jun 2012)

Como esta proposta envolve principalmente mudança de cultura por parte das organizações e de
suas partes interessadas e implicam em regulamentações internacionais e locais, os resultados finais
serão alcançados no longo prazo, mas da forma com que todo o processo está sendo conduzido e
procurando envolver as pessoas chaves, certamente a RIO+40 irá reconhecer o novo papel das
organizações como atores importantes na construção do “Futuro que Queremos”.
E, afinal de contas, o que é o Relato Integrado? O Que e Como as empresas irão divulgar em tal
Relato? Eles serão compulsórios ou voluntários? Deverão ser auditados ou assinados por profissional
habilitado? Qual o perfil desses profissionais? É uma nova contabilidade? Somente as grandes
empresas ou de capital aberto estarão sujeitas a este novo padrão? Qual a relação com os relatórios de
sustentabilidade do GRI (Global Reporting Initiative) ou com o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BMF&Bovespa? As normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as americanas (FASB)
serão alteradas? Como mensurar as externalidades e os ativos intangíveis? São basicamente relatórios
ou envolve outras formas de comunicação?
Este capítulo não tem a pretensão de responder todas essas questões, até porque muitas respostas
ainda estão sendo construídas e mais dúvidas surgirão até que se consolide este novo padrão de
comunicação corporativa. Por ocasião do lançamento mundial da minuta sobre Relato Integrado (2013)
mais de uma centena de empresas em todo o mundo já haviam se candidatado para participar do projeto
piloto de teste da minuta da estrutura conceitual disponibilizada na ocasião. Muitas empresas de capital
aberto no Brasil já elaboram algum tipo de relatório de sustentabilidade, e a versão 4 dos relatórios GRI
já é uma realidade. Como esta ONG também é membro do IIRC, é possível acreditar que o formato
desse novo modelo de comunicação corporativa deverá incorporar todas essas contribuições existentes
e, muito provavelmente, a maior evolução (e revolução) cultural está relacionada com a postura da
empresa diante de um novo modelo de negócio, em sintonia com os desafios discutidos na RIO+20
para este século.
Por este motivo, julgamos mais relevante, neste momento, relatar alguns dos principais eventos
pós RIO-92 que culminaram na criação do International Integrated Reporting Council (IIRC), que é a
entidade responsável pelo projeto de criação da proposta de enfoque do Relato Integrado, e incentivar
os leitores e interessados para que possam contribuir com a implementação desta proposta em suas
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organizações. Com esse objetivo, este trabalho foi estruturado abordando as seguintes temáticas, além
desta introdução:
1.

As principais conferências da Organização das Nações Unidades (ONU) que trataram sobre o
desenvolvimento sustentável e o papel das empresas diante das projeções para este século;

2.

As pesquisas do Núcleo de Estudo em Contabilidade e Meio Ambiente (NECMA/USP) e a preocupação de
integrar nos relatórios corporativos aspectos do meio ambiente e governança, com destaque para duas
pesquisas: Contabilidade Ecológica (1991) e Balanço Contábil das Nações (2008);

3.

Relatos sobre o evento “Diálogo IFRS & GRI” que tratou sobre a integração dos relatórios contábeis com os
relatórios de sustentabilidade;

4.

Quem é o International Integrated Reporting Council (IIRC), como é formado e qual a sua missão?

5.

Como provavelmente será o Relato Integrado?

6.

Considerações finais sobre as discussões em andamento sobre Relato Integrado

7.

Referências Bibliográficas.

2. As Conferências da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável e o papel das Empresas
Imagine-se num passado não tão distante, mais especificamente na manhã do dia 12 de abril de
1961, a bordo de uma pequena cápsula espacial chamada Vostok-1, sentado ao lado de Yuri
Alekseievitch Gagarin. O que passaria em sua mente se você estivesse sendo lançado naquela primeira
viagem tripulada ao espaço e, em menos de duas horas, pudesse dar uma volta ao redor de toda a órbita
do planeta? Muitas são as especulações sobre o que teria dito ou pensado aquele jovem piloto de 27
anos e, sem dúvida, a frase mais conhecida é “a Terra é azul”. Oito anos depois, por meio de uma foto
tirada do espaço, aquele “mar azul” pode ser contemplado pelo restante da humanidade, chamando a
atenção para o fato de que vivemos em um planeta único e interdependente.
Naquela época, em que a população mundial acabara de atingir três bilhões de habitantes, tinhase a impressão de que a única ameaça à preservação da humanidade eram as guerras; e o homem, por
mais descuidado que fosse, não tivera muito sucesso na destruição da natureza. No entanto, ao
ultrapassar os sete bilhões de habitantes, a situação mostra-se preocupante como evidenciam alguns
cálculos simples realizados por geólogos (Goldemberg, 2012). Eles conseguiram medir o total de
massa movimentada pelos fenômenos naturais que ocorrem todos os anos no planeta, como erupções
vulcânicas, terremotos, tempestades, ventos fortes, precipitações, furacões, tsunamis etc. e que são
equivalentes a 50 bilhões de toneladas. Atualmente, com o uso intensivo de energias (principalmente
fósseis) e de recursos naturais não renováveis, cada um dos sete bilhões de habitantes movimenta em
média cerca 8 toneladas anuais (só de gasolina consome-se em média 1 tonelada per capita ano), o que
resulta num total de 56 bilhões de toneladas, mostrando-se assim a magnitude e a força das atividades
humanas e industriais.
E, se pensarmos numa população prevista para meados deste século em torno de 9 bilhões de
habitantes, ao mesmo tempo em que os países pobres se empenharão para melhorar suas condições de
vida e de consumo e os países ricos relutarão em abrir mão de seu conforto atual, será muito difícil
compatibilizar as origens e aplicações de recursos desta equação, principalmente se não houver um
aumento da consciência coletiva de que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de
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todos. E, ainda, se quisermos aproveitar o desafio de proporcionar um mundo melhor e menos desigual,
será necessário reconhecer e atribuir valor às externalidades sociais e ambientais em toda a cadeia
produtiva e promover a internalização desses custos pelos agentes econômicos.
A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou três grandes reuniões mundiais para discutir
problemas relacionados com os limites da natureza e com o futuro da humanidade: em Estocolmo
(1972) que reuniu em torno de mil pessoas representantes de 113 países e de 400 entidades não
governamentais; no Rio de Janeiro (1992) que reuniu 22 mil pessoas nos eventos oficiais; e na
RIO+20 (2012) que reuniu 110 mil pessoas nos eventos oficias (só no Rio Centro estiveram 45 mil
pessoas) e mais de um milhão de pessoas nos eventos paralelos, com destaque para a Cúpula dos Povos
no Aterro do Flamengo, o Espaço Humanidades no Forte Copacabana e o Pier Mauá que teve o navio
do Greenpeace ancorado de frente para a Bahia de Guanabara. (fotos e comentários estão disponíveis
na página do facebook USP NA RIO+20);
No início, essas discussões eram restritas a grupos ambientalistas e, depois, tornaram-se foco de
discussões de políticas públicas e regionais e, após a divulgação do Relatório STERN (2006) e de sua
versão brasileira EMCB (2009), que basicamente traduziram em moeda financeira os relatórios
técnicos do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), atraiu-se a atenção dos mercados e
das empresas (Kassai & Kassai; 2013).
Um seleto grupo de laureados com o Blue Planet Prize, considerado o Prêmio Nobel do Meio
Ambiente e financiado por The Asahi Glass Foundation, reuniu-se alguns meses antes da RIO+20 e
produziu um relatório de aproximadamente duzentas páginas com sugestões para serem apresentadas
na grande Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável realizada em junho de
2012 no Rio de Janeiro (Blue Planet Laureates: Environmental and Development Challenges – The
Imperative to Act, 2012). Uma síntese do resumo deste relatório destaca cinco ações prioritárias para
equacionar as questões nest e século:


Urge mudar o produto interno bruto (PIB) como indicador de desenvolvimento, incluindo indicadores de capital
humano, capital social e capital natural.



Eliminar os subsídios perversos na área de energia.



Evitar o crescimento desordenado da população, pois os próximos dois bilhões de habitantes irão consumir mais do
que os dois bilhões anteriores.



Preservar a biodiversidade e evitar o desmatamento.



Investir em conhecimentos para aprender qual o rumo tomar.

Para concretizar essas cinco ações, bem como outras decorrentes ou necessárias, as empresas
assumem papel fundamental, pois elas é que converterão as soluções em serviços ou produtos em
escala global. Além da participação dos governos, do mundo acadêmico e da sociedade civil, espera-se
que a ONU ou outro órgão que vier a ser criado possa contribuir numa espécie de governança
internacional, discussão tal que não teve êxito na RIO+20, mas que é fundamental que já esteja
consolidada até a RIO+40.
Quanto à substituição do PIB como medida de desenvolvimento, há dezenas de modelos que
estão sendo estudados dos quais citamos dois deles: o índice de desenvolvimento humano (IDH), que já
é uma realidade e o índice Felicidade Interna Bruta (FIB), que ainda é uma aspiração, mas repousa num
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conceito intuitivamente válido, o de que “Produto Interno Bruto não é igual a Felicidade Interna
Bruta”. O primeiro já é adotado pelos países da ONU e inclui três dimensões (renda, educação e saúde).
O outro foi desenvolvido num pequeno país de dois milhões de habitantes, o Butão, que é dirigido por
um rei e um monge budista como primeiro ministro, e está sendo experimentado na Inglaterra, Canadá,
Brasil, entre outros, e inclui nove indicadores (padrão de vida, educação, cultura, saúde, bem-estar
psicológico, vitalidade comunitária, meio ambiente, governança e uso equilibrado do tempo). Como
exemplo de uso equilibrado do tempo, no Butão diz-se que uma pessoa deve dormir em média oito
horas por dia, trabalhar em média oito horas e, nas oito horas restantes, deve-se fazer o que mais gosta.
As empresas já estão se antecipando a essa mudança no medidor de desenvolvimento dos países
e começam a incluir em suas decisões não apenas os aspectos econômicos, mas também levam em
consideração as dimensões ambientais, sociais e culturais. Expressões como Triple Bottom Line
(Planet, People, Profit) estão sendo utilizadas há anos, e há métodos para evidenciar o desempenho e
mensurar as externalidades nas dimensões econômica-social-ambiental-governança, a exemplo do
Bilan Social na França (1977), dos relatórios IBASE no Brasil (1990), do GRI (1997), da
Demonstração do Valor Adicionado no Brasil e o Relato Integrado (2013). Os governos enfrentarão
dificuldades de naturezas técnicas, culturais e políticas para a implementação de um substituto do PIB
e, apesar dessas mesmas dificuldades permearem a missão do Relato Integrado, certamente o knowhow das empresas e a força dos mercados são vantagens favoráveis. Espera-se, assim, que o Relato
Integrado venha a substituir os atuais relatórios corporativos no mesmo contexto que se busca um
substituto para o PIB e, desta forma, as empresas e os mercados possam contribuir com as prioridades
estabelecidas pelos agraciados com o Blue Planet Prize.
3. A Contabilidade Ecológica e o Balanço Contábil das Nações
O Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e a Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) trabalham pela melhoria dos relatórios empresariais
desde a criação da FEA em 1946 e acompanharam, com atitudes proativas, diversos momentos de
evolução, como por exemplo: mudanças nas leis das sociedades por ações, processamento técnico dos
dados das Melhores e Maiores empresas do Brasil, da Revista Exame, reconhecimento dos efeitos
inflacionários nos balanços pela correção monetária de balanços e correção integral, estudo e debate
sobre contribuições advindas dos padrões norte-americanos de contabilidade (FASB), o primeiro
balanço social na França (1977), as normas internacionais de contabilidade (IFRS), os relatórios de
sustentabilidade (Ibase, GRI) e a proposta de Relato Integrado (IIRC). Para ilustrar a preocupação com
os aspectos ambientais, destacamos duas pesquisas, uma realizada no início da década de ‘90
denominado Contabilidade e Ecologia: uma exigência que se impõe (Carvalho, 1991) e Balanço
Contábil das Nações: reflexões sobre mudanças climáticas globais (Kassai ET ali, 2008).
O artigo publicado na Revista Brasileira de Contabilidade às vésperas da RIO 92 abordava de
forma visionária as preocupações não apenas com o balanço social das atividades empresariais, mas
também com os aspectos ambientais e ecológicos.
“O relacionamento entre Contabilidade e Ecologia mesmo que, aparentemente, possa não parecer óbvio, é hoje
cada vez mais vital e tem um grande objetivo”. Afastados da arcaica visão de escrituradores e rebelados contra
o encilhamento da visão de fiscalistas, o espaço moderno dos contabilistas é o de comunicadores. Neste artigo,
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o contador Nelson Carvalho, professor de Contabilidade e Auditoria da FEA/USP mostra a razão de ser da
combinação contabilidade-ecologia, centrando o raciocínio no conceito-chave de que a divulgação tem o poder
de mudar comportamentos e atitudes e buscando posicionar a importância do contabilista neste contexto. Mais
do que nunca, às vésperas da ECO-92, é preciso que as ideias floresçam neste campo até então árido.
(CARVALHO, 1991)

Embora no país ainda não houvesse uma ampla consciência dos problemas ambientais,
Carvalho elencava uma relação de 12 problemas no tocante à agressão que as empresas fazem ou
permitem fazer ao meio ambiente, a saber:













O efeito estufa que pode vir a transformar a temperatura do planeta em insuportável para o ser humano.
A depleção da camada de ozônio, desprotegendo a Terra da ação danosa dos raios solares ultravioletas.
A chuva ácida.
A qualidade do Ar.
Os danos ao homem e à natureza advindos dos metais pesados.
Os componentes e odores resultantes dos resíduos orgânicos voláteis.
Os componentes orgânicos persistentes, ou de absorção prolongada.
A poluição sonora.
A gerência do luxo ou dos resíduos, principalmente os de conteúdo tóxico.
A contaminação da terra por agrotóxicos.
Os vazamentos poluidores.
O efeito potencialmente antiecológico de algumas inovações biotecnológicas.

E o autor ainda chamava a atenção para três perguntas que cada empresa, cada empresário, cada
executivo, cada governante, cada parlamentar e cada cidadão deveria estar interessado em buscar
soluções:
a.
b.
c.

Que setores industriais ou de negócios mais agridem o meio ambiente?
Que pressões existem da parte da legislação vigente para eliminar esses problemas e como aperfeiçoá-las?
Que soluções tecnológicas existem e como melhorá-las ou implementá-las?

Carvalho alertava ainda para as questões relativas ao futuro da humanidade, como fome,
miséria, desenvolvimento econômico, alocação e uso de recursos, habitabilidade do planeta e, de forma
profética, afirmava: “No século XXI o contador será o comunicador da vida empresarial por
excelência, pois a divulgação tem o poder de mudar comportamentos e atitudes” e ressaltava a
metodologia contábil de conhecer-identificar-mensurar-reportar. (CARVALHO, 1991). Hoje sabemos
que a figura do contador não se refere apenas ao profissional de ciências contábeis, tanto é que por sua
iniciativa, apoiado pelo Prof. J. R. Kassai, foi criado em 2006 o Núcleo de Estudos em Contabilidade e
Meio Ambiente (NECMA/USP) que conta com a participação de dezenas de pesquisadores com
formação não apenas em escolas de negócios, mas também de outras áreas como: biólogos, químicos,
físicos, agrônomos, engenheiros, geólogos, advogados, jornalistas dentre outros. (NECMA, CnPQ)
Esse grupo de pesquisadores reuniu-se, então, para discutir o artigo pioneiro de CARVALHO
(1991) e, com base em dados oficiais do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC/ONU) e
na expertise multidisciplinar de seus membros, elaborou o primeiro relatório de alguns países,
integrando informações de natureza econômica, social, contábil e ambiental. A pesquisa teve início em
2006 e os resultados foram apresentados em 2008 no evento de abertura do Prêmio Eco da Amcham do
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Brasil sob o título “Balanço Contábil das Nações: reflexões sobre mudanças climáticas globais”. E
também constou do livro Civil Economy, Democray, Transparency and Social ad Environmental
Accounting Research Role (BALDARELI, 2010) e do Compêndio de Indicadores de Sustentabilidade
de Nações (LOUETTE,2009), que apresenta um leque de metodologias para avaliar a responsabilidade
social e ambiental de empresas e de nações.
Conforme Louette (2009), o Balanço Contábil das Nações (BCN) é uma metodologia para a
elaboração de relatório contábeis de países ou regiões, por meio do método inquired balance sheet e da
equação básica da contabilidade: ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, composto por
dados de natureza financeira e não financeira. O Ativo é mensurado com base no produto interno bruto
(PIB) ajustado pela depreciação socioambiental da região, calculada com base no consumo médio de
energia em tonelada equivalente de petróleo (Tep). O Patrimônio líquido é avaliado pelo saldo residual
de carbono, precificado pelo custo do carbono evitado ou pela cotação em bolsas de valores e
corresponde à capacidade natural de cada região de capturar os gases do efeito estufa diminuído das
emissões previstas em vários cenários. O Passivo é avaliado por equivalência contábil e está
relacionado de maneira ampla às externalidades de cada região.
A pesquisa abordou inicialmente uma amostra de sete países (Brasil, Rússia, Índia, China,
EUA, Alemanha e Japão) e os resultados apontaram que apenas dois desses países (Brasil e Rússia)
apresentaram patrimônios líquidos positivos ou superavitários e o balanço consolidado para o planeta
em 2050 apontou um déficit equivalente a um quarto do PIB mundial, ou seja, cada um dos sete bilhões
de habitantes deveria guardar o equivalente a 2,3 mil dólares anuais para mitigação dos efeitos de
mudanças climáticas globais.
Neste relatório contábil o Brasil é o país com o maior superávit ambiental do planeta,
equivalente a 544 bilhões de dólares anuais e confirma a sua legitimidade para mercados de créditos de
carbono. Entretanto, em pesquisas mais recentes (FELTRAN-BARBIERI; KASSAI; CINTRA;
CARVALHO, 2012), onde se analisaram as perspectivas de cada um dos estados brasileiros projetadas
para 2030, concluiu-se que o superávit ambiental brasileiro, na verdade, concentra-se na região Norte
(Amazonas, Pará, Roraima) e os estados mais desenvolvidos da União ainda estão adotando políticas
de crescimento nos mesmos moldes dos países desenvolvidos, ou seja, na base de dispêndio energético
do PIB e acúmulo de emissões de fontes variáveis. E, se quisermos transformar o país numa das
primeiras economias “verdes”, é necessário rever essas ações.
Acredita-se que as empresas terão papel importante nesta fase transitória da economia e elas
deverão assumir suas responsabilidades em toda a cadeira produtiva, mas sem descuidar, sobretudo, de
sua viabilidade econômica. O lucro deixará de ser o único objeto e se tornará uma obrigação por parte
de seus administradores que, de forma disciplinada e responsável, não poderão negligenciar os riscos
envolvidos – empresa sustentável não é a que deu lucro no passado, mas a que é administrada de forma
a seguir dando lucro num futuro previsível e respeitando o ambiente social na qual está envolvida e o
meio ambiente.
4. Diálogo IFRS & GRI na FEA/USP
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Com a adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) na Europa (2005), no Brasil (2007) e em diversos
países, as empresas passaram a adotar uma linguagem contábil global e, apesar dos novos padrões de qualidade dos
relatórios contábeis, os estudiosos dos relatórios de sustentabilidade estavam inquietos e acreditavam que era o grande
momento de unir as forças e promover uma convergência ainda mais ampla, incluindo também indicadores de natureza
social e ambiental. Fernando Elieser Figueiredo (2009), que depois se afiliou ao NECMA/USP, foi um desses
questionadores e, depois de averiguar norma por norma, inclusive as que ainda não haviam sido traduzidas para o país,
descobriu-se que realmente não havia nenhuma norma com essa preocupação, motivando um grupo de trabalho que resultou
num evento realizado na FEA/USP em 12/05/2010 denominado “Diálogo IFRS & GRI”. (vídeo disponível em
www.fea.usp.br/videos_view.php?id=167)
A abertura deste evento foi feita pelo presidente internacional do Global Reporting Initiative (Ernest Ligteringen) e
foram discutidas as seguintes temáticas em torno da integração entre as informações financeiras e não financeiras: Ética,
transparência e accountability (Robert Henry Srou), IFRS e tendências internacionais (Nelson Carvalho), Adoção das IFRS
no Brasil (Eliseu Martins), Adoção da GRI no Brasil e no mundo (Carlos Eduardo Lessa Brandão e Gláucia Terreo),
“Cases” de relatórios de sustentabilidade (Roberto Souza Gonzalez) e o debate final foi conduzido pelo especialista em
demonstração do valor adicionado (Ariovaldo dos Santos) e pelo professor de Sustentabilidade (Jacques Marcovitch).
(FEA/USP, 2010)
Por ocasião deste evento realizou-se uma pesquisa com os 177 participantes, predominantemente formado por
especialistas em relatos empresariais e os resultados foram o seguinte (KASSAI; HÁ; CARVALHO, 2011):

Em sua opinião, qual a imagem de uma empresa que publica relatórios de sustentabilidade no Brasil?
57% Estratégia de Marketing
12% Seriedade e comprometimento com o meio ambiente
24% Maior transparência gerando valor ao acionista
5% Outro
Qual a sua opinião sobre as informações divulgadas nos relatórios de sustentabilidade publicados
atualmente?
6% São dados confiáveis e completos
61% São dados incompletos, mostrando somente aquilo que é de interesse da empresa
18% São dados incertos, pois não passaram por auditoria
12% Outro
Publicar relatórios de sustentabilidade para uma empresa torna-se uma vantagem competitiva,
mesmo considerando-se os seus custos de publicação?
Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso
1
2
3
4
5
6
1%
9%
15%
22%
28%
22%
O fato de uma empresa publicar relatórios de sustentabilidade interfere favoravelmente na sua
decisão de investir na compra de ações?
Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso
1
2
3
4
5
6
9%
7%
14%
33%
22%
13%
Você conhece o relatório de sustentabilidade GRI (Global Reporting Initiative) ?
21% Sim
40% Só conheço superficialmente
37% Não
Você considera importante que as empresas de capital aberto divulgue relatórios de sustentabilidade
de acordo com as diretrizes da GRI ?
Dê uma nota de 1 a 6, sendo 1 pouco vantajoso e 6 muito vantajoso
1
2
3
4
5
6
0%
1%
7%
20%
30%
41%

XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Para você, qual seria a maior vantagem se for obrigatório e houver uma padronização dos índices de
sustentabilidade nos demonstrativos contábeis ?
31% Deixa de ser uma estratégia de marketing
15% Enfoque na evolução do desenvolvimento sustentável como um todo
29% Comparabilidade na análise dos dados entre empresas
18% Mudança no comportamento das empresas com atitudes sustentáveis
5% Outro
Supondo uma interseção entre GRI com os demonstrativos contábeis atuais, penso que:
50% Alguns indicadores da GRI devem fazer parte das demonstrações contábeis
23% É suficiente se alguns dos indicadores aparecerem em notas explicativas
25% Os relatórios devem ser distintos e independentes
Qual a sua opinião sobre publicação de relatórios de sustentabilidade em relação às empresas de
capital aberto ?
33% Deve ser escolha da empresa em elaborar e publicar
65% Deve ser obrigatória sua elaboração e publicação para as empresas
1% Não vejo necessidade em sua publicação
O relatório GRI deve ser obrigatório para as empresas de capital aberto, mesmo que parcialmente ?
41% Sim, todo o relatório GRI
40% Sim, mas somente algumas de suas diretrizes
17% Não
É importante que haja uma padronização dos relatórios de sustentabilidade divulgadas pelas
empresas ?
87% Sim, pois assim há comparabilidade
8% Não, pois pode não ser adequado para todos os tipos de empresas
4% Não importa, pois não há auditoria dos dados

(Fonte: KASSAI; HÁ; CARVALHO, 2011)
Os resultados desta pesquisa sinalizam rumo à necessidade e oportunidade de integração dos relatórios contábeis e
de sustentabilidade, com a aproximação das diretrizes das IFRS e das GRI e, como argumento principal de que: “Se não
houver uma ação conjunta por parte da contabilidade e finanças, que é a linguagem que os mercados entendem, de nada
adianta a retórica dos ambientalistas diante dos desafios das mudanças climáticas globais” (Marcovitch; FEA/USP, 2010).
Este é o lema adotado pelo NECMA/USP e o que faz crer que o Relato Integrado esteja no caminho certo.
Alguns meses depois deste evento, em 02 de agosto de 2010, Ernest Ligteringen (GRI) e Nelson Carvalho
(NECMA/USP) participaram oficialmente da primeira reunião do recém-criado International Integrated Reporting Council
(IIRC), formado por iniciativa do Príncipe de Gales e com o objetivo de discutir futuras normas sobre Relato Integrado.

5. Quem é o International Integrated Reporting Council (IIRC)?
A proposta de criação do Relato Integrado <IR> está a cargo do International Integrated Reporting Council (IIRC),
criado oficialmente em 02/08/2010, conforme Press Release emitido pelo The Prince´s Accounting for Sustainability
Project (A4S) em conjunto com o Global Reporting Initiative (GRI), intitulado “Formation of the International Integrated
Reporting Committee1 (IIRC):
“The Prince´s Accounting for Sustainability Projetct (A4S) and the Global Reporting Initiative (GRI)
announced today the formation of the International Integrated Reporting Committee (IIRC)”. (A4S & GRI,
02/08/2010).
1

Mudou-se o termo “Committee” para “Council”, assim como se corrigiu a tradução para o português de “Relatórios
Integrados” para “Relato Integrado”. Importante frisar que evita-se, em português, a expressão “Relatório Integrado”, no
singular, para descaracterizar o equívoco de entendê-lo como “Relatório único” – não se pretende substituir os vários
relatórios atuais, porém sim alinhá-los em termos de uma informação empresarial harmonizada, sem mensagens conflitantes
entre eles.
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Nesta primeira reunião oficial do IIRC, realizada em Londres, os brasileiros Nelson Carvalho
(FEA/USP) e Roberto Pedote (Natura) representaram o pais e, na época em que era presidente da CVM
e do Comitê Executivo da IOSCO (International Organization of Securities Commissions), Maria
Helena Santana também fez parte do Grupo. Atualmente, como já referido, são quatro os brasileiros
que fazem parte do IIRC, incluindo Sandra Guerra (IBGC) e Marco Geovanne (PREVI). Vania
Borgerth (BNDES) coordena a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado e conta
com o apoio de dezenas de pessoas distribuídas em cinco grupos de trabalhos: GT1 Exposure Draft,
GT2 Comunicação com as partes interessadas, GT3 Empresas pilotos, GT4 Relacionamento com
Investidores e GT5 Road Show.
Segue o teor do primeiro encontro do IIRC em 02 de agosto de 2010, de acordo com o
comunicado para imprensa e testemunhado pelos integrantes brasileiros ao sabor do tradicional chá
inglês:
O Projeto do Príncipe de Gales para a Sustentabilidade (A4S) e o Global Reporting
Initiative (GRI) anunciaram hoje a formação do IIRC.
O mundo nunca enfrentou desafios de tamanha magnitude: consumo excessivo de recursos
naturais finitos, mudanças climáticas e a necessidade de fornecer água potável, alimento e melhores
condições de vida para uma população global cada vez maior. Decisões tomadas para enfrentar
estes desafios devem estar embasadas em informações claras e compreensivas; mas, como o
Príncipe de Gales disse, estamos no momento “lutando para enfrentar desafios do século 21 com,
na melhor das hipóteses, sistemas de relatórios e de tomada de decisão do século 20”. (grifamos)
A missão do IIRC é de criar uma estrutura globalmente aceita de contabilidade para a
sustentabilidade. Uma estrutura que reúna informações financeiras, ambientais, sociais e de
governança em um formato claro, conciso, consistente e comparável – em síntese, em um formato
“integrado”. A intenção é de contribuir com o desenvolvimento de informações mais abrangentes e
compreensíveis sobre o desempenho total de uma organização, tanto prospectiva quanto
retrospectivamente, para atender às demandas de um modelo econômico emergente e mais
sustentável.
O IIRC reúne representantes da sociedade civil, bem como dos setores empresarial, de
contabilidade, de investimentos em ações, de regulação, ONGs, OIGs (organização
intergovernamental) e normatizadores. Este Comitê inclui um Comitê de Orientação (“Steering
Committee”) e um Grupo de Trabalho. O Comitê de Orientação é dirigido por Sir Michael Peat,
Principal Secretário Particular de Sua Alteza Real o Príncipe de Gales e da Duquesa de Cornwall,
com o Professor Mervyn King, Diretor do Comitê King de Governança Corporativa, e também
Diretor da Iniciativa Global para Relatórios GRI como Diretor Adjunto. O Grupo de Trabalho tem
como codiretores: Paul Druckman, Diretor do Comitê Executivo da A4S, e Ian Ball, Executivo
Chefe da Federação Internacional de Contadores - IFAC. O papel do IIRC é o de responder à
demanda de uma estrutura integrada de relatórios que seja concisa, clara, consistente e passível de
comparações, refletindo os objetivos estratégicos da organização, seu modelo de negócios e
governança, e integrando tanto as informações financeiras quanto as não financeiras.
Toda companhia listada publicamente terá que submeter um relatório anual sobre seu
desempenho financeiro de acordo com, na maioria dos casos, as Normas Internacionais de
Relatórios Financeiros (IFRS) ou os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos pelos Estados
Unidos (U.S.GAAP). As companhias estão produzindo cada vez mais, voluntariamente, relatórios
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sobre responsabilidade corporativa social ou de sustentabilidade, mas estes podem variar muito em
termos de relevância e qualidade, principalmente porque não há normas ou padrões globais para
medir e reportar desempenhos na área ambiental, social e de governança.
“Para tornar nossa economia sustentável, temos que reaprender tudo que aprendemos no
passado. Isto significa fazer mais com menos e assegurar que governança, estratégia e
sustentabilidade sejam inseparáveis” disse o Professor Mervyn King, Chairman do GRI.
“Relato Integrado é um conceito construído em cima das práticas já existente de Relatórios
Financeiros, Ambientais, Sociais e de Governança, que habilita as companhias a gerenciar
estrategicamente suas operações, marca e reputação junto a acionistas, e a estarem mais bem
preparadas para gerenciar quaisquer riscos que possam comprometer a sustentabilidade em longo
prazo do negócio”.
Sir David Tweedie, “Chairman” da Junta Internacional de Normas de Contabilidade IASB,
disse “A justificativa para padrões globalmente consistentes de relatórios financeiros é bem
compreendida e aceita. É apropriado aplicar a mesma abordagem global a outros aspectos dos
relatórios corporativos. Esta iniciativa representa um passo importante dessa jornada”.
Ian Ball, CEO da Federação Internacional de Contadores, disse “A meta do IIRC não é de
aumentar a carga de relatórios das companhias e outras entidades. Ao invés disso, a meta é ajudálas, e a todos seus acionistas, a tomarem decisões melhores em relação à alocação de recursos.
Todos nós temos interesse em uma sociedade sustentável. Embora um relato integrado, sozinho,
não possa garantir a sustentabilidade, ele é um mecanismo poderoso para nos ajudar a tomar
decisões melhores sobre os recursos que consumimos e a vida que vivemos”.
Jane Diplock, “Chairman” do Comitê Executivo da Organização Internacional de
Comissões de Valores Mobiliários IOSCO, disse: “Eu acredito que vamos olhar no futuro para a
criação deste Conselho como um ponto de virada no desenvolvimento dos relatórios corporativos”.
Uma lista dos membros do Comitê de Orientação e do Grupo de Trabalho está em anexo, e mais
informações sobre o IIRC podem ser encontradas no site:
www.integratedreporting.org ou www.theiirc.org . (A4S & GRI, 02/08/2010).

O projeto A4S foi lançado em 2004 por Sua Alteza Real o Príncipe de Gales para desenvolver
sistemas de relatórios e de tomadas de decisão que consideram as consequências mais amplas e de
longo prazo das ações que são capazes de responder aos desafios de sustentabilidade do século 21.
Mudanças climáticas e o consumo excessivo de recursos naturais finitos apresentam riscos
significativos que terão impacto profundo sobre a sociedade e a economia. O projeto A4S trabalha com
negócios, investidores, governos, a classe contábil, acadêmicos, e a sociedade civil para construir um
consenso internacional sobre a necessidade de uma estrutura integrada de relatórios que seja aceita de
modo geral, e também para desenvolver diretrizes e ferramentas básicas para incluir sustentabilidade
nos processos de tomada de decisão. http://www.accountingforsustainability.org/
O Global Reporting Initiative (GRI) tem sido pioneiro no desenvolvimento das diretrizes para
os relatórios de Sustentabilidade e está comprometido com sua contínua melhoria e aplicação no
mundo todo e a sua completa compatibilidade com o Relato Integrado que está sendo desenvolvido
pelo IIRC. Sua estrutura estabelece um conjunto de princípios e indicadores que as organizações
utilizam para medir e reportar voluntariamente sobre seus desempenhos nas dimensões econômica,
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social, ambiental e de governança. Exemplos de indicadores: governança, compromisso e engajamento
dos Stakeholders; informações econômicas e financeiras; materiais, água, energia, gases e emissões;
salários, condições de trabalho, conflitos trabalhistas, segurança e saúde do trabalhador; políticas
públicas e sociais; externalidades dos produtos e serviços; conflitos ambientais etc. Na versão 4 do
GRI, incentiva-se focar sobre os impactos que são mais relevantes e estratégicos para o negócios,
citando a intensidade energética e de emissões por unidade de produto e se a diretoria tem alguma
supervisão de questões relacionadas com a sustentabilidade. https://www.globalreporting.org
6. Afinal de contas como será o Relato Integrado?
Desde a sua criação em 2010, o IIRC tornou-se uma coalização global de reguladores
governamentais, investidores, empresas, organismos de normatização, representantes do setor contábil,
auditorias, universidades, ONGs etc. e, da maneira como está sendo articulado entre os envolvidos, a
logística de implantação simultânea e em diversos países será facilitada, haja vista o Memorando de
Entendimento assinado em 07/02/2013 pelo presidente do Conselho do International Accounting
Standards Board (IASB), Hans Hoogervorst, e pelo presidente do IIRC, Paul Druckmam. E todos
compartilham da visão de que os relatórios corporativos precisam evoluir e que o Relato Integrado
deva ser mais do que a junção dos relatórios financeiros com informações não financeiras; deve incluir
uma visão concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho, o seu ambiente externo e a
postura diante das externalidades contribuem para a redução de riscos e aumento do valor da empresa.
Se no passado a figura do balanço patrimonial representava uma “fotografia” estática num determinado
momento da empresa, o relato integrado passa a representar um “vídeo” orientado principalmente a
história de criação de valor de cada empresa e as perspectivas futuras de sua perpetuação.
Sendo assim, não se trata apenas de uma banal junção dos relatórios contábeis com os relatórios
de sustentabilidade, mas o Relato Integrado refere-se a um processo de harmonização e de
convergência dos sistemas de gestão organizacional e do processo de comunicação corporativa e, por
isso, é fundamental que se respeite o tempo certo para que cada empresa ou cada profissional possa se
adaptar a esse novo modelo de negócio, em sintonia com a sociedade, respeitando a natureza e
mantendo o equilíbrio nos seus fluxos de caixa. Na raiz do conceito de Relato Integrado está uma
profunda mudança mental e de atitude de membros de conselhos de administração e diretores
executivos, num movimento “top – down” que incorpore os valores de criação SUSTENTÁVEL de
riqueza por toda a organização empresarial – tais valores devem fazer parte da estratégia da firma.
Como ilustração, em alguns seminários com executivos financeiros o NECMA/USP (2013)
promoveu uma enquete e pediu que cada participante incluísse em suas análises financeiras de
empresas alguns itens como: intensidade energética e de emissões do produto, uma externalidade
positiva e a postura da empresa frente a uma principal externalidade negativa. O resultado apontou que
a maioria (76%) nunca havia pensado nessas coisas e, tendo em vista que essa maioria nunca havia lido
ou preenchido um relatório de sustentabilidade, não foi surpresa. Isso nos faz refletir que o
preenchimento de relatórios de sustentabilidade, num primeiro momento, sirva principalmente para
ampliar a visão e conhecimento dos profissionais em relação à empresa e seu meio ambiente (criar
consciência) e, num outro momento, possa promover um amadurecimento e mudança cultural.
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O tema Relato Integrado tem sido abordado na grade curricular da FEA/USP desde 2011 e, ao
final de um dos semestres letivos, realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva com esses alunos,
fazendo-lhes a seguinte pergunta: “Quais itens deveriam ser incluídos no Relato Integrado?”. Obtevese 105 questionários válidos onde se apurou um check list contendo sugestões de 35 itens e, ao
comparar-se com o relato da NATURA, distinguiram-se seis itens que poderiam enriquecer o seu
conteúdo: riqueza gerada com ações de sustentabilidade, saldo entre total de problemas e soluções
realizadas, comparação com indicadores setoriais de sustentabilidade, destaque para o impacto pósvenda, ter semelhança com a demonstração do valor adicionado e apurar Green Economic Value
Added. (UEHARA, KASSAI, CARVALHO; 2013)
Segundo a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado (2013) e com base no
conteúdo da minuta sobre Relato Integrado, o Relato Integrado é: (1) Um processo de gestão e controle
que resulta na comunicação de um relato integrado e periódico a respeito da criação de valor ao longo
do tempo; (2) Uma comunicação concisa e abrangente da estratégia, governança, desempenho e
perspectivas que levam a criação de valor das empresas. Deve ainda seguir os seguintes princípios
básicos: (1) Foco estratégico e orientação futura; (2) Conectividade de informações; (3)
Responsividade das partes interessadas; (4) Materialidade e concisão; (5) Confiabilidade e completude;
e (6) Consistência e comparabilidade.
O foco de abrangência do Relato Integrado, ao contrário do foco essencialmente financeiro do
século passado, concentra-se em seis tipos de capitais interligados entre si: Natural, Humano,
Social/Relacionamento, Intelectual, Manufaturado e Financeiro. O novo modelo de negócio permite
que os gestores tomem suas decisões não apenas com foco financeiro, mas também de acordo com o
valor intrínseco dessas novas moedas. Talvez não seja fácil identificar o reflexo imediato no fluxo de
caixa dessas novas moedas de troca, mas elas geram valor ao longo do tempo e isso é um diferencial
competitivo.
O Capital Financeiro representa os investimentos ou ativos operacionais necessários para a
realização da atividade operacional. O Capital Manufaturado representa os bens tangíveis da firma. O
Capital Intelectual é representado pela base de conhecimento em posse da empresa e a capacidade de
sua estrutura organizacional em saber mantê-lo e expandi-lo. O Capital Humano é representado pelo
conjunto de competências, capacidades, experiências e motivações dos colaboradores para buscar
melhorias contínuas na atividade operacional e é necessário esforço permanente em sua renovação. O
Capital Social e de Relacionamento é difícil de mensurar, mas todos sabem de sua importância e
abrange as instituições e relações estabelecidas dentro e fora da empresa, com todos os stakeholders, e
é alimentado pela ética e transparência e pelo sentimento de bem estar coletivo e individual, inclusive
para com gerações futura; representa a reputação da empresa. Capital Natural é representado pelo
conjunto recursos da natureza de posse da empresa ou pelos bens difusos sob sua responsabilidade e
que mantém a perenidade de todos os demais tipos de capital.
Esses tipos de “capitais” sempre existiram e são utilizados como recurso na atividade
operacional das empresas, mas muitas vezes a custo zero, ou mensurados inadequadamente, ou ainda
no pressuposto desavisado de que são infinitos. No início do século passado, em nome do princípio
contábil da entidade, os comerciantes passaram a atribuir, por exemplo, um valor de aluguel para um
cômodo de sua residência utilizado em seu negócio e, mesmo sem ter que desembolsar essa quantia,
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esse valor foi acrescido na análise dos custos e resultados. Percepções como essa permitiram que
houvesse uma consolidação e equilíbrio nos mercados e, com isso, alavancou-se o crescimento do
capitalismo. Da mesma forma, o gestor do novo modelo de negócio, implícito na figura do Relato
Integrado terá que capturar os movimentos (acréscimos e decréscimos) desses novos “capitais” e
comunicá-los a todos os interessados em desempenho e perspectivas de uma empresa, sejam eles os
credores, os investidores, os fornecedores, os clientes, o corpo de funcionários, os “vizinhos” da
empresa, o Governo e quaisquer outros legítimos interessados.
Com isso, pode-se propor uma nova redação aos principais postulados da contabilidade: o
princípio da Entidade implícito nesse novo modelo de negócio pressupõe que a empresa deva
segregar três entidades distintas: pessoa física, pessoa jurídica e pessoa difusa e, assim, será
possível mensurar e/ou comunicar adequadamente os seis tipos de capitais implícitos no conceito
de Relato Integrado e garantir a sua Continuidade, a dos mercados e a do planeta tal qual hoje
conhecemos.
E, para finalizar este tópico, podemos acompanhar a evolução desta temática observando as
empresas que já estão elaborando seus Relatos Integrados. Mais de uma centena delas se ofereceram
voluntariamente como empresa-piloto e esta relação pode ser vista no site do IIRC (2013), e cabe
destaque para as pioneiras brasileiras: BNDES, Itaú Unibanco, AES Brasil, Petrobrás, Via Gutenberg,
Aegon NV, Votorantim, CCR e Natura. O Brasil é terceiro país em número de empresas pilotos, atrás
do Reino Unido e Holanda, e incentiva-se que outras empresas se candidatem.
7. Considerações Finais
Este artigo teve por objetivo abordar aspectos sobre o Relato Integrado e contribuir com as
discussões em andamento para sua implementação. Há controvérsias sobre a conveniência de eventual
obrigatoriedade ou adoção compulsória ou voluntária pelas empresas; por um lado, justifica-se pois a
obrigatoriedade regulamentada pelo menos para as grandes empresas e empresas de capital aberto irá
agilizar o processo de adoção dessas normas, a exemplo do que ocorre no país quanto às IFRS. Por
outro lado, analisando sob a ótica da relação “custo x benefício”, a adoção voluntária e com base no
princípio “relate ou explique” será mais espontânea e consistente.
Tendo acompanhado essa trajetória dos relatórios corporativos, desde a migração das
influências das escolas europeias para as escolas americanas, as reformulações das leis de sociedade
anônimas nos diversos países, as crise da Enron e a de 2008, Sarbannes Oxley e adoção IFRS,
relatórios IBASE, diretrizes GRI, A4S e, agora o IIRC, acredita-se que a evolução dos atuais relatórios
corporativos para o RELATO INTEGRADO seja um caminho promissor. E as empresas irão descobrir
novas formas de alcançar rentabilidade e criar valor para o acionista de acordo com um novo modelo
de negócio, com base em seis diferentes tipos de capitais e com amplas e novas alternativas de
negociação. O desafio está tanto no mundo profissional quanto na Academia, pois essa nova realidade
de comunicação e de gestão corporativa irá provocar mudanças de comportamentos e de atitudes e com
resultados à altura dos desafios previstos para este século.
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Resumo: A sustentabilidade tem imposto desafios às organizações. Tem exigido, cada vez mais, que estas considerem, em
suas estratégias, questões que vão além do foco estritamente econômico. Neste sentido, para que as organizações possam
avançar em direção a estratégias orientadas para a sustentabilidade, é necessário que elas passem por um processo de
mudança. Neste processo, as Escolas de Administração tem um papel fundamental, pois muitos dos gestores que estão à
frente das organizações hoje, ou que estarão num futuro próximo, são influenciados e aprendem, nestas escolas, a ter uma
determinada visão em relação ao ser humano, às organizações e à relação destes com a natureza. Sendo assim, este artigo
buscou identificar se os cursos presenciais de Bacharelado em Administração, no estado do Rio Grande do Sul, têm
proposto a inserção da sustentabilidade em seus programas. Os resultados demonstraram que os cursos já têm disciplinas
relacionadas ao tema inseridas em suas grades curriculares, contudo a sustentabilidade não parece ser um tema central nos
cursos. As próximas etapas da pesquisa propõe o desenvolvimento de estudos de casos nos cursos que demonstraram, de
alguma forma, buscar a inserção da sustentabilidade em seus programas.
Palavras-chave: sustentabilidade, cursos de administração, organizações, estratégias sustentáveis.

Abstract: The sustainability has imposed challenges to organizations. It has required , increasingly, that organizations
consider in their strategies issues that go beyond the strictly economic focus. In this sense, in order that organizations can
move toward sustainability-oriented strategies, it is necessary that they pass through a process of change. In this process, the
Business Schools play a fundamental role, once that many managers who lead organizations today, or will do it soon, are
influenced and learn to acquire, in these schools, a particular vision in relation to human beings, organizations and their
relationship with the nature. Therefore, this article aims to identify if the courses of Bachelor of Administration, in the state
of Rio Grande do Sul, have proposed the inclusion of sustainability into their programs. The results demonstrated that the
courses already have disciplines related to the topic in their curricula, however sustainability does not seems to be a central
issue in the courses. The next research stages proposes the development of case studies in the courses that demonstrated,
somehow, to include the sustainability into their programs.
Key-words: sustainability, business courses, organizations, sustainable strategies.
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1. INTRODUÇÃO
A sustentabilidade tem sido um tema amplamente discutido, que tem imposto desafios à
sociedade, demandando uma mudança de postura dos indivíduos e das organizações. Destas últimas
tem sido exigida, cada vez mais, uma preocupação diante das questões socioambientais e a adoção de
estratégias sustentáveis (MARTINET e REYNAUD, 2004; WHITTINGTON, 2004; BARIN-CRUZ,
PEDROZO, ESTIVALETE, 2006; BAUMGARTNER e KORHONEN, 2010). Quanto aos indivíduos,
argumentos vão no sentido de que é preciso uma mudança que vai além do nível comportamental,
envolvendo a alteração nos valores e, em última instância, de paradigma (STEAD e STEAD, 1994;
STERLING, 2004; JACOBI, RAUFFLET e ARRUDA, 2011).
Neste sentido, Barin-Cruz, Pedrozo e Estivalete (2006) afirmam que, para que as empresas
possam avançar em direção a estratégias orientadas para a sustentabilidade, é necessário que elas
passem por um processo evolutivo. Os autores sugerem que o processo de transição de uma lógica
financeiro-econômica para uma lógica sustentável só acontece através de um processo de aprendizagem
pelo qual as empresas e os indivíduos dentro delas passam.
Neste processo, a educação e as Instituições de Ensino (IEs), de modo geral, e as Escolas de
Administração, de modo específico, têm um papel fundamental. Como destaca Sterling (2004), é
preciso conduzir a política e a prática educativa para longe de uma base na fragmentação, no
mecanismo, no objetivismo e no reducionismo, para um ecologismo integrado e holístico e a
compreensão dos sistemas adequados para um mundo pós-moderno.
Afirma Lozano (2010) que as universidades têm, ao longo dos séculos, sido os principais
agentes de mudança social, mesmo que remanescendo tradicionais. Durante a última década, um
número crescente de instituições de ensino superior têm se empenhado em incorporar e
institucionalizar o Desenvolvimento Sustentável (DS) em seus currículos, pesquisas, operações,
extensão, avaliação e relatórios. Apesar de uma série de esforços de instituições de ensino superior, o
DS ainda é uma ideia inovadora na maioria das universidades, e ainda não tem permeado todas as
disciplinas, cursos e gestores universitários, ou mesmo todo o currículo.
Contudo, o surgimento de um número apreciável de sites, redes e centros de sustentabilidade e
educação superior na última década, nacionais e internacionais (e.g.: CSF, 2013; GVces, 2013; ULSF,
2013), é uma evidência de que a inovação significativa está ocorrendo, principalmente entre
instituições menores, que são mais flexíveis. Dado que há evidências crescentes de que o paradigma da
sustentabilidade influencia o pensamento dominante, a política e a prática em setores como economia,
política, agricultura, energia, gestão de recursos, transportes, saúde, produção, resíduos, engenharia,
construção, design, e os negócios e as profissões – todas as áreas servidas pelo ensino superior – uma
resposta correspondente pelo ensino superior é necessária e oportuna (STERLING, 2004).
Sendo assim, preparar os gestores para lidar com a sustentabilidade e promover as mudanças
necessárias torna-se importante. Contudo, questiona-se: Qual o papel das Escolas de Administração
neste processo? Estão elas trabalhando com o tema e buscando capacitar os atuais e futuros gestores
para lidar com questões relacionadas à sustentabilidade? Como está sendo este processo de inserção da
sustentabilidade nestas escolas?
Assim, este artigo apresenta os resultados da primeira etapa de um projeto de pesquisa mais
amplo que tem como objetivo principal analisar como tem sido a mudança e as barreiras para a
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aprendizagem transformadora nos cursos de administração que buscam uma orientação para a
sustentabilidade, tanto no que ser refere à gestão da organização, quanto ao ensino. O projeto propõe a
realização de uma pesquisa em IEs, focando-se em Cursos de Bacharelado em Administração por
estarem estes diretamente relacionados às organizações e a formação de administradores. Muitos dos
gestores que estão à frente das organizações hoje, ou que estarão num futuro próximo, são
influenciados e aprendem, nestas escolas, a ter uma determinada visão em relação ao conhecimento, ao
homem, às organizações e à relação destes com a natureza. Logo parecem ser locais propícios para a
promoção da transformação.
A primeira etapa da pesquisa, cujos resultados são apresentados neste artigo, teve como objetivo
a realização de um estudo exploratório que buscou identificar se os cursos presenciais de Bacharelado
em Administração, no estado do Rio Grande do Sul, têm proposto a inserção da sustentabilidade em
seus programas. Os resultados desta primeira fase serão importantes para a seleção dos cursos onde
serão realizados estudos de caso da próxima etapa do projeto de pesquisa.
Sendo assim, apresenta-se, na sequência, o referencial teórico, que embasou esta etapa,
tratando-se dos temas “Sustentabilidade e as Organizações” e “Administração, Educação e
Sustentabilidade”. Logo após, os procedimentos metodológicos utilizados nesta primeira fase são
apresentados, seguido dos resultados e análises. Por fim, são apresentadas algumas considerações finais
e as referências utilizadas neste estudo.
2. SUSTENTABILIDADE E AS ORGANIZAÇÕES
A sustentabilidade tem imposto desafios às organizações. Tem exigido, cada vez mais, que estas
considerem, em suas estratégias, questões que vão além do foco estritamente econômico. Seja para se
manterem competitivas no mercado, seja por compreenderem a amplitude de seu papel na sociedade,
esta tem sido uma demanda com a qual as organizações têm se defrontado.
Diante deste contexto, novas abordagens foram surgindo, ao longo do tempo, com relação às
estratégias organizacionais. Primeiro, tem-se aquelas relacionadas ao planejamento estratégico e à
vantagem competitiva, focadas principalmente no ambiente externo, na indústria onde está inserida a
organização (PORTER, 1989; PORTER, 1991). Também preocupada com a vantagem competitiva,
porém com um enfoque interno à organização, tem-se outra que é a da Visão Baseada em Recursos –
Resource-Based View (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; BARNEY,
WRIGHT e KETCHEN, 2001). Uma terceira abordagem é a que trata da cooperação e da coopetição,
incorporando a importância do estabelecimento de parcerias para aumentar a competitividade
(BENGTSSON e KOCK, 2000; BARNETT, 2006; PADULA E DAGNINO, 2007; BONEL e ROCCO,
2007; WALLEY, 2007). Importante destacar que estas três abordagens, embora tenham aspectos
diferentes, seguem uma mesma lógica: a busca por diferencial competitivo para sobreviver no mercado.
Como afirmam Barin-Cruz, Pedrozo e Estivalete (2006), estas lógicas estratégicas, no campo da gestão,
tem o mesmo objetivo principal: a maximização dos ganhos dos acionistas (shareholders).
Contudo, é possível observar, nas décadas mais recentes, a emergência de uma abordagem que
segue outra lógica. Esta incorpora a ideia de que as organizações, além de trazerem ganhos para os
shareholders, devem preocupar-se também como os seus stakeholders – grupos ou indivíduos que
podem afetar ou serem afetados pela atuação da organização (FREEMAN, 1984). Tem-se então
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debates sobre estratégias sustentáveis (e.g. MARTINET e REYNAUD, 2004; WHITTINGTON, 2004;
BARIN-CRUZ, PEDROZO e ESTIVALETE, 2006; BAUMGARTNER e KORHONEN, 2010).
Logo, observa-se a necessidade das organizações se prepararem para essa mudança, e os
gestores para administrar organizações cuja tomada de decisão é feita em um ambiente cada vez mais
dinâmico e complexo, que envolve múltiplos interesses e variáveis. Neste sentido, contribui Tenório
(2006) afirmando que é preciso entender que as empresas estão inseridas em ambientes complexos,
onde suas atividades influenciam ou têm impacto sobre diversos agentes sociais, comunidade e
sociedade. Consequentemente, a orientação do negócio visando atender apenas aos interesses dos
acionistas tornou-se insuficiente, sendo necessária a incorporação de objetivos sociais no plano de
negócios como forma de integrar as companhias à sociedade. Complementa o autor dizendo que a
sociedade industrial buscava, basicamente, o sucesso econômico; já a sociedade pós-industrial busca: o
aumento da qualidade de vida, a valorização do ser humano, o respeito ao meio ambiente, a
organização empresarial de múltiplos objetivos e a valorização das ações sociais, tanto das empresas
quanto dos indivíduos.
Conforme Starik e Rands (1995), a adoção de estratégias sustentáveis constitui um passo
fundamental para alcançar e manter o status de uma Organização Ecologicamente Sustentável. No nível
de estratégia empresarial, os gestores precisam questionar o que suas organizações significam e qual é
o papel delas na sociedade, depois precisam tentar agir sobre os resultados. Estratégias
empreendedoras, desse modo, dirigem atenção aos ambientes político-econômico, sociocultural e
ecológico. Adicionalmente, tais autores salientam a importância de analisar as empresas com bases
multi-nível e multi-sistêmica.
Baumgartner e Korhonen (2010) também dão destaque a importância dos diferentes contextos.
Alegam que, no contexto da estratégia, é importante reconhecer o ambiente global em questão, que
sempre inclui o ambiente maior socioeconômico, ou seja, o contexto cultural, o contexto político, o
contexto regulamentar e o contexto de mercado. Políticas e estratégias reducionistas deixam de
considerar cuidadosamente este contexto socioeconômico em que todas as políticas e estratégias estão
inseridas. Isto leva a “becos sem saída” e resulta em sugestões que não são realistas ou não sobrevivem
a longo prazo no desenvolvimento da sociedade.
Wals e Schwarzin (2012) alertam para o fato de uma organização sustentável não se referir a
uma organização que consegue manter, por exemplo, a rentabilidade, mas sim aquela que, dado o que
sabemos hoje, equilibra com sucesso pessoas, prosperidade e planeta, procurando um equilíbrio
dinâmico entre estes 3Ps da sustentabilidade. Em última análise, como um ato de equilíbrio, pode-se
exigir uma mudança por completo da maximização do lucro para algo completamente diferente, como
a maximização do significado, corroborando o questionamento trazido por Starik e Rands (1995) em
relação ao significado e ao papel das organizações na sociedade.
Neste sentido, Whittington (2004) também destaca o papel social das organizações. Segundo
ele, a estratégia de gestão deve ser entendida como uma prática social. Deve aproximar-se das
recomendações da Sociologia, em detrimento das recomendações da Economia. Isto é, deve haver uma
preocupação com as consequências da ação estratégica, principalmente no que diz respeito aos
impactos sociais e ambientais que dela derivam.
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Assim, pode-se dizer que, além dos modelos clássicos da estratégia, o discurso e a prática da
empresa são hoje fortemente influenciados por dois referenciais: o financeiro e o sustentável, que são
contrários. O primeiro relaciona-se a teoria da agência – as relações de agência são definidas como um
contrato através do qual um dirigente engaja um agente para cumprir uma ação em seu nome, o que
necessita uma delegação de autoridade de decisão ao agente. A empresa é vista como um nó de
contratos: um conjunto de relações da agência. Tem-se assim a predominância da racionalidade do
Homo Economicus. O segundo exige uma racionalidade múltipla; a empresa deve ser capaz de reduzir
a incerteza de seus parceiros sobre seu comportamento futuro: é necessário gerar confiança; a estratégia
torna-se multidimensional, pois deve levar em conta os diversos grupos de interesses (MARTINET E
REYNAUD, 2004).
Sendo assim, é preciso preparar os gestores para que conduzam as organizações neste processo
de mudança necessária para a sustentabilidade, considerando, não apenas os shareholders, mas os
stakeholders. Importante salientar que a quantidade de stakeholders relacionados a uma organização
pode ser vasta, incluindo funcionários, acionistas, fornecedores, distribuidores, clientes, comunidade,
governo, organizações ambientais e sociais, compreendendo, inclusive, como acrescentam Stead e
Stead (2000), o próprio planeta terra. O Quadro 1 resume e relaciona as propostas de posicionamentos
estratégicos dos diferentes autores apresentados.
AUTORES
Martinet e Reynaud (2004)
Whittington (2004)

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
Lógica Financeira
Lógica Sustentável
Estratégia de gestão como prática Estratégia de gestão como prática
econômica (Economia)
social (Sociologia)
Estratégias Competitivas
Estratégias Sustentáveis

Barin-Cruz, Pedrozo e Estivalete
(2006)
Quadro 1 – Relação entre os posicionamentos estratégicos apresentadas por diferentes autores
Fonte: desenvolvido pelos autores com base em Martinet e Reynaud (2004); Whittington (2004) e Barin-Cruz, Pedrozo e
Estivalete (2006)

Neste processo de mudança nas organizações, os gestores têm um papel fundamental. E as
Escolas de Negócios poderiam preparar tais gestores para ampliar o escopo das organizações, fazendo
com que estas incorporem os objetivos dos stakeholders, além dos objetivos dos shareholders. Neste
sentido, a educação demonstra ter um papel fundamental. Por meio dela, é possível disseminar o
conceito de sustentabilidade, instruindo e incentivando ações neste sentido e contribuindo na formação
de sujeitos críticos, ativos e transformadores da sociedade. Neste processo, os cursos de administração
tem um importante papel, pois é ali que muitos gestores aprendem a ter determinada visão de mundo e
das organizações. Trabalhando com temas relacionados à sustentabilidade e ao papel das organizações
neste processo, estas podem ser responsáveis por ampliar a visão dos atuais e futuros tomadores de
decisões nas organizações, expandindo o escopo da organização, buscando esta mais do que a simples
geração de retornos financeiros, podendo transformar-se em mais um agente em busca da
sustentabilidade. Portanto, nas próximas seções, são discutidos os temas educação e sustentabilidade,
focando-se, ao final, nos cursos de administração.
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3. ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Como discutido, novas necessidades têm sido postas às organizações, exigindo-se destas
transformações. Neste sentido, mudanças também são demandadas no âmbito individual. É preciso
preparar os gestores para lidar com tais questões, portanto o tema educação torna-se importante, aqui
focado no ensino em administração por estar diretamente relacionado às organizações.
Alguns estudos já demonstram que uma preocupação com a questão da sustentabilidade tem
sido verificada nos cursos de administração (e.g.: KEARINS e SPRINGETT, 2003; JACOBI,
RAUFFLET e ARRUDA, 2011; PALMA, OLIVEIRA e VIACAVA, 2011; DEMAJOROVIC E SILVA,
2012) e tem levado a mudanças. Contudo, apesar de já ser possível identificar a algumas ações neste
sentido, observa-se que este ainda é um processo incipiente. Limita-se, muitas vezes, a uma disciplina
ao longo do curso (algumas vezes facultativa) que trate do assunto ou, majoritariamente, de temas
relacionados a ele – como, por exemplo, disciplinas com foco em Gestão Ambiental e
Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility – CRS). Tal fato é demonstrado
em um estudo feito com 40 universidades federais brasileiras, que aponta que apenas 13 (cerca de 33%)
cursos de graduação em administração apresentam disciplinas relacionadas à sustentabilidade
(PALMA, OLIVEIRA e VIACAVA, 2011).
Jacobi, Raufflet e Arruda (2011), corroboram tal ideia, ao afirmar que o conceito de
sustentabilidade tem sido difundido nas Escolas de Administração de duas maneiras: a primeira, por
meio da introdução de novos cursos nos programas, tais como CSR ou Sustentabilidade; a segunda,
através da promoção da sustentabilidade como uma oportunidade em determinada disciplina. Com
relação à primeira, afirmam que o pensamento dominante da Administração, em suas definições do
conceito de sustentabilidade nas organizações, fundamentalmente aborda a questão social e os desafios
postos pelas questões ambientais como oportunidades de negócio, seja como uma forma de reduzir
custos, seja como uma forma de posicionamento diferenciado de produtos e serviços. A
responsabilidade social das empresas se mostra, ao menos na prática, ainda como apenas reativa, ou
seja uma resposta à cobrança da sociedade e à necessidade de manterem uma imagem e uma reputação
de organização socialmente responsável e, principalmente, como uma resposta a exigências legais.
Quanto à segunda, alegam os autores que inserir a sustentabilidade como foco em uma única disciplina,
como, por exemplo, a introdução da ecoeficiência na área de produção e logística, tem o potencial de
melhorar a eficiência. No entanto, tal estratégia provavelmente falhará em seu questionamento e no
redesenho de todo o processo.
Jacobi, Raufflet e Arruda (2011) também destacam alguns desafios com os quais a promoção da
sustentabilidade na educação superior tem se confrontado: 1) a maioria das instituições de ensino
superior tem dado um enfoque fragmentado para a sustentabilidade; 2) a promoção da
interdisciplinariedade como uma condição para a educação da sustentabilidade tem encontrado muita
resistência nas instituições, por razões tanto administrativas quanto pela relutância dos docentes; 3) a
necessidade de uma mudança profunda e duradoura no processo organizacional dentro das instituições
– o ensino superior deve abordar a sustentabilidade de forma mais sistêmica, que envolva toda a
instituição nas mudanças em andamento, em colaboração com estratégias de aprendizagem.
A discussão sobre sustentabilidade e educação é ampla, envolvendo diversos conceitos, que
devem ser esclarecidos para uma melhor compreensão do tema. Segundo Sterling (2004), com a
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introdução dos quatro termos – educação ambiental (EA), educação para o desenvolvimento
sustentável (EDS), educação para a sustentabilidade (EPS) e educação sustentável (ES) – desde a
Cúpula da Terra no Rio, pontos de vista variados surgiram. Historicamente, os termos relacionados à
sustentabilidade surgiram cerca de 25 anos mais tarde do que a educação ambiental, ecoando uma
mudança de preocupação e percepção na sociedade em geral, do ambientalismo como questão única
para uma visão mais holística da interdependência dos problemas e, especificamente, dos aspectos
econômicos, sociais e ambientais. Sterling (2004, p. 50) sugere que estes termos evoluíram, sendo que
o aparecimento de novos termos indica um reconhecimento dos limites dos termos anteriores,
respeitando ao mesmo tempo a sua validade (Figura 1).

EA

EDS

EPS

Educação
Sustentável

Figura 1 – A evolução de termos chaves – Educação Ambiental (EA), Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(EDS), Educação para a Sustentabilidade (EPS) e Educação Sustentável (ES)
Fonte: Adaptado de Sterling (2004, p. 50)

Salientam Bursztyn e Drummond (2009) que, em pouco mais de 20 anos desde o seu
lançamento, o conceito de DS se espalhou e se enraizou substancialmente no tecido institucional
(público e privado), sensibilizou a mídia e moldou o universo das decisões públicas. Também destacam
os autores que, na academia, após um estranhamento inicial, dado o caráter conservador da
universidade, ele alcançou impacto e legitimidade, propagando-se em dois sentidos: como tema de
interesse de diferentes disciplinas e como área interdisciplinar, de entroncamento de diversos campos.
Neste sentido, observa-se um aumento de trabalhos voltados a reflexões sobre como seria uma
educação pautada na sustentabilidade. Buarque (1996), por exemplo, afirma que a educação ambiental
capacita para a compreensão das relações existentes entre o homem e a natureza, ao buscar alternativas
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para uma vida equilibrada, a qual se torna possível através da formação do pensamento crítico, quando
associa a ciência crítica à realidade.
Além da educação ambiental, encontram-se na literatura outras nomenclaturas propostas, como
a EPS e a EDS, que complementam o primeiro conceito. A UNESCO adotou o termo educação para o
desenvolvimento sustentável (EDS), que engloba o conceito de educação ambiental por possuir um
conjunto de objetivos de largo alcance, calcado em valores e pensamento crítico, devendo ser integrado
em outras disciplinas e não ser ministrado como uma disciplina independente. Na Assembleia Geral da
ONU, realizada em dezembro de 2002, foi proclamada a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS) para o período de 2005 a 2014 (UNESCO, 2005).
Segundo Ceulemans e De Prins (2010), a DEDS tem dirigido a atenção para a integração do DS
em todos os ambientes educacionais. Para o ensino superior, a integração do DS tradicionalmente pode
estar situada em diferentes níveis, por exemplo, na educação, na pesquisa, nas operações da
universidade e na comunidade externa.
Com relação ao primeiro nível – a integração do DS na educação ou nos currículos –em geral,
duas tendências podem ser distinguidas na literatura: integração horizontal ou vertical. Na integração
horizontal, o DS está entrelaçado em diferentes disciplinas do currículo, enquanto que a integração
vertical pode ser entendida como a organização de disciplinas de DS separadas dentro do currículo.
Embora ambas as opções tenham suas próprias vantagens e desvantagens, muitos autores e instituições
são claramente a favor da integração horizontal. Todos eles focam na interdisciplinaridade e na
necessidade de uma abordagem sistêmica e holística para o DS (CEULEMANS E DE PRINS, 2010).
Neste sentido, Buarque (1991) alega que a organização das disciplinas científicas passou a ser
influenciada pela necessidade de se compreender as mudanças globais e as discussões crescentes em
torno do DS, o que tem exigido enxergar o homem não mais desconexo da natureza. Contudo, alerta-se
que isso significa romper com a especialização e com as fronteiras e barreiras existentes entre as
diferentes áreas do conhecimento – introduzida durante o século XX e ainda muito presente na
sociedade e nas IEs.
Destacam Bartholo Jr. e Bursztyn (2001) que, no mundo da ciência e da tecnologia, no século
XX, começa a haver uma progressiva especialização, que exige profissionais de competência cada vez
mais especializada, em campos do saber cada vez mais restritos e delimitados. Concomitante a esse
movimento, tem-se também uma grande especialização no campo da educação. Segundo os autores,
do ensino universalista, clássico e abrangente (...) passamos à segmentação e especialização,
preparando jovens para um mercado de trabalho compartimentado e restrito. Com isso, ganhamos
em eficiência (no que se afere com indicadores mensuráveis). Mas perdemos o rumo. São cada
vez mais opacos os objetivos e fins maiores de tal esforço. Perdemos a visão de conjunto. E, mais
grave, o espírito crítico e a consciência da necessidade, da utilidade e, principalmente, das
implicações do uso de cada saber específico, ao ser encaixado em um mosaico mais ampliado de
saberes (BARTHOLO JR. e BURSZTYN, 2001, p.161).

Salienta Bursztyn (2008) que a interdisciplinaridade desempenha um papel importante no
debate sobre a crise e o futuro das IEs, principalmente da universidade. Se o século XX pode ser
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identificado como uma era de especialização na academia, há uma tendência agora para adicionar
espaços interdisciplinares na organização disciplinar tradicional de investigação e formação.
Ampliando o debate, Sterling (2004) utiliza o termo educação sustentável (ES) como um termo
mais amplo para incluir EA, EDS e EPS. Para além destes termos, ES é utilizado para sugerir uma
mudança de paradigma educacional, ao invés de uma modificação no paradigma existente.
A fim de enfrentar as condições atuais de estilos de vida insustentáveis, a complexidade
sistêmica e a incerteza, Sterling (2004) argumenta que uma mudança de cultura educacional que se
baseia e vai além das tradições de "educação ambiental" e expressões posteriores de educação para
sustentabilidade é necessária. Essa cultura pode ser referida como "educação sustentável", um termo
amplo que sugere um paradigma educacional holístico preocupado com a qualidade das relações ao
invés do produto, com as emergências ao invés de resultados predeterminados.
Segundo Sterling (2004), a falta de progresso fundamental com a "reorientação" da educação e a
acomodação e contenção da educação para sustentabilidade do mainstream, sublinha a necessidade de
articular um paradigma educacional alternativo e ecologicamente aterrado, que possa levar a uma
mudança de cultura e fornecer uma visão mais integradora da educação. Para ajudar a responder a este
desafio, o autor sugere o conceito de ES, não como mais uma vigência igual à EPS e EDS, mas como o
próximo passo lógico na evolução do campo. Sugerindo uma mudança de cultura educacional, a ênfase
aqui não é sobre os resultados desejados como na "educação para o desenvolvimento sustentável”, mas
sobre as qualidades do próprio ensino por meio do qual a sustentabilidade se manifesta como uma
propriedade emergente.
Wals e Jickling (2002) também contestam a interpretação instrumental de "educação para a
sustentabilidade" ou "para o desenvolvimento sustentável". Segundo os autores, é preciso diferenciar o
ensino superior para além do treinamento e condicionamento, pois a prescrição de estilos de vida
particulares ou (códigos de) comportamento é problemática, uma vez que sufoca a criatividade,
homogeneíza o pensamento, reduz as escolhas e limites do pensamento autônomo e graus de
autodeterminação. Sugerem que a integração da sustentabilidade no ensino superior está intimamente
ligada ao desenvolvimento de qualidades emancipatórias, portanto, terá de proporcionar aos alunos
uma forma de compreender e transformar o complexo mundo do qual eles fazem parte.
Conforme Wals e Jickling (2002), a integração de aspectos da sustentabilidade não pode ser
realizada sem pensar criticamente sobre a reestruturação de arranjos didáticos. Esta reorientação requer
muitas oportunidades para os membros da equipe e estudantes embarcarem em novas formas de ensino
e aprendizagem. Para que isso aconteça, eles têm que ter a oportunidade de re-aprender a sua maneira
de ensinar e aprender e re-pensar e re-moldar seus relacionamentos mútuos. Esses novos arranjos
didáticos pressupõe uma orientação para o problema, aprendizagem experiencial e aprendizagem ao
longo da vida. Neste sentido, sugerem-se as seguintes mudanças na orientação educativa (WALS E
JICKLING, 2002):
 de aprendizagem de consumo para a aprendizagem pela descoberta e resolução criativa de
problemas;
 de arranjos centrados no professor para arranjos centrados no aluno;
 da aprendizagem individual para a aprendizagem colaborativa;
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da aprendizagem dominada pela teoria para a aprendizagem orientada pela práxis;
da pura acumulação de conhecimento para a orientação problemática;
da aprendizagem orientada pelo conteúdo para a aprendizagem auto-regulada;
da aprendizagem baseada no pessoal institucional para a aprendizagem com e de pessoas de
fora;
de baixo nível de aprendizagem cognitiva para mais elevado nível de aprendizagem cognitiva;
da ênfase apenas em objetivos cognitivo para enfatizar também objetivos afetivos e habilidade
relacionadas.

Sendo assim, a ES (STERLING, 2004):
 implica uma mudança fundamental de propósito ou, no mínimo, um objetivo adicional
fundamental para a educação;
 implica a incorporação e a exploração da natureza da sustentabilidade como intrínseca ao
processo de aprendizagem. Isto é educação “enquanto” sustentabilidade – alimentando o
pensamento crítico, reflexivo e sistêmico; criatividade; auto-organização e gestão adaptativa –
ao invés de educação "sobre" sustentabilidade ou educação “para” determinados resultados do
desenvolvimento sustentável;
 não é prescritivo, mas é indicativo e propositado;
 afirma tradições humanistas liberais na educação, mas vai além delas através da sinergia com os
valores centrais, conceitos e metodologias sistêmicos e sustentáveis;
 desafia os efeitos limitantes de características do paradigma mecanicista dominante, como o
controle top-down, a centralização, o gerencialismo, o instrumentalismo e a desvalorização das
humanidades e das artes;
 é baseado no "sistêmico" ao invés do "sistemático" – isto é, a ênfase está na aprendizagem
sistêmica como mudança, ao invés de controle sistemático em resposta à mudança.
Sterling (2004) destaca que essa mudança de cultura educacional requer um processo de
aprendizagem em profundidade pelos atores educacionais – os decisores políticos, gestores, teóricos,
pesquisadores e profissionais. Se as IEs estão a desempenhar um papel pleno e construtivo na transição
para a sustentabilidade (se forem para proporcionar experiências de aprendizagem transformadoras
para estudantes) então – como organizações que aprendem – essas instituições e seus atores precisam
eles mesmos passar por algum tipo de experiência de aprendizagem transformadora.
4. MÉTODO DE PESQUISA
O presente trabalho pode ser considerado um estudo de caráter exploratório. Trata-se de uma
primeira fase de um projeto de pesquisa mais amplo. Esta teve como objetivo a realização de um estudo
exploratório que buscou identificar se os cursos presenciais de Bacharelado em Administração, no
estado do Rio Grande do Sul, têm proposto a inserção da sustentabilidade em seus programas. Os
resultados desta primeira fase serão importantes para a seleção dos cursos onde serão realizados
estudos de caso da próxima etapa do projeto.
As pesquisas exploratórias, conforme Gil (2007), têm como principal finalidade desenvolver,
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esclarecer e modificar conceitos e ideias com o intuito de formular problemas mais precisos para
estudos posteriores – são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de
determinado fato. Acrescenta Malhotra (2006) que elas são comumente utilizadas na organização
inicial de informações relevantes sobre o problema a ser investigado, dando base para pesquisas
posteriores mais detalhadas.
Nesta etapa exploratória, foram pesquisadas as informações existentes nos websites dos cursos
presenciais de Bacharelado em Administração no estado do Rio Grande do Sul, durante os meses de
agosto e setembro de 2013. Incialmente, realizou-se uma triagem no e-MEC dos cursos de
Administração melhor avaliados pelo MEC (Ministério da Educação) no estado do RS – sendo
considerados apenas os que tiverem as melhores notas (4 e 5).
O e-MEC foi criado para fazer a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação. Pela
internet, as instituições de educação superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, buscam
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Em funcionamento desde
janeiro de 2007, o sistema permite a abertura e o acompanhamento dos processos pelas instituições de
forma simplificada e transparente. Nele, é possível acessar as informações de todas as IEs cadastradas
(e-MEC, 2013).
Utilizou-se como indicador o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Este é composto a partir dos
resultados do Enade e por fatores que consideram a titulação dos professores, o percentual de docentes
que cumprem regime parcial ou integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e
instalações físicas. O conceito, que vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo), é um indicador preliminar da
situação dos cursos de graduação no país (e-MEC, 2013).
Após esta primeira triagem, foram pesquisadas as informações constantes nos websites destes
cursos para identificar se eles abordam a sustentabilidade ou temas relacionados na apresentação do
curso e demais informações presentes no website. Estes primeiros resultados são apresentados neste
artigo. Na segunda fase da pesquisa, a ser realizada após esta primeira etapa exploratória, serão feitos
estudos de casos nos cursos que demonstraram ter alguma preocupação com a sustentabilidade para
verificar em maior profundidade como estes cursos estão trabalhando como tema.
5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo dados do e-MEC, no Rio Grande do Sul, existem cursos presenciais de Administração
em 94 municípios do estado, que são oferecidos por 86 IEs. Destas, duas têm conceito 5 e treze,
conceito 4. O Quadro 2 apresenta as IEs, as cidades onde atuam e seus respectivos conceitos (apenas
aquelas com CPC igual a 4 e 5). Também são apresentadas partes de textos encontrados no website dos
cursos pesquisados que estão relacionados à sustentabilidade e as disciplinas oferecidas pelos cursos
relativas ao tema. Como poucos cursos apresentam a palavra sustentabilidade de forma direta, também
considerou-se temas correlatos como meio ambiente, gestão ambiental, responsabilidade social e ética.
Detalha-se ainda, em que parte do texto foi encontrado o tema (se na apresentação geral do curso, no
perfil do egresso, etc.) e se as disciplinas oferecidas são obrigatórias ou eletivas, informando-se
também a sua carga horária.
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Nome da IE
Universidade Federal
do Rio Grande Do Sul
- UFRGS

Cidade
Porto Alegre

CPC
5

Universidade Federal
de Santa Maria UFSM

Santa Maria

5

Universidade Federal
do Rio Grande FURG
Universidade de
Caxias Do Sul - UCS

Rio Grande

4

Bento Gonçalves
Canela
Caxias do Sul
Guaporé
Vacaria

4
4
4
4
4

Universidade do Vale
do Rio Dos Sinos UNISINOS

São Leopoldo

Sustentabilidade e temas relacionados
Na apresentação do curso:
“(...) gradua profissionais administradores com competências
conceituais, técnicas e humanas, capazes de articular o conhecimento
sistematizado com a ação profissional, objetivando a construção de um
contexto organizacional eficaz e a sua transformação em
oportunidades empreendedoras, fundamentado em responsabilidade
social, justiça e ética.”
No objetivo do curso:
“(...) tem como objetivo formar administradores capacitados a gerir
eficazmente organizações, levando em consideração a necessidade de
transformar uma sociedade tecnocrata numa sociedade mais
humana, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e
a qualidade de vida. (...) Através de estratégias de gestão, o
administrador pode promover a cidadania e seus valores. (...) O
profissional da Administração pode tornar as empresas socialmente
responsáveis, preocupadas em dar respostas para a sociedade,
contribuindo para o seu desenvolvimento.”
-

-

Na apresentação do curso:
“(...) Com uma base de conhecimentos sólida, a graduação prepara
você para diferenciar-se pela postura ética e crítica, preocupação com
a sustentabilidade, inovação e espírito empreendedor.
Como administrador, você será o profissional responsável pelo
planejamento e execução de ações que visem o melhor aproveitamento
de recursos – financeiros, humanos, materiais – para a maximização
dos resultados das organizações, com impacto positivo na sociedade e
no ambiente.”
XV ENGEMA 2013

Disciplinas relacionadas à sustentabilidade
Obrigatórias:
- Filosofia e ética na administração (60h)
- Gestão sócio-ambiental nas empresas (60h)
- Gestão social e desenvolvimento (60h)

Obrigatórias:
Ética em Administração (60 h)
Eletivas:
- Gestão de pessoas e a responsabilidade
socioambiental (30h)
- Gestão ambiental e sustentabilidade (60h)

Eletivas:
- Administração e sustentabilidade: ambiente e
economia (30h)
Obrigatórias:
- Ética (30h)
- Ética Organizacional (60h)
Obrigatórias:
- Ética e Negócios (60h)
- América Latina, Desenvolvimento
Sustentabilidade (60h)
Eletivas:
- Projeto Social I (60 h)
- Projeto Social II (60 h)
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Nome da IE
Pontifícia
Universidade Católica
do Rio Grande do Sul
– PUCRS

Cidade
Porto Alegre

CPC
4

Universidade de Santa
Cruz do Sul - UNISC

Santa Cruz do
Sul

4

Universidade
Regional Integrada do
Alto Uruguai e das
Missões - URI

Frederico
Westphalen

4

Sustentabilidade e temas relacionados
Na apresentação do curso:
“Compreender o conceito de qualidade e a importância de sua
aplicação (...) desenvolver a inovação e a consciência ambiental;
administrar e elaborar projetos; compreender o modelo brasileiro de
gestão pública.”
No perfil do Egresso:
“Postura ética e responsabilidade social”
Na apresentação do curso:
“(...) objetiva formar bacharéis com condições de desempenhar as
mais diversas atividades que perfilam o desempenho do profissional de
administração, enfatizando a linha de formação generalista e
produzindo resultados com ética e consciência da sua
responsabilidade social.”
Nos objetivos:
“Qualificar profissionais de modo a contribuir com o desenvolvimento
regional, formando um administrador capaz de acompanhar, propor e
participar das mudanças que ocorrem nas organizações, com
competência, consciência ética e responsabilidade social.(...)
Proporcionar ao acadêmico entendimento da dinâmica social,
política, ambiental e econômica, bem como as implicações éticas e
sociais da profissão.”
Perfil do Egresso:
“(...) Internalização de valores de responsabilidade social, justiça e
ética profissional.”
Tópicos Emergentes:
“(...) são abordagens que devem permear todo o currículo do curso,
não só como um assunto a ser tratado em suas diferentes disciplinas de
formação profissional, como também em atividades complementares,
como seminários, palestras, projetos de pesquisa e extensão, dentre
muitas outras formas de enriquecimento do currículo. Não devem,
necessariamente ser organizados sob a forma de disciplina específica,
eximindo as demais de sua abordagem. Envolvem, necessariamente:
Ética; Globalização; Qualidade; Ecologia e Meio Ambiente.”

XV ENGEMA 2013

Disciplinas relacionadas à sustentabilidade
Obrigatórias:
- Filosofia e ética geral (60h)
- Gestao Ambiental, Responsabilidade Social
e Etica Empresarial (30h)

Obrigatórias:
- Ética e Legislação Profissional do
Administrador (30h)
- Gestão Socioambiental (60h)

Eletivas:
- Gestão do meio ambiente
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Nome da IE
Universidade
Luterana do Brasil ULBRA

Cidade
Torres

CPC
4

Universidade
Regional do Noroeste
do Estado do Rio
Grande do Sul UNIJUI

Santa Rosa

4

Centro Universitário
Univates UNIVATES
Escola Superior de
Propaganda e
Marketing de Porto
Alegre - ESPM - POA
Faculdade
Anhanguera de
Pelotas

Lajeado

4

Porto Alegre

4

Pelotas

4

Faculdade de
Desenvolvimento do
Rio Grande Do Sul –
FADERGS

Porto Alegre

4

Sustentabilidade e temas relacionados
Na apresentação do curso:
“O curso promove o desenvolvimento de competências que habilitem o
administrador no exercício dos processos empresariais e na tomada de
decisão, fazendo uso de conhecimentos, técnicas e estratégias
inovadoras de gestão na condução de negócios, e seguindo os
preceitos de uma formação ética, cidadã e de responsabilidade
social.”
-

Missão, Visão, Valores e Princípios do Curso de Administração:
“ (...) Cidadania: Estimular a cidadania e responsabilidade social
entre os acadêmicos.”
-

Na apresentação do curso:
“O conjunto de disciplinas auxilia na formação de administradores
éticos e socialmente responsáveis, prontos para tomar decisões e lidar
com as constantes mudanças no cenário nacional e internacional”.
-
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Disciplinas relacionadas à sustentabilidade
Obrigatórias:
- Administração e Meio Ambiente (68h)

Obrigatórias:
- Tecnologia e Meio Ambiente (60h)
Eletivas:
- Gestão Ambiental e Responsabilidade Social
(60h)
- Responsabilidade Social e Ambiental (60h)
Obrigatórias:
- Sustentabilidade e Desenvolvimento (60h)
Obrigatórias:
- Ética e Responsabilidade Empresarial (36h)

Obrigatórias:
- Responsabilidade Social e Meio Ambiente

Obrigatórias:
- Responsabilidade Social (60h)
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Nome da IE
Faculdade Ibgen Instituto Brasileiro de
Gestão de Negócios IBGEN

Cidade
Porto Alegre

CPC
4

Sustentabilidade e temas relacionados
Disciplinas relacionadas à sustentabilidade
Na apresentação do curso:
Obrigatórias:
“(...) habilitar o egresso com competências que o torne apto a
- Ética Geral e Aplicada
identificar e atender, de forma sistêmica, as demandas
Eletivas:
organizacionais, propondo e implementando soluções efetivas e
- Gestão Ambiental
coerentes, levando em conta as dimensões humanas, tecnológicas,
financeiras, mercadológicas, operacionais e sociais concernentes ao
negócio.”
Quadro 2 – Cursos presenciais de bacharelado em Administração no estado do RS com Conceito Preliminar de Curso igual a 4 ou 5, as cidades onde
atuam, trechos presentes no websites destes cursos relacionados à sustentabilidade e as disciplinas oferecidas pelos cursos relativas ao tema, com suas
respectivas cargas horárias.
Fonte: elaborado pelos autores
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Do Quadro 2, observa-se que dos 15 cursos pesquisados, 5 não apresentam nada nos seus
websites referente a sustentabilidade, nem mesmo aspectos relacionados como ética, responsabilidade
social e/ou ambiental. Além disso, a palavra sustentabilidade foi encontrada apenas no website de um
dos cursos pesquisados. Este mesmo curso também é um dos que faz referência a questão ambiental,
além de outros 3 cursos. Os temas correlatos encontrados com maior frequência estão relacionados à
cidadania, ética e responsabilidade social. Destaque também deve ser dado a uma universidade que fala
em Tópicos Emergentes, referindo-se a abordagens que devem permear todo o currículo do curso,
incluindo ética, ecologia e meio ambiente.
Com relação às disciplinas, todos os cursos oferecem disciplinas que podem ter relação com a
sustentabilidade. Disciplinas que tratam do tema ética são oferecidas como obrigatórias por 8 dos 15
cursos. Além disso, 6 cursos oferecem disciplinas obrigatórias relacionadas à sustentabilidade e à
gestão socioambiental, enquanto 3 oferecem disciplinas eletivas relacionadas a estes mesmos temas. 3
cursos oferecem disciplinas relacionadas somente à questão ambiental. O Quadro 2 mostra ainda que
apenas 4 cursos oferecem mais de uma opção de disciplinas relacionadas aos temas explorados
(sustentabilidade, responsabilidade social e/ou ambiental), desconsiderando-se as disciplinas de ética.
Como se pode observar, apesar de todos os cursos oferecerem ao menos uma disciplina onde
possam ser tratados assuntos correlatos à sustentabilidade, a grande maioria deles não demonstra que
esta é uma preocupação central, pois o tema não consta de forma direta na maioria dos websites dos
cursos, apenas de modo indireto em alguns deles. A pesquisa identificou ainda a predominância de
palavras como eficácia, eficiência, mercado, competitividade nos textos de apresentação dos cursos, o
que demonstra que estes parecem focar principalmente em estratégias competitivas, voltadas a atender
majoritariamente o interesse dos shareholders, e não dos stakeholders. Cabe salientar, contudo, que
vários cursos destacam que isto deve ser feito de forma responsável. A grande maioria traz a
possibilidade de atuação do administrador em diversos tipos de organizações, contudo o foco principal
são as empresas, verificando-se também, com frequência, o incentivo ao empreendedorismo.
Logo, observa-se que os cursos de administração do RS parecem estar longe do que é proposto
pela educação sustentável e da formação de administradores preparados para lidar com estratégias
sustentáveis. Têm trabalhado com a integração vertical do tema, promovendo a sustentabilidade como
uma oportunidade em determinada disciplina. Isso vai ao encontro do modo como Jacobi, Raufflet e
Arruda (2011) afirmam que o conceito tem sido difundido nas Escolas de Administração. Se o objetivo
fosse a integração horizontal do tema, menção a este deveria ser feita em, ao menos, algumas
informações existentes nos websites dos cursos, como, por exemplo, na apresentação e/ou nos objetivos
do mesmo.
Sendo assim, estes cursos demonstram estar de acordo com a preparação dos jovens para um
mercado de trabalho compartimentado e restrito, focado na eficiência, conforme criticam Bartholo Jr. e
Bursztyn (2001). Logo, trabalham um enfoque fragmentado da sustentabilidade, dando importância
secundária a este assunto, evidenciando estar longe da visão mais integradora e holística exigida pela
sustentabilidade.
Neste sentido, observa-se que os cursos de administração ainda estão em um estágio inicial no
que diz respeito à inserção de aspectos relacionados à sustentabilidade, corroborando com as
conclusões já apontadas por outros estudos (e.g.: JACOBI, RAUFFLET e ARRUDA, 2011; PALMA,
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OLIVEIRA e VIACAVA, 2011). Sendo assim, percebe-se que estes cursos, se quiserem preparar
gestores que conduzam as organizações no processo de mudança necessário para a sustentabilidade,
ampliando o escopo destas para a inserção e o alcance dos objetivos dos stakeholders, além dos
shareholders, precisam avançar e inovar em políticas e práticas educativas.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como destacado, as IEs, de modo geral, e as Escolas de Administração, de modo específico,
têm um papel fundamental no processo de inserção da sustentabilidade no ambiente organizacional.
Estas últimas influenciam no modo como os administradores entendem as organizações e seus
objetivos, podendo ampliar a compreensão que estes têm das mesmas e levar ao desenvolvimento de
estratégias sustentáveis, que procurem atender aos objetivos dos stakeholders. Assim, este artigo
buscou identificar se os cursos presenciais de Bacharelado em Administração, no estado do Rio Grande
do Sul, têm proposto a inserção da sustentabilidade em seus programas.
Os resultados demonstraram que todos os cursos pesquisados já têm disciplinas relacionadas ao
tema inseridas em suas grades curriculares, contudo a sustentabilidade não parece ser um tema central
nestes cursos, sendo tratada de modo isolado em algumas disciplinas. Neste sentido, novos estudos
podem ser realizados buscando aprofundar as investigações nestes cursos, principalmente naqueles que
apresentaram temas relacionados à sustentabilidade nas informações disponibilizadas publicamente.
Esta é uma das limitações deste estudo, pois o mesmo apresenta uma pesquisa nos websites dos
cursos, sem uma verificação in loco. Contudo, como já destacado, trata-se de uma primeira etapa de um
projeto de pesquisa que propõe, na etapa subsequente a esta, aprofundar o tema, desenvolvendo estudos
de casos nos cursos que demonstraram, de alguma forma, buscar a inserção da sustentabilidade em seus
programas.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas de responsabilidade socioambiental de uma organização do
setor de saneamento, utilizando como base os indicadores Ethos (2012). Para tanto foi realizado um estudo exploratóriodescritivo do tipo empírico e de caráter qualitativo, por meio de dados secundários (indicadores GRI disponível no site da
companhia). O método de análise de dados seguiu a metodologia proposta pelo Instituto Ethos. Como principais resultados,
nota-se que, de forma geral, a organização apresentou um bom desempenho em relação aos 40 indicadores analisados,
demonstrando que a companhia possui um foco estratégico às práticas de responsabilidade social e desenvolvimento
sustentável. Os aspectos mais desenvolvidos pela organização são “Meio Ambiente”, “Consumidores e Clientes” e
“Valores, Transparência e Governança”, em que a organização apresenta-se em um estágio avançado, próximo a atingir
padrões considerados de excelência em suas práticas. Os menos desenvolvidos são “Governo e Sociedade” e
“Fornecedores”, nestes, a companhia possui uma postura defensiva, porém, progredindo para mudanças em relação à
conformidade de suas práticas e buscando estar mais distante, em critérios de desenvolvimento, da conformidade legal.
Palavras-chave: responsabilidade socioambiental; desenvolvimento sustentável; indicadores Ethos; saneamento.

Abstract: This study aimed to analyze the socio-environmental practices in a sanitation sector organization, using the
indicators Ethos (2012) as a model. Therefore we performed a descriptive exploratory study with empirical kind and
qualitative aspect, by secondary data (GRI indicators available on the company website). The method of data analysis
followed the methodology proposed by Institute Ethos. As the main results note that the organization performed well in
relation to 40 indicators analyzed in general, demonstrating that the company has a strategic focus to the practices of social
responsibility and sustainable development. The aspects most developed by the organization are “Environment”, “Consumer
and Customer”, “Values, Transparency and Governance”, wherein the organization presents at an advanced stage, which is
considered close to achieve standards of excellence in their practices. The least developed are “Government and Society”
and “Suppliers”, in these, the company has a defensive posture, however, progressing to changes in the conformity of their
practices, and seeking to be further from legal compliance, on criteria development.
Key-words: socio-environmental responsibility; sustainable development; Ethos indicators; sanitation.
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1. INTRODUÇÃO
Com a intensa utilização humana dos meios físicos oferecidos pelo nosso planeta, através de
práticas extrativistas, a preocupação com a escassez e a supressão destes elementos tem sido cada vez
mais um fator preponderante na tomada de decisão dentro das diferentes áreas organizacionais da
administração (RODRIGUEZ; RICART; SANCHEZ, 2002). Assim, o contínuo uso inadequado destes
recursos naturais, visando manter o progresso e a satisfação das necessidades humanas, pode
comprometer a qualidade de vida das futuras gerações. Em vista disto, houve um aumento da pressão
da sociedade para que as empresas modificassem seu modo de atuação no mercado, incorporando
preceitos sociais e ambientais frente ao desenvolvimento econômico, de forma a reduzir os impactos
negativos gerados pela respectiva atividade empresarial (ROVER; BORBA; BORGERT, 2008).
Dentro deste contexto, surge o termo “sustentabilidade”, voltado para designar a forma em que
as atuais gerações satisfazem as suas necessidades no presente, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras em satisfazerem suas próprias necessidades (CHAMUSCA et al., 2006). Este conceito
implica em uma mudança de paradigma para as organizações, que devem adotar uma postura ativa no
processo de desenvolvimento sustentável, modificando os valores organizacionais e implantando
políticas ambientais e sociais que possibilitem resultados não só imediatos, mas principalmente,
perenes a médio e longo prazo (WELH; HERREMANS, 1998).
A partir da concepção deste novo modelo, houve um aumento no número de empresas que
perceberam que o custo financeiro de redução do passivo ambiental, como também a administração dos
conflitos sociais, pode apresentar um custo maior quando comparado à decisão de respeitar os direitos
humanos e ambientais, fator que tem contribuído para a crescente conversão à sustentabilidade de
desenvolvimento (VINHA, 2003). Para garantir o resultado satisfatório da implantação desta
metodologia é necessária a preocupação com a criação de mecanismos de mensuração seguros e
adequados, fundamentados nos fatores ambiental, social e econômico, e que capacitem as organizações
a planejar, mensurar e avaliar as ações voltadas à sustentabilidade, bem como realizar melhorias
efetivas enquadradas neste quesito (ROVER; BORBA; BORGERT, 2008).
Os modelos e indicadores de responsabilidade social empresarial podem ser definidos como
mecanismos e padrões para mensurar ações e resultados das empresas, surgidos a partir da necessidade
destas em demonstrar com clareza e transparência suas atuações para o mercado e sociedade,
contemplando os valores referentes ao tripé de desenvolvimento sustentável (social, econômico e
ambiental) (MUELLER, 2003). A Global Reporting Initiative (GRI), o Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (Ibase) e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Instituto
Ethos) elaboraram modelos de indicadores de práticas de responsabilidade social empresarial, com o
propósito em auxiliar as empresas que desejam a divulgação destas informações de forma padronizada
(DIAS, 2012).
Apesar da pressão da sociedade e da tendência de uma gestão de empresas que incorpore o
quesito sustentabilidade, a prática desta implantação apresenta muitas dificuldades por parte das
organizações, principalmente em função da sua complexidade inerente e também pela inexperiência
dos gestores e funcionários (ALVES, 2009). Em vista disso, a presente pesquisa objetivou analisar as
práticas de responsabilidade socioambiental empreendidas por uma organização do setor de
saneamento, buscando identificar os fatores facilitadores e restritivos no processo de construção de um
modelo de gestão sustentável.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Sustentabilidade Empresarial
O conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável ficou mais evidente a partir da realização
da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, com a publicação do Relatório
Brundtland, cujo objetivo foi ressaltar a problemática que poderia ser enunciada com o término dos
recursos naturais e com a degradação ambiental (MORIMOTO; ASH; HOPE, 2005). A proposta de
sustentabilidade é herdeira da noção do desenvolvimento sustentável, com discurso orientado na
necessidade de estar posicionado em uma perspectiva multidimensional, baseado em aspectos
econômico, político, ético, social, cultural e ecológico (CHAMUSCA et al., 2006). Neste âmbito,
muitas organizações apresentavam o paradigma com princípios de lucratividade. Porém, com a
disseminação do conceito de sustentabilidade, as empresas começaram a ressaltar pontos importantes
relacionados ao meio ambiente e sociedade (LUZ, 2009).
O significado de sustentabilidade está posicionado no quesito da inclusão de critérios sociais,
ambientais e econômicos nas decisões da organização, com a criação de valores, gestão ambiental e do
capital humano (LUZ, 2009). Segundo o mesmo autor, o sucesso das empresas quanto às estratégias de
desenvolvimento sustentável deve também estar baseado no interesse de seus diversos “stakeholders”,
pois possuem obrigações tanto com a própria organização como com os grupos de interesse, compostos
por clientes, fornecedores, colaboradores, entre outros.
2.2. Responsabilidade Social Empresarial
O conceito sobre responsabilidade social empresarial, preconizado a partir da publicação
“Responsabilidade Social dos Homens de Negócios”, está relacionado à predisposição da organização
em assumir a responsabilidade dos diferentes impactos provocados por suas ações, principalmente
sobre o relacionamento entre pessoas e empresas, em que são ressaltados aspectos intimamente focados
no diálogo com os diferentes grupos de interesse (DIAS, 2012). Incorporada na atual estratégia de
negócio, a responsabilidade social se apresenta como uma vantagem competitiva para as empresas que
se utilizam desta ferramenta, através de melhorias quanto à imagem da organização, marca e produtos
mais conhecidos, melhor desempenho dos funcionários e fidelidade do consumidor final (MELO
NETO; FROES 2005). Com relação a estas diretrizes, o novo modelo empresarial, indicado como
empresa cidadã, se caracteriza com maior fundamentação prática do que apenas teórica, e se atenta à
lucratividade de maneira socialmente responsável, repudiando aspectos antes normalmente praticados,
como a poluição ambiental indiscriminada e omissão de informações nocivas sobre seus produtos
(ALVES, 2001).
Com a incorporação dos conceitos de responsabilidade social, as organizações assumem
diretamente um compromisso ético com os “stakeholders”, com metas para a construção de uma
sociedade mais sustentável. Para análise destas diretrizes, a avaliação do público interno, meio
ambiente, fornecedores e consumidores, comunidade, governo e sociedade devem ser de fundamental
importância para realização de uma autoavaliação, principalmente quanto aos acontecimentos da
organização e, através disso, possibilitar a resolução das pendências e dificuldades encontradas para o
prosseguimento deste processo de sustentabilidade (CHAMUSCA et al., 2006).
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2.3. Instrumentos de Gestão da Responsabilidade Social
A mensuração do desempenho da responsabilidade socioambiental empresarial pode ser
realizada por diferentes métodos, como através de questionários próprios e jornais, além da base dos
órgãos governamentais e de outras instituições (ALVES, 2009). O Balanço Social é um instrumento de
avaliação e mensuração deste desempenho, sendo o modelo Ibase um dos mais utilizados pelas
empresas brasileiras, cuja função é demonstrar de forma simples e padronizada as ações de
responsabilidades social e empresarial à sociedade e auxiliar a tomada de decisões dos administradores,
além de possibilitar a análise de políticas e ações sociais corporativas e avaliar a abrangência e
consolidação de suas marcas (MUELLER, 2003).
As normas SA 8000 e AA 1000 também são instrumentos de mensuração da responsabilidade
social empresarial, em que, a primeira constitui como uma norma certificadora de responsabilidade
social, que visa confirmar aos consumidores interessados, não somente referente à qualidade, mas
como os produtos são produzidos (HATZ, 2001). Já a norma AA 1000 oferece às organizações um
sistema de gestão da responsabilidade social empresarial e ética, envolvendo todos os “stakeholders”,
priorizando o público interno, além de incentivar o comportamento ético das organizações
(GRUENINGER, 2002). Da mesma forma, os indicadores da GRI, do Intituto Ethos e do Ibase são
modelos de indicadores de práticas de responsabilidade social (MUELLER, 2003).
2.3.1. Relatório da Global Reporting Initiative

Fonte: GRI (2007, p.5).
Figura 1: Processo de Elaboração do Relatório de Sustentabilidade.
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A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização não governamental, criada em 1997,
voltada para promover a elaboração de relatórios de sustentabilidade para qualquer tipo de organização,
compreendendo aproximadamente 100 indicadores (MUELLER, 2003). O guia para a elaboração de
relatórios de sustentabilidade apresenta orientações e diretrizes para a empresa, dividido em duas
partes, com a primeira relacionada aos princípios e orientações para a elaboração de relatórios, e a
segunda sobre informações-padrão para o conteúdo do relatório (Figura 1).
Quadro 1 - Parte 1 - Definir o conteúdo, a qualidade e o limite do Relatório.
Orientação para definir o conteúdo
Definição do conteúdo

Princípios

Assegurar a qualidade

Princípios

Princípios para definição do limite

Definições

Relevância
Inclusão dos Stakeholders
Contexto da Sustentabilidade
Abrangência
Equilíbrio
Comparabilidade
Precisão
Periodicidade
Clareza
Fidedignidade
Controle
Influência Significativa

Fonte: Adaptado de GRI (2007).

A composição da segunda consiste em informações-padrão, com a descrição sobre o perfil e a
estratégia, a abordagem de gestão e os indicadores de desempenho econômico, ambiental e social
(Quadro 2).
Quadro 2 - Parte 2 - Informações-padrão para Elaboração do Relatório.
Informações
Estratégia e Análise
Perfil Organizacional
Parâmetros para o Relatório
Perfil
Governação, Compromissos e
Envolvimento

Aspectos

Perfil do Relatório
Âmbito e Limites de Enquadramento do Relatório
GRI Context Index
Verificação
Governação
Compromisso com Iniciativas Externas
Envolvimento das Partes Interessadas

Indicadores
1.1 e 1.2
2.1 a 2.10
3.1. a 3.4
3.5 a 3.11
3.12
3.13
4.1 a 4.10
4.11 a 4.13
4.14 a 4.17

Abordagem de Gestão e
Indicadores de Desempenho
Indicadores de Desempenho Econômico
Aspectos
Indicadores de Desempenho Ambiental
Indicadores de Desempenho Social

Aspectos de Desempenho Econômico
EC1 a EC4
Aspectos de Presença no Mercado
EC5 a EC7
Aspectos de Impactos Econômicos Indiretos
EC8 e EC9
Aspectos de Desempenho Ambiental
Aspectos de Desempenho de Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Aspectos de Direitos Humanos
Aspectos de Sociedade
Aspectos de Responsabilidade pelo Produto

Fonte: Adaptado de GRI (2007).

Assim, este modelo apresenta classificações referentes aos níveis de aplicação, e pode ser
aplicada através de uma autoavaliação da organização em relação ao relatório respondido segundo os
critérios da GRI, composta pelas categorias C, C+, B, B+, A e A+, em que, cada nível possui uma série
de requesitos a serem atendidos.
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2.3.2. Relatório Ethos
Os indicadores Ethos de Responsabilidade Social são instrumentos que podem ser utilizados por
diferentes empresas, cujo objetivo é inserir o contexto de responsabilidade social como um dos
preceitos no âmbito empresarial (ALVES, 2009). Estes indicadores são estruturados no formato de um
questionário, pelo qual possibilita obter uma infinidade de dados, que geram através do sistema do
Instituto Ethos, um diagnóstico sobre a real situação em que as empresas estão enquadradas. De acordo
com CUSTODIO; MOYA (2012), estes indicadores são responsáveis pelas reflexões entre o
relacionamento da empresa e seu público interno, constituído por fornecedores e consumidores, além
da relação para com o meio ambiente. Outro ponto fundamental é a relação com a comunidade na qual
a empresa está inserida, e com a contribuição oferecida a partir do elo com o governo e a sociedade.
Estes indicadores foram criados dentro de uma reflexão inspirada no ciclo PDCA, ou seja, o
processo de melhoria continuada de planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Para isso,
o Instituto Ethos propõe ferramentas de gestão para cada uma das etapas de “planejamento e
implementação de ações, de benchmarking e avaliação, e também de transparência e aprendizagem”,
para auxiliar as empresas na implementação e no acompanhamento de suas ações de responsabilidade
social (CUSTÓDIO; MOYA, 2007, p. 24).
Os indicadores estão divididos em sete temas, que são subdivididos em treze sub-temas, cada
qual relacionado com determinado aspecto ou situação. Estes apresentam diferentes estágios, sendo
que, o objetivo principal desta ferramenta é propiciar uma mudança de comportamento empresarial,
visando melhorias em determinados aspectos (ALVES, 2009) (Figura 2).

Fonte: Relatório Ethos de Responsabilidade Social, versão 2012, p. 5.
Figura 2: Estágios de gestão empresarial com base em determinada prática.

Assim, a composição estrutural destes indicadores é dividida em questões de profundidade, que
permitem analisar o presente estágio da gestão empresarial (Figura 2). As questões binárias são aquelas
relacionadas no auxílio do entendimento sobre as práticas que deverão ser aderidas no âmbito de gestão
dos negócios, sendo as questões quantitativas responsáveis pelo monitoramento interno da empresa
(CUSTODIO; MOYA, 2012).
2.3.3. Relação entre o modelo GRI e os Indicadores Ethos
Para facilitar a compreensão, o Instituto Ethos apresenta a relação de seus indicadores com as
diretrizes do modelo GRI (CUSTODIO; MOYA, 2007). Apesar do modelo de relatório GRI ser bem
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detalhado, o relatório desenvolvido a partir dos Indicadores Ethos apresenta maior facilidade de
aplicação, devido seu desenvolvimento estar direcionado à realidade brasileira. Assim, além das
questões de profundidade que analisam o estágio em que a empresa se encontra, este apresenta questões
binárias que qualificam a resposta escolhida na questão anterior e ajudam a escolher quais práticas
devem ser incorporadas à gestão de negócios. Já as questões quantitativas permitem o monitoramento
interno da empresa (AZEVEDO, 2006).
Dentro deste contexto, a Dimensão Ambiental possui nove aspectos, que estão relacionados
com o tema Meio Ambiente dos Indicadores Ethos, incluindo dois subtemas (Responsabilidade com as
Gerações Futuras e Gerenciamento do Impacto Ambiental) (Quadro 3).
Quadro 3 - Relação entre a Dimensão Ambiental do Relatório GRI e os Indicadores Ethos.
GRI
Aspectos
Materiais
Energia
Água

Indicadores
EN1 e EN2
EN3 a EN7
EN8 a EN10

Biodiversidade

EN11 a EN15

Emissões, Efluentes e Resíduos
Produtos e Serviços
Conformidade
Transporte
Geral

EN16 a EN25
EN26 e EN27
EN28
EN29
EN30

Indicadores Ethos
Subtema
Tema
Indicadores
Responsabilidade com as Gerações Futuras
20 e 21
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Responsabilidade com as Gerações Futuras
20 e 21
Meio
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Ambiente
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Responsabilidade com as Gerações Futuras
20 e 21
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Gerenciamento do Impacto Ambiental
22 a 24
Sem Relação

Fonte: Adaptado de Custódio; Moya (2007).

A Dimensão Social é dividida em quatro temas, divididos em 24 aspectos, relacionados com os
seis temas dos Indicadores Ethos (Público Interno; Fornecedores; Comunidade; Governo e Sociedade;
Valores, Transparência e Governança; Consumidores e Clientes) (Quadro 4).
Quadro 4 - Relação entre a Dimensão Social do Relatório GRI e os Indicadores Ethos.
GRI
Aspectos

Tema

Emprego
Relações entre
Trabalhadores e a
Práticas
Governança
Trabalhistas e
Saúde e Segurança no
Trabalho Decente
Trabalho
Treinamento e Educação
Diversidade e Igualdade
de Oportunidades
Não-discriminação
Liberdade de Associação
e Negociação Coletiva
Trabalho Infantil
Direitos Indígenas
Práticas de Investimento e
Processos de Compra
Direitos Humanos
Trabalho Infantil
Trabalho Forçado ou
Análogo ao Escravo
Práticas de Segurança
Direitos Indígenas
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Indicadores
LA1 a LA3
LA4 e LA5

Subtema
Respeito ao Indivíduo
Trabalho Decente

Indicadores Ethos
Tema

Diálogo e Participação

Diálogo e Participação
Trabalho Decente
LA10 a LA12 Trabalho Decente

Indicadores
9 a 14
15 a 19
7e8

LA6 a LA9

Público
Interno

7e8
15 a 19
15 a 19

LA13 e LA14 Respeito ao Indivíduo

9 a 14

HR4

Respeito ao Indivíduo

9 a 14

HR5

Diálogo e Participação

7e8

HR6
HR9

Respeito ao Indivíduo
Respeito ao Indivíduo
Seleção, Avaliação e Parceria
com os Fornecedores
Seleção, Avaliação e Parceria
Fornecedores
com os Fornecedores
Seleção, Avaliação e Parceria
com os Fornecedores
Sem Relação
Relações com a Comunidade
Comunidade
Local

9 a 14
9 a 14

HR1 a HR3
HR6
HR7
HR8
HR9

25 a 28
25 a 28
25 a 28

32 e 33
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Sociedade

Comunidade

SO1

Corrupção

SO2 a SO4

Políticas Públicas

SO5 e SO6

Concorrência Desleal

SO7

Conformidade
Saúde e Segurança do
Cliente
Rotulagem de Produtos e
Responsabilidade Serviços
pelo Produto
Comunicação de
Marketing
Privacidade do Cliente
Conformidade

Relações com a Comunidade
Local
Transparência Política
Transparência Política
Liderança e Influência Social

32 e 33
Governo e
Sociedade

36 a 38
36 a 38
39 e 40

SO8

Valores,
Relações Transparentes com a
Transparência 4 a 6
Sociedade
e Governança
Sem Relação

PR1 e PR2

Dimensão Social do Consumo

PR3 a PR5

Dimensão Social do Consumo

PR6 e PR7

Dimensão Social do Consumo

PR8
PR9

Dimensão Social do Consumo
Dimensão Social do Consumo

29 a 31
Consumidores
e Clientes

29 a 31
29 a 31
29 a 31
29 a 31

Fonte: Adaptado de Custódio; Moya (2007).

3. MÉTODO DE PESQUISA
3.1. Características da Pesquisa
Os estudos empíricos descritivos estão relacionados com a investigação sobre alguma ação ou
prática empresarial. Assim, a utilização deste tipo de pesquisa, para o presente estudo, foi a mais
coerente pelo fato deste método se tratar de uma investigação baseada na experiência única, que
procura entender um fenômeno real de forma profunda, e por abordar uma experiência real, em que, os
limites entre o que acontece e o contexto do acontecimento podem não ser visivelmente distinguidos,
sendo o conhecimento adquirido através da experiência e da evidência (SALZMANN et al., 2005).
Para Gil (2007), a pesquisa exploratório-descritiva tem o propósito de desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, através da formulação de problemas mais precisos ou hipóteses de
pesquisa para estudos futuros, buscando, também, proporcionar uma visão geral, de tipo aproximado,
acerca de determinado fato.
Assim, para a realização desta pesquisa foi considerado o levantamento bibliográfico e
documental, através de artigos científicos, periódicos, teses, dissertações, livros referenciais e
publicações específicas, para a construção do referencial teórico e dos resultados e discussão. O
objetivo do levantamento bibliográfico foi compreender os aspectos relacionados à responsabilidade
social das empresas, em especial da organização estudada. O levantamento documental foi utilizado
para identificar o instrumento de mensuração de responsabilidade socioambiental da organização em
estudo. A parte descritiva foi desenvolvida para a identificação do estágio dos indicadores Ethos em
que a organização está inserida, com informações obtidas por meio de dados secundários.
3.2. Método de Coleta e Análise dos Dados
Para a coleta e análise de dados foi adotada uma abordagem qualitativa. Cada critério do
Relatório de Responsabilidade Social Ethos foi aplicado à organização, com base no relatório de
sustentabilidade da mesma, sendo aplicada uma nota, que expressou o nível de desenvolvimento em
que se encontra o indicador.
Os Indicadores Ethos estão organizados em sete temas, divididos em 13 sub-temas, sendo que
cada indicador foi avaliado com notas de 0 (ausência de ações) a 4 (estágio consolidado). As médias
dos sub-temas foram obtidas através da média aritmética dos indicadores de cada sub-tema, e a média
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dos temas foram obtidas da média aritmética das médias dos sub-temas. Para obter as informações
necessárias para esta avaliação foi utilizada a relação dos indicadores GRI com os indicadores Ethos.
Assim, como o relatório da organização foco deste estudo é desenvolvido com base no Relatório GRI
foi necessário utilizar-se desta relação.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1. Caracterização da organização
A organização em estudo é uma sociedade anônima de capital aberto e economia mista, que
atua no setor de saneamento, considerada a maior organização de saneamento das Américas e a quarta
do mundo em população atendida, atuando em serviços de água e esgoto no Estado de São Paulo. A
companhia opera em 502 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 214 Estações de Tratamento de
Água (ETAs), e possui 65 ETEs e ETAs com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado, sendo
50 destas com certificação ISO 14001.
Sua missão é “prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida e do meio ambiente”. A visão de futuro projeta “sermos reconhecidos, em 2018, como empresa
que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e
competitiva, com excelência no atendimento ao cliente”. Para atingir o objetivo da universalização dos
serviços, ao longo de 2011 a companhia reformulou suas diretrizes estratégicas, baseadas no
crescimento com sustentabilidade econômico-financeira, sustentabilidade socioambiental,
universalização e qualidade, proatividade nos relacionamentos, integração e inovação e capital humano
como força competitiva. O compromisso da companhia com a universalização, sustentável e
responsável, dos serviços de água e esgoto na sua área de atuação, até o fim desta década, se reflete na
estratégia financeira e em ações sociais e ambientais baseadas no Relatório Anual de Sustentabilidade.
4.2. Resultados dos Indicadores Ethos
Os indicadores do tema “Valores, Transparência e Governança” obtiveram notas máximas em
sua maioria, com somente duas alterações, em que o indicador 4 obteve nota 2, e o indicador 5, com
nota 3. Em ordem crescente de notas estão os subtemas “Relações Transparentes com a Sociedade”
(3,00) e “Auto-regulação da Conduta” (4,00) (Quadro 5).
Quadro 5 – Resultados do Tema “Valores, Transparência e Governança”.
Tema

Sub-tema
Auto-regulação da conduta

VALORES, TRANSPARÊNCIA E
GOVERNANÇA

Relações transparentes com a
sociedade

Indicador
1
2
3
4
5
6

Nota
4
4
4
2
3
4

Média

Média Tema

4,00
3,50
3,00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Assim, em relação à adoção, abrangência e eficácia na disseminação de valores e princípios
éticos, a organização apresenta-se em um estágio proativo, ou seja, atinge padrões de excelência no que
tange seu relatório divulgado, envolvendo partes interessadas internas e externas. A empresa apresenta,
também, um nível proativo nas práticas de governança corporativa, pois atua de acordo com a
legislação em vigor e possui políticas explícitas para promover o tratamento justo entre os sócios e seu
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conselho administrativo, com mecanismos que priorizam a transparência nas prestações de contas e
demais informações.
Para Carvalho (2013), a Governança Corporativa no Brasil está solidamente defendida por uma
estrutura regulatória bem definida, com princípios, regras e limites determinados, específicos e claros.
Deste modo, as boas práticas de governança estão presentes nos discursos das grandes empresas, sendo
utilizado para melhorar a imagem destas. Contudo, estas organizações precisam verificar se os modelos
adotados funcionam na prática, transformando o aspecto formal em funcional, pois somente
estruturando o teórico e a regulamentação não há garantia da excelência da implantação deste
instrumento.
Quanto aos resultados do tema “Público Interno”, os indicadores apresentaram-se com nota 3
em sua maioria, ocorrendo poucas alterações, como os indicadores 8, 14 e 18, que obtiveram nota 2, e o
indicador 9 que obteve nota máxima. Assim, em ordem crescente de notas estão os subtemas “Diálogo
e Participação” (2,50), “Respeito ao Indivíduo” (2,80) e “Trabalho Decente” (3,00) (Quadro 6).
Quadro 6 – Resultados do Tema “Público Interno”.
Tema

Sub-tema
Diálogo e participação

Respeito ao Individuo
PÚBLICO INTERNO

Trabalho decente

Indicador
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nota
3
2
4
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3

Média

Média Tema

2,50

3,00
2,77

2,80

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Quanto à participação de funcionários nos sindicatos e seu relacionamento com os
representantes, a organização vai além da conformidade legal, tendo esta ação como estratégica, porém
não deixa claro em seu relatório se o sindicato pode participar ativamente das decisões e se estes
possuem informações financeiras e dos objetivos estratégicos. Através da observação externa, a
organização disponibiliza informações básicas sobre a gestão participativa, com treinamento de seus
empregados, além de disponibilizar a estes informações econômico-financeiras, não discorrendo se
estas são discutidas e analisadas com as partes interessadas.
Em respeito ao indivíduo, a organização possui projetos realizados com a comunidade e o poder
público, voltado a promover a qualidade de vida da população, como é o caso da parceria com o
Instituto Criança Cidadã, juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, disponibilizando
informações à população do desaparecimento de crianças através das contas de água e esgoto. Assim, é
reconhecida pela ABRING como Empresa Amiga da Criança, incentivando e promovendo programas
voluntários.
Internamente, além de promover iniciativas e políticas para o desenvolvimento integral dos
filhos dos funcionários, acompanhando a cobertura vacinal e a escolaridade destes, a empresa oferece
benefícios que contribuem para a melhoria de vida e bem estar de todos os funcionários. A companhia
possui seus valores éticos publicados em seu Código de Conduta, que é informado aos funcionários e
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disponível à sociedade, além de canais para possíveis denúncias contra práticas discriminatórias
negativas. A organização também possui compromisso público de promover a equidade racial e de
gênero, garantindo oportunidades iguais para negros, homens e mulheres em processos de admissão,
promoção e mobilidade interna. Por não deixar claro sua relação com trabalhadores terceirizados em
seu relatório, acredita-se que a companhia monitora o cumprimento da legislação junto a seus
fornecedores.
Com relação ao trabalho decente, a organização estimula as competências potenciais de seus
empregados através da remuneração e do investimento em seu desenvolvimento profissional, com base
em capacitações, educação corporativa (Universidade Empresarial) e subsídios em cursos como pósgraduação, MBA, técnico-profissionalizantes e de idiomas. A companhia também oferece a seus
funcionários cursos de prevenção e controle de acidentes, com comitês formais de segurança e saúde,
acompanhando o nível de satisfação dos empregados em relação ao tema. Quanto aos processos de
demissão, não está disposto em seu relatório se oferece serviços de recolocação e manutenção dos
benefícios em casos de demissão sem justa causa. Já para o preparo à aposentadoria, desenvolve
atividades sistemáticas de orientações coletiva e individual.
Os indicadores do tema “Meio Ambiente” obtiveram notas máximas em sua maioria, com
somente uma alteração, em que o indicador 23 obteve nota 2. Assim, a empresa apresentou uma das
maiores médias, juntamente com o tema “Consumidores e Clientes”, e em ordem crescente de notas
estão os subtemas “Gerenciamento do Impacto Ambiental” (3,33) e “Responsabilidade com as
Gerações Futuras” (4,00) (Quadro 7).
Quadro 6: Resultados do Tema “Meio Ambiente”
Tema

MEIO AMBIENTE

Sub-tema
Responsabilidade com gerações
futuras
Gerenciamento do impacto
ambiental

Indicador
20
21
22
23
24

Nota
4
4
4
2
4

Média

Média Tema

4,00
3,67
3,33

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Em se tratando da relevância e responsabilidade dos impactos ambientais resultantes de suas
atividades, a organização encontra-se no estágio proativo, cujo compromisso é considerado estratégico.
Desta forma, a organização possui programas corporativos voltados para a sociedade, relacionados ao
referido assunto, tais como “Uso Racional de Água”, “Reciclagem de Óleo”, “Redução de Perdas de
Água”, entre outros, além de apoiar estudos da biodiversidade, disponibilizando alojamentos de
pesquisa em áreas sob sua responsabilidade.
Em relação ao gerenciamento do impacto ambiental, a organização implantou o Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) em 65 unidades das suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e
Estações de Tratamento de Água (ETAs), sendo que 50 destas unidades possuem a certificação ISO
14.001. A meta da organização visa, no prazo de cinco anos, possuir 302 ETEs e ETAs com o SGA
implantado.
A referida empresa possui também a Gestão de Riscos alinhada às exigências do mercado, às
normas e procedimentos exigidos. Além disso, prioriza fornecedores que tenham boa conduta
ambiental e buscam parcerias com estes para melhorar seus processos de gestão ambiental. Em relação
aos insumos madeireiros e florestais, a organização apresenta em seu relatório um item que exige uma
declaração da licitante de que serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal,
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para a execução de obras e serviços de engenharia, e não deixa claro sobre esta preocupação na
operação diária.
Ao analisar a gestão ambiental das companhias estaduais de saneamento básico, Silva Filho,
Abreu e Fernandes (2008) verificaram que as três empresas consultadas da região Sudeste afirmaram
ter conhecimento integral da legislação ambiental aplicável e que o acompanhamento da legislação
ambiental esteja relacionado a um responsável específico ou de um setor de meio ambiente. Destas,
apenas duas garantem investimentos quanto ao controle de efluentes, água e resíduos sólidos, além da
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Estes investimentos preconizam maior eficácia
quanto ao processo produtivo e servem como melhoria da qualidade ambiental dos empreendimentos
de saneamento básico e da imagem institucional.
No tema “Fornecedores”, o indicador 28 apresentou uma das menores notas (1), enquanto que
os outros indicadores obtiveram nota 3. Deste modo, as médias do tema e do subtema foram iguais a
2,50 (Quadro 8).
Quadro 7: Resultados do Tema “Fornecedores”
Tema

Sub-tema

FORNECEDORES

Seleção, avaliação e parceria com
fornecedores

Indicador
25
26
27
28

Nota
3
3
3
1

Média

Média Tema

2,50

2,50

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

A organização declara não haver mão de obra infantil ou escrava, possuindo cláusula específica
com seus fornecedores, e faz verificações periódicas, assumindo publicamente o repúdio a este tipo de
trabalho. Em relação ao apoio para o desenvolvimento de fornecedores, a organização não descreve de
forma detalhada esta informação em seu relatório, porém, acredita-se que ela negocia com
transparência e estabelece relações contratuais com base em critérios comerciais.
Os indicadores relacionados ao tema “Consumidores e Clientes” obtiveram notas máximas em
sua maioria, com somente uma alteração, em que o indicador 29 obteve nota 3. Deste modo, as médias
do tema e do subtema foram iguais a 3,67 (Quadro 9).
Quadro 8: Resultados do Tema “Consumidores e Clientes”
Tema

Sub-tema

CONSUMIDORES E CLIENTES

Dimensão social do consumo

Indicador
29
30
31

Nota
3
4
4

Média

Média Tema

3,67

3,67

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Em relação à influência da sua política de comunicação comercial na criação da sua imagem, a
companhia encontra-se em um estágio avançado, além da conformidade legal, assumindo esta ação
como estratégica, com programas voltados para conscientizar quanto a redução do consumo de água,
além de informar a seus clientes indicadores de qualidade da água e do esgoto.
Quanto ao compromisso com a qualidade de seus serviços de atendimento e ao gerenciamento
dos danos potenciais de seus produtos e serviços, a organização apresenta um estágio proativo,
envolvendo partes interessadas internas e externas. Assim, realiza pesquisas de satisfação dos clientes,
considerando os itens organização, serviços prestados e o atendimento recebido, que direcionam ao
aperfeiçoamento a ser realizado. Além disso, possui canal aberto para reclamações e sugestões, e
disponibiliza informações a seus clientes e consumidores, envolvendo ativamente as partes
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interessadas, com o propósito de promover melhorias para minimizar e evitar riscos à saúde e à
segurança do consumidor.
Quanto ao tema “Comunidade”, os indicadores apresentaram nota 3, exceto o indicador 34, com
nota 2. Em ordem crescente de notas estão os subtemas “Ação Social” (2,50) e “Relações com a
Comunidade Local” (3,00) (Quadro 10).
Quadro 9: Resultados do Tema “Comunidade”
Tema

Sub-tema
Relações com a comunidade local

COMUNIDADE
Ação Social

Indicador
32
33
34
35

Nota
3
3
2
3

Média

Média Tema

3,00
2,75
2,50

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

A organização possui uma política formal com a comunidade local, mas não apresenta comitês
permanentes ou grupos de trabalho com a participação de lideranças locais para analisar suas atividades
e monitorar seus impactos. Esta possui programas socioambientais em parceria com prefeituras,
atendendo populações de baixa renda, e procura aproximar seus funcionários das comunidades
atendidas. Desta forma, não demonstra a influência em políticas públicas a fim de maximizar sua
contribuição para o desenvolvimento local.
Apesar do subtema “Ação Social” não estar relacionado a indicadores do relatório GRI, por
meio de dados disponíveis da companhia, observou-se através do Balanço Social a transparência de
suas ações, definidas em seu orçamento anual, porém, a referida empresa não apresenta programa
social estruturado, gerenciado por equipe especializada, com orçamento estável e com público, metas e
estratégias definidas. Por outro lado, possui programas sociais e de doações, disponibilizando
funcionários e competências técnicas, tecnológicas e gerenciais para fortalecer estes projetos.
Os indicadores do tema “Governo e Liderança” obtiveram nota 3 em sua maioria, ocorrendo
poucas alterações, como os indicadores 36 e 37, que obtiveram nota zero e dois, respectivamente.
Assim, em ordem crescente de notas estão os subtemas “Transparência Política” (1,67) e “Liderança
Social” (3,00) (Quadro 11).
Quadro 10: Resultados do Tema “Governo e Sociedade”
Tema

Sub-tema
Transparência política

GOVERNO E SOCIEDADE
Liderança social

Indicador
36
37
38
39
40

Nota
0
2
3
3
3

Média

Média Tema

1,67
2,33
3,00

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Neste tema, o destaque foi o indicador 36 (Contribuições para Campanhas Políticas),
relacionado à nota zero, já que a empresa declarou não adotar práticas de contribuição financeira a
partidos políticos ou instituições relacionadas. A organização desenvolve atividades de educação para a
cidadania e permite a livre discussão e troca de informações sobre temas políticos, contudo, não
informa se faz parcerias com organizações que trabalham com o tema para realização de debates e
fóruns de discussão a fim de assegurar o voto consciente.
Sobre a corrupção, a empresa assume compromisso público de combate a este tipo de prática,
possuindo normas descritas, que são divulgadas amplamente ao público interno e externo e mantém
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procedimentos formais de controle, punição e auditoria em caso de ocorrência, possuindo um programa
de controle de fraudes corporativas que dissemina aos empregados. Em relação à liderança política, a
companhia encontra-se em um estágio avançado, sendo a responsabilidade social e o desenvolvimento
sustentável quesitos estratégicos para o negócio.
De acordo com o apresentado, os indicadores do relatório são bem desenvolvidos, apresentando,
em sua maioria, subtemas proativos, mas alguns ainda estão próximos da conformidade legal, que
podem ser melhor apresentados, caso seja de ações já presentes na organização. Este bom desempenho
pode ser resultado do enquadramento da organização na carteira que integra o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, que necessita de uma série de ações e determinações
em seis áreas distintas (econômico-financeira, social, ambiental, governança corporativa, natureza do
produto e uma de âmbito geral). Assim, a organização assume o compromisso de oferecer produtos de
qualidade, em respeito aos seus clientes, profissionais e, principalmente, aos investidores.
Entende-se também, que por se tratar de uma organização que possui ações negociadas nas
Bolsas de Valores de São Paulo e Nova York, a organização busca a imagem de empresa socialmente
responsável, principalmente nas questões relacionadas ao tema “Valores, Transparência e
Governança”. Esta preocupação com a imagem de empresa sustentável torna-se uma vantagem para as
companhias organizacionais, como declara Arantes (2006), em que as ações são valorizadas à medida
que em que estas investem em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Porém, as
vantagens competitivas do Marketing Social estão muito além do acesso ao capital e do retorno
financeiro, o que atrai investidores e clientes, mas incorpora, também, a motivação dos funcionários
(CORRÊA, 2003). Assim, é necessário que as ações sejam colocadas em prática, pois as preocupações
das empresas parecem estar mais direcionadas para a imagem de socialmente responsáveis e
sustentáveis do que realmente integrar estas características ao negócio (BORGER, 2001).
As duas maiores médias (3,67) corresponderam aos temas “Meio Ambiente” e “Consumidores e
Clientes”. O primeiro por ser uma preocupação crescente na empresa, pois suas atividades impactam
diretamente neste tema, e como a empresa possui certificação ISO 14.001 em algumas unidades,
precisa cumprir procedimentos que melhorem este índice. O segundo tema está relacionado com a
preocupação em satisfazer seus clientes, o que comprovou o bom desempenho da empresa para com
seus consumidores.
Neste sentido, a fim de buscar soluções para aprimorar seus produtos e serviços, a companhia
realiza uma pesquisa para analisar o nível de satisfação de seus clientes. Na avaliação dos atributos
relacionados à responsabilidade socioambiental, no âmbito de uma diretoria do interior, a média da
percepção em relação a esta responsabilidade é menor que na organização como um todo. Assim, a
organização precisa melhorar sua imagem e ações no interior do Estado, visto que seu objetivo é ser
uma organização reconhecida por sua responsabilidade social e seu desenvolvimento sustentável.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização apresentou um bom desempenho no Relatório Ethos, sendo os temas “Meio
Ambiente”, “Consumidores e Clientes” e “Valores, Transparência e Governança” os mais
desenvolvidos pela organização, compreendida em um estágio avançado, próximo a atingir padrões
considerados de excelência em suas práticas. Os temas menos desenvolvidos são “Governo e
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Sociedade” e “Fornecedores”, com uma postura defensiva por parte da referida empresa, porém,
progredindo para mudanças em relação à conformidade de suas práticas.
Assim, os principais indicadores que podem ser trabalhados ou divulgados são referentes à
gestão participativa, relação com trabalhadores terceirizados, comportamento nas demissões, apoio ao
desenvolvimento de fornecedores, financiamento da ação social e construção da cidadania pelas
empresas, em que, caso ocorra melhorias, pode atingir um estágio avançado, demonstrando que a
responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável são primordiais para a organização,
melhorando assim, também, a imagem desta.
Como os indicadores do relatório são bem fundamentados, sugere-se que, para verificar se a
teoria acontece na prática, à organização realize a aplicação do relatório Ethos com um grupo
representativo de funcionários de todas as suas unidades. Esta sugestão pode ser aplicada, visto que o
relatório Ethos apresenta uma investigação mais completa, tratando de informações adicionais através
de indicadores binários e quantitativos, além de que, o próprio Instituto Ethos sugere que cada unidade
de negócio responda o seu próprio questionário.
Esta ação pode ser também utilizada às partes interessadas, para verificar comparações entre a
visão externa e a interna. No guia para elaboração de balanço social e relatório de sustentabilidade, o
Instituto Ethos sugere uma estratégia para análise dos resultados, uma sugestão de roteiro para consulta
e comentários das partes interessadas em relação aos relatórios divulgados. Neste caso, a organização
poderia disponibilizar um canal para que o público interno e externo enviasse sugestões referentes ao
seu relatório publicado.
Por se tratar de um estudo de caso, as conclusões não podem ser generalizadas para todas as
organizações do setor. Porém, os resultados obtidos possibilitam novos estudos, baseados no
desenvolvimento de uma análise comparativa com as organizações do setor, utilizando os Indicadores
Ethos e estudos por meio da utilização de outras fontes de evidência, ou seja, dados primários, obtidos
a partir de entrevistas com os gestores e funcionários da respectiva organização.
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Resumo: Este artigo pretende analisar as estratégias como práticas e a aprendizagem dos sujeitos em interação no âmbito da
Incubadora de Empreendimentos Solidários, do Centro Universitário La Salle – Unilasalle Canoas/RS, juntamente aos sete
empreendimentos incubados. A análise socioambiental crítica sobre os processos de atuação são ponto de análise. Os
empreendimentos incubados atuam na área da reciclagem de resíduos pós-consumo, localizados nos municípios de Canoas,
Esteio e Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, Brasil. O método de investigação adotado é um estudo multi-casos, de
cunho qualitativo. O corpus de dados está composto por 15 entrevistas semiestruturadas com os catadores participantes dos
empreendimentos incubados; observações participantes; e dois grupos focais. Para a análise e tratamento dos dados
coletados, o método adotado é a análise de conteúdo. Os resultados indicam que: i) a atuação da Incubadora é avaliada
como sendo propulsora de políticas públicas por meio dos processos democráticos de participação; ii) construção dos
processos de aprendizagem foram realizados por meio da educação popular; iii) há necessidade da ampliação da ação da
Incubadora para além dos empreendimentos incubados, na busca de redes de cooperação para o fortalecimento da cadeia
produtiva da reciclagem, intentando o beneficiamento dos resíduos, a comercialização conjunta, entre outros.
Palavras-chave: Estratégia como Prática, Empreendimento de Reciclagem, Aprendizagem Socioambiental, Economia
Solidária, Incubadora.

Abstract: This article intends to analyze the strategies and practices and learning the subjects in interaction within the
Entrepreneurial Incubator Solidarity, the Centro Universitário La Salle - Unilasalle Canoas/RS, along the seven incubated
enterprises. The analysis on critical environmental processes are acting point of analysis. The incubated enterprises
operating in the recycling of post-consumer waste in the municipalities of Canoas, Esteio and Nova Santa Rita, Rio Grande
do Sul, Brazil. The research method adopted is a multi-case study, a qualitative. The data corpus is composed of 15
semistructured interviews with the participants of scavengers incubated enterprises, participant observations, and two focus
groups. For the analysis and processing of data collected, the method used is content analysis. The results indicate that: i)
the performance of the Incubator is assessed as driving public policy through the democratic processes of participation, ii)
construction of learning processes were carried out through popular education, iii) there is a need to expand the action
Incubator beyond the incubated enterprises, seeking cooperation networks to strengthen the supply chain of recycling,
intending the processing of waste, joint marketing, among others.
Key-words: Strategy as Practice, Enterprise Recycling, Social Environmental Learning, Social Economy, Incubator.
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1 Introdução
Os processos de atuação de uma Incubadora de Empreendimentos Solidários perpassa um
campo significativo de práticas de monitoramento e assessoria que vão para além das fronteiras
empreendedoras no campo da economia solidária. As ações são realizadas nas esferas públicas das
relações sociais e articulação com as políticas públicas; e operam na esfera coletiva dos
empreendimentos na perspectiva da educação para a autogestão, produção e comercialização dos bens e
serviços produzidos, sustentabilidade, etc.
O campo relacional que uma Incubadora Universitária Tecnológica de Cooperativas Populares
(ITCPs) tem a desenvolver requer um espaço de aplicação estratégica para a condução do seu trabalho
de assessoria. Esse espaço de aplicação estratégica envolve desde capacitações para os cooperados,
formalização do empreendimento, geração de trabalho e renda por meio de políticas públicas,
responsabilidade socioambiental, entre outras (FRANÇA FILHO; CUNHA, 2009).
Para uma melhor compreensão dessa temática, este artigo busca analisar as estratégias como
práticas e a aprendizagem dos sujeitos em interação no âmbito de desempenho da Incubadora de
Empreendimentos Solidários, do Centro Universitário La Salle – Unilasalle Canoas/RS, no sentido de
compreender os mecanismos de contribuição para o desenvolvimento da economia solidária no seu
território socioambiental de atuação, por meio da incubação de sete empreendimentos de reciclagem de
resíduos sólidos urbanos.
O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: inicialmente apresentamos os aspectos
teóricos da estratégica como prática no contexto de incubadoras populares. Em seguida discutimos a
proposta de atuação das ITCPs e sua relação com a economia solidária. O método é descrito na
continuidade, contendo uma contextualização dos empreendimentos incubados, seguidos da análise dos
dados sistematizados e dos resultados relevantes do estudo.
2 Estratégia como Prática
Com o desenvolvimento das ciências o conceito de estratégia passa a ter uma visão mais
interdisciplinar, no sentido de se analisar os mecanismos de interação dos indivíduos para o alcance de
objetivos, que são para além dos econômicos (WILSON; JARZABKOWSKI, 2004; WHITTINGTON,
2004). Sob essa perspectiva, a estratégia pode ser estudada e praticada sob diversas possibilidades,
devido ao seu alto grau de complexidade.
É possível diferentes formatos organizacionais e institucionais conseguirem sobreviver no
mercado ou na margem dele, sem ao menos ter planos estratégicos pré-definidos? Segundo a
epistemologia positivista e funcionalista, a resposta a essa pergunta é não, pois as organizações são
definidas segundo suas estruturas e objetivos organizacionais definidos a priori (WILSON;
JARZABKOWSKI, 2004). Já para a abordagem processual da estratégia, a resposta é sim, pois ela vem
a questionar a maneira como organizações e instituições realizam ações que resultam na estratégia
como prática, uma vez que, nesse entendimento, não aparece a divisibilidade entre planejamento e
implementação. Ambos os processos possuem uma “interrelação mutuamente sustentada” (WILSON;
JARZABKOWSKI, 2004, p. 13). Em outras palavras, a interação entre o pensar e o agir
estrategicamente se manifesta por meio da linguagem e da consequente mobilização de recursos que
ocorrem quase que juntamente. Ainda segundo Wilson e Jarzabkowski (2004), o pensar e o agir
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estratégico ocorrem de maneira oscilatória e não linear formando o fazer estratégia. Tal fazer estratégia
pode ser entendido “como uma mistura de ação (animação) e direção (orientação)”, sendo que a ação e
a animação são partes integrais do entendimento da estratégia como prática (WILSON;
JARZABKOWSKI, 2004, p. 13). Assim, estratégia como prática pode ser considerada como uma
prática social.
Como prática social, interessa à estratégia como prática compreender o fazer estratégia e isso
implica em várias atividades desde as rotineiras como a separação do material a ser reciclado, a
maneira como negociam com compradores do material reciclado, preenchimento de documentos, as
reuniões, como o planejamento se desenrola ao longo do ano, enfim a maneira como as coisas são
feitas é o âmago da questão. Além disso, aparecem questões como conhecimento tácito e formal,
persistência nos detalhes, conhecimento técnico e interpessoal. Por isso não existe uma estratégia tal
qual outra, pois o modo como as coisas são feitas é que mais interessam, com papéis distintos entre
organizações, conhecimento dentro do contexto que interferem nas competências práticas que podem
se distanciar mais ou menos da habilidade na elaboração da estratégia (WHITTINGTON, 1996).
Segundo Whittington (1996), a estratégia como prática se traduz em atividades ‘pouco
românticas’ de gestão tais como buscar o entendimento de: o que todos os envolvidos fazem?; como
eles adquirem habilidades? Tais questões referem-se à maneira como os indivíduos trabalham as
rotinas para fazer estratégia. O foco sai do desempenho da organização ou instituição para o
desempenho dos estrategistas, que são, em última instância, todos os seus componentes.
Para Wilson e Jarzabkowski (2004), no estudo da estratégia como prática torna-se importante
definir o seu nível de análise e a sua unidade de análise. Os níveis de análise envolvem os níveis micro
e macro relevantes para a estratégia como prática. De um lado, o nível macro envolve as instituições
sociais, econômicas e políticas. De outo o nível micro abrange discursos, atos, pensamentos e gestos
dos praticantes. Os autores salientam que ambos os n veis “coe istem em uma tensão relacional de
constituição e e plicação mútua, interagindo por meio de uma gama de fatores intermediários”
(WILSON; JARZABKOWSKI, 2004, p. 13). Já a unidade de análise deve ser aquela que gera algum
resultado a ser analisado. É nessa linha que as unidades de análise serão desdobradas.
3 Aprendizagem
A aprendizagem ocorre a partir das experiências dos sujeitos enquanto fazem a estratégia como
prática. Para Fiol e Lyles (1985), a aprendizagem tem importância estratégica como processo de ações
de melhoria que amplie o conhecimento e a compreensão que implique em melhoria dos resultados
organizacionais. Portanto, a aprendizagem organizacional viabiliza a empresa a construir uma
interpretação e um entendimento do ambiente de onde está inserida possibilitando avaliação de
estratégias viáveis (FIOL; LYLES, 1985). Nesse campo de experimentação do trabalho, tendo as
cooperativas de reciclagem como objeto de estudo, é que a educação toma corpo e força, com
argumentos significativos para a pesquisa e formulações inovadoras em educação e gestão
socioambiental (FISCHER, 2009). Além disso, as instituições que não mudarem sua postura na
sociedade e, sobretudo por não privilegiar a melhor utilização dos recursos naturais, terão sua imagem
corporativa ameaçada perante a sociedade (LEITE, 2009). Evidentemente, o consumo realizado por
indivíduos educados e instruídos para a sustentabilidade, tende a adquirir produtos e serviços de
instituições que investem na gestão socioambiental. Corroborando com esta interpretação, salienta-se
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que a comunicação é essencial para que se apreendam competências requeridas no tocante à
aprendizagem e na compreensão da autonomia do sujeito de poder potencializar suas práticas
apreendidas, intentando ao habitus (BOURDIEU, 2007), além de ser problematizadora e
transformadora.
A construção dos vínculos estabelecidos por meio da linguagem, e da apropriação da
aprendizagem, a qual pode gerar o habitus, o que busca o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno
de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento experimental), é um meio da
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta, na
qual incide para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE, 2004, p.97). Esta
capacidade transformadora está no escopo de ação das estratégias, uma vez que objetivos a serem
alcançados, intentam a busca de mudanças sociais, comportamentais, políticas, etc. Estas mudanças nos
comportamentos geram novas relações comunitárias na teia social dos territórios, no sentido de poder
projetar a transformação socioambiental, aqui entendida, também, por meio da educação.
Por outro lado, Crossan et al. (1999) consideram que a aprendizagem é um meio de alcançar o
que chamam de renovação estratégica e desenvolveram uma modelo para o processo da aprendizagem
organizacional. Esta estrutura de aprendizagem apresenta quatro premissas: tensão permanente
entre exploration e exploitation; cognição afeta a ação e vice-versa; multinível (individual, grupal e
organizacional), os quais interagem com os processos sociais de psicológicos da intuição, interpretação,
integração e institucionalização. Torna-se importante enfatizar que, para Weick e Westley (2004) a
aprendizagem organizacional tanto é um resultado quanto é um processo. A aprendizagem depende,
mas não é exclusividade dos indivíduos, pois ocorre também nas estruturas organizacionais, tais como
a cultura que aparece na linguagem, palavras, frases, vocábulos e expressões que os grupos
desenvolvem, nos artefatos, nos objetos materiais que um grupo produz.
Para que a discussão seja compreendida de melhor forma no contexto da pesquisa deste artigo,
na seção a seguir é contextualizado o campo da economia solidária e das ITCPs.
4 As ITCPs e a sua atuação na Economia Solidária
Os ajustes sociais para a redução das desigualdades é um desafio que vem sendo regido pelo
Governo Brasileiro a partir do final do século XX. Nos últimos anos, intensificaram estudos, práticas e
políticas que vem de encontro com a proposta da erradicação da pobreza extrema no país. Há, também,
iniciativas populares que reagem à exclusão social e proliferam em todo o país; e políticas sociais que
projetam a redistribuição aos pobres. Há experiências de geração de trabalho e renda, como o caso da
economia solidária, que emergem em diversos contextos sociais urbanos e rurais, muitas vezes por
meio de lógicas próprias de sustentação, para não apontar como sobrevivência. Somando-se a essas
práticas, há políticas de incentivo para o desenvolvimento de iniciativas coletivas de trabalho, contudo,
ainda superficiais, tendo como recorte histórico a partir da final do século XX. Uma consideração
inicial e importante a ser feita sobre o campo das políticas sociais de redistribuição de renda no Brasil é
de que, segundo Gaiger (2011, p. 79) está comprovada a ineficácia do crescimento econômico como
fator de distribuição de riqueza, bem como crescem programas de transferência de renda.
Nesta simbiose socioeconômica, há do outro lado do abismo a relação com o mercado
neoliberal, que estimula o consumo e a geração de riquezas por parte dos mais ricos. Reações
antagônicas são perceptíveis no cotidiano brasileiro e que denotam em um distanciamento social,
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mesmo com as pol ticas sociais de redistribuição. E, o que é mais agravante, “nota-se o aparecimento
de uma nova forma de reprodução da pobreza, cada vez mais concentrada no segmento da população
que se encontra ativa no interior do mercado de trabalho (desempregados e ocupação precária)”
(ANTUNES e POCHMANN, 2007, p. 206). Contingentes de trabalhadores à mercê da sorte
procurando ofertas de vagas de trabalho, muitas vezes temporárias e precarizada, para poderem se
estabelecerem como sujeitos sociais (LOPES, 2008). São grandes massas de trabalhadores em condição
de vulnerabilidade que sedimentam a zona de tensão desestruturada entre o desemprego e a
considerável integração no mercado de trabalho. Como uma possível alternativa de geração de renda e
integração econômica - aqui não caracterizando lógicas puras de inclusão social por meio de um
contrato formal de trabalho, mas sim, no sentido de ativar economicamente os trabalhadores
vulnerabilizados -, seria por meio da economia solidária. As práticas associativas de geração de
trabalho e renda, aliadas a processos de autogestão nos empreendimentos compostos pela associação de
pessoas, podem (re)afirmar o espaço social, alicerçando dinâmicas de subsistência para além das
fronteiras econômicas, haja vista que suas contribuições atingem as esferas sociais, políticas e
ambientais. Outrossim, podem quebrar elos complexos de reprodução das desigualdades.
A discussão sobre a economia solidária merece devida atenção, pois “os membros de tais
iniciativas estabelecem entre si vínculos de reciprocidade como um dos fundamentos de suas relações
de cooperação [...] cumprindo funções subsidiárias em domínios como saúde, educação e preservação
ambiental” (GAIGER, 2011, p. 80). Nesse sentido, os trabalhadores que se valem da economia
solidária, atuam também em cenários que são sociais, tais como: a) a relação comunitária na busca de
melhorias das condições de moradia e convívio social; b) ampliam a discussão junto ao Estado para o
desenvolvimento de políticas públicas que beneficiam toda a comunidade ou território local; e c)
potencializam correlações significativas para a sustentabilidade ambiental, por meio de ações que
projetam o uso de produtos sustentáveis e/ou que não venham agredir o meio ambiente. Contribuindo,
Asseburg e Gaiger (2007, p. 528) afirmam que em relação ao diferencial da economia solidária é o
valor que “reside na mudança e no bem que acarretam para os seus próprios protagonistas, ao
escaparem da lógica dominante de classificação social”. Ou seja, a ressignificação da vida, do trabalho,
dos laços sociais, dos vínculos comunitários, da identidade cultural, e principalmente, da condição
humana. Corroborando com estes princípios, a produção autogestionária no Brasil estabelece a sua
história como um movimento social no país, pois a despeito do mercado restrito e dos (ainda)
relativamente poucos segmentos trabalhados, vem crescendo significativamente e tomando forma de
movimento social ao articular diversos atores que lutam por transformações no campo social e político
(VERONESE, 2004).
A economia solidária é regida por medidas diversificadas de acordo com cada empreendimento,
por algumas propriedades que giram em torno de oito princípios, os quais se espera que estejam
internalizados na compreensão e na prática das experiências associativas: autogestão, democracia,
participação, igualitarismo, cooperação, autossustentação, desenvolvimento humano e
responsabilidade social (GAIGER, 2004). Igualmente, a economia solidária valoriza o território e
compromete-se com a localidade prioritariamente presente no mercado intrarregional, procurando uma
forma apropriada de uso do capital natural de forma compatível com a melhor qualidade de vida da
população residente, ou seja, é vetor de um desenvolvimento endógeno e sustentável (LISBOA, 2001).
Potencialidades locais adormecidas estimuladas por meio da economia solidária podem gerar o
crescimento local e sustentável. O desenvolvimento de pesquisas, análises, ações e práticas voltadas
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para o desenvolvimento socioambiental de trabalhadores imersos nas camadas marginalizadas da
sociedade requer um aprofundamento nesse campo relacional e de disputas, aqui entendido na esfera
pública de relações coletivas de trabalho, os quais materializam suas práticas em grupos informais,
associações e cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos urbanos.
Portanto, tendo como orientação este campo de experimentação, é que as incubadoras
universitárias que atuam com tecnologias para o desenvolvimento de cooperativas e empreendimentos
solidários requerem demandas significativas na consolidação destes coletivos. Essas incubadoras
desenvolvem assessoria aos empreendimentos que estão em incubação, atuando em diversas esferas,
tais como: capacitação, incubação, assessoria técnica e organizativa (BRASIL, 2007).
Para uma melhor compreensão sobre o papel de atuação das ITCPs, os autores França Filho e
Cunha (2009), descrevem as principais atuações no campo da economia solidária: 1) capacitar os
sócios dos empreendimentos para que saiam na informalidade e tenham uma renda digna; 2) articular
políticas públicas para a geração de trabalho e renda; e 3) organizar as próprias ITCPs, que vem se
congregando por meio de redes nacionais. Criadas em 1999, com o objetivo de desenvolver e
disseminar conhecimentos sobre cooperativismo e autogestão, a Rede de Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares (Rede ITCPs) contribui para o desenvolvimento da Economia Solidária.
Surgem para integrar de forma dinâmica as incubadoras e favorecer a transferência de tecnologias
socias e conhecimentos.
Outrossim, os processos de incubação das cooperativas incubadas ocorrem no locus de trabalho,
ou seja, a incubação se dá na sede dos empreendimentos e não em uma estrutura física da incubadora,
processo esse distinto das lógicas de atuação das incubadoras empresariais. Contribuindo, Della Vechia
et. al. (2011, p. 116) esclarecem a proposta de uma ITCP no seu espaço de atuação universitária, bem
como sua funcionalidade:
Uma ITCP é uma unidade acadêmica interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, cujo
objetivo é fazer interagir o meio universitário e os grupos de trabalhadores/as, que tentam
empreender economicamente de forma coletiva – solidária e autogestionária – de maneira a
apoiar a formação e a consolidação dos empreendimentos e, ao mesmo tempo, transformar a
universidade, aproximando-a dos interesses, desejos e necessidades dos setores populares. Isso
é feito através de um processo intenso de troca de conhecimentos práticos e teóricos e de uma
construção compartilhada de novos conhecimentos, entre a incubadora e os grupos de
trabalhadores associados.

Esta possibilidade de interação e trocas de experiências entre o universo acadêmico e as práticas
populares de trabalho praticados pelas cooperativas é que suscitam em metodologias apropriadas para a
condução das ações de incubação. Assim, a comunicação é essencial para que se apreendam
competências requeridas no tocante à cooperação e na compreensão da autonomia do sujeito (associado
da cooperativa) de poder potencializar suas práticas apreendidas, além de ser problematizadora e
transformadora, conforme a citação:
O que busca com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um conhecimento
científico e técnico, seja de um conhecimento experimental) é a problematização do próprio
conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade concreta, na qual incide para melhor
compreendê-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 2004, p.97).

A partir desta problematização proposta pelos estudos da educação popular freiriana, pode-se
ampliar o entendimento do papel de atuação das ITCPs, as quais “são agentes de um processo
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educativo para a cooperação e autogestão, constituindo-se como projetos, programas ou órgãos com a
finalidade de dar suporte à formação e ao desenvolvimento de cooperativas populares” (MEIRELES;
ALVES, 2011, p. 9). Assim, fortalecer estas iniciativas para o trabalho cooperado e autogestionário
conduz à construção de saberes e competências para a atuação no campo da economia solidária nas
dimensões sociais e econômicas.
As potencialidades de cada empreendimento incubado merece ser valorizado. As singularidades
e os saberes existentes na esteira de cada lógica de ação em relação com o seu contexto cultura,
possibilita as distinções de cada coletivo, bem como a possibilidade de elaboração das tecnologias
sociais. Assim, segundo Cançado e Cançado (2009), a metodologia de incubação se fundamenta em
quatro premissas: 1) a não redução da autonomia do grupo; 2) a velocidade do processo de incubação
decidida pelo grupo; 3) a veracidade das medições e, 4) o feedback fornecido ao grupo.
Diante destas práticas de incubação, é fundamental os processos dialógicos de trabalho com os
empreendimentos para o fortalecimento dos vínculos de confiança, bem como avanços na autonomia
dos associados (nos campos formativos, gestão e articulação com as políticas públicas) perante a
atuação da ITCPs, intentando a pós-incubação ou a constituição de redes de cooperação, entendida
como a reunião “de empreendimentos com objetivos em comuns, densamente inter-relacionados,
estando estruturada para desenvolver e manter ganhos coletivos, sem que cada participante venha a
perder sua autonomia de gestão (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008, p. 24).
Quando olhados os processos de estratégia como prática dentro de cooperativas de reciclagem,
faz sentido o seu estudo, uma vez que, nesses ambientes a ação e a direção estratégicas ocorrem no
fazer dos cooperativados em todos os momentos do seu trabalho. Tais momentos referem-se ao
desenvolvimento de soluções e problemas cotidianos revelados nas práticas dos cooperativados no
momento em que ocorrem (WHITTINGTON, 2004). Nesse sentido, como já citado anteriormente,
estratégia como prática pode ser considerada como uma prática social.
A prática social que pode estar representada na estratégia como prática no contexto de
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) envolve, além da dimensão econômica, a
dimensão social. A dimensão econômica envolve a geração do trabalho e da renda e a dimensão social,
sob um aspecto micro mais diretamente, ocorre por meio das interações sociais que proporciona a
estruturação para a realização do trabalho, que é em última instância, a estratégia como prática.
Além disso, outro aspecto que aproxima o estudo da estratégia como prática do contexto de
atuação das ITCPs é o empoderamento dos trabalhadores (e/ou incubados) como agentes capazes de
realizar uma mudança no contexto em que atuam. Nesse sentido, uma das dimensões que a estratégia
como prática assume é em cima da perspectiva aristotélica “sobre a sabedoria da prática como um
exercício localizado de julgamento” que envolve a capacidade da realização do trabalho no contexto e
nas contingências específicas e necessárias para o aqui e agora (WILSON; JARZABKOWSKI, 2004, p.
15). Ainda para os autores, a sabedoria da prática relaciona aspectos da ação e da direção estratégicas
como um exercício de julgamentos em tempo real. A necessidade deste tipo de julgamento encontra-se
em meio a um contexto repleto de ambiguidade, incerteza e conflito em que, muitas vezes, meios e fins
se contradizem e em que consequências não intencionais exigem mudanças de ação e direção.
Nos contextos das incubadoras populares, não diferentemente do contexto dos outros formatos
de organização, mesmo quando é projetado um plano estratégico para o futuro é impossível prever o
resultado. Por isso, torna-se importante que todos os integrantes das organizações e das incubadoras
voltem-se para o fluxo de trabalho, pois ao se mover na direção do que foi planejado, se baseiem nos
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recursos existentes (WILSON; JARZABKOWSKI, 2004) e decidam em cima deles, no aqui e agora.
Nesse sentido, há a necessidade de que os “atores organizacionais” reflitam e entendam sobre suas
“ações atuais dentro do contexto das ações passadas e das aspirações futuras, e que façam a mediação
entre as duas coisas de forma a poder desafiar e transformar a prática existente” (WILSON;
JARZABKOWSKI, 2004, p.15). Cabe às ITCPs fomentarem esse tipo de reflexão para fortalecer o
empoderamento dos atores socioambientais para se tornarem agentes de sua vida e da sociedade. Neste
sentido é que este artigo discorre sua reflexão e análise, apresentando a seguir o método utilizado para
o desenvolvimento do estudo.
5 Método
Este artigo tem por objetivo refletir sobre as estratégias como práticas desenvolvidas pela
Incubadora de Empreendimentos Solidários junto aos empreendimentos incubados. A Incubadora é um
projeto fomentado pela Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP por meio de um convênio firmado
entre o Ministério de Ciências e Tecnologia, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria
Nacional de Economia Solidária (SENAES). Desde 2008 o projeto vem desenvolvendo suas ações de
assessoria e fomento a empreendimentos econômicos solidários localizados nos municípios gaúchos de
Canoas, Esteio e Nova Santa Rita, intensificando o processo de incubação de associações e
cooperativas de trabalho atuantes na área da reciclagem resíduos pós-consumo.
A Incubadora de Empreendimentos Solidários está localizada no Tecnosocial/Unilasalle, o qual
consolida uma das ações do Centro Universitário La Salle – Unilasalle que objetiva contribuir para o
fortalecimento de empreendimentos de economia solidária de Canoas e região na perspectiva de
construir tecnologias sociais apropriadas para fortalecer a capacidade empreendedora e a dinâmica
solidária desses empreendimentos, potencializando sua atuação sustentável e autogestionária nos
territórios onde atuam.
Neste contexto, a Incubadora tem como objetivo contribuir para a consolidação de
Empreendimentos de Economia Solidária de Canoas e região na perspectiva de construir tecnologias
sociais apropriadas para fortalecer a capacidade empreendedora e a dinâmica solidária desses
empreendimentos, potencializando sua atuação sustentável e autogestionária nos territórios donde
atuam. O convênio com a FINEP possibilita o desenvolvimento de ações com os empreendimentos
incubados, com os fóruns de economia solidária e com o desenvolvimento do trabalho autogestionário,
ou seja, no monitoramento e assessoria para a gestão, produção, comercialização, formação, etc. Assim,
para que se possam buscar soluções para as variadas demandas nos empreendimentos incubados, a
equipe busca ampliar o envolvimento de professores e estudantes das diversas áreas do conhecimento,
integrando ensino, pesquisa e extensão.
Para a compreensão do objeto de pesquisa, o método adotado é um estudo de casos múltiplos
(YIN, 2005), com abordagem qualitativa. O corpus de dados é composto por quinze entrevistas
semiestruturadas com os sujeitos dos empreendimentos de reciclagem, observação de campo e dois
grupos focais (GIL, 1999; BAUER E AARTS, 2002; ROESCH, 2005;). A técnica de tratamento e
análise dos dados adotada foi a análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
Para uma melhor contextualização dos empreendimentos investigados na pesquisa, são
apresentados os sete empreendimentos que participaram no processo das coletas de entrevistas
realizadas pelos autores deste artigo que não estão vinculados diretamente na equipe da Incubadora.
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Esta estratégia foi adotada para se obter melhor acuidade nas respostas, neutralizando a equipe nesta
etapa para não influenciar os catadores/as respondentes. Salienta-se que apenas um empreendimento
não participou do processo de coleta das entrevistas, que foi o caso da ATPSCR - Associação dos
Trabalhadores Prestadores de Serviço, Catadores e Reciclagem de Nova Santa Rita. Contudo, fizeram
parte dos processos de observações realizadas. Diante disso, a Tabela 01 apresenta uma
contextualização de cada empreendimento:
Tabela 01: Contextualização dos Empreendimentos Incubados
ANO FUNDAÇÃO ASSOCIADOS

LOCALIZAÇÃO

COOTRE

2003

21

Esteio/RS

COOPCAMATE

1986

21

Canoas/RS

COOARLAS

2000

32

Canoas/RS

HISTÓRIA
Iniciou com oito associadas realizando a coleta seletiva um dia
por semana.
Iniciou com cinco pessoas , para a realização da coleta de
resíduos no bairro.
Doze mulheres catavam o lixo da comunidade puxando carrinhos
em um raio de 500 metros. A triagem era realizada em uma
2

RENASCER

1983

34

Canoas/RS

COOPERSOL

2009

8

Canoas/RS

COOPERMAG

2002

23

Canoas/RS

ATPSCR

2005

10

Nova Santa Rita/RS

garagem de 9 m , cedida por uma dessas mulheres.
A origem deu-se através de um grupo de catadores que
catavam no aterro Municipal de Canoas.
A origem do trabalho coletivo se deu a partir da catação
individual que era feita no aterro de construção civil da cidade de
Canoas.
Surgiu a partir da necessidade de encontrar uma alternativa para
a geração de trabalho e renda para mulheres da comunidade
Santa Rita, no Bairro Mato Grande.
O grupo foi constituído visando á geração de trabalho e renda de
catadores envolvidos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

As temporalidades de cada empreendimento econômico solidário são diversas, com origens e
contextos distintos, os quais são apresentados a seguir:
COOTRE: A Associação de Recicladores e Catadores de Esteio – ARCA, foi fundada no ano
de 2003 tendo como sede a Associação de Moradores do Bairro Votorantin. No decorrer do ano de
2005 transferiu-se para o Centro de Triagem pertencente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
localizada na cidade de Esteio/RS. Desde sua fundação, a ARCA realiza a coleta seletiva na cidade,
porém apenas em 2012 foi reconhecida como prestadora de serviço pela Prefeitura Municipal de
Esteio. Em 2012, torna-se cooperativa com o nome de Cooperativa de Trabalho de Recicladores de
Esteio – COOTRE.
COOPCAMATE: Fundada em 1986 para a realização da coleta de resíduos sólidos urbanos no
bairro Mathias Velho (Canoas/RS), com a coleta em colégios e nas igrejas com apoio das CEBs. Na
época se chamava Associação dos Carroceiros e Catadores de Material de Canoas – ACCMC. Em
2002, fundou a Cooperativa de Catadores de Material Reciclável da Mathias Velho - Coopcamate, para
a formalização de um contrato para receber os materiais de uma grande empresa. Em 2010, a mesma
que já recebia a coleta seletiva da cidade foi contratada pela prefeitura para participar do Programa de
Coleta Seletiva Compartilhada de Canoas, que consiste no recebimento de verba pública, através de
contrato, para o transporte dos materiais das residências até a cooperativa.
COOARLAS: No ano de 2000, 12 mulheres iniciaram a coleta no bairro Guajuviras
(Canoas/RS) e a triagem dos materiais em uma pequena garagem. Neste mesmo ano, as mulheres
formalizaram a associação, que se chamou Associação de Reciclagem Amigas Solidárias – ARLAS,
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além de mobilizarem-se na comunidade para a captação de recursos do Orçamento Participativo do RS,
com o qual puderam construir a sua sede de trabalho. Em 2009, fundaram a COOARLAS (Cooperativa
de Trabalho Amigas e Amigos Solidários. Em 2010, inicia sua participação no Programa de Coleta
Seletiva Compartilhada de Canoas, juntamente com a Coopcamate.
RENASCER: A origem do trabalho coletivo data-se de meados de 1983, período que se deu a
catação de materiais recicláveis no aterro sanitário do município de Canoas/RS. No ano de 2005 o
“grupo do aterro” foi impedido pela FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental de catar
materiais no aterro sanitário. Então, passaram a ocupar um telhado improvisado, e também passaram a
receber parte da coleta seletiva do Município de Canoas para a realização da triagem. A Cooperativa de
Reciclagem Renascer foi constituída juridicamente em 2010, ano em que foram contratados para
participar no Programa de Coleta Seletiva Compartilhada de Canoas, juntamente com a Cooarlas e a
Coopcamate.
COOPERSOL: A origem do trabalho coletivo se deu a partir da catação individual que era
feita no aterro de construção civil da cidade de Canoas/RS. Em 2009, buscando perspectivas de
melhorias de sustentabilidade a partir do trabalho organizado, formalizaram a Associação Sol Nascente.
Em 2012, regularizaram-se como Cooperativa dos Recicladores de Resíduos Sólidos Sol Nascente –
COOPERSOL. Também em 2012, o grupo recebeu um galpão de madeira da Prefeitura Municipal de
Canoas.
COOPERMAG: A ATREMAG (Associação de Triagem e Reciclagem Mato Grande) surgiu
em 2001 a partir da necessidade de encontrar uma alternativa para a geração de trabalho e renda para
mulheres da comunidade Santa Rita, no Bairro Mato Grande (Canoas/RS). A Unidade de Triagem foi
construída em 2001 com recursos da Caixa Econômica Federal. Na época iniciaram o recebimento da
coleta seletiva do munícipio. Em 2010, foram contratados para participar no Programa de Coleta
Seletiva Compartilhada de Canoas, juntamente com a Cooarlas, Renascer e Coopcamate. Fundaram no
mesmo ano a COOPERMAG Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem União Faz a Força de
Canoas.
ATPSCR-NSR: A associação foi fundada em 11 de setembro de 2005, visando à geração de
trabalho e renda das pessoas envolvidas. A partir de 2010, foi construída uma parceria com a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Rita/RS, que doou a área para a sede, bem como a projeção de parceria com
o Unilasalle e empresas para construir o galpão. Em outubro de 2011, foi construído o galpão de
triagem e iniciou-se a coleta seletiva em alguns bairros do município de Nova Santa Rita.
6 Análise e discussão dos dados
A análise das evidências demonstra que a maioria dos cooperados está preocupado com o
atingimento de metas de produção durante a maior parte do tempo de seu trabalho. A busca constante
pelo atingimento das metas de produção por todos os trabalhadores é uma das características da
estratégia como prática, para a qual interessa a maneira como as tarefas são realizadas
(WHITTINGTON, 1996). Essa evidência pode ser verificada na fala da Entrevistada 2 da COOPER A:
“geralmente é assim entre nós mesmos, daí já tá acostumado, chega já começa trabalhando um com o
outro, vai se dando bem, a produção tá boa vai mantendo...”. Nesse sentido, pode-se observar que a
preocupação com as metas estratégicas não são somente da coordenação da cooperativa. Um dos
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principais aspectos que conduz a esse comportamento é que a renda mensal depende da produção de
todos os cooperados.
Outra evidência de que a estratégia como prática se revela no pensar e no agir estrategicamente
ocorrem de maneira síncrona (WILSON; JARZABKOWSKI, 2004) é no exemplo em que a
Entrevistada 1 da COOPER A narrou: “aqui geralmente [...] tem as reunião, quando a gente tem
alguma coisa assim [um problema], a gente se reúne, e é sempre resolvido, é achado alguma solução,
se não é achado na hora a gente tenta buscar”. Pode-se entender que a busca pela solução dos
problemas ocorre de maneira conjunta, por meio da parada do trabalho nas mesas e realização de uma
reunião na cooperativa, onde todos buscam uma solução de maneira coletiva por meio dos processos
democráticos de participação (SINGER, 2002).
Observa-se ainda que a Incubadora teve um papel importante para que a Cooper A conseguisse
crescer. A Incubadora não forneceu somente o suporte legal e de organização do trabalho, mas também
preocupou-se de maneira global com os indivíduos que ali trabalhavam, inclusive em aspectos
psicossociais. Esse aspecto pode ser observado na narração da Entrevistada 1 da Cooper A:
“Olha uma vez até foi engraçado que o Robinson implantou aqui, ele fez uma dinâmica sobre os
anjos né, as anjas, eu sei que nós tinha até asa nós tinha, agora consumiram com as nossas asas,
ele dizia pra uma cuidar a outra sabe, então cada uma tinha a sua anja que cuidava de si e ao
mesmo tempo era anja de outra. Então aquilo foi muito bom, bah um tempão sabe, a gente via
nossa colega, nem pedia sabe e tava sempre olhando, então foi muito legal aquilo, só que depois
foi perdendo, foi passando o tempo, foi saindo, não tinha muito gente sabe eu acho que do
grupo que tem aqui umas quatro eu acho são daquela época sabe!”

Identificam-se questões sobre certa ambivalência entre as capacitações e reuniões que a
Incubadora fazia na Cooper D. Alguns associados gostavam e valorizavam o aprendizado e a interação,
mas outros não gostavam e achavam que estavam de alguma maneira, perdendo produção e tempo.
Observa-se isso na fala da Entrevistada 2 da COOPER D:
“Que muitos não entendiam o que era a Incubadora, é mas eu sempre gostava quando eles
vinham né, porque daí a gente ficava conversando, entendendo os negócio da cooperativa, uns
não gostavam, ‘não entendo nada, o que que eu quero, tem que trabalhá, nós tem que produzir
pra nós ganha né’, não gostava de ficar parado.”

Nesse sentido, verifica-se que, para alguns associados, participar de reuniões e capacitações da
Incubadora era perda de tempo e de produção, mas outros viam tais momentos como oportunidades de
crescimento. Deve-se salientar que, para a estratégia como prática, os dois aspectos são importantes, ou
seja, é preciso a interação entre o pensar e o agir de maneira estratégica. Por acaso ou não, a maioria do
grupo se engajou na proposta da Incubadora e a Cooper D desenvolveu-se consideravelmente,
aumentando em 50% a sua renda, conforme as observações realizadas.
Observa-se que a Incubadora realizou um trabalho de empoderamento às cooperativas, uma vez
que há evidências de que os cooperados não ficaram dependentes do trabalho da Incubadora. Isso pode
ser evidenciado na fala a seguir: “Eu acho que é porque a gente já consegue caminhar com as próprias
pernas, né, eles já nos ensinaram um pouco, já dá pra gente trilhar o caminho certo”
(ENTREVISTADA 2 da COOPER A).
Outrossim, em vários depoimentos percebe-se a valorização do suporte que a Incubadora deu às
cooperativas incubadas, conforme a Tabela 02:
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Tabela 02: Depoimentos sobre o papel da Incubadora.
Empreendimento

Expressões das entrevistas

Informante

COOPER B

“Divulgar muita coisa assim sabe animar a gente, levantar a moral da gente pra ir
trabalhar. Dar mais ânimo”.

Entrev. 1

COOPER B

“[...] eles limparam tudo, unimos todos, dai nós limpamos, dai ficou bom, ali era
tudo fechado aquela porta ali era fechada dai a pessoa ficava triste”.

Entrev. 2

COOPER B

“[...] ajudou assim nós nos negócios que tinha um monte de d vida”.

Entrev. 2

COOPER C

“Ah, a gente teve muita ajuda, né. No caso, fomos bem ajudados. O grupo quando
tava mais agitado, né, a Lurdes vinha, conversava.”

Entrev. 1

COOPER C

“Ah, pra nós mudou muita coisa porque o pessoal soube mais se respeitar, conversar
melhor. Nós tivemos aquelas palestras de materiais, que foi e plicado pra nós”.

Entrev. 1

COOPER D

“[...] quando tinha esses problemas com o grupo, porque vinha a Lurdes e os outros
tentam conversar né, apaziguar. E ajudaram muito.”

Entrev. 2

COOPER E

“[...] eles [o pessoal da Incubadora] dão várias ideias boas pra nós, graças a eles
também, e pra mim cada vez que vem uma pessoa que dá opinião pra gente, né, hoje
em dia no serviço, é muito bom”.

Entrev. 1

COOPER A

“[...] eles [o pessoal da Incubadora] trou eram umas palestras, essas coisas que eles
vem nos trazendo, foi, foi importante, porque a gente aprendeu como lidar com as
pessoas, mais, um jeito melhor de tratar as pessoas”.

Entrev. 2

COOPER F

“[...] gostei muito e continuo gostando porque antigamente aqui a gente não era
visto, a gente não era enxergado, como é, não era visto, [...] não vinha ninguém, nós
oito horas ia lá pra cima [para o lixão], de tarde largava e ia pra casa, eu acho que eu
dizia assim: mas ninguém sabe que nós existimos, ai dum anos pra cá, começaram,
dai as pessoas inclusive [...]começaram a enxergar nós duma maneira que a gente
achava que nunca ia ser”.

Entrev. 2

COOPER F

“[...] a incubadora ela abre os novos horizontes pra gente, tira os nós das vendas que
estavam nos nossos olhos, esclarece muita coisa, facilita muita coisa pra gente,
capacitação intelectual e profissional”.

Entrev. 4

COOPER A

“Eu participei de várias palestras de várias coisas da Incubadora e eu gostei de todas
elas, entendeu. Aquela coisa assim de tu te preocupar com as pessoas de ensinar de
como tu liderar uma..., até a minha própria vida mesmo, entendeu. E, sei lá, ajudar a
pensar melhor, entendeu. Sempre tem, sempre mostra pra gente os, tem como lidar
com aqueles problemas mais difíceis, uma coisa difícil, entendeu. Eu gosto de todos
que passaram por nós, né”.

Entrev. 3

COOPER G

“Acho que a esperança do maquinário, de dar a oportunidade de ganhar mais
dinheiro, entendeu, que sem o maquinário, fica difícil que a gente vende o material,
a gente não tem a certeza que o material está sendo valorizado pelo que ele é,
entendeu”.

Entrev. 1
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COOPER F

“[...] eu vejo como um trabalho bastante positivo, do tempo que eu tô aqui, eu vejo
só como, assim, só pra levantar mesmo, porque vários momentos que as
cooperativas passaram. A nossa foi uma que teve um pouquinho, acho que uns dois
anos e pouco atrás, que foi mudando, que era associação e passou para cooperativa,
teve um trabalho muito forte da Incubadora ajudando nisso, né. Em documentação,
orientação de que fazer, como fazer, onde fazer.[...] A Incubadora teve um papel
muito importante, sim, para ajudar”.

“Eles criaram um trabalho para nos informar e nós nos formar, agora tão se
formando, mas tinha que ter um acompanhamento básico, né, pra dar uma olhadinha
como tão, nos papéis se estão organizados mesmo, porque isso aí, internet pra
catador é [...] Eu sou uma que, internet pra mim, isso aí é outro mundo, né. Então
vim ver se tá certo, fazer um acompanhamento, não precisa ser toda hora, toda
semana, mas de uma vez na semana, a Incubadora tem que tá junto com a gente. Foi
uns 6 meses o caminho da cooperativa, né, um ano, porque não é assim que formou
e largou, vamos fazer um acompanhamento para ver como vai andar, né, um apoio
ainda na formação”.
Fonte: Elaborado pelos autores.
COOPER E

Entrev. 3

Entrev. 2

Frente a esses depoimentos, evidencia-se que há sim mecanismos simbólicos e concretos de
verificação de estratégias como práticas no trabalho de incubação realizado, uma vez que são
identificados na tabela momentos que demostram as práticas realizadas, os diálogos (FREIRE, 2004),
bem como os resultados do processo de assessoria, o que implica, evidentemente, na metodologia de
trabalho adotada (CANÇADO; CANÇADO, 2009).
Ficou evidenciado que os processos de aprendizagem são constantes e fomentados pelo
ambiente do trabalho coletivo. Pode-se observar grande aprendizado no seguinte depoimento:
“Há uns tempo atrás houve uma fofoca, das gurias, no caso das líderes né... Aí nós subimos
aqui [andar de cima] e cada uma falou o que achava sobre o que tinha acontecido. Foi
esclarecido e foi visto que tinha sido só fofoca de gente que nem trabalha aqui... Eu era muito
de resolver as coisas... Tipo ignorante, né. Aí eu aprendi a conviver melhor com as gurias. Até
conviver melhor em casa. Se tem um problema, a gente senta e conversa. Antes não era assim,
eu estourava e saía gritando e fazendo... Antes dava um problema, dava uma encrenca, estava
brigando. Agora não, aconteceu isso, isso e isso que eu não gostei, tá, então, vamos tentar
melhorar. Daí é melhor. Eu acho que a gente não pode dizer exatamente porque chegamos aqui,
a gente entra no ritmo das gurias daqui. Então eu acho que tem que ser aberto para as
novidades.” (ENTREVISTADA 3 da COOPER D).

Pode-se observar nesse relato o potencial transformador e educativo da economia solidária.
Segundo Adams (2010), as pessoas aderem ao processo de economia solidária por força das
circunstâncias, não porque estão identificadas com o potencial educativo e transformador da mesma.
Mas, à medida que vão experienciando essas práticas de relações coletivas e autogestionárias, vão se
apercebendo do lugar que estão ocupando e, consequentemente, se reconhecendo como educadores de
base popular que têm no chão do trabalho associado elementos para composição de uma pedagogia da
autogestão. A partir daí torna-se possível à compreensão da economia solidária como lócus privilegiado
da educação popular. Observa-se que os trabalhadores envolvidos em empreendimentos solidários
apreendem a solidariedade vendo os demais trabalhadores com outra consciência social valorizarem-se
de forma independente em relação ao trabalho realizado. As pessoas reaprendem a valorizar o que é
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feito e o ambiente em que vive. Esse aspecto pode ser verificado na fala da Entrevistada 3 da COOPER
F:
“Eu era mais acostumada na minha casa, ali só, sa a do serviço e voltava para casa, não tinha
nem assim, muito contato de tá conversando com as pessoas na rua e aqui, eu conheci, assim,
histórias de pessoas que aqui trabalham há 30 anos, é mais tempo que a minha idade... A gente
vê que eles sentem prazer em trabalhar com isso, e que o que eu tento mostrar para as pessoas é
tirar esta coisa de marginalizar quem trabalha com li o ou cata na rua.”

Os processos de aprendizagem, fomentados pela educação popular e vivenciados no dia-a-dia
dos cooperativados podem ajudar a formar um sentido para o trabalho (CANÇADO; CANÇADO,
2009). Um exemplo é a fala de uma cooperativada:
“Aprendi a dar valor para o material reciclado, que, lá em casa, eu misturava tudo, botava tudo
fora. Que a gente tá prejudicando o meio ambiente, né. Sem contar o aterro sanitário, que tá,
cada vez mais, enchendo por culpa da população, que não tem consciência que está poluindo o
ar que ela respira” (ENTREVISTADA 3 da COOPER E).

Essas evidências mostram que quando um empreendimento participa e trabalha de acordo com
os princípios da economia solidária, a visão dos trabalhadores amplia-se. Estes trabalhadores passam a
valorizar seu espaço e a pensar o local de trabalho como um todo responsável pela ligação da vida
cotidiana com a natureza, com capacidade de visualizar além do trabalho diariamente realizado. A
Incubadora contribui para a melhor compreensão do grupo em relação ao cooperativismo. Tal
contribuição pode ser atribuída ao trabalho desenvolvido, tanto dentro das cooperativas, como através
dos cursos e oficinas oferecidos para diversos cooperados, contribuindo também para a melhoria das
relações nos grupos. O relato a seguir pode exemplificar esse aspecto:
“Eu aprendi bastante coisa, até mesmo os cursos que a gente faz assim sabe. Ate assim ajudar,
ser cooperativo com o outro. [...] E amizade, e ser sincero uma com a outra, tudo isso a gente,
sabe aqui a gente ao menos tenta né, conversar bastante”. (ENTREVISTADA 1 da COOPER
A).

Outra cooperada também destaca como seu aprendizado a partir do trabalho da Incubadora a
ajuda nas relações com seu grupo de trabalho. Pode-se observar em sua fala:
“O que eu mais, o que eu mais aprendi, o que eu mais aprendo acho que é respeitar o limite dos
outros, todo mundo tem o seu limite, então, respeitar os limites. Respeitar qualquer um acho
que respeitar do mesmo jeito que tu quisesse ser respeitado” (ENTREVISTADA 3 da COOPER
A).

Quando analisadas essas evidências, recorre-se a Adams (2010) que afirma que como espaço de
mediações pedagógicas o mundo do trabalho perpassa todas as dimensões da vida como um conjunto
complexo de interações. Nesta linha, o trabalho associado favorece em função do seu caráter
autogestionário, a intervenção de coletivos de trabalho como sujeitos do processo de formação humana
em vista de uma crescente autonomia, especialmente quando há uma unidade articulada de um universo
que é simultaneamente técnico, social e cognitivo.
As evidências indicam que a incubadora teve um papel como propulsora de políticas públicas.
Os entrevistados sinalizam em suas falas que no decorrer do trabalho da Incubadora, algumas parcerias
com o poder público foram desenvolvidas a partir de discussões sobre as necessidades dos
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empreendimentos. Há exemplo do da Cooperativa Cootre de Esteio que no decorrer de ano de 2012 e
2013, criou um GT com membros da Prefeitura Municipal de Esteio e da Incubadora de
Empreendimentos Solidários de Canoas, para a construção de modelo de contrato de prestação de
serviço para a coleta e triagem dos resíduos sólidos urbanos da cidade.
”O trabalho nosso tá bom, tá bem, tá, tá. A prefeitura tá fazendo parceria com nós, da maneira
deles, mas tá sendo parceiro, porque tem aí gestores públicos que nem tão dando assunto para
as cooperativas. O grupo todo nosso aqui, todos são acessíveis a escutar e a aprender, sabe, a
nova ideias, vamos buscar informações. Estamos certos, estamos errados? E até hoje a
Incubadora sempre nos apoiou e não erramos tivemos educação para falar com os gestores,
saber se colocar com os gestores públicos [...]” (ENTREVISTADA 2 da COOPER E).

Por meio desta forma de aprendizado voltado para a negociação e para o empoderamento dos
participantes, verifica-se que a Incubadora elabora mecanismos de formação popular que permitem o
fortalecimento das cooperativas, tanto no acesso às políticas públicas e ao debate com os governos,
quanto na construção de redes de cooperação, conforme demonstra o diário de campo de 01 de agosto
de 2013:
Na reunião da Coopercan [Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis de Canoas], os
dirigentes organizaram um projeto piloto de comercialização de metais em conjunto, sendo que
uma ação inicial é a de pesquisar indústrias recicladoras que comprem esse tipo material e
negociar preço e volume para a possível comercialização em rede. As questões pertinentes ao
valor a ser depositado no fundo vai depender dessa negociação, bem como o resultado dessa
operação de venda coletiva.

Estes avanços nos trabalhos coletivos e em rede são frutos de um largo e longo trabalho de
formação junto aos empreendimentos incubados, além de visualização das potencialidades que os
catadores possuem no processo de desenvolvimento de seu trabalho, objetivando melhores condições
de vida.
7 Resultados e desafios futuros
A partir da análise realizada foi possível depreender que o papel que uma ITCP desempenha
não é único e exclusivamente voltado para os empreendimentos de economia solidária. Ela valoriza o
conhecimento do campo acadêmico e a prática da pesquisa, buscando assim a conexão com a realidade
socioambiental em que as cooperativas operam, além de desenvolver mecanismos de participação nas
políticas públicas em prol da economia solidária. No que se refere à pesquisa, verificou-se que, muitas
das ações desenvolvidas pela Incubadora ficaram pouco evidenciadas nas entrevistas, pois o leque de
atuação é tão abrangente que os participantes acabam percebendo as questões mais objetivas das
práticas internas de trabalho. Foi justamente no avanço da organização das práticas de trabalho, seja em
termos físicos com os materiais e maquinários, seja em termos psicossociais ou mesmo em termos da
auto-organização em busca das metas de produção e da resolução de problemas que a estratégia como
prática pode se revelar.
Além disso, algumas análises indicam que os aspectos de ampla atuação também foram
percebidos e valorizados, demonstrando o escopo de abrangência da incubadora, como por exemplo, no
que se refere às políticas públicas.
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Portanto, a partir dos resultados do presente artigo torna-se possível identificar que: i) a atuação
da Incubadora é avaliada como sendo propulsora de políticas públicas por meio dos processos
democráticos de participação; ii) a construção dos processos de aprendizagem foram realizados por
meio da educação popular; iii) há necessidade da ampliação da ação da Incubadora para além dos
empreendimentos incubados, na busca de redes de cooperação para o fortalecimento da cadeia
produtiva da reciclagem, intentando o beneficiamento dos resíduos sólidos urbanos, a comercialização
conjunta, bem como a construção de laços de solidariedade, entre outros.
Enfim, os mecanismos de desenvolvimento do trabalho de assessoria é promovido pelas
interações com os cooperados que fazem parte dos empreendimentos no exercício dialógico de
(re)produção dos práticas de economia solidária. As interações sociais estabelecidas por meio dos
vínculos construídos permitem, em graus variados, o desenvolvimento da educação popular, das
práticas de produção no campo da reciclagem, das práticas de autogestão e participação democrática,
do respeito, dentre outros. Enfim, nesse campo de atuação, percebe-se que a estratégica como prática
pode ser evidenciada com maior facilidade do que em campos organizacionais, uma vez que os
participantes unem esforços em prol do bem comum, pensando e agindo em sintonia e em sincronia. E
mais, a permanência e a continuidade da assessoria, mesmo que na pós-incubação, permite o
desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, bem como a criação de estratégias
como práticas que possibilitem a adequação dos cenários de desigualdades e a elaboração de políticas
públicas que consolidem as práticas de economia solidária.
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Resumo: A atividade apícola é reconhecida como promotora dos pressupostos e das dimensões do desenvolvimento
sustentável, apoiando-se no tripé – viabilidade econômica, relevância social e prudência ambiental. Historicamente, possui
forte ligação com a região centro-paulista. Este trabalho tem por objetivo central a identificação do perfil da apicultura na
região, tomando por base quatro municípios (Araraquara, Descalvado, Rio Claro e São Carlos) a fim de constatar as
principais dificuldades enfrentadas pelos apicultores para o desenvolvimento sustentável da atividade, apontando
alternativas de intervenções capazes de abrandarem os efeitos destas dificuldades. Foram utilizadas duas estratégias
metodológicas distintas e complementares. A primeira, uma busca junto a bancos de dados (SEADE e IBGE) para obtenção
de dados secundários e quantitativos referentes à produção regional. A segunda, por meio de pesquisa de campo junto aos
apicultores. A pesquisa constatou que a apicultura regional apresenta caráter essencialmente familiar e hereditário. Também
foram constatados os danos causados na produção pela limitação ao acesso a pastos apícolas regionais, e ao uso de
agrotóxicos. No âmbito do processamento e comercialização, foi constatada a grande precariedade das condições
enfrentadas. No âmbito institucional, foi constatada a relativa fragilidade das cooperativas e a falta de apoio dos governos
locais para a consolidação da atividade.
Palavras-chave: apicultura, produção de mel, desenvolvimento local sustentável, política pública de desenvolvimento
local.
Abstract: Beekeeping is recognized as promoter of assumptions and dimensions of sustainable development, supported by
the triple bottle line – economic viability, social relevance and environmental prudence. Historically, it is strongly related
with the central state of São Paulo. This work has as main objective to identify the profile of beekeeping in the this region,
based on four municipalities (Araraquara, Descalvado, Rio Claro and São Carlos) in order to determine the main difficulties
faced by beekeepers for the sustainable development, pointing alternative interventions able to soften the effects of
difficulties. It was used two different and complementary methodological strategies. The first one was a search with the
databases (SEADE and IBGE) to obtain secondary data and quantitative regarding beekeeping in the region. The second
one, it was through field research with the beekeepers. The survey found that beekeeping in the region, presents an
essentially familial and hereditary. Was also noticed the damage caused in the production, by limiting access to the region's
bee pastures and use of pesticides. In processing, it was found the extremely precarious conditions. At the institutional level,
it was found the relative weakness of the beekeepers cooperatives, and the lack of support from local governments to
consolidate activity.
Key-words: beekeeping, honey production, sustainable local development, public policy for local development.
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1. Introdução
A apicultura é considerada, sobretudo por pesquisadores e estudiosos do tema e por praticantes da
atividade (os próprios apicultores), como uma atividade cuja importância transcende a dimensão
meramente econômica. Além de ser fator gerador de renda, tem um forte apelo social, em virtude de ser
praticada, sobretudo, no âmbito da produção familiar, demandando baixos investimentos, tanto para o
início quanto para a manutenção e a expansão da produção. Também é vista como uma atividade com
efeitos ambientais promissores, dado o trabalho de polinização (de espécies nativas e cultivadas)
efetuado pelas abelhas.
Essa virtuose da atividade – largamente reconhecida como promotora dos pressupostos e das
dimensões do desenvolvimento sustentável – aliada à sua presença em todos os municípios da região
Centro Paulista, com forte potencial de integração, tanto horizontal quanto vertical, intra e
intermunicipal, constituíram-se nos principais fatores que motivaram a opção pela apicultura como
objeto desta pesquisa.
O potencial de integração horizontal, intermunicipal, se expressa e se materializa por dois fatos: de um
lado, pela inexistência de fronteiras geográficas para os pastos apícolas, o que implica a
territorialização ampliada da produção; de outro, pela expressão regional adquirida por associações e
cooperativas de apicultores, em praticamente todo o país.
Já o potencial de integração vertical desponta como uma possibilidade, passível de ser materializada
por meio de iniciativas e intervenções inseridas em contextos locais de políticas públicas de apoio à
agricultura familiar. Esse indicativo passa a se constituir em uma hipótese norteadora da reflexão
inerente a este trabalho, elaborado a partir de resultados obtidos com base em uma pesquisa realizada
na região central do Estado de São Paulo.
O problema epistêmico que orientou a pesquisa pode ser assim expresso: quais são os fatores restritivos
ao desenvolvimento da apicultura na região central do Estado de São Paulo e quais são as medidas
passíveis de serem implementadas para a superação dos constrangimentos existentes?
Derivado desse problema, o objetivo central do trabalho pode ser definido como o de relatar os
resultados de uma pesquisa que buscou identificar, em primeiro lugar, o perfil da apicultura na região
central do Estado de São Paulo; em segundo, apurar as principais dificuldades enfrentadas, por
apicultores individuais e organizados em cooperativas e associações, para o desenvolvimento
sustentável (apoiado em dimensões econômicas, sociais e ambientais) da atividade apícola; em terceiro,
apontar alternativas de intervenções, por agentes públicos ou não, capazes de mitigarem os efeitos das
dificuldades enfrentadas.
O texto está estruturado em sete seções, contando com esta introdutória: na seção seguinte, com apoio
na literatura, discute-se a respeito da importância da apicultura, como atividade econômica com
virtuosos impactos sociais, culturais e ambientais, além de se traçar o histórico e o perfil
contemporâneo da atividade apícola no Brasil; na terceira seção é apresentado as notas metodológicas
que nortearam a realização da pesquisa, na quarta seção descreve-se, com base em dados secundários, o
perfil e a evolução recente da atividade apícola na região centro-paulista; na quinta seção, é feito o
relato dos resultados da pesquisa de campo, realizada no ano de 2012, nos municípios de Araraquara,
São Carlos, Rio Claro e Descalvado, todos na região central do Estado de São Paulo; a quinta seção
apresenta uma síntese cruzada dos casos estudados, com destaque para a identificação das dificuldades
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comuns enfrentadas pela atividade apícola nos quatro municípios; finalmente, a sexta seção, de
conclusões e considerações finais, está voltada para apontar os indicativos das intervenções passíveis
de contribuírem para a superação dos constrangimentos comuns identificados.
2. Importância e perfil da apicultura no Brasil
Desde os tempos pré-históricos o homem tem o mel como alimento, sendo, de início, extraído das
colmeias de forma predatória. Consta em registros históricos que, já as civilizações da antiguidade
(egípcia, grega e romana) passaram a racionalizar o manejo das abelhas e de suas colmeias, de forma a
aperfeiçoar a retirada do mel, sem causar danos às abelhas (PADILHA, 2006; LADRA e VIDAL,
2010).
A evolução do manejo passou a propiciar a produção, não apenas do mel, mas também da cera, da
geleia real, do pólen, da própolis e da apitoxina (SILVA, 2010).
Segundo Gonçalves (2006), o início da atividade apícola no Brasil se deu em meados do século XIX,
com a introdução de abelhas europeias da espécie Apis Melifera. Contudo, estas abelhas habituadas ao
clima europeu, apresentavam baixa produtividade em terras brasileiras, fato que fez o renomado
biólogo e pesquisador Dr. Warwick Estevam Kerr, trazer da África, em 1956, abelhas do tipo Apis
mellifera scutellata, habitualmente conhecidas como abelhas africanas. Tais abelhas apresentavam
excelentes índices de produtividade e alta adaptabilidade ao clima brasileiro, e a intenção inicial era de
efetuar de forma controlada o cruzamento com a abelha europeia. (KERR, 1994)
Ainda de acordo com Gonçalves (2006), um incidente ocorrido em um apiário experimental de
eucaliptos no município de Rio Claro – SP, que abrigava abelhas africanas, resultou em cruzamento das
mesmas com as abelhas melíferas europeias, já existentes em solo brasileiro. Desde então, há em todo
território brasileiro abelhas poli hibridas, conhecidas como abelhas africanizadas, que passaram a ser as
mais utilizadas pela apicultura brasileira (GONÇALVES, 2006). Tais abelhas apresentam
características importantes como a eficiência na polinização de inúmeras culturas, bons índices de
produção de mel e resistência a doenças (SABBAG e NICODEMO, 2011) fato que impulsionou e
fortaleceu fortemente a apicultura em âmbito nacional, que até a africanização das abelhas, era discreta.
Desde então a apicultura passou a se constituir em importante fator de inclusão econômica no Brasil, na
medida em que possui forte apelo econômico, gerando postos de trabalho e renda, sobretudo no
ambiente da agricultura familiar (PEREIRA et al,. 2003).
Böhlke e Palmeira (2006) estimam que no Brasil, no ano de 2006, cerca de 350 mil pessoas viviam
com a renda da apicultura. Os potenciais da atividade apícola, no entanto, não se restringem à dimensão
econômica, podendo ser considerada atividade que se apoia no tripé da sustentabilidade: importância
econômica, social e ambiental. (AMARAL, 2010).
A importância no plano social resulta do fato de que a apicultura demanda baixos investimentos iniciais
e para a manutenção da produção, além de não exigir dedicação exclusiva por parte dos apicultores e
nem de técnicas altamente especializadas. Ademais, é intensiva em trabalho desde a manutenção dos
apiários, passando pelo beneficiamento dos produtos derivados – o que favorece, sobretudo, os
pequenos e médios agricultores – até a fabricação dos equipamentos propriamente utilizados para a
produção apícola. (SOMMER, 1996). Propicia, ainda, condições favoráveis para práticas
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

associativistas e cooperativas, uma vez que a extração do mel pode ser feita em pequenas escalas (por
apicultores individuais), em contraste com as escalas mais elevadas exigidas nos processos de
beneficiamento – esses feitos de forma associada ou cooperada (BOHLKE e PALMEIRA, 2006).
Outra importante dimensão da produção apícola é a ambiental. De um lado, pelo trabalho de
polinização realizado pelas abelhas que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO), são responsáveis por no mínimo 70% da polinização das culturas que servem à
alimentação humana (FRANÇA, 2012). De outro lado, é possível afirmar que a apicultura promove por
si mesma, uma ética de preservação ambiental, tanto por não degradar o ambiente natural, quanto pela
sua própria dependência em relação a ambientes naturais sadios (SILVA, 2012). Desse modo, a
apicultura pode ser entendida como uma atividade que tanto estimula a preservação dos ambientes
naturais como combate a contaminação dos mesmos (DA SILVA, 2004).
O mel é o principal produto explorado e comercializado pelos apicultores e, por ser considerado um
alimento saudável, possuindo diversas vitaminas importantes para o ser humano, sua procura e
comercialização tem sido crescente em todo território nacional. Mesmo assim, o Brasil apresenta
números modestos no consumo do produto se comparado com outros países, como Suíça, Alemanha e
os Estados Unidos (SEBRAE, 2006).
Em relação à produção do mel no Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) indicam uma taxa de crescimento de 96,26% em um período de 10 anos. Os índices da
produção, que eram de 19.751 toneladas em 1999, subiram consideravelmente para 38.764 toneladas
em 2009, mantendo a estabilidade nos índices em 2010, que apontaram leve queda nos dados da
produção para 38.000 toneladas (IBGE, 2011). Números suficientes para colocar o Brasil entre os 10
maiores produtores de mel a nível mundial, mas ainda distante da líder China, maior produtora com
índices de 367.219 toneladas no ano de 2009 (IBGE, 2011).
Entre os estados, o líder em produção de mel é o estado do Rio Grande do Sul que, em 2010, respondeu
por 18,7% da produção nacional de mel. A seguir, vêm os outros dois estados sulinos como maiores
produtores nacionais, deixando o estado de São Paulo com a oitava maior produção de mel, com 2.103
toneladas, representando 5,9% da produção nacional de 2010 (IBGE, 2011).
Deve-se ponderar, porém, que, em virtude da grande informalidade no setor apícola brasileiro, onde
grande parte da venda do mel ainda é feita sem comprovação fiscal, estima-se que a produção nacional
seja maior que a registrada pelas informações estatísticas do IBGE (SEBRAE, 2006).
Devido ao clima, à grande biodiversidade da flora brasileira e à africanização das abelhas, o país
apresenta grande potencial apícola ainda a ser explorado (AMARAL, 2010). Desta forma, temos que a
atividade apícola, constitui-se em uma atividade economicamente rentável, socialmente justa e
ecologicamente prudente (SILVA, 2010), com um mercado interno e externo promissor.

3. Notas metodológicas
A pesquisa, cujos resultados passam a ser adiante relatados, foi conduzida por meio de duas estratégias
metodológicas distintas e complementares, temporalmente sequenciais. Num primeiro momento, foi
realizada uma pesquisa com base em dados secundários, tendo como principais fontes de dados os
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sítios da internet da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE e do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE. Os objetivos dessa primeira etapa da pesquisa foram o de delinear a
evolução da produção apícola na região central do Estado de São Paulo (e nos municípios da amostra
pesquisada em campo) e o de traçar o perfil quantitativo da produção ao final do período, no mesmo
espaço geográfico.
Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa de campo. O método utilizado foi o qualitativo, em
virtude do propósito de se buscar a compreensão, em profundidade, das principais características e dos
principais componentes, estruturais e processuais, nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, das
atividades apícolas, nos municípios da amostra selecionada. Na perspectiva de assegurar consistência
interna com o objeto, o método e os seus propósitos, a pesquisa foi delineada como estudo de casos
múltiplos, em conformidade com as prescrições de Yin (2005), realizando a coleta de dados com
agentes situados em quatro municípios do interior do Estado de São Paulo. Quanto aos objetivos, a
pesquisa pode ser qualificada como descritiva, uma vez que procurará relatar, com detalhes, as
características particulares de cada um dos fenômenos sob investigação – a atividade apícola em cada
um dos municípios. Também possui um objetivo exploratório, inerente ao fato de que se busca uma
maior familiaridade com o objeto da pesquisa (GIL, 2008), no caso a atividade apícola na região central
do Estado de São Paulo. O instrumento fundamental utilizado para a coleta dos dados foi um roteiro
semiestruturado, de orientação para a realização de entrevistas nos municípios.
4. A apicultura na Região Centro Paulista
A Região Administrativa Central do Estado de São Paulo, integrada pelas regiões de Governo de
Araraquara e São Carlos, foi responsável por cerca de 12,5% da produção total de mel do Estado de
São Paulo em 2010, de acordo com dados da Fundação SEADE. Computando-se a Região de Governo
de Rio Claro, essa participação alcança a casa dos 15%, correspondente a cerca de 350 toneladas anuais
do produto. Esse percentual é substantivamente inferior ao alcançado pelo conjunto das três regiões em
meados da década de 90, quando chegaram a responder por pouco mais de 30% do total da produção de
mel do Estado de São Paulo. O comportamento declinante dessa queda da produção de mel na região
central do Estado pode ser visualizado no gráfico contido na figura 1.
Figura 1
Evolução da produção de mel no Estado de São Paulo e nas regiões de governo do centro paulista

Fonte: SEADE, 2012
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A busca pela identificação das razões e dos fatores indicativos dessa drástica redução da produção
regional do mel demanda a utilização de dados primários, uma vez que os dados secundários relativos à
extensão dos laranjais na região (supostamente um dos principais pastos apícolas disponíveis) apontam
que não houve nenhuma retração substancial dos mesmos.
A produção de mel nos municípios contemplados pela pesquisa, no geral, tem apresentando queda em
seus índices produtivos, como ilustra o gráfico da figura 2 abaixo.
Pode-se verificar através da ilustração, que os índices que mais declinaram foram os do município de
São Carlos, que no ano de 2006 apresentou índices superiores a 300 toneladas, mas desde então,
apresenta queda constante em seus índices, chegando à marca inferior a 100 toneladas no ano de 2011.
O município de Rio Claro foi o único a apresentar leve aumento em seus índices desde a década de 90,
fato que levou a superar os índices apresentados pelo município de Araraquara, que desde o fim da
década de 90, apresenta queda constante em seus índices de produção.
Figura 2
Evolução da produção de mel em Araraquara, Rio Claro e São Carlos.

Fonte: IBGE, 2011
A ausência de dados do município de Descalvado resulta da indisponibilidade de dados da base do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Importante ressaltar que esses dados de produção não se referem às quantidades produzidas
regionalmente, porém, mais precisamente, aos volumes informados por produtores domiciliados nos
municípios da região. Isso em virtude do perfil predominantemente exógeno da produção apícola na
região centro paulista, cujas colmeias são essencialmente migratórias, em virtude do crescente
escasseamento dos pastos apícolas regionais. Desse modo, parte substancial da produção registrada
como sendo da região provém de pastos apícolas distantes, sobretudo de regiões fronteiriças com
outros estados, em particular Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. A apuração
mais precisa da composição da produção – entre pastos locais e pastos de outras regiões – foi feita por
meio da pesquisa de campo, junto aos apicultores dos municípios constantes da amostra da pesquisa.
Considerando-se os índices técnicos relativos à produtividade na obtenção do produto primário (50 kg.
de mel anuais por colmeia e um posto de trabalho para cada 200 colmeias), a estimativa do número
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mínimo de postos de trabalho gerado pela atividade, no conjunto das três regiões de governo
consideradas, seria de apenas 35.
Trata-se, no entanto, de uma estimativa substancialmente conservadora, uma vez que a grande maioria
dos apicultores residentes na região possui menos do que 200 colmeias (potencialmente produtoras de
10.000 kg. anuais do produto).
Outra característica marcante da produção apícola regional, apurada por meio dos dados secundários
consultados, é a ausência de diversificação da produção. Os dados secundários não apontam qualquer
registro dos demais derivados da cadeia apícola, tais como a geleia real, o própolis, a cera apícola ou o
pólen. Isso implica a grande especialização dos apicultores regionais na produção do mel, sem a
indicação dos tipos de floradas predominantes – supostamente em virtude do caráter marcadamente
migratório das colmeias.
Importante parcela dessas constatações, sobretudo as relativas aos volumes regionais da produção do
mel e as referentes à ausência de diversificação da produção, não encontrou aderência com os dados
coletados em campo, por meio das entrevistas realizadas com apicultores dos municípios de
Araraquara, Descalvado, Rio Claro e São Carlos, o que ficará evidenciado nas próximas seções.
5. Resultados obtidos nos quatro municípios.
Os dados relatados a seguir foram obtidos através de pesquisa de campo, realizadas no decorrer do ano
de 2012, por meio de roteiros de entrevista semiestruturados aplicados junto a apicultores locais.
a) Perfil da atividade apícola no município de Araraquara.
Os dados relativos ao perfil da apicultura no município de Araraquara foram obtidos por meio de
entrevista realizada com dois grandes produtores do município – um deles contando com 500 colmeias,
e uma media anual de produção estimada em 30 toneladas e o outro contando com 3.000 colmeias e
uma média anual estimada em 180 toneladas – e também com o presidente da cooperativa que reúne
apicultores de Araraquara e de outros municípios próximos. A cooperativa, denominada Cooperativa
dos Apicultores da Região de Ribeirão Preto – Cooperapis foi fundada em novembro de 2007, tendo
como sede o município de São Simão. Contava com 22 cooperados no início do segundo semestre de
2012, quando a entrevista foi realizada. Entre os 22 cooperados, 8 são residentes em Araraquara
(inclusive o presidente) e os demais nos municípios de Sertãozinho, São Simão, Ribeirão Preto e Santa
Rita do Passa Quatro. O principal fator indutor da criação da cooperativa foi a necessidade de
agregação dos volumes produzidos pelos pequenos e médios apicultores dos municípios abrangidos
(detentores de até 300 colmeias), com vistas à obtenção de condições mais favoráveis para a
comercialização do produto. A segunda motivação que continua mobilizando os apicultores em torno
da cooperativa é a perspectiva da instalação, por meio de esforços coletivos de investimentos, de um
entreposto equipado com um misturador, equipamentos para envase e balança – investimentos esses
ainda pendentes quando da realização da entrevista. No conjunto, os 22 cooperados vinham
produzindo, nos anos que antecederam à realização da entrevista, uma média anual oscilando entre 70 e
100 toneladas do produto.
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No município de Araraquara, além dos apicultores vinculados à cooperativa, dedicam-se à atividade
outras duas famílias que, juntas, respondem por outras cerca de 100 toneladas anuais do produto, além
de outros oito a dez pequenos apicultores independentes, com pequenos números de colmeias.
O volume total de produção estimado para o município é de cerca de 200 toneladas por ano, tomandose como referência não a fonte dos insumos (captação do néctar e produção do mel propriamente dita),
porém a sede dos apicultores. Isso porque cerca de 90% das colmeias dos apicultores do município
estão instaladas em postos distantes do município.
No tocante à comercialização, cerca de 80% da produção é adquirida por entrepostos e atacadistas
situados fora do município – de outros municípios do Estado de São Paulo e até de fora do Estado.
Entre as demais características da produção apícola do município, destaque deve ser dado para:
1) A produção de mel de todos os cooperados (pequenos e médios apicultores), dos pequenos
apicultores independentes e também das duas famílias consideradas grandes produtoras, possui um
caráter essencialmente hereditário.
2) A atividade é de cunho marcadamente familiar, quando não estritamente individual, notadamente
para os apicultores detentores de até 200 colmeias, limite esse de volume que não demanda força de
trabalho adicional.
3) A maior parte dos apicultores cooperados, residentes no município, dedicam-se em tempo integral à
atividade, possuindo, cada qual, entre 100 e 300 colmeias. Já os pequenos apicultores independentes
veem na atividade uma oportunidade para a complementação de renda, dedicando-se à mesma nas
horas vagas e fins de semana. Para as duas famílias consideradas grandes produtoras, a apicultura
constitui-se no único negócio, fonte única de renda, tratado e trabalhado de forma empresarial.
4) Os apicultores cooperados, do mesmo modo que as duas grandes famílias produtoras, trabalham,
essencialmente, com enxames migratórios, posicionando as colmeias em pastos apícolas de outros
municípios do Estado, situados a não menos do que 100 km., e também nos estados de Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os pequenos apicultores independentes têm, na sua maioria, as
colmeias instaladas no próprio município, sendo os maiores responsáveis pela produção genuinamente
local.
5) Essa busca por pastos apícolas distantes resulta do uso crescente e indiscriminado de agrotóxicos nas
lavouras citrícolas da região de Araraquara, sobretudo nas de laranja, que tem levado a altos índices de
mortalidade dos enxames apícolas. Esse fato, associado às mudanças técnicas na colheita da cana-deaçúcar (substituição das queimadas pelo corte mecanizado) reduziu drasticamente a dimensão e a
qualidade dos pastos apícolas regionais.
6) A alternativa de floradas que vem passando a ser crescentemente utilizada pelos apicultores de
Araraquara é a do eucalipto. Pressionadas pela necessidade de se adaptarem às normas internacionais
norteadoras da responsabilidade social, as empresas fabricantes de celulose vêm franqueando o acesso
de apicultores às plantações de eucalipto, impondo, como contrapartida, o fornecimento de 10% do mel
produzido, para ser distribuído a projetos sociais. Com isso, os apicultores de Araraquara vêm
ampliando as suas áreas para coleta do néctar, sobretudo nos municípios de Itirapina, Brotas, Botucatu
e outros do entorno.
7) No que se refere à base técnica aplicável à produção e ao processamento do mel, o presidente da
cooperativa informou que o essencial é dominado pelos apicultores cooperados, que buscam
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acompanhar as eventuais (e raras) evoluções por meio de cursos oferecidos por especialistas da
universidade e por entidades de apoio a pequenos produtores, sobretudo pelo SEBRAE.
8) Os esforços da Cooperativa estão fortemente direcionados para a busca das condições, políticas,
financeiras, materiais e técnicas, para a construção e a instalação de um entreposto, fator esse que,
segundo o presidente da Cooperapis, possibilitará uma grande agregação de valor ao produto. Com
isso, acredita ele, a cooperativa tenderá a se fortalecer, inclusive com a incorporação de novos
apicultores. Caso os esforços sejam exitosos, na obtenção de um espaço em Araraquara para a
instalação do entreposto, a sede da cooperativa será transferida para o município.
9) O último destaque deve ser dado às relações entre os apicultores do município e o poder público
local. Os dados coletados durante a pesquisa revelam um total distanciamento entre ambas as partes,
evidenciando a inexistência de qualquer política pública e de quaisquer ações institucionais de apoio à
atividade.
b) Perfil da atividade apícola no município de Descalvado
Os dados coletados em campo, no município de Descalvado, foram obtidos por meio de entrevistas,
aplicadas junto ao secretário municipal de agricultura, ao presidente da Associação dos Apicultores de
Descalvado – AADES e junto a outros dois apicultores filiados à Associação.
A Associação, constituída em 2009, está integrada por 23 apicultores, residentes no município e em
outros municípios da região, sobretudo em Porto Ferreira e São Carlos.
Três motivações principais orientaram a criação da AADES: a primeira, a consciência da importância
da união dos esforços entre os apicultores para o fortalecimento da atividade na região; a segunda, a
perspectiva, fortemente impulsionada e apoiada pela prefeitura local, de instalação de uma casa do mel
no município, para processar a produção coletiva; a terceira, diretamente resultante da segunda, a
possibilidade de, com a Associação constituída, a prefeitura passar a adquirir parcela significativa da
produção, a preços mais convidativos para os produtores.
Após a criação da Associação, outros benefícios passaram a ser visualizados, conforme relato dos
apicultores entrevistados. O primeiro, a possibilidade de supressão do intermediário (entreposto
estabelecido em São Carlos) que vem adquirindo a totalidade da produção local e revendendo para
empresa situada na Região Metropolitana de São Paulo. O segundo, vinculado ao primeiro, a
perspectiva de melhoria na renda gerada pela atividade, em virtude da retenção, pelos próprios
apicultores, da parcela do valor que vem sendo apropriada pelo entreposto; o terceiro, já encaminhado
simultaneamente ao andamento do projeto de construção da Casa do Mel, da criação de uma marca
própria para o produto conjunto dos apicultores vinculados à Associação (marca ApiNuts).
Entre as demais características da atividade, informadas pelos apicultores participantes desta etapa da
pesquisa, merecem destaque as arroladas na sequência.
1) A produção de mel, para todos os apicultores entrevistados, possui um caráter essencialmente
hereditário.
2) Trata-se de uma atividade de cunho marcadamente familiar, quando não estritamente individual.
3) A maior parte dos apicultores integrantes da Associação, sobretudo aqueles detentores de menos do
que 100 colmeias, consideram a atividade como meramente complementar à renda familiar. Segundo
os depoimentos colhidos, a escala mínima para tornar a atividade passível de ser geradora exclusiva de
renda é de 200 colmeias. Em outras palavras, a detenção de um mínimo de 200 colmeias seria a escala
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mínima para tornar a atividade como de caráter empresarial. Trata-se de uma constatação que necessita,
no entanto, ser confirmada pela continuidade da pesquisa.
4) Os apicultores participantes da pesquisa consideraram que a principal dificuldade para o
fortalecimento e a consolidação da atividade é o acesso a pastos apícolas fixos. Muitos deles são
proprietários de pequenas áreas de terra, insuficientes para assegurar a produção em escala comercial.
Dependem, pois, do acesso a propriedades de terceiros, inclusive públicas, para a extração do néctar
necessário à produção do mel. Acesso esse que vem sendo, grande parte das vezes, impedido ou
dificultado, sobretudo na própria região centro paulista. Essas dificuldades e restrições têm como
desfecho a alimentação do ciclo da apicultura migratória, com evidentes acréscimos de custos de
logística.
5) Outro fator, que vem se tornando cada vez mais crítico, para a manutenção e a reprodução dos
enxames apícolas (consequentemente para a produção de mel), é o uso crescente de agrotóxicos (de
combate a insetos), sobretudo nos pomares citrícolas da região. Segundo depoimentos dos apicultores
participantes da pesquisa, centenas de colmeias vêm sendo aniquiladas por envenenamento.
6) Uma característica bastante particular da atividade que, segundo os apicultores entrevistados, acaba
favorecendo a união dos produtores, é a absoluta homogeneidade do produto, evidentemente que
considerando-se floradas das mesmas espécies. Trata-se de uma característica favorável à agregação
dos volumes produzidos por diferentes apicultores em lotes únicos, fator facilitador para a
comercialização em escalas mais elevadas.
7) Na esfera da comercialização, os apicultores consultados informaram que, à exceção das esparsas
vendas domiciliares, a totalidade da produção dos membros da Associação é vendida a um único
entreposto situado no município de São Carlos.
8) No que diz respeito aos perfis dos empreendimentos mantidos pelos apicultores, a característica
predominante, para a totalidade dos mesmos, é a da informalidade. A esse respeito, foi enfática a
manifestação dos entrevistados quanto à perspectiva de formalização a partir do início do
funcionamento da Casa do Mel no município de Descalvado. Nos depoimentos, os apicultores
participantes das entrevistas informaram que, apesar dos maiores ônus financeiros inerentes ao
processo de formalização (sobretudo os tributários, mas também os decorrentes das exigências
sanitárias), os ganhos a serem auferidos pela expectativa de elevação nos preços de venda (de R$ 3,60
por kg. para cerca de R$ 10,00 por kg.) serão compensadores.
9) O último aspecto relevante a destacar, emanado desta etapa da pesquisa, é o relativo ao grau de
relacionamento institucional mantido entre a Associação e a Prefeitura Municipal. A esse respeito, foi
unânime, entre os apicultores participantes das entrevistas, a manifestação de que a Administração
Municipal vem desempenhando um papel fundamental no apoio à atividade apícola local.
c) Perfil da atividade apícola no município de Rio Claro
No município de Rio Claro, os dados primários foram coletados por meio de entrevista realizada com o
presidente da Associação dos Produtores de Rio Claro – APIRC. A APIRC foi fundada em outubro de
2008, contando, em 2012, com 25 produtores associados, a maior parte deles residentes no próprio
município, embora não haja restrições para a associação de produtores de outros municípios.
Os apicultores vinculados à APIRC possuem um total de 5500 colmeias, das quais 3500 distribuídas
em campos apícolas da região de Rio Claro (dentro de um raio de 100 km) e as restantes em campos
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apícolas de municípios fora da região, como Jaú, Botucatu e, até mesmo, em municípios do Estado do
Mato Grosso.
No ano de 2010 a associação foi responsável por uma produção de 55 toneladas de mel, volume esse
que, em 2011, reduziu-se a 50 toneladas, gerando uma receita total de aproximadamente R$
250.000,00. Dessa produção, cerca 70% é exportada para os EUA (principal consumidor) e Canadá.
Uma parcela da produção, ainda, é exportada para a Europa, volume esse que vem apresentando
tendência de declínio, em virtude da crise enfrentada pelos países do continente. A menor parcela é
destinada ao mercado interno que, além da aquisição por meio dos programas governamentais –
Programa de Aquisição de alimentos, PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE –
absorve parcela da produção para a fabricação de bolachas e barras de cereal.
De acordo com o presidente da APIRC, duas foram as motivações principais para a constituição da
Associação: a primeira, a criação de condições institucionais para o fornecimento do produto ao PNAE;
a segunda, o fortalecimento da capacidade de negociação, sobretudo de preços, com os entrepostos que
adquirem o produto.
Decorridos cinco anos da fundação e das motivações iniciais, o principal objetivo da APIRC passou a
ser o da instalação de uma agroindústria. Para tanto, o primeiro passo seria a criação de uma Casa do
Mel, licenciada pelo Serviço de Inspeção Federal - S.I.F. Na sequência, está nos planos da Associação
a instalação de um entreposto, anexo à Casa do Mel, para agregar a produção dos associados e criar
condições para exportar diretamente a produção sem a necessidade da submissão a intermediários, tal
como vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. Para a Casa do Mel, a associação já possui um
projeto, elaborado e encaminhado às instâncias governamentais estaduais responsáveis pelo
financiamento.
No que diz respeito às demais características da atividade apícola no município, o presidente da APIRC
destacou as que seguem:
1) A atividade apícola no município também possui, a exemplo do que ocorre em Araraquara e
Descalvado, caráter essencialmente hereditário e é trabalhada, sobretudo, por núcleos familiares. 2)
Também do mesmo modo que em Araraquara, cerca de 50% dos apicultores vinculados à APIRC têm
na atividade a única fonte de geração de renda, aos passo que, para os demais 50%, trata-se de uma
atividade secundária na geração de renda, quando não meramente realizada como hobby.
3) Um fato que chamou a atenção, na produção apícola do município, foi o relativo à produtividade das
colmeias. De acordo com os dados fornecidos pelo presidente da APIRC, o volume médio produzido
anualmente, por colmeia, no município, situa-se na casa dos 10 k., volume esse bastante inferior às
médias apuradas nos municípios de Araraquara e Descalvado. Um possível indicativo para essa
defasagem é a menor proporção de colmeias migratórias – mais produtivas – em relação às fixas –
menos produtivas.
4) Quanto ao perfil dos pastos apícolas utilizados, sobretudo pelas colmeias fixas, tem-se observado, a
exemplo do que vem ocorrendo em Araraquara, uma grande migração para as plantações de eucalipto,
pelas mesmas razões apontadas pelo presidente da cooperativa de Araraquara.
5) Finalmente, no que diz respeito às relações mantidas com o poder público local, as evidências
coletadas são de que inexistem políticas públicas explícitas de apoio à atividade apícola no município,
restringindo-se, as ações da administração pública municipal, à aquisição do produto para o PAA e para
o PNAE – o que, de certa forma, representa um grau de apoio superior ao que se observou em
Araraquara e São Carlos, embora inferior ao observado em Descalvado.
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d) Perfil da atividade apícola no município de São Carlos
A pesquisa de campo em São Carlos foi realizada com dois empresários que atuam no ramo da
apicultura em diferentes estágios da cadeia de produção. Um deles, na produção, processamento e
comercialização; outro, operando apenas como entreposto, adquirindo mel de produtores, envasando e
comercializando. Os dados e informações complementares foram extraídos do texto elaborado pela
Embrapa Instrumentação Agropecuária, datado de novembro de 2008, sob o título Perfil Profissional
do Meio Rural: subsídios para diagnóstico e definição de estratégias das cadeias produtivas da
apicultura, bovinocultura leiteira e ovinocultura.
Os dados obtidos, sobretudo com o empresário dirigente do entreposto, revelam que existe, no
município, cerca de 20 apicultores, a grande maioria com números de colmeias variando entre 50 e
300. Ainda de acordo com a mesma fonte, não consta ter havido, no município, qualquer iniciativa para
a constituição de associação ou cooperativa que viesse a reunir os apicultores locais. Um dos reflexos
disso é que dois dos apicultores são-carlenses acabaram por se vincular à Associação dos Apicultores
de Descalvado – AADES.
Quanto às características gerais da atividade, no plano da produção, em nada diferem daquelas
observadas nos outros três municípios, com destaque para: o caráter hereditário e familiar da atividade;
a elevada dependência de pastos apícolas distantes, para a coleta do néctar; o equilíbrio numérico entre
apicultores que têm na atividade um hobby e os que dela dependem como fonte de renda; o domínio
essencialmente tácito das técnicas inerentes à atividade.
O fator que mais diferencia o perfil dos apicultores do município em relação aos dos demais municípios
é a total ausência de união e integração entre os mesmos, tendo como consequência a inexistência de
perspectivas para a instalação de entreposto por iniciativa coletiva. Não bastasse a ausência de
iniciativas de associativismo, as duas famílias locais, que atuam nos ramos do processamento e da
comercialização exercem pressão em direção contrária, seja como forma de inibir eventual
concorrência, seja como subterfúgio para a manutenção do controle sobre a compra do produto dos
produtores primários. A esses fatores soma-se a ausência de qualquer política pública, ou de quaisquer
ações pontuais do poder público local, de apoio à atividade apícola no município.
6. Síntese cruzada dos quatro municípios
Para uma melhor sistematização dos resultados da pesquisa, julgou-se procedente fazer uma abordagem
em três tópicos: o primeiro, relativo ao processo produtivo do mel; o segundo, tratando das etapas de
processamento e comercialização; o terceiro, com enfoque institucional.
a) Extração do néctar e produção do mel
Um primeiro aspecto em comum, que se pode extrair dos dados e das informações resultantes da
pesquisa de campo, realizada nos quatros municípios, é que a apicultura se constitui como uma
atividade de caráter essencialmente familiar e hereditário. Detectou-se que há um grande número de
famílias que, por gerações, têm a atividade apícola como importante fonte de renda e que os
conhecimentos e as práticas no manejo com as colmeias, e do processo produtivo como um todo,
muitas vezes são transmitidos de pai para filho. Tal aspecto familiar da atividade é bastante recorrente
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na apicultura em âmbito nacional, e encontrado amplamente na literatura, como em Vidal (2013) e
Martins (2011).
Outra similaridade relativa à atividade apícola nos quatro municípios em questão é a limitação ao
acesso aos pastos apícolas da região, fato que leva os apicultores a buscarem pastos apícolas em outras
regiões, até mesmo fora do Estado, gerando elevados custos de logística e, na maior parte das vezes,
custos com arrendamento de terras de terceiros para servirem de pastos.
Também é consenso entre apicultores dos municípios o papel perverso que o uso intensivo de
agrotóxico, sobretudo na cultura da laranja, tem causado à apicultura regional, envenenando enxames e
limitando ainda mais o acesso a pastos apícolas regionais.
b) Processamento e comercialização
A pesquisa revelou que a atividade de processamento do mel é realizada em duas etapas: a primeira, de
extração do mel das melgueiras; a segunda, de envase do mel para comercialização.
O que se apurou, ao longo da pesquisa, foi que grande parte dos apicultores da região, mesmo aqueles
com menores números de colmeias, possuem as suas próprias centrífugas domésticas, equipamento
essencial para a extração do mel, muitas das quais em condições de uso extremamente precárias. Essa
precariedade implica impedimento para que os produtores possam obter permissão de comercialização
por parte das autoridades sanitárias. Essa limitação, por sua vez, tem motivado a maior parte dos
apicultores de baixa escala de produção a buscarem se articular em associações ou cooperativas, com
vistas à criação de casas do mel regionais.
A segunda etapa se mostrou ainda mais perversa para os apicultores de pequena escala dos quatro
municípios. O ambiente próprio para o envase do mel, conhecido como Entreposto do Mel demanda
instalações cujos investimentos implicam mobilização de recursos econômico-financeiros em valores
impeditivos para esse universo de apicultores. Esse é o segundo fator que tem motivado tais apicultores
a buscarem unir esforços em torno de associações e cooperativas.
Essas duas ordens de restrições, sintetizáveis como de caráter técnico-econômico, acabam por
configurar uma sistemática de comercialização na qual a totalidade dos apicultores de pequena escala
da região não tenham outra alternativa que não a de vender o produto a granel a intermediários por
valores em média equivalentes a 20% do preço do produto final. Escapam a essa lógica as poucas
famílias (duas em São Carlos e duas em Araraquara) que dispõem de infraestruturas produtivas
completas.
c) Relações institucionais
No plano institucional destacam-se duas características marcantes da atividade apícola nos municípios
da amostra pesquisada: a primeira, relativa à organização interna dos apicultores; a segunda, atinente às
relações dos apicultores com os poderes públicos municipais.
Na primeira esfera, a pesquisa revelou que nos três municípios em que existem organizações de
apicultores (Araraquara, Descalvado e Rio Claro), essas se encontram relativamente fragilizadas
(sobretudo quantitativamente) e com graus de mobilização precários, sobretudo em virtude da
inexistência das infraestruturas produtivas necessárias ao processamento do mel (casas de mel e
entrepostos de mel). Emblemáticos dessa constatação foram os depoimentos dos dirigentes de duas das
organizações (de Descalvado e de Araraquara) de que, em sendo viabilizada a instalação de entrepostos

XV ENGEMA 2013

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

de mel, locais ou regionais, os números de apicultores passíveis de serem mobilizados em torno das
respectivas organizações seriam substancialmente maiores.
Na segunda esfera, a pesquisa apurou que em apenas um dos municípios da amostra (o de Descalvado)
havia uma relação de proximidade institucional entre a associação local e a administração municipal.
Nos outros três, a inexistência de qualquer tipo de apoio institucional à apicultura local é a regra.
Inexistem, sequer, iniciativas para a aquisição de mel dos apicultores locais no contexto das políticas
públicas de apoio à agricultura familiar – a exceção fica por conta do município de Rio Claro, onde a
prefeitura adquire pequenas quantidades com recursos do PAA e do PNAE.
7. Conclusões e considerações finais
A primeira conclusão que pode ser extraída da pesquisa, e talvez a mais importante, é a de que,
contrariamente à tendência histórica declinante revelada pelos dados secundários, e às persistentes
pressões ambientais e econômicas, a atividade apícola continua resistindo na região centro paulista.
Fatores de ordem cultural e, por que não dizer, antropológicos mesmo, poderiam explicar essa
perseverança – está aí o caráter hereditário, familiar, da atividade como indicativo.
Entre as pressões que combinam a dimensão ambiental com a econômica, ganha destaque a expansão
das atividades agrícolas monocultoras na região, sustentadas e impulsionadas pelo uso extensivo de
agrotóxicos, sobretudo por pulverização aérea. Efeito direto disso tem sido a drástica e crescente
redução nos pastos apícolas regionais. Essa constatação, embora confirmada pelos dados qualitativos
coletados durante a pesquisa – informações fornecidas pelos apicultores entrevistados – somente não se
reflete em efetivas retrações nos volumes de mel registrados como sendo de produção regional, em
virtude do crescente esforço dos produtores na busca por pastos apícolas cada vez mais distantes. Tratase de um esforço que, contudo, passa a implicar custos fixos de produção, sobretudo de logística,
progressivamente mais elevados. São custos que, por sua vez, passam a tornar a atividade cada vez
mais impeditiva a produtores com pequenos números de colmeias que, contudo, resistem em virtude
dos fatores apontados no parágrafo acima.
Infere-se, dessas constatações, que os supostos efeitos virtuosos da atividade apícola, do ponto de vista
socioambiental, vêm sendo largamente comprometidos pela supremacia da lógica do agronegócio,
orientada para a monocultura produtora de commodities, apoiada no uso intensivo de agrotóxicos. São
duas lógicas essencialmente contraditórias entre si e, por consequência, auto excludentes.
O enfrentamento dessa fragilidade, estrutural e orgânica, da atividade apícola pode ser feito por meio
de intervenções, sobretudo de políticas públicas, nas quatro frentes constitutivas dessa cadeia produtiva
curta: na de produção, na de processamento, na de comercialização e na de transformação.
Na frente de produção, que abrange a extração do néctar e a produção do mel propriamente dita, é onde
se situa o principal gargalo da cadeia, mormente em virtude dos constrangimentos estruturais impostos
pelo padrão predominante de produção agrícola, tal como apontado acima. A superação desse gargalo
pressupõe, ou a mudança estrutural do padrão vigente, algo altamente improvável, ou a adoção de
pequenas medidas esparsas e paliativas, tais como negociações com produtores rurais individuais para
o franqueamento de pastos apícolas.
Na frente de processamento, representativa de incentivo à manutenção da produção, pelo grande
potencial de agregação de valor, as possibilidades de intervenções, pelos poderes públicos municipais,
são reais e factíveis. Reais por estarem ao alcance dessa esfera institucional, factíveis, pelos baixos
valores relativos dos investimentos necessários. Investimentos que devem ser feitos, sobretudo, em
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casas e entrepostos do mel. As intervenções nessa esfera implicam, de imediato, a eliminação da figura
do “atravessador”, presente na maior parte (se não na totalidade) dos municípios da região pesquisada.
Na frente de comercialização, as intervenções já vêm ocorrendo em alguns municípios, sobretudo por
meio das compras públicas do mel no âmbito dos programas PAA e PNAE. Trata-se, apenas, de uma
maior disseminação dessas possibilidades.
Finalmente, na frente de transformação, o pressuposto é que sejam formuladas e implementadas
políticas municipais de apoio ao empreendedorismo local passível de utilizar o mel como insumo para
uma vasta gama de produtos.
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Resumo: A partir das últimas décadas do século XX, as empresas passaram a ser pressionadas por novas demandas da
sociedade no sentido de apresentarem um comportamento mais consciente e sustentável. Adequando-se a este novo
paradigma, boa parte das médias e grandes empresas têm dirigido suas estratégias e ações para aspectos socioambientais. A
gestão ambiental figura como ferramenta imprescindível para nortear tais ações. O objetivo deste artigo é compreender as
práticas ambientais adotadas por empresas brasileiras e verificar se elas influenciam seus desempenhos econômicofinanceiros. Foram coletados dados de fontes secundárias sobre as iniciativas ambientais das empresas (Revista Análise
Gestão Ambiental), bem como sobre seus indicadores financeiros (Revista Exame, BOVESPA e demonstrativos oficiais das
empresas). Os dados foram tratados estatisticamente com o software SPSS 17.0. Inicialmente, utilizou-se a ferramenta two
step cluster analysis. Em um último momento, os indicadores financeiros dos grupos de empresas encontrados foram
analisados por meio das ferramentas estatísticas MANOVA e ANOVA para verificar se havia diferenças entre o
desempenho financeiro desses grupos. Os resultados desta análise para uma amostra de 142 empresas sugerem que as
práticas de gestão ambiental podem ser classificadas em duas categorias distintas e que não há diferenças significativas
entre o desempenho financeiro desses grupos.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Vantagem Competitiva; Desempenho Financeiro.

Abstract: From the last decades of the 20th century, companies began to be pressured by new demands of society in order
to present a more conscious and sustainable behavior. Adapting to this new paradigm, much of the medium and large
companies have directed their strategies and actions to social and environmental aspects. Environmental management figure
as an indispensable tool to guide such actions. The purpose of this article is to understand the environmental practices by
Brazilian companies and see if these practices influence its economic and financial performance. Data were collected from
secondary sources about the environmental initiatives of enterprises (Análise Gestão Ambiental magazine) as well as on
financial indicators (Exame magazine, BOVESPA and official statements of the companies). Data were statistically
analyzed by SPSS 17.0 software. Initially, was used the tool TwoStep cluster analysis. After, the financial indicators of
corporate groups found were analyzed by means of ANOVA and MANOVA statistical tools to check for differences
between the financial performance of these groups. The results of this analysis for a sample of 142 firms suggest that
environmental management practices can be classified into two distinct categories and there are no significant differences
between the financial performance of these groups.
Key-words: Environmental Management, Competitive Advantage, Financial Performance.
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1.Introdução
O desenvolvimento sustentável é conceito que desempenha papel fundamental nos negócios e
na indústria do século XXI. O atingimento dos objetivos relativos a essas demandas requer mudança
radical em muitas práticas da indústria e diferentes abordagens são necessárias para avaliar os esforços
em direção ao mesmo (Krajnc e Glavic, 2005; Stead e Stead, 2000).
De algumas décadas para cá, em função da democratização, da globalização e do fácil acesso às
informações, pessoas, governos, empresas e demais instituições estão cada vez mais integrados. Tal
fenômeno está colocando em nova perspectiva o papel de cada um desses agentes na sociedade. O
desempenho ambiental da indústria se tornou um assunto de interesse público e os consumidores
podem usar o seu poder de compra para forçar as empresas a cumprirem integralmente suas
responsabilidades sociais e ambientais (Azapagic e Perdan, 2000). Assim, pressionadas por diversas
forças, as empresas começaram a migrar da visão focada exclusivamente na satisfação de interesses
econômicos, notadamente no aprimoramento dos dividendos dos acionistas, para uma visão mais
abrangente, levando em conta aspectos ambientais e sociais (Elkington, 2012). Esse ponto de vista
sobre o papel dos gestores no desempenho ambiental das empresas é relativamente recente, já que até
meados da década de oitenta, a maior parte dos gestores possuía uma visão focada exclusivamente no
desempenho financeiro da empresa (Stead e Stead, 2000).
Este modo de gerenciar um negócio pensando exclusivamente em sua lucratividade é, no
entanto, defendida por alguns pesquisadores, pois, para eles, se a empresa assim não o fizer, estaria, em
algum nível, lesando seus acionistas ou não gerando valor (Brealey e Myers, 2000 apud Gomes e
Tortato, 2011; Friedman, 1970). Em contrapartida, outros pesquisadores defendem a ideia de que as
empresas não podem limitar suas ações à obtenção de lucros. Para eles, as empresas devem internalizar
todas as externalidades relativas às suas operações (Porter e Linde, 1995; Maimon, 1994).
Segundo Ceretta et al. (2009), há muitos estudos sobre a relação entre a performance financeira
(PF) e os investimentos sócio-ambientais (ISA), porém os resultados encontrados são bastante
contraditórios. De acordo com Karagozoglu e Lindell (2000), Klassen e McLaughlin (1996), Porter e
Linde (1995) e Greeno e Robinson (1992) a adoção de estratégias corporativas sustentáveis se
transformou em diferencial capaz de gerar vantagem competitiva. Corroborando aqueles autores,
Wright (2006) considera que a sustentabilidade empresarial vem se tornando importante aspecto na
geração de retornos excepcionais ajustados a risco. Investidores avaliam positivamente as empresas
consideradas socialmente responsáveis. Ambientalistas e comunidades também estão mais sensíveis às
posturas não sustentáveis das organizações (Gomes e Tortato, 2011). Em contrapartida, Cohen, Feen e
Konar (1997), Cormier, Magnam e Morard (1993) e Freedman e Jaggi (1982) não encontraram
correlação positiva entre práticas sustentáveis e desempenho financeiro.
Para Azapagic e Perdan (2000) ainda não há metodologia padronizada com quadro de
indicadores que permita comparação e identificação consistente de mais opções de sustentabilidade.
Fator que contribui para a manutenção dessa situação é a existência de muitas interpretações para o
conceito de desenvolvimento sustentável, o que gera difusos pontos de vista e também diferentes
opiniões sobre o conceito (Lombardi e Brito, 2007; Moreira, 2000).
Visando contribuir no esclarecimento das questões relativas à operacionalização do conceito de
desenvolvimento sustentável nas empresas e de sua performance, este estudo pretende identificar se
empresas ambientalmente mais responsáveis possuem vantagem competitiva sobre as demais, refletida
por um melhor desempenho financeiro.
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2. Revisão da Literatura
2.1.Gestão Ambiental
Para Hart (2006) e Jabbour e Santos (2006) a evolução da gestão ambiental passou por diversos
estágios característicos. Em meados do século XX, questões relativas ao meio ambiente eram
desconsideradas pelas empresas, pois representavam elevação nos custos e consequente, perda de
vantagem competitiva. Devido a pressões legais, as organizações se viram obrigadas a mudar suas
práticas, passando a se responsabilizar por danos causados ao meio ambiente. Avançando no tempo,
além da legislação, ambientalistas e a sociedade impuseram novos pontos de vista sobre a questão,
exigindo ainda mais responsabilidade das firmas. Jabbour (2010) considera que a evolução destes
estágios no Brasil ocorreu em duas etapas, definidas como “legislação ambiental” e “sinergia para
ecoeficiência”. Segundo o autor, as duas fases podem coexistir na mesma empresa, pois seus objetivos
são distintos. A primeira está focada em práticas mais simples de controle da poluição onde não há
grandes modificações na cadeia produtiva. Tais tecnologias são conhecidas como end-of-pipe, pois
visam apenas reduzir a emissão de poluentes, adequando as empresas às normas legais vigentes. Na
segunda fase a gestão ambiental não se restringe mais ao controle da poluição. Suas atividades
englobam toda a cadeia produtiva e também aspectos estratégicos da organização. Assim, após o
amadurecimento das indústrias e empresas e do próprio conceito de desenvolvimento sustentável,
entende-se a Gestão Ambiental empresarial, conforme a definição de Campos (2012, p. 142), como
sendo:
“Um conjunto de políticas administrativas e operacionais, programas e práticas que levam em
conta a proteção do ambiente através da eliminação ou minimização dos impactos ambientais e danos que
resultem de planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou fechamento de empresas ou
relacionadas com as atividades do mercado – a operação e produção de bens e serviços – incluindo todas
as fases do ciclo de vida do produto”.

Visando entender como as empresas estão se adaptando às demandas da sociedade por maior
responsabilidade ambiental, diversos estudos foram conduzidos no intuito de classificar seu
comportamento estratégico. Tal divisão gerou uma série de taxonomias (Hunt e Auster, 1990; Donaire,
1994; Maimon, 1994, Venselaar, 1995; Rohrich e Cunha, 2004; Jabbour, 2010), sendo o
comportamento da empresa quanto aos aspectos ambientais o fator de diferenciação dos grupos. Como
forma de facilitar a relação existente entre as taxonomias de gestão ambiental propostas, Jabbour e
Santos (2006) apresentam um quadro-resumo (figura 1), onde é possível visualizar os pontos em
comum entre elas. Algumas dessas taxonomias foram a base para seleção de variáveis de gestão
ambiental utilizadas neste trabalho.
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Figura 1 – taxonomias de gestão ambiental; Fonte: Jabbour e Santos, 2006.

2.2.Gestão Ambiental como Fonte de Vantagem Competitiva
Diversos estudos foram conduzidos no intuito de verificar se o investimento em atividades
sustentáveis é ou não financeiramente rentável, porém os resultados são, muitas vezes, divergentes
entre si (Gomes e Tortato, 2011; Ceretta et al., 2009). Naturalmente que a metodologia, a fonte de
dados, as variáveis escolhidas, aspectos relacionados à honestidade dos respondentes e mais inúmeros
fatores podem influenciar os resultados obtidos. Isso porque ainda não há uma metodologia
padronizada com um quadro de indicadores que permitam uma comparação e identificação consistente
de mais opções de sustentabilidade (Azapagic e Perdan, 2000).
Para Klassen e McLaughlin (1996) a implementação de sistemas de gestão ambiental nas
empresas impacta o seu resultado financeiro. Os autores elaboraram um modelo (figura 2) que visa
demonstrar como ocorre essa relação.

Figura 2 – Impacto da Gestão Ambiental na performance financeira
Fonte: Klassen e McLaughlin (1996).
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Tanto no meio acadêmico, quanto nas empresas, os benefícios derivados do desempenho com
base na sustentabilidade estão começando a ser discutidos (Lo e Sheu, 2007). Porter e Linde (1995)
defendem que as empresas devem começar a enxergar o meio ambiente como uma oportunidade
competitiva e não como uma ameaça prorrogável ou um custo inoportuno. Para os autores, uma
legislação ambiental forte exerce papel fundamental ao incentivar medidas focadas na inovação como
forma de resolver os desafios e fomentar a competitividade.
O crescimento da consciência do público acerca dos problemas ambientais e as pressões dos
mais diversos grupos (stakeholders) fizeram com que algumas empresas ficassem mais expostas e
vulneráveis, em alguns casos refletindo negativamente em suas performances econômicas (Azapagic e
Perdan, 2000).
Vem crescendo, recentemente, a valorização das questões ambientais na indústria, atendendo às
novas exigências legais e tendências do mercado e da sociedade como um todo (Strobel, Coral e Selig,
2004). Nesse sentido, as práticas sustentáveis têm sido identificadas como um importante fator na
geração de retornos (Wright, 2006).
Corroborando o aumento de credibilidade de empresas em função de suas atividades
sustentáveis, Gomes e Tortato (2011) afirmam que há alguns anos os investidores começaram a
procurar companhias socialmente responsáveis e rentáveis. Segundo os autores, este fenômeno tem
ocorrido, pois a sustentabilidade passa a significar gestão esclarecida e disciplinada. Como resultado da
discussão acima, tem-se que o desempenho ambiental da indústria se tornou um assunto de interesse
público e esse mesmo público pode usar o seu poder de compra para encorajar as empresas a
cumprirem integralmente suas responsabilidades sociais e ambientais (Azapagic e Perdan, 2000).
Klassen e McLaughlin (1996, p. 1202) elaboraram um modelo onde a gestão ambiental está
relacionada ao desempenho financeiro da empresa. Segundo os autores, essa relação será influenciada
pelo tipo de negócio em que a empresa está inserida. As principais vantagens obtidas pelas empresas
seriam classificadas em duas grandes vertentes: redução de custos e ganhos de mercado. A figura 3
apresenta este modelo, que tenta demonstrar como a gestão ambiental está ligada ao desempenho
financeiro.
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Figura 3 – Relação da Gestão Ambiental com a Performance Financeira
Fonte: Klassen e McLaughlin (1996 , p.1202).

Considerando as pesquisas empíricas sobre o tema, Curran (2005) achou uma relação positiva e
estatisticamente significativa entre responsabilidade social e desempenho financeiro em 70% das
análises. Já Bertagnolli, Ott e Damacena (2006) concluíram que, no Brasil, tanto a receita líquida,
quanto o resultado operacional possuem correlação com os investimentos realizados em ações sociais e
ambientais. A teoria dos Stakeholders é a mais utilizada para tentar explicar esse fenômeno (Ceretta et
al., 2009).
Alberton e Costa Júnior (2007) encontraram resultados ambíguos, onde algumas variáveis de
desempenho econômico-financeiro obtiveram correlação positiva às práticas de gestão ambiental e
outras correlação negativa. Os autores ainda elaboraram um quadro síntese sobre os estudos empíricos
publicados abordando desempenho ambiental e financeiro, mostrado na figura 4, a seguir.

XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Autores

Principais Medidas

Karagozoglu
e Lindell (2000)

Medidas de
desempenho
organizacional

Lanoie, Laplante e
Roy (1997)
Russo e
Fouts (1997)
Klassen e
McLaughlin(1996)
Hamilton (1995)

Retornos anormais

Cohen, Feen
e Konar (1997)

ROE e Retorno
Ajustado ao Risco

Cormier, Magnan e
Morard (1993)

Valor de Mercado,
Capital de Giro,
Ativos Fixos, P/L,
e outras medidas
contábeis
ROE e outras
medidas contábeis

Freedman e
Jaggi (1982)

ROA e medidas de
controle
Retornos anormais
Retorno anormal

Resultados Empíricos

Acharam evidências que indicam um relacionamento
positivo entre eco-inovação e vantagem competitiva
ambiental. Frisam a importância da Proatividade para o
desempenho ambiental.
Verificaram que aparecer na lista de empresas poluidoras
não gerou a perdade valor da empresa.
Seu estudo aponta que há correlação positiva entre a
rentabilidade e o desempenho ambiental das empresas
Foi observada correlação positiva entre o retorno financeiro
e as práticas de gestão ambiental.
Identificaram um impacto negativo diário e em um intervalo
de até 5 dias na percepção dos acionistas para as empresas
consideradas mais poluidoras no período.
Apontam que as empresas menos poluentes não apresentam
desempenho financeiro pior que as mais poluentes.
Não encontraram correlação entre o valor de mercado e o
nível de poluição das empresas.

Não encontraram correlação entre o desempenho ambiental
e o desempenho financeiro. Apontam que o tamanho da
empresa pode influenciar essa correlação.

Figura 4 – Estudos empíricos sobre Gestão Ambiental e desempenho econômico-financeiro
Fonte: Alberton e Costa Jr., 2007 (p. 158 e 159). Adaptado pelos autores.

Independente do resultado dessas pesquisas, Gomes e Tortato (2011) afirmam que os
investidores avaliam melhor as empresas consideradas socialmente e ambientalmente responsáveis, o
que também é expresso no website NOVO VALOR da Bolsa de Valores de São Paulo. Prova dessa
constatação é a criação, em diversas bolsas de valores, de índices de sustentabilidade empresarial, ISE,
por exemplo, que visam dar maior credibilidade às empresas que adotam práticas mais responsáveis.
2.3 Indicadores de Desempenho Econômico -financeiro
Azeredo, Souza e Machado (2009, p. 121) afirmam que “a avaliação de desempenho é o
processo que permite à empresa uma análise comparativa entre os resultados planejados e os resultados
efetivos”. Os autores ainda defendem que é praxe a utilização de indicadores padronizados para esse
tipo de análise.
Para Sellitto, Borchardt e Pereira (2010) o desempenho compõe um sistema de medições que
tem nos indicadores, considerados planificadores dos níveis de medição, a garantia de consistência e
confiabilidade da medição.
De acordo com Gartner (2010, p. 621):
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“Os índices econômicos e financeiros que são calculados através das demonstrações financeiras
publicadas na imprensa especializada sintetizam os resultados alcançados pelas decisões estratégicas,
tornando-se elementos importantes para subsidiar novos processos decisórios corporativos”.

No mundo, a análise das demonstrações contábeis surgiu e se desenvolveu nos Estados Unidos,
mais especificamente, no sistema bancário, em meados da década de 1890. No Brasil, esse
desenvolvimento se deu a partir da década de 70 do século XX (Azeredo, Souza e Machado, 2009).
Segundo Gitman (2004) os índices financeiros podem ser divididos em cinco categorias básicas:
liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e valor de mercado. Os três primeiros medem risco, o
quarto mede retorno e o último mede tanto risco quanto retorno.
Para Barney (2011), uma firma possui vantagem competitiva quando cria mais valor econômico
que suas rivais. Entretanto, a criação de valor econômico está associada à diferença entre a percepção
dos benefícios associadas à compra e o custo de produção de determinado item. Como mensurar a
percepção do consumidor não é algo simples, opta-se por avaliar a vantagem competitiva por meio de
indicadores contábeis simples ou ajustados. Os indicadores de performance financeira utilizados neste
trabalho são detalhados na próxima seção.
3. Método de Pesquisa
Com base em Gil (2010), pode-se categorizar este trabalho como uma pesquisa aplicada, pois
seu objetivo principal é “resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os
pesquisadores vivem”. Segundo os objetivos, Gil (2010) classifica as pesquisas em três tipos:
exploratórias, descritivas e explicativas. O presente estudo pode ser enquadrado como explicativo, pois
busca, por meio de testes estatísticos, identificar se o investimento em boas práticas ambientais tem
relação com o desempenho financeiro das empresas (Gil, 2010).
A amostra é composta por empresas que responderam nos anos de 2009 e 2011 a um
questionário composto por 60 perguntas realizado pela editora Análise Editorial. Tais dados foram
extraídos das publicações da Análise Gestão Ambiental (2009; 2011), onde o resultado das entrevistas
e questionários é anualmente publicado. Por se desejar verificar a correlação entre as práticas de gestão
ambiental e o desempenho econômico-financeiro, foram excluídas as empresas que não publicam os
seus resultados ou índices financeiros nas fontes pesquisadas.
Em função da natureza do questionário da fonte de dados, a Revista Análise Gestão Ambiental,
as variáveis não puderam ser mensuradas em escala. Assim, por meio da combinação das respostas,
optou-se por formar variáveis categóricas, o que certamente limitou o uso de métodos estatísticos para
realizar a análise.
Os dados de desempenho financeiro das empresas utilizados no presente estudo foram coletados
de três fontes. A primeira fonte é a revista Exame Melhores & Maiores, da Editora Abril. A segunda
fonte é o website da BOVESPA. A terceira e última fonte são os Diários Oficiais dos Estados onde as
empresas estão sediadas. Os dados levantados pela revista Exame Melhores e Maiores foram obtidos
das publicações contábeis das empresas nos diários oficiais dos respectivos estados. Companhias
limitadas que enviaram seus resultados para a revista e responderam aos questionários específicos
também foram incluídas na amostra.
Ao se cruzar os bancos de dados das revistas Análise Gestão Ambiental de 2009 e 2011,
chegou-se a uma interseção de 349 empresas. Destas, apenas 198 possuíam os dados financeiros
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publicados. Após o tratamento estatístico necessário, com a retirada de outliers e a adequação aos
pressupostos dos testes estatísticos, a amostra analisada ficou com 142 empresas.
3.1.Variáveis de gestão ambiental
Para se classificar as empresas de acordo com o estágio de gestão ambiental em que cada uma
se encontra, foram utilizadas 11 variáveis de gestão ambiental. Os dados coletados da revista Análise
Gestão Ambiental foram processados por ferramenta estatística do software SPSS 17.0 que, em função
de suas respostas, classificou a empresa em um dos dois grupos estabelecidos (Legislação ambiental e
Sinergia para ecoeficiência). No presente estudo, todas as variáveis escolhidas para mensurar as
práticas ambientais das empresas encontram respaldo na literatura estudada, sobretudo nas taxonomias
de comportamento/gestão ambiental de Donaire, 1994; Venselaar, 1995; Sanches, 2000; Rohrich e
Cunha, 2004; Jabbour, 2010; Hourneaux, Corrêa e Gomes,2010; Jabbour et al.,2012. A seguir são
apresentadas estas variáveis:
1. Autoridade formal designada por função específica
2. Participação dos objetivos ambientais na formulação de estratégias
3. Realiza programas de educação ambiental
4. As práticas ambientais são divulgadas à comunidade
5. Exige posturas ambientais responsáveis dos fornecedores
6. Utiliza de maneira eficiente os recursos
7. Realiza auditoria ambiental interna
8. Possui atividades para incentivar a ecoeficiência
9. Monitora níveis de poluição
10. Cumpre as legislações relativas ao meio ambiente aplicáveis ao setor
11. Adota tecnologias do tipo end-of-pipe
3.2. Variáveis de desempenho financeiro
Em função da disponibilidade de dados, a pesquisa foi limitada a três indicadores. Estes,
listados abaixo, já foram utilizados em pesquisas sobre o impacto das estratégias de sustentabilidade
sobre o desempenho econômico-financeiro das empresas (Cohen, Feen e Konar, 1997; Freedman e
Jaggi, 1982)
1.

ROE (Return on Equity)

Conhecido como retorno sobre o capital próprio ou rentabilidade do patrimônio líquido, é
obtido por meio da divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido médio e apresentado na forma
percentual.
ROE =

Segundo Frozza, Castro Neto e Fernandes (2006) o ROE é uma maneira de se medir a
rentabilidade e a taxa de retorno de uma empresa. Schrickel (1999, apud Frozza, Castro Neto e
Fernandes, 2006) afirma que este índice é extremamente útil em análise de balanços e de crédito.
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Alberton e Costa Júnior (2007) utilizaram o ROE em seus estudos para avaliar o impacto da ISO 14001
nas empresas brasileiras. Cohen, Feen e Konar (1997) e Freedman e Jaggi (1982) utilizaram o ROE
para verificar se a rentabilidade das empresas menos poluentes era estatisticamente diferente das
empresas mais poluentes. Este indicador é utilizado para se saber quanto os acionistas da empresa
ganharam para cada R$ 100,00 investidos (Costa et al., 2008).
2.

Liquidez Geral

A liquidez geral é utilizada para saber a capacidade de pagamento de todo o passível exigido da
empresa (Limeira et al., 2010). É obtida pela divisão do Ativo circulante mais o Ativo realizável no
longo prazo pelo passivo total. É apresentado como um índice e mede o risco do negócio. Azeredo,
Souza e Machado (2009) utilizaram a Liquidez Geral como um dos índices para avaliar o desempenho
econômico-financeiro de indústrias calçadistas brasileiras no período de 2000 a 2006.
LG =

3.

Endividamento Geral

Conhecido também como endividamento total, corresponde à quantidade de recursos de
terceiros no financiamento de todo o Ativo da empresa. É obtido por meio da divisão do Passivo total
sobre o Ativo total. Está associado ao risco, haja vista que “somente empresas endividadas podem ser
levadas à falência” (Costa et. al., 2008). Segundo Limeira et al. (2010) “esse índice demonstra a
estrutura de capital da empresa, apontando, assim, seu grau de endividamento.” Azeredo, Souza e
Machado (2009) também utilizaram o Endividamento Geral em seus estudos.
EG =
3.3.Tratamento dos dados
3.3.1. Definição dos grupos de gestão ambiental
Para a formação dos tipos de Gestão Ambiental empregados pelas as empresas brasileiras
utilizou-se a ferramenta TwoStep cluster analysis disponível no Software SPSS 17.0. O método de
agrupamento TwoStep é um algoritmo de análise de cluster escalável concebido para lidar com
conjuntos de dados de grandes dimensões e variáveis categóricas. Esta análise usa o método de
agrupamento hierárquico para avaliar várias soluções de cluster e determinar automaticamente o
número ideal de agrupamentos de dado. Uma característica de agrupamento hierárquico é que produz
uma sequência de partições em uma operação: 1, 2, 3, ...n clusters. Em contraste, para um algoritmo Kmeans seria necessário executar o agrupamento várias vezes (uma para cada número especificado de
clusters) a fim de gerar a sequência. Assim, como resultado deste processo, as empresas serão
classificadas em grupos de acordo com as suas características de Gestão Ambiental (Ajuda do software
SPSS 17.0).
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3.3.2. Comparação do desempenho financeiro entre os grupos de gestão ambiental
Foi checado se há diferenças de desempenho econômico-financeiro significativas entre os
grupos obtidos pela análise de Cluster. Para tanto, foi utilizada a análise multivariada de variância
(MANOVA) com o teste Hotelling’s trace ou Wilk`s Lambda (em função do número de clusters
obtidos). O objetivo deste teste é comparar o desempenho dos clusters levando-se em conta todas as
variáveis juntas. Dessa forma reduz-se a ocorrências de erros do tipo I (Hair et al., 1998).
O referido teste, tem como pressuposto as seguintes condições (Hair et al., 1998):
1. Uma variável independente é constituída por dois ou mais grupos categóricos independentes.
2. Duas ou mais variáveis dependentes são intervalares ou de razão
3. Normalidade multivariada
4. Homogeneidade das matrizes de covariâncias
Para que os resultados apresentem a menor probabilidade de erros possível, no presente estudo
todos os pressupostos foram atendidos.
Também foi verificado, individualmente por variável de desempenho, se algum dos grupos
formados apresentava desempenho financeiro diferente dos demais. O teste utilizado foi a análise de
variância (ANOVA) que compara, para cada variável isoladamente, se há diferenças estatisticamente
significativas entre os clusters. O referido teste, tem como pressuposto as seguintes condições (Black,
2010):
1. As observações foram retiradas de uma população normalmente distribuída.
2. As observações representam amostras aleatórias da população.
3. As variâncias das populações são iguais (homogeneidade das variâncias).
Para que os resultados da pesquisa apresentem a menor probabilidade de erros possível, no
presente estudo todos os pressupostos foram atendidos. Para a verificação da homogeneidade das
variâncias foi utilizado o teste de Levene. A figura 5 representa graficamente a metodologia
empregada:
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Resultados

Figura 5 – Metodologia de tratamento estatístico dos dados
Fonte: autores

A principal limitação metodológica deste estudo está relacionada à fonte de dados. Por terem
sido utilizados dados secundários e categóricos, nem todos os aspectos da gestão ambiental foram
contemplados na pesquisa. Isso se reflete na quantidade e na qualidade das variáveis, até mesmo em
função de sua natureza.
Em função da natureza das empresas pesquisadas, muitas delas limitadas e sem obrigações
legais de publicar seus balanços e demonstrativos de resultado, fontes como a Economática e o site
Bloomberg, bem como os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício não
puderam ser utilizados, limitando a seleção e utilização exclusiva dos indicadores de desempenho
adotados.
A disponibilidade dos dados de desempenho também foi fator que restringiu a análise das
relações entre desempenho econômico-financeiro e a gestão ambiental. Isto porque somente
indicadores de rentabilidade e risco foram utilizados, faltando um indicador misto, e.g. giro do ativo
(Gitman, 2004).
4. Análise dos Resultados
4.1.Distribuição das empresas entre clusters
Após as variáveis categóricas de gestão ambiental terem sido submetidas ao procedimento de
agrupamento twostep, obteve-se os seguintes resultados nas tabelas da figura 6:
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Figura 6 – Distribuição dos Clusters formados em 2009 e 2011
Fonte: os autores

Após a análise individual das variáveis categóricas utilizadas no presente estudo, conclui-se que,
em função das características apresentadas pelos clusters formados, há concordância de classificação
taxonômica com a pesquisa de Sanches (2000) e Jabbour (2010). Tais autores dividem a Gestão
ambiental em apenas dois grupos respectivamente, a saber:
1. Padrão reativo e Padrão Proativo (Sanches, 2000)
2. Legislação ambiental e Sinergia para Ecoeficiência (Jabbour, 2010)
4.2. Análise de desempenho dos grupos de Gestão Ambiental
As figuras 7 e 8 a seguir apresentam os resultados da análise multivariada de variância
(MANOVA com o teste Hotelling’s Trace) para os anos de 2009 e 2011 respectivamente. Todas as três
medidas de desempenho financeiro consideradas no presente trabalho foram selecionadas como
variáveis dependentes, enquanto a filiação aos clusters foi definida como o fator. Foram verificados que
todos os pressupostos do teste foram atendidos.

Figura 7- Resultado da MANOVA para dados de 2009
Fonte: Autores
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Figura 8- Resultado da MANOVA para dados de 2011
Fonte: Autores

Conforme observado nas figuras 7 e 8, o valor de significância do teste Hotelling’s Trace ficou
acima do valor crítico (0,05) e, portanto conclui-se que, ao se considerar todas as variáveis
simultaneamente, não há diferenças entre o desempenho financeiro dos clusters.
Para se verificar as diferenças entre os clusters variável por variável, realizou-se o procedimento
de análise de variância (ANOVA), cujos resultados são apresentados nas figuras 9 e 10.

Figura 9- Resultado da ANOVA para dados de 2009
Fonte: Autores

Figura 10- Resultado da ANOVA para dados de 2011
Fonte: Autores
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As figuras 9 e 10 indicam que, para todas as variáveis de desempenho, o valor de significância
dos testes é maior do que 0,05, indicando que não há diferença significativa, por variável de
desempenho isolada, entre os clusters.
Assim, não foi possível confirmar para a amostra estudada que há diferença estatisticamente
significante antre grupos de empresas com gestão ambiental mais avançada (padrão proativo ou de
ecoeficiência) e menos avançada (padrão reativo ou de legislação ambiental).
5. Conclusões
Este estudo buscou determinar como as empresas brasileiras podem ser classificadas quanto as
suas práticas de gestão ambiental e verificar se os grupos encontrados possuem desempenhos
financeiros significativamente distintos entre si, buscando evidenciar se a gestão ambiental mais
avançada pode trazer melhor performance financeira à empresas que a adotam . Para tanto, utilizaramse diversas ferramentas estatísticas.
Ao se observar os resultados apresentados no capítulo anterior, conclui-se que, quanto à gestão
ambiental, o comportamento das empresas pesquisadas pode ser classificado em dois grupos distintos:
Padrão reativo e Padrão Proativo, de acordo com Sanches (2000) ou ainda, de Legislação ambiental e
Sinergia para Ecoeficiência, conforme Jabbour ( 2010).
No que diz respeito ao desempenho financeiro dos clusters observa-se que os mesmos não
apresentam diferenças significativas em nenhuma das variáveis analisadas. Os resultados da análise
multivariada de variância indicam que ao se levar em conta todas as variáveis financeiras em conjunto,
os dois grupos possuem desempenho estatisticamente semelhantes. Quando analisadas separadamente
por meio da Análise de variância, os resultados também indicam que não há diferenças significativas
entre os dois grupos formados. Tal constatação vai de encontro aos estudos de Klassen e McLaughlin
(1996), Curran (2005), Bertagnolli, Ott e Damacena (2006), Karagozoglu e Lindell (2000) e Russo e
Fouts (1997) que indicam que o tipo de gestão ambiental adotada influencia o desempenho econômicofinanceiro das empresas, no entanto, está de acordo com os estudos de Cohen, Feen e Konar (1997),
Freedman e Jaggi (1982), Valentim, Coelho e Soares (2006), Ceretta et al. (2009) e Gomes e Tortato
(2011) que sustentam que esta correlação não existe.
Sob a ótica de Marcus e Fremeth (2009), Elkington (2012) e Hart (1997) ser ambientalmente
responsável é sempre uma postura correta, independente de resultados de curto prazo, pois,
considerando a miríade de aspectos que a temática da sustentabilidade suscitou, há muitos aspectos
tangíveis e intangíveis ainda não considerados no cálculo do resultado das operações das empresas.
Pode-se assim desconstruir o argumento de que investimentos em ações ambientalmente sustentáveis
são custos extras que minam a competitividade das empresas (Friedman, 1970; McGuire, Sundgren e
Schneeweis, 1988).
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LOGÍSTICA REVERSA: VISÕES SOBRE O PROCESSO DE REMANUFATURA DE
CARTUCHOS.
Annita Kelly Cardoso de Andrade Souza
UNIFACS - Universidade Salvador
annita.souza@pro.unifacs.br

Resumo: Gradativamente as práticas da logística reversa vêm se destacando em vários setores e tipos de indústrias. As
constantes discussões sobre emissão de gases, aquecimento global, escassez de recursos, probabilidade de falta d’água e
desmatamentos fizeram com que as empresas se preocupassem com o meio ambiente e começassem a pensar na preservação
da natureza e na reutilização dos produtos. O objetivo do presente estudo é verificar as oportunidades geradas através das
práticas da logística reversa no processo de remanufatura de cartuchos. A pesquisa foi realizada através de material já
publicado, constituído por livros, artigos de periódicos e entrevistas semiestruturadas com responsáveis/diretores e
consumidores da empresa analisada. Foram avaliadas as oportunidades econômicas, ecológicas e imagem corporativa,
geradas através da remanufatura de cartuchos e sua importância para o meio ambiente e para os consumidores. A prática da
logística reversa de cartuchos revelou a importância da cadeia reversa de produtos pós-consumo, considerando que este bem
seria descartado no meio ambiente e pôde ter sua vida útil estendida. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tornou a
reciclagem, o reuso e a remanufatura de cartuchos opções ecológica e econômica ainda melhor para a economia de ciclo.
Palavras-Chave: Logística Reversa, Remanufatura, Reciclagem
Abstract: Gradually the practices of reverse logistics are distinguishing themselves in various types of industries and
sectors. The constant discussions on emissions, global warming, resource scarcity, water shortage probability and
deforestation have caused companies were concerned about the environment and begin to think of nature preservation and
reuse of products. The aim of this study is to assess the opportunities generated through the practices of reverse logistics
process cartridge remanufacturing. The survey was conducted through published material, consisting of books, journal
articles and semi-structured interviews with officials / officers of the company and consumers analyzed. We evaluated the
economic opportunities, ecological and corporate image, generated through the cartridge remanufacturing and its
importance to the environment and consumers. The practice of reverse logistics cartridges revealed the importance of the
reverse chain of post-consumer products, considering that this well would be discarded in the environment and could have
his life extended. The National Solid Wastes become recycling, reuse and remanufacturing cartridges options ecologically
and economically even better for the economy cycle.
Key Words: Reverse Logistics, Remanufacturing, Recycling
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1. Introdução
A globalização da economia e o surgimento rápido e contínuo de novas tecnologias impõem-se
como forma de mobilizar as organizações para obtenção do grau máximo de competitividade,
modernidade e qualidade, de modo a assegurarem sua sobrevivência e crescimento.
A remanufatura de produtos surge como uma opção para as organizações no mundo
competitivo, estimulando a durabilidade, reduzindo custos e principalmente minimizando o impacto
ambiental. A indústria de remanufatura encontra-se atualmente em franca expansão.
Remanufaturar é o modo atual que se tornou um padrão do que chamados de restauração,
levando os bens duráveis a uma nova condição de uso. De acordo com Steinhilper (2001), a
remanufatura envolve uma grande quantidade de produtos e pode participar em seus diversos ciclos de
produção. Sua importância está ligada a consciência ecológica dos cidadãos; a estratégias de negócios,
através da oferta de novas soluções aos consumidores com menos custo; a um novo modelo da
engenharia de manufatura, onde foram identificadas os cinco passos para a remanufatura (desmonte,
limpeza, inspeção, remontagem e testes).
No âmbito político e governamental, afirma-se que deveria haver mais incentivo e apoio para as
indústrias de reciclagem e remanufatura, que poderiam significar um novo negócio em
desenvolvimento e que certamente geraria mais renda e emprego na sociedade.
A maioria dos artigos encontrados sobre remanufatura faz menção aos benefícios ambientais
dessa atividade. A remanufatura oferece significativos benefícios ambientais, na medida em que
reutiliza a energia e os esforços despendidos do processo de manufatura original e evita que resíduos
sólidos sejam enterrados ou incinerados. É importante frisar que, para fabricação de um novo cartucho
de toner, por exemplo, são consumidos 5 litros de petróleo e que os cartuchos vazios demoram em
média 100 anos para serem absorvidos pela natureza. Uma comparação de custos entre o processo de
remanufatura e o processo de manufatura pode ser efetuada considerando dois itens principais: matériaprima e mão-de-obra (NAGANO, 2000).
Ao introduzir a utilização de peças usadas no processo de fabricação, a remanufatura acrescenta
um grau de complexidade a mais em relação à atividade de manufatura convencional. As áreas
tradicionais de remanufatura, que incluem peças automotivas, máquinas copiadoras e computadores
somaram-se recentemente a de robôs industriais e de telefones celulares.
Duas características do processo de remanufatura distinguem-no do processo convencional de
manufatura: a complexidade do processo de controle de fornecimento de materiais para atendimento à
produção e dificuldade no estabelecimento da garantia da qualidade de peças.
A primeira dessas características, a complexidade do controle de materiais, resulta da
variabilidade do percentual de aproveitamento de peças usadas. Um parâmetro relevante da
remanufatura associado a esse percentual de aproveitamento é o ratio. Denomina-se ratio o percentual
de peças novas que serão acrescidas ao processo de montagem de remanufatura em face do desgaste
das peças usadas.
A segunda dessas características, a dificuldade de garantia da qualidade de peças
remanufaturadas, está associada ao caráter subjetivo da atividade de inspeção de peças usadas.
Estabelecer os pontos de inspeção e critérios objetivos de seleção de peças boas são fatores críticos de
um processo de remanufatura.
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O objetivo do presente estudo foi de verificar as oportunidades geradas através das práticas da
logística reversa no processo de remanufatura de cartuchos. A primeira parte do trabalho apresenta
conceitos de logística reversa, destacando o conceito de logística reversa, suas características, a relação
com meio ambiente e a importância para a sociedade, em seguida é apresentada a metodologia do
trabalho, a análise dos resultados. Por fim as considerações sobre a empresa estudada, suas práticas, e
os resultados das impressões dos consumidores.
2. Revisão Bibliográfica
2.1 Logística Reversa
A logística reversa, de acordo com Leite (2000), é uma nova área da logística empresarial que
preocupa-se em equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao ciclo produtivo. Os
diferentes tipos de bens industriais, os materiais constituintes dos mesmos e os resíduos industriais, por
meio da reutilização controlada do bem e de seus componentes ou da reciclagem dos materiais
constituintes, dão origem a matérias-primas secundárias que se reintegrarão ao processo produtivo.
Logística Reversa é conjunto de atividades e habilidades gerenciais logísticas relacionadas à
redução, administração e disposição de detritos perigosos ou não, derivados de produtos ou embalagens
(Glossário da Logística, 1998).
A logística reversa envolve todos os processos de planejamento, implementação e controle do
fluxo e armazenagem eficiente e de baixo custo de matérias-primas, estoques em processo, produto
acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo só que de forma
inversa com o propósito de recapturar valor ou disposição final (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE apud
MOURA, 2006).
Lambert et al (apud Lima, 2001) afirma que a logística reversa considera que reutilização,
reciclagem, substituição e descarte são questões importantes para a interface com as atividades
logísticas de compras e suprimentos, trafego e transporte, armazenagem, estocagem e embalagem. O
processo inicia-se com a utilização de materiais virgens ou secundários nas operações de
processamento e fabricação. Os produtos são fabricados e vendidos aos mercados de consumo (ou à
indústria). Depois de utilizados pelos consumidores, são descartados de alguma forma. Tanto no setor
de consumo quanto no industrial, muitos dos produtos utilizados são descartados como refugo misto,
ou seja, não são separados em vários componentes de resíduos sólidos.
Para Leite (2006) logística reversa é o fluxo de materiais de pós-consumo até sua reintegração
ao ciclo produtivo, na forma de um produto, equivalente ou diverso do produto original, ou retorno do
bem usado no mercado.
Pode-se dizer que o conceito de Logística Reversa está em evolução face às novas
possibilidades de negócios relacionados ao crescente interesse empresarial e de pesquisas nesta área na
última década.
Leite (2006, p.16-17) conceitua logística reversa como:
Uma nova área da logística empresarial que planeja, opera e
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do
retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de
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negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de
distribuição reversos, agregando valores de diversas naturezas
econômico, ecológico, legal, logístico de imagem corporativa,
entre outros.

De acordo com Leite (2006) existem dois termos diferentes na área de logística reversa (Figura
1), que são:
 A logística reversa de pós-venda, onde a atuação se dá nas operações do fluxo físico e nas
informações logísticas correspondentes de bens de pós-venda, que são pouco utilizáveis e que
retornam a cadeia produtiva direta.
 A logística reversa de pós consumo, que é a área de desempenho da logística reversa que atua
igualmente no fluxo físico e nas informações de bens de pós-consumo que são descartados pela
sociedade em geral, retornando ao ciclo produtivo por meio dos canais de distribuição
específicos.
Leite classifica bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil ou usados com a
possibilidade de reutilização e os resíduos industriais em geral. Seu objetivo estratégico é agregar valos
a um produto logístico constituído por bens inservíveis ao proprietário original ou que ainda não
possuam condições de utilização, por produtos descartados pelo fato de terem atingidos o fim da vida
útil e por resíduos industriais. Esses Produtos poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e
fluir por canais reversos de reuso, desmanche, reciclagem até a destinação final.
Classificam-se como pós-venda o retorno de produtos motivados por: garantia/qualidade,
comerciais, e substituição de componentes. As devoluções por garantia e qualidade são aquelas nas
quais os produtos apresentam defeitos de fabricação ou de funcionamento, há avarias no produto ou na
embalagem. As devoluções comerciais caracteriza-se pelo retorno de produtos devido a erros de
expedição, excesso de estoques no canal de distribuição, mercadorias em consignação, liquidação de
estação de vendas, pontas de estoque etc. Devido ao término de validade de produtos ou a problemas
observados após a venda, o denominado recall, os produtos serão devolvidos por motivos legais ou em
diferenciação de serviço ao cliente e se constituirão na classificação ‘validade’.
O gerenciamento da entrada de produtos no fluxo reverso é ter uma política do que pode e do
que não pode ser aceito neste fluxo evitando recolher ou receber produtos e materiais que não sejam
desejadas. É importante utilizar autorizações de retorno de materiais padronizadas ou RMA’s (Return
Material Authorization), onde constam as razões do retorno.
A logística reversa está voltada para questões econômicas, da exigência de legislações
ambientais e do marketing frente aos clientes. Outras forças impulsionadoras da logística reversa são os
preços de matérias primas secundárias, a falta de espaço para descarte de materiais nos grandes centros
urbanos e a recuperação de ativos em poder de terceiros.
Os principais fatores que impulsionam a logística reversa estão ligados ao marketing, a
regulamentações ambientais, recuperação de ativos, ações estratégicas das empresas e questões
financeiras (utilização de matéria prima secundaria e embalagens retornáveis).
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A recuperação de ativos está relacionada ao fato da empresas reaverem ativos seus que estejam
em posse de ex-clientes ou parceiros. Algumas empresas retornaram seus próprios produtos para que os
mesmos não vão para a concorrência. Como os fabricantes de cartuchos de impressoras que, apesar de
não recondicionarem seus produtos, os coletam para evitar que suas carcaças sejam utilizadas por
empresas recondicionadoras.
O planejamento da logística reversa utiliza os mesmos processos da logística tradicional, porém
ele pode ser vista como um novo recurso para a lucratividade.
Para Barbiere e Dias (2002), o conceito de logística reversa está intrinsecamente relacionado ao
ciclo de vida dos produtos, pois a logística não termina com a entrega de um produto ou serviço ao
cliente. Cada produto tem um tempo estipulado de vida, tornando-se obsoletos, danificados ou ainda,
sem condições de uso, e deve retornar ao seu início ou origem para serem descartados, reparados ou
reaproveitados, o que torna a logística reveres de tamanha importância não só para a organização, como
também para a vida do planeta.
Através desta abordagem pode-se planejar e utilizar os recursos da logística com a preocupação
de contemplar todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, desde sua origem até seu completo
descarte.
A redução de custos e a diferenciação dos níveis de serviços são fatores competitivos que
impulsionam as empresas a se preocuparem com a cadeia de suprimento direta e atualmente com a
cadeia de suprimento reversa. A importância da distribuição no aspecto operacional e física é
importante em empresas que trabalham com crescentes volumes e fundamental em casos de fusões de
empresas.
A velocidade de resposta ao consumidor final é um diferencial e pode ser alcançado através de
técnicas modernas, como qualidade total, just in time, tecnologia de informação em logística, sistemas
integrados de gerenciamento do fluxo logístico, gerenciamento da cadeia de suprimentos, entre outras
(LEITE, 2006).
2.2 Canal de distribuição Direto X Reversos
O gerenciamento dos canais de distribuição de uma empresa é mais bem identificado quando se
divide em canal físico de suprimento e canal físico de distribuição. O canal físico de suprimento referese à lacuna em tempo e espaço entre as fontes materiais imediatas de uma empresa e seus pontos de
processamento. O canal físico de distribuição diz respeito à lacuna de tempo e espaço entre os pontos
de processamento da empresa e seus clientes. As semelhanças entre o canal físico de suprimento e o
canal físico de distribuição compreendem as atividades de Logística Empresarial (BALLOU, 2006).
Os canais de distribuição diretos são constituídos por atividades funcionais (transportes,
controle de estoques, armazenamento, etc.) essas atividades são repetitivas, possuem uma seqüência
geralmente constante e fazem com que os bens produzidos sejam comercializados e cheguem ao
consumidor final.
No ponto de vista logístico, a vida útil de um produto não é encerrada com a sua chegada ao
consumidor final. Muitos produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não funcionam, uma maneira
de retornar ao ponto de origem para a realização de conserto e troca é o canal de distribuição reverso.
Leite (2006) analisa duas categorias de canais de distribuição reversos, o de pós-consumo e o de
pós-venda. O canal de distribuição reverso de pós-consumo é constituído pelo fluxo reverso de
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produtos e materiais utilizados, para reintegrá-los ao ciclo produtivo como matéria prima secundária.
Surgem então dois subsistemas reversos: os canais reversos de reciclagem e os canais reversos de
reusos. Há também os casos onde as embalagens de alguns produtos são retornadas para o fabricante,
de maneira segura e controlada, para que não provoque estragos ao meio ambiente.
O canal de distribuição reverso de pós-venda é o retorno de uma parcela de produtos por
motivos normalmente relacionados à qualidade em geral ou a processos comerciais entre empresas,
retornando ao ciclo de negócios. Os motivos de devolução de produtos podem ser: por validade, por
estoque excessivo, acordo de consignação, produtos não compatíveis com o esperado, qualidade
inferior, etc. Os custos com o processo reverso pós-venda sempre foi bem discutido, mas atualmente as
empresas têm consciência da economia gerada por esse tipo de processo.
De acordo com Leite (2000), para implementar um projeto de rede de distribuição reversa, é
preciso estabelecer uma distinção entre os canais de distribuição reversos (CDR) quanto ao tipo de bem
disponibilizado e quanto à forma de reaproveitamento dos bens ou de seus materiais constituintes.
Dessa maneira o CDR se classifica em CDRs de bens duráveis, semiduráveis e descartáveis, e em
CDRs de materiais ou de produtos.
Os produtos duráveis poderão ser disponibilizados por término de vida útil, quando o bem não
apresentar interesse e funcionalidade de qualquer espécie, ou por obsolescência operacional. Os bens
semiduráveis apresentam características intermediárias entre os duráveis e os descartáveis, sendo,
portanto, considerados em cada caso específico. Neste caso, a rede poderá se constituir de
reaproveitamento de componentes ou de extensão de reuso dos bens originais, bem como de seus
materiais constituintes.Os bens descartáveis apresentam interesse na reciclagem dos materiais
constituintes dos mesmos, que poderão dar origem a produtos de mesma espécie ou de outras espécies
do produto original.
O canal reverso de distribuição de ciclo aberto é aquele cujos bens ao serem transformados,
resultam em matérias-primas secundárias que, por sua vez, são usadas no processo produtivo de bens
de consumo com funções e características distintas. O Projeto do Produto para Reciclagem (Design for
recycling) é conceber os produtos de um modo que facilite a desmontagem, utilizar um reduzido
número de materiais, ligas e misturas de materiais com natureza diferentes no mesmo produto.
O canal reverso de distribuição de ciclo fechado origina-se dos bens de pós-consumo e são,
posteriormente, reintegrados ao ciclo produtivo de novos bens de consumo com as mesmas funções e
características que possuíam anteriormente.
2.3. Logística Reversa de Pós-Consumo
A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não acaba com a disponibilização e entrega
do produto ao mercado, mas sim após o seu uso, devolução e destino final do produto.
O descarte de produtos e embalagens vem crescendo em grande escala no Brasil e no mundo,
principalmente nos grandes centros urbanos. O aumento do descarte é proporcional à diminuição do
ciclo de vida dos produtos e ao aumento do poder aquisitivo do consumidor. Os fatores que acarretam
este problema estão ligados ao aumento do consumo gerado pelos novos métodos de fabricação que
tornam os produtos mais baratos, os sistemas logísticos mais eficientes quando se trata de fazer com
que o produto seja mais acessível ao consumidor e a grande disputa por vendas.
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A classificação dos bens de utilidade adotada por Leite (2003), refere-se à duração da vida útil
do produto. A preocupação principal da logística reversa é o equacionamento dos processos e caminhos
percorridos por esses bens ou por seus materiais constituintes após o término de sua vida útil. As três
grandes categorias de bens produzidos são: bens descartáveis, bens semi-duráveis e bens duráveis
Os bens descartáveis apresentam duração de vida útil média, raramente superior a seis meses.
Essa categoria se constitui de embalagens, brinquedos, materiais para escritório, jornais, revistas, etc.
Os bens semi-duráveis apresentam vida útil média, variando de alguns anos a algumas décadas.
Fazem parte dessa categoria, automóveis, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, construções
civis, entre outros. Os bens semiduráveis apresentam duração média de vida útil de alguns meses,
raramente superior a dois anos. Apresentam características ora duráveis, ora descartáveis, essa
categoria dá enfoque aos canais de distribuição reversos dos materiais.
A vida útil de um bem é o tempo decorrido desde a sua produção original até o momento em
que é levado para descarte. O aumento da vida útil do bem é dado no momento em que este passa para
a condição de bem de pós-consumo.
Os canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo constituem-se nas diversas etapas de
comercialização pelas quais fluem os resíduos industriais e os diferentes tipos de bens de utilidade ou
seus materiais constituintes, até sua reintegração ao processo produtivo, por meio dos subsistemas de
desmanche, reciclagem ou reuso (LEITE, 2003).
2.4 Tendências do mercado de remanufatura
As empresas estão se defrontando com condições de ambiente externo em grandes
transformações e com velocidades crescentes de mudança. De acordo com Leite (2003), dentre as
principais alterações nas últimas décadas, observa-se o crescimento de uma nítida consciência dos
consumidores com relação aos impactos dos produtos no meio ambiente, devido a um nível maior de
informação ou a uma intensidade e proximidade dos problemas advindos dessas agressões. Para se
adequar às exigências dos consumidores, as empresas têm buscado uma reflexão estratégica que tenha
como diferencial competitivo a variável ambiental.
Empresas multinacionais como a 3M, incentivam a criatividade para o lançamento de produtos
que sejam ecologicamente corretos, já Dupont e a NEC desenvolveram sua logística reversa e
tecnologias de redução, reuso e reciclagem de seus produtos e processos industriais.
A CLM (2007), Council of Logistics Management, em 1993 constatou que as três atitudes
empresariais de comprometimento com o meio ambiente devem estar pautadas na atitude reativa,
atitude proativa e atitude de busca de valor.
Empresas em fase reativa são caracterizadas pelo cumprimento da legislação, por regulamentos
e adequação às pressões externas da sociedade, revela uma atitude introspectiva que não inclui os
impactos de seus produtos ou processos no meio ambiente. As empresas na fase proativa apresentam
vantagens de se antecipar às regulamentações, criando uma imagem satisfatória junto ao público. As
empresas em fase de busca de valor revelam grande comprometimento com o meio ambiente,
integrando-o à sua reflexão estratégica como diferencial competitivo. Essas empresas baseiam-se na
analise de ciclo de vida do produto tendo em vista os impactos causados ao meio ambiente, e projetam
produtos para serem facilmente desmontados ou reciclados.
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A baixa disponibilidade de produto de pós-consumo retarda os processos logísticos reversos e a
remanufatura. No entanto, mesmo com uma informalidade comercial e logística, os metais apresentam
excelentes níveis de reintegração de seus materiais no ciclo produtivo.
Os pneumáticos, por exemplo, apresentam tecnologia de reciclagem e mercado de aplicação
reconhecidamente pouco desenvolvida. A solução tecnológica para a reciclagem de pneus é a sua
utilização como combustíveis de fábricas de cimento que possuam filtros especiais e que estejam
autorizadas por órgãos oficiais. O CONAMA (1999) – Conselho Nacional do Meio Ambiente
preconiza a obrigatoriedade de manter uma relação entre a quantidade de pneus reciclados e a
quantidade de pneus produzidos pelos fabricantes brasileiros.
A remanufatura de cartuchos é um serviço cuja procura tende a aumentar, assim como o número
de usuários de computadores e periféricos. Dados do Sebrae( 2008) informam que o mercado brasileiro
de recarga de cartuchos está em expansão e acredita-se que o seu aumento seja de aproximadamente
30% ao ano. Esse crescimento explosivo do ramo de remanufatura no País deve-se à uma combinação
de fatores: "como o crescimento mundial do mercado de impressoras que chega à cerca de 20% ao ano,
a relação de câmbio que é favorável aos produtos reciclados, o desenvolvimento da consciência que
valoriza a reutilização de produtos, o preço elevado dos produtos originais e, finalmente, a existência
de treinamento adequado no Brasil." (SEBRAE, 2008)
O mercado de remanufatura de cartuchos de impressora no Brasil é composto por
aproximadamente 18 mil empreendimentos, 72 mil empregos diretos e movimentam mais de R$100
milhões em um segmento altamente pulverizado, informatizado e com crescimento constante. A
importância do segmento pode ser atestada pela colocação do Brasil entre os 10 maiores
remanufaturadores mundiais de cartuchos para impressora a laser e a jato de tinta (RECICLA MAIS,
2008).
2.5 Meio ambiente e leis
As constantes discussões sobre emissão de gases, aquecimento global, escassez de recursos,
probabilidade de falta d’água e desmatamentos fizeram com que as empresas se preocupassem com o
meio ambiente e começassem a pensar na preservação da natureza, reposição de produtos utilizados,
campanhas a favor da conscientização em relação ao tema e diversas outras atividades. As discussões
em relação às essas atitudes questionam o verdadeiro interesse das empresas, se é apenas estratégia de
marketing ou métodos de contenção de despesas.
De acordo com Marilena Lavorato (Recicla Mais, 2007), as empresas se preocupam com o meio
ambiente, não porque são boazinhas e querem deixar o mundo melhor para a próxima geração, mas
porque atendem uma demanda, e a sociedade quer isso, seus consumidores querem isso. A empresa se
preocupa com o meio ambiente para atender ao desejo da sociedade.
As primeiras legislações ambientais, no início dos anos 70, possuíam uma tendência de
responsabilizar os governos locais pelo impacto ambiental dos resíduos sólidos, uma das idéias básicas
que orientam as legislações mais recentes, é a responsabilidade dos fabricantes, direta ou indiretamente,
pelo impacto de seus produtos no meio ambiente, por meio de leis dirigidas às etapas de reciclagem ou,
indiretamente, por meio de proibições de disposição em aterros sanitários, de uso de certos tipos de
embalagens plásticas até a devida estruturação dos canais reversos. Essas legislações têm sua origem
nas idéias da denominada filosofia de EPR (Extended Product Responsability) (LEITE, 2006).
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O crescimento da logística reversa tem sido influenciado no aumento da sensibilidade ecológica
dos consumidores, pela busca por vantagens competitivas e econômicas, conservação da imagem
corporativa que a empresa transmite à sociedade sobre responsabilidade para com o meio ambiente e
pelas legislações relacionadas à proteção do meio ambiente. O descarte de embalagens, por exemplo,
têm a legislação cada vez mais rigorosa e obriga as empresas a desenvolverem estratégias de logística
reversa que sejam capazes de darem destinação adequada às embalagens, aos insumos e aos
componentes de seus produtos.
A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, trata no artigo 23, de forma abrangente
e moderna os assuntos relacionados à preservação do meio-ambiente e ao desenvolvimento sustentável
da economia, reservando a união, aos estados, ao distrito federal e aos municípios, a tarefa de proteger
o meio ambiente e de controlar a poluição.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) sancionada em agosto de 2010
institucionalizou o princípio da não geração, redução, reutilização, reciclagem, e tratamento adequado
dos resíduos sólidos, bem como a destinação final adequada. A política não recomenda enterrar
resíduos antes de esgotar as possibilidades de economia ambiental de matéria-prima, água, energia e de
geração de ocupação e renda.
A Lei estabelece a criação de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos tendo a sua vigência com
prazo indeterminado e com horizonte de vinte anos e atualização a cada quatro anos. O plano deverá
conter um diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; a proposição de cenários, incluindo
tendências internacionais e macroeconômicas; metas de redução, reutilização, reciclagem de resíduos;
metas para aproveitamento energético de gases gerados nas unidades de disposição final; programas,
projetos e ações para o atendimento das metas previstas.
A partir dos Planos Nacionais, os Estados e Municípios também terão que estabelecer políticas
e metas para uma gestão integrada de resíduos. A política fornece a orientação de conteúdo,
determinando o que deve constar do plano estadual, exigindo que o poder público faça um diagnóstico
e acompanhe os fluxos dos resíduos. Isto implicará em incentivo a reciclagem e aproveitamento,
patrocinando a coleta seletiva dentre outras medidas.
Quanto às empresas e empreendimentos privados, a nova legislação altera a Lei 9.605/98 (Lei
de Crimes Ambientais), traz inúmeras inovações que exigirão alterações operacionais e na conduta
empresarial. Uma das inovações é o compartilhamento de responsabilidades pelo ciclo de vida dos
produtos, neste particular a lei não se restringe a responsabilizar os fabricantes. Consideram, também,
responsáveis os importadores, distribuidores, comerciantes e até os consumidores e titulares dos
serviços de limpeza urbana ou manejo. A responsabilidade deverá ser implementada de forma
individualizada e encadeada.
A logística reversa também é abordada no PNRS, ela já existe em casos pontuais como
fabricantes de pilhas e pneus quando, atribui aos responsáveis o recolhimento ou o retorno dos resíduos
ou partes inservíveis do produto visando à correta destinação ambientalmente indicada. Inclui, também,
o correto descarte em aterros, embalagens, resíduos da construção civil, dentre outros.
A preocupação das empresas com as soluções sócio-ambientais não estão mais relacionadas ao
somente à idéia de preservação e sim, às medidas de sustentabilidade do próprio negócio, gerenciando
a conformidade legal ambiental sob a ótica econômica, com grandes prejuízos em função de imagem
institucional, multas, ressarcimento, recuperação de áreas, restrição a contratação por órgãos públicos,
financiamentos, dentre outras penalidades.
XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A regulamentação da PNRS veio por meio do decreto n. 7.404/10, que institui o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a finalidade de apoiar a estruturação e
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e
entidades governamentais.
O decreto trata também das responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e do poder
público, tornando os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de
vida dos produtos.
A concepção do conceito de responsabilidade compartilhada na PNRS ajuda a materializar a
logística reversa para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos resíduos e
embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletrodomésticos e seus componentes.
Mesmo a legislação ambiental brasileira sendo uma das mais vigorosas e atualizadas do mundo,
os planos de gestão de resíduos sólidos municipais ainda não foram colocados em prática. O governo
federal de forma integrada com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão
de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir),
articulado com o Sinisa e o Sinima.
3. Metodologia
A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico de literatura especializada em logística reversa
e assuntos correlatos, e entrevistas não padronizadas realizadas com dirigentes e consumidores de uma
empresa de remanufatura de cartuchos. O levantamento bibliográfico é elaborado a partir de material
já publicado, constituído por livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado
pela internet (GIL, 1991).
As entrevistas foram realizadas com dois públicos: os dirigentes (diretor geral e diretor
administrativo e financeiro e o gerente operacional) e consumidores do empreendimento (pessoas
físicas e jurídicas abordadas dentro da empresa de maneira aleatória). Buscou avaliar as oportunidades
econômicas, ecológicas e imagem corporativa, geradas através da remanufatura de cartuchos. Em
relação aos consumidores, foi verificado também o comportamento deste em relação à
remanufatura/recondicionamento, e o que leva o consumidor a consumir esse tipo de produto/serviço.
Antes de realizar as entrevistas, foi explicado ao entrevistado o objetivo e a relevância da pesquisa,
bem como a importância de sua colaboração para a conclusão da mesma.
As entrevistas com os dirigentes buscaram informações do setor de remanufatura, tais como:
fundamentos necessários para atuar no ramo de remanufatura; oportunidades e influências sofridas no
início da operação; estratégias utilizadas pela empresa; diferenciais competitivos da empresa; visão
geral dos dirigentes da empresa em relação ao mercado de remanufatura; destino final dos refugos da
remanufatura;
A análise das informações obtidas nas entrevistas foi feita de maneira qualitativa, e as
informações foram validadas através de visitas e acompanhamento das atividades da empresa, dessa
maneira facilitou a correlação entre a entrevista e os objetivos da pesquisa.
4. Discussão dos Resultados
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4.1 Práticas da logística reversa na remanufatura de cartuchos
A nítida redução do ciclo de vida dos produtos que se observa nas últimas décadas gera
excedentes de produtos de pós-consumo e de pós-venda cujo retorno precisa ser equacionado. As
empresas terão estratégias diferentes na busca de preservação de suas imagens corporativas: serão
proativas, reativas ou aproveitarão as oportunidades de gerar valor aos clientes por meio da introdução
de variáveis ambientais em sua estratégia empresarial (LEITE, 2003).
Logística Reversa possui diversas práticas de sucesso, como a reutilização de vasilhames na
indústria de bebidas, o retorno das embalagens plásticas de agrotóxicos, e a recauchutagem de pneus. A
remanufatura de cartuchos segue o mesmo princípio da recauchutagem de pneus e das empresas que
trabalham com esse tipo de produto e serviço. O produto final é gerado através do retorno dos bens
consumidos à linha de produção e este bem é o produto principal que será trabalhado e retornará para o
consumidor.
O processo reverso da remanufatura dos cartuchos inicia com a chegada do cartucho vazio a
empresa, ele pode ser proveniente de cliente ou de fornecedores, o cartucho passa por uma avaliação
visual, para verificar as condições físicas dos cartuchos. Ao passar para o processo produtivo é feito o
desmonte e limpeza dos cartuchos, verificam-se as condições das peças (no caso dos cartuchos de
toner), essa é a fase que chamamos de inspeção. Feita a inspeção o cartucho é remontado com as peças
em boas condições e acrescenta-se o pó de toner ou a tinta (cartuchos de impressoras a jato de tinta).
Por fim todos os cartuchos são testados em uma impressora correspondente ao modelo. A fase de testes
é fundamental, pois através dos testes verifica-se se será necessário realizar a troca de mais alguma
peça, ou até mesmo identificar a quantidade de ciclos que as peças que já compõe o cartucho durarão.
Caso o cartucho apresente falhas, um laudo técnico é passado para o cliente explicando o problema.
Concluído o processo de remanufatura, os cartuchos são pesados, lacrados com selos de
garantia e embalados com os testes realizados ao fim da remanufatura.
A embalagem é um item essencial para a durabilidade dos cartuchos, a quantidade de recarga
varia de acordo com o uso e o cuidado que se tem com o cartucho, é necessário evitar sujeiras e poeiras
que possam danificar a cabeça de impressão dos cartuchos de tinta, no caso do toner, o cilindro deve
ser protegido da incidência direta da luz do sol e da claridade, pois o cilindro é fotocondutor. Um toner
pode ser armazenado por 2 a 4 anos desde que armazenados em sua embalagem e protegidos do calor e
da umidade, pois o pó do toner é termo sensível. Os toners devem ser embalados em sacos que
protegem contra os raios solares, seguidos por espumas que protegem os toners dentro das caixas, no
caso de queda e até mesmo do balanço.
Existem três tipos de cartuchos: os originais que são novos e produzidos pelos fabricantes das
impressoras. Os com patíveis, que são novos, produzidos por outros fabricantes e o seu preço é um
pouco menor que o original. E os remanufaturados, que são cartuchos originais vazios remanufaturados
por um processo especial que inclui o teste, a limpeza, a substituição de peças, a recarga e controle de
qualidade de impressão.
Os cartuchos de jato de tinta podem não ter seu ciclo de vida estendido e são logo descartados,
muitas vezes isto se deve ao mau uso, pois estes possuem um circuito, quando os cartuchos estão com
pouca tinta e há uma insistência em realizar a impressão, a sobrecarga afeta os circuitos queimando-os,
inutilizando assim o cartucho. A queda de energia também pode ocasionar queima de cartucho, devido
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ao choque térmico. No caso dos cartuchos de toner, por possuir peças de reposição, estes podem
alcançar até mesmo 30 (trinta) remanufaturas, considerando trocas de peças.
Quando um cartucho apresenta problemas irreversíveis, eles são descartados, os cartuchos de
toner passam por um processo de desmonte e suas peças que normalmente são compostas por alumínio,
materiais magnéticos e plásticos, são encaminhados para empresas de reciclagem desses tipos de
materiais.
O processo de retorno e devolução de materiais pode ocorrer de duas formas: RMA - Return
Material Authorization e DOA - Dead on Arrival.
Um RMA é uma autorização numerada, fornecida por uma empresa a seu cliente, permitindo o
retorno de um produto supostamente defeituoso para efeitos de análise/reposição. Quando um cliente
solicita uma RMA, seu formulário é analisado pelo departamento técnico da empresa, que entrará em
contato com ele na tentativa de solucionar o problema sem a necessidade do retorno do produto. Caso o
problema não possa ser sanado desta forma e o departamento técnico confirme a suspeita de defeito,
será gerada uma autorização numerada para que o cliente possa enviar seu produto á empresa.
O DOA é todo equipamento que é recebido em um não-operacional (quebrado) estado pode ser
chamado DOA ou mortos à chegada. Se um produto novo, como um computador, chega "DOA", então
é provável que o destinatário irá chamar o fornecedor para obter uma autorização, uma operação que
reconhece que (aparentemente defeituoso) bens serão devolvidos ao fornecedor de reembolso,
substituição ou de crédito.
O estudo da logística reversa neste trabalho, de maneira geral, revela que ao levar em conta a
competitividade no mercado de recursos naturais, a consciência ecológica dos consumidores e as leis
ambientais impulsionaram a reutilização de materiais de pós-consumo e, por conseqüência, levou a
revalorização dos bens. A sociedade atual ainda não consegue prever as implicações de um consumo
ostensivo de bens de baixo ciclo de vida, que pode contribuir para aumentar os estoques de lixo no
mundo e causar danos ao meio ambiente e ao homem.
4.2 Meio Social, Político e Legal
As barreiras tecnológicas das empresas foram reduzidas pela acessibilidade da informação pelos
canais de comunicação digitais, a internet, por exemplo, possibilitou mais competitividade em diversos
setores da economia. No caso da remanufatura, esta concorrência tende a crescer substancialmente,
principalmente na aquisição de novos equipamentos, software de gestão, e através da consciência
global direcionada para o reaproveitamento e reutilização.
Empresas mundiais vêm demonstrando sua preocupação com o meio ambiente, e querem
mostrar que além de empresas lucrativas, são empresas ambientalmente corretas. A HP, Hewlett
Packard, adotou práticas de reciclagem, redução de consumo de energia, equipamentos suprimentos
livres de substâncias tóxicas e conta com o engajamento dos funcionários e da cadeia de fornecedores.
O Dia Mundial do Maio Ambiente, 5 de junho, foi comemorado na HP Brasil com a apresentação dos
resultados do Programa Integrado de Sustentabilidade Ambiental, que faz parte da estratégia global da
companhia e abrange três níveis das áreas de negócios: produtos, operações internas e cadeia de
suprimentos. O Programa tem por objetivo atender às crescentes exigências do mercado, contribuir
com a renovação das regulamentações governamentais, garantirem produtos e serviços seguros, bem
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como a gestão de todo o ciclo de vida dos produtos, por meio de claras e integradas políticas na
redução dos impactos ambientais no planeta.
A consciência ambiental dos consumidores e dos dirigentes encontra-se em estágio de
crescimento. Esta atitude reduz as conseqüências negativas sobre o ambiente e melhor aproveitamento
dos recursos naturais, como ocorre em paises europeus desenvolvidos, cuja legislação atribui grande
responsabilidade as empresas produtoras, por todo o ciclo de vida dos seus produtos e embalagens, o
que inclui a recuperação dos produtos no fim da vida útil, fato essencial para o equilíbrio do
ecossistema.
A empresa estudada, preocupada com o destino final de seus resíduos, inclusive com os
cartuchos de tinta e toner e com as impressoras abandonadas ou que não apresentam mais condições de
remanufatura e uso, busca realizar o descarte forma ecologicamente correta. Há um incentivo de que os
consumidores deixem seus cartuchos que não mais funcionam na própria empresa para que o descarte
seja feito de maneira correta.
No caso dos cartuchos e impressoras, todas as peças que podem ser reutilizadas são retiradas e
todo o restante, incluindo os resíduos de toner e tinta, são encaminhados para centros de incineração
especializados.
As embalagens desses produtos remanufaturados contem as instruções necessárias para que o
consumidor deposite ou retorne o produto para os locais indicados, os revendedores e comerciantes
ficam responsáveis pelo recebimento e acondicionamento dos resíduos de forma ambientalmente
segura.
4.3 Percepção dos consumidores
É importante considerar que o relacionamento com o cliente, parte de dois pontos de vista: do
cliente como comprador do produto remanufaturado, e no caso do cliente também como fornecedor do
produto que será remanufaturado.
Atualmente, esta questão é de extrema relevância, visto que a demanda para produtos
remanufaturados é baixa e instável . Alguns fatores levam a esta demanda baixa e instável, como por
exemplo, a baixa aceitação do consumidor em relação a produtos remanufaturados. A incerteza dos
clientes quanto à qualidade destes produtos torna-os desconfiados em adquiri-los (SEITZ, 2007).
No caso da empresa analisada, conforme gráfico 1 os clientes e sua maioria foram incentivados a
consumir os produtos remanufaturados por questões econômicas. O produto remanufaturado possui um
custo abaixo de um produto novo. Os cartuchos remanufaturados permitem economia de até 40%. A
cada 20 cartuchos recarregados a pessoa consegue economizar o valor de uma impressora. Não
danificam as máquinas - pois são os próprios cartuchos de fabricantes originais que recebem uma nova
carga e peça. Não invalidam a garantia da máquina e imprimem a mesma ou até maior quantidade de
páginas que o original (RECICLA MAIS, 2008).
Em seguida os consumidores afirmaram que a qualidade do serviço prestado é um fator também
importante na decisão do consumo. O processo de remanufatura dos cartuchos descrito pelos dirigentes
da empresa analisada, demonstra a preocupação com a qualidade e segurança dos produtos,
principalmente em relação aos clientes. Os dirigentes afirmaram que a preocupação com a qualidade
garante a continuidade do relacionamento com o cliente.
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Gráfico 1: Incentivos dos clientes ao consumo de cartuchos remanufaturados

A preocupação ambiental foi citada por 20% dos consumidores. Conforme afirmado pelos
dirigentes, é perceptível que este número tem uma tendência ao crescimento. A relação consumo
consciente e atração dos produtos pelo marketing foi representado por 5% dos consumidores.
Hermansson e Sundin (2005) relatam sobre a falta de estruturação do canal de venda(s) para produtos
remanufaturados. As empresas não se preocupam em desenvolver estratégias de marketing para estes
produtos, nem em treinar e informar o pessoal de vendas sobre os benefícios dos mesmos e como estes
devem conquistar os clientes para vender os produtos remanufaturados.
5. Considerações finais
A grande quantidade de produtos no mercado e uma política de lançamentos contínuos de novos
produtos fizeram com que os ciclos de vida tornassem mais curtos. Novos produtos tendem a tornar
obsoletos produtos antigos, este fato pode ser facilmente percebido principalmente no setor de
informática.
Os produtos remanufaturados são bens que utilizaram matéria prima secundária (reciclados) em
seu processo produtivo. A utilização desse tipo de matéria prima gerar redução nos custos de
fabricação, desde que o canal de distribuição reverso esteja bem estruturado e que seja possível obter
fontes múltiplas de suprimentos.
O estudo das práticas da logística reversa revelou a importância da cadeia reversa de produtos
pós-consumo, considerando que este bem seria descartado no meio ambiente e pode ter sua vida útil
estendida. Percebeu-se que a reciclagem, o reuso e a remanufatura de cartuchos pode ser uma opção
ecológica e econômica ainda melhor para a economia de ciclo, desde que a oferta e demanda estejam
em equilíbrio.
A logística reversa utilizada no meio empresarial acrescenta a empresa um diferencial
competitivo, e promove a redução de material de pós-consumo e, por conseguinte a revalorização dos
bens.
O estudo da logística reversa neste trabalho, de maneira geral, revela que ao levar em conta a
competitividade no mercado de recursos naturais, que os interesses dos consumidores pelos produtos
remanufaturados está somente associado à consciência ecológica dos e as leis ambientais
impulsionaram a reutilização de materiais de pós-consumo e, por conseqüência, levou a revalorização
dos bens, mas principalmente em relação ao preço dos produtos. A busca de oportunidade de negócios
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é então um desafio para as empresas, pois por ser uma área ainda pouco explorada, as estratégias
devem estar bem definidas e o investimento em tecnologia e conhecimento são altos e devem ser
constantemente atualizado.
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Resumo: Este estudo faz parte de um projeto que teve o propósito de elaborar um ranking setorial das empresas sediadas no
estado da Bahia que implementaram o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em conformidade com os requisitos da NBRISO 14001. Esse artigo é um subproduto do referido projeto e seu escopo se restringe a investigar o alinhamento dos
sistemas de gestão ambiental das empresas baianas quanto aos requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica pela
administração da NBR ISO 14001 no ano de 2012. Para tanto se realizou uma pesquisa cuja amostra final foi composta por
apenas 28 empresas baianas, nas quais foi aplicado questionário como instrumento de coleta de dados. Os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva e calculou-se o desempenho das empresas com relação aos requisitos em
análise. Os achados apontaram que os SGA’s das empresas baianas pesquisadas apresentam alto alinhamento ao padrão
considerado ótimo a nível internacional pela ISO 14001, no que se refere as etapas investigadas. Este estudo apresentou
como principal limitação a baixa anuência das empresas ao questionário, o que delimitou o universo de análise, Assim,
recomenda-se a ampliação da amostra e a investigação do impacto da implantação desta norma no desempenho econômicofinanceiro.
Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental, ISO 14.001, Certificação Ambiental.

Abstract: This study is part of a project that aimed to develop a sectoral ranking of companies based in the state of Bahia
that implemented the Environmental Management System (EMS) in accordance with the requirements of ISO-14001 ISO.
This article is a byproduct of that project and its scope is restricted to investigate the alignment of the environmental
management systems of companies from Bahia as requirements verification and corrective action and management review
of ISO 14001 in 2012. For that we conducted a survey whose final sample was composed of only 28 companies from Bahia,
in which questionnaire was applied as a tool for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and
calculated the performance of companies with respect to requirements analysis. The findings showed that the SGA's
corporate baianas surveyed have high alignment considered optimal to default at international level by ISO 14001,
regarding the steps investigated. This study has major limitations at low agreement of companies to the questionnaire, which
defined the universe of analysis, therefore, it is recommended that a larger sample and research the impact of implementing
this standard in financial performance.
Key-words: Environmental Management System, ISO 14,001, Environmental Certification.
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1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a gestão ambiental não era tratada como assunto relevante para as organizações,
pois se acreditava que realizar investimentos na área ambiental representaria diminuição do lucro e por
isso havia resistência para efetuar tais investimentos (BERTOLI E RIBEIRO, 2006). Todavia, na
conjuntura atual a sociedade não admite mais geração de riquezas em detrimento dos recursos naturais
e humanos. Por isso é crescente o número de empresas que têm adotado posturas socialmente
responsáveis em razão deste contexto, ainda emergente, do desenvolvimento sustentável.
Diante disso, e da necessidade de reconhecimento público do esforço para com as questões
sociais e ambientais, muitas entidades tem recorrido a adoção de certificações internacionalmente
respeitadas, como é o caso da ISO 14001, que estabelece as diretrizes necessárias para a implantação de
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), definindo claramente toda a sistemática para a implantação de
SGA, de modo que o mesmo venha de fato, a contribuir com a diminuição dos impactos sociais e
ambientais gerados pelo desenvolvimento das atividades empresariais.
Como não havia na Bahia nenhum banco de dados que fornecesse acesso rápido a lista de
empresas comprometidas com práticas de sustentabilidade e/ou que tinham um SGA implementado os
pesquisadores tinham dificuldade de viabilizar suas pesquisas. Pensando nisso o Laboratório de
Pesquisa em Contabilidade de Gestão da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da
Bahia (LPCGC-UFBA) desenvolveu em 2012 um projeto com o objetivo de criar uma obra que
servisse como referencia para pesquisas futuras que buscassem acesso aos dados de empresas com o
perfil citado acima. Como produto final desse projeto, criou-se um catálogo contendo um ranking
setorial das empresas sediadas no estado da Bahia que implementaram o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) e ou práticas de sustentabilidade em conformidade com os requisitos da NBR-ISO 14001. Esse
artigo é um subproduto do referido catálogo e seu escopo se restringe a investigar o alinhamento do
SGA das empresas pesquisas em relação a dois cinco requisitos estabelecidos pela ISO 14001 para a
implantação do SGA. O acesso a obra completa é possível por meio do endereço eletrônico do grupo.
A principal finalidade da NBR ISO 14001 é possibilitar que as organizações melhorem de
forma contínua o seu desempenho ambiental, e, para tanto faz-se necessário que o sistema de gestão
ambiental seja constantemente avaliado, para tanto a norma estabelece como requisitos relevantes a
verificação e ação corretiva e a análise crítica da administração. Dessa forma, o sistema atuaria de
forma dinâmica, ou seja, havendo espaço para possíveis melhorias e implantação de medidas
corretivas. Contudo, principalmente em razão do custo, nem todas as empresas atrelam a implantação
de um SGA à obtenção da certificação ISO 14001.
Diante do exposto e da concepção de que as diretrizes da ISO 14001 oferece atualmente ao
conjunto de melhores práticas no que diz respeito à SGA, questiona-se: Os sistemas de gestão
ambiental implantado por entidades baianas estão alinhados aos requisitos verificação e ação corretiva
e análise crítica pela administração da NBR ISO 14001? Assim, o objetivo desta pesquisa configura-se
em investigar o alinhamento dos sistemas de gestão ambiental das empresas baianas quanto aos
requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica pela administração da NBR ISO 14001 no ano
de 2012.
Assim, essa investigação visa contribuir com as discussões acadêmicas acerca das questões
ambientais refletidas na prática empresarial, especificamente no que diz respeito a adoção de um
Sistema de Gestão Ambiental de acordo com o padrão internacional. Além disso, este estudo tem
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potencial para contribuir com o mundo empresarial, na medida em que será possível identificar o nível
de alinhamento de tais sistemas ao que preconiza o conjunto de melhores práticas em voga,
consequentemente indicará aos gestores possíveis oportunidades de melhorias que possam canalizar as
ações da empresa cada vez mais para os desafios do caminho do futuro: da sustentabilidade.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sistema de Gestão Ambiental
Historicamente, a gestão ambiental não era tratada como assunto relevante para as organizações,
pois se acreditava que realizar investimentos na área ambiental representaria diminuição do lucro e por
isso havia resistência para efetuar tais investimentos (BERTOLI E RIBEIRO, 2006). Logo, a
preocupação ambiental só era considerada prioridade no momento em que ocorriam grandes desastres
ambientais (COELHO, 2009).
Todavia, devido à pressão exercida pelos diversos segmentos sociais, no cenário vigente as
organizações têm buscado desenvolver suas atividades com o intuito de compatibilizar o
desenvolvimento econômico com a proteção ambiental (WELTER, 2011). Sob esta perspectiva,
pesquisas empíricas relatam que é crescente o número de empresas que estão agindo além das suas
obrigações legais, com o propósito de melhorar a sua imagem perante seus stakeholders, e por isso
estão recorrendo meio a padrões internacionalmente respeitados, como é o caso da implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) via ISO 14001.
D’Avignon (1996) define um Sistema de Gestão Ambiental como um conjunto de
procedimentos para gerir ou administrar uma empresa, de forma a obter um melhor relacionamento
com o meio ambiente. Para Maimon (1999), o SGA é “a parte do Sistema de Gestão Global que inclui
a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos,
processos e recursos para o desenvolvimento, implantação, alcance, revisão e manutenção da política
ambiental”. Nessa linha a NBR ISO 14001/2004, afirma que um SGA “parte de um sistema global de
gestão usada para desenvolver e implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus
aspectos ambientais”.
Para a obtenção da certificação NBR ISO 14001, é necessário que a empresa cumpra alguns
requisitos definidos pela norma. A NBR ISO 14001 detalha quais são os requisitos necessários para que
uma empresa tenha um SGA que capacite a organização a desenvolver e implementar políticas e
objetivos que levem em consideração as exigências legais e os aspectos ambientais relevantes. De
acordo com a norma, a implementação do SGA é baseada na metodologia PDCA (Planejar, Executar,
Verificar e Agir) sendo formada por cinco etapas (requisitos), são eles: Política Ambiental;
Planejamento; Implementação e Operação; Verificação e ação corretiva; e Análise crítica pela
Administração.
As etapas de implantação de um SGA são apresentadas na forma de espiral pela NBR-ISO
14001, pois, de acordo com a metodologia do PDCA, após o cumprimento destas, o processo de
retroalimentação do sistema faz com que cada etapa se desenvolva em um plano de qualidade superior.
A principal finalidade da ISO 14001 é possibilitar que as organizações melhorem de forma contínua o
seu desempenho ambiental. Portanto, a obtenção dessa certificação não é o fim, mas sim o início da
caminhada para a sustentabilidade (EPELBAUM, 2004).
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Os benefícios da implantação as norma são destacados por Dyllick et al. (2000), como internos:
Sistematização das medidas ambientais já implantadas; Motivação dos colaboradores; Prevenção de
riscos e evitar Responsabilização; Reconhecimento de potenciais de redução de custos e externos:
Melhoria da imagem perante a Sociedade; Fortalecimento da competitividade; Facilidade em bancos e
seguradoras; Facilidades no trato com órgãos ambientais.
Diante do exposto, para o escopo da presente pesquisa, será investigado à luz da NBR ISO
14001 apenas os requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica pela administração. O acesso a
análise completa de todos os requisitos da norma, pode ser conferido no catálogo “Setores empresariais
baianos mais comprometidos com a sustentabilidade” por meio do endereço eletrônico do grupo.
2.2 Fatores condicionantes para o requisito de verificação e ação corretiva de um SGA baseado
na NBR ISO 14001
Esse requisito da NBR-ISO 14001 faz recomendações quanto a verificação da conformidade
das ações da empresa com o seu programa de gestão ambiental previamente definido, e das medidas
corretivas que devem ser tomadas para a correção de possíveis desvios. As seguintes características são
verificadas nesta etapa: monitoramento e medição; não conformidades e ações corretivas e preventivas;
registros; e auditoria do sistema de gestão ambiental.
É recomendado pela NBR-ISO 14001 que as empresas estabeleçam, implementem e
mantenham processos de monitoramento e medição das principais características daquelas operações
que tenham um impacto ambiental significativo, tendo em vista os objetivos e metas ambientais da
organização. A empresa deve ainda monitorar, avaliar e manter registros do alinhamento de suas
operações com os devidos requisitos legais. A organização deve manter registro de suas avaliações
periódicas.
A depender da não conformidade que for observada através do processo de monitoramento e
medição, a empresa desenvolverá ações corretivas e preventivas, que podem ser planejadas a depender
do nível de complexidade exigida para tal correção e prevenção e, as ações executadas, devem ser
proporcionais aos problemas e impactos ambientais encontrados. A organização deve ainda garantir
que sejam feitas as mudanças necessárias na documentação do seu SGA.
É recomendado pela NBR-ISO 14001 que as empresas mantenham registros de modo a
demonstrar o alinhamento de seu sistema de gestão ambiental com os resultados obtidos através de suas
operações, devendo manter tais registros legíveis, identificáveis e rastreáveis para eventuais consultas
futuras.
A norma recomenda que as auditorias do sistema ambiental da organização sejam realizadas
periodicamente com a finalidade de observar se esse SGA está em conformidade com o que foi
planejado e se foi corretamente implantado e está sendo adequadamente mantido.
2.3 Análise crítica pela administração
Segundo a NBR-ISO 14001, periodicamente a organização deve realizar uma análise crítica do
SGA , de modo a garantir sua continuada adequação, pertinência e eficácia. As análises a serem
realizadas devem considerar possíveis oportunidades de melhoria e alterações do SGA, da política
ambiental e dos objetivos e metas ambientais.
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2.4 Sistema de Gestão Ambiental: Estudos Anteriores
Diversos estudos têm investigado os efeitos da implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental, os achados indicam que este pode contribuir para reduzir custos e desperdícios, melhorar a
produtividade, minimizar impactos ambientais negativos, aprimorar o controle de gestão, agregar valor
à imagem organizacional, além de possibilitar ampliação de market share por meio da captação de
clientes ambientalmente conscientes e, por consequência tais benefícios podem impactar positivamente
os resultados financeiros das organizações. (ALBERTON E COSTA JR, 2007; MASSOUD ET AL,
2010; JONG, PAULRAJ E BLOME, 2012; NISHITANI, 2013).
Sob esta perspectiva, Alberton e Costa Jr (2007) analisaram se a implantação e certificação de
um SGA segundo a NBR ISO 14001:96, impacta positivamente o desempenho financeiro das empresas
com ações negociadas na BM&FBOVESPA. Os achados indicaram que os indicadores de retorno sobre
os Ativos, sobre o Patrimônio Líquido e sobre as vendas, tendem a aumentar no período póscertificação. Todavia o estudo constatou que indicadores de Preço/Lucro e Preço/Valor Patrimonial
apresentaram reduções significativas no período pós-certificação.
Jong, Paulraj e Blome (2012) analisaram o desempenho financeiro de empresas de capital
aberto dos Estados Unidos que implantaram um Sistema de Gestão Ambiental por meio da ISO 14001.
Os achados demonstram que as empresas certificadas apresentaram um melhor desempenho financeiro.
Todavia os autores salientam que os benefícios apresentam-se duradouros apenas para empresas que
implementam um SGA via ISO 14001 de forma rigorosa e abrangente.
Nishitani (2013) realizou um estudo com indústrias japonesas e constatou que a implementação
de um Sistema de Gestão Ambiental pode contribuir para reduzir custos através de uma melhoria da
produtividade, permite ainda minimizar impactos ambientais negativos, melhorando o controle de
gestão, além de aumentar as vendas por meio do aumento na demanda de clientes ambientalmente
conscientes.
Massoud, et al (2010) investigaram as principais motivações para a adoção da ISO 14001 no
Líbano. Os resultados revelam que as empresas adotam a ISO 14001 com o intuito principal de
melhorar o seu desempenho ambiental e a sua imagem perante seus stakeholders. Todavia as empresas
investigadas consideram a falta de apoio do governo e demanda das partes interessadas, bem com o
fato da ISO 14001 não ser uma exigência legal, como principais barreiras para a disseminação e
implementação padrão do Sistema de Gestão Ambiental.
3.

MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o alinhamento dos sistemas de gestão ambiental das
empresas baianas quantos aos requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica pela
administração de um SGA à luz da ISO 14001. Para tanto, foram utilizados os Bancos de Dados da
Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia
(FIEB) com o propósito de levantar as organizações empresariais sediadas no estado da Bahia que
implantaram o SGA, ou práticas de sustentabilidade. Assim, foram consideradas as empresas com
capital social acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as empresas do ramo industrial. Para
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as empresas do ramo comercial, utilizou-se como critério para filtragem aquelas que possuíam acima
de 49 funcionários.
Após aplicação do filtro, 1.653 empresas foram selecionadas para compor a amostra da
pesquisa. Em seguida, realizou-se contato telefônico com todas essas organizações para verificar se as
mesmas possuíam Sistema de Gestão Ambiental implantado ou práticas de sustentabilidade e se
concordariam em participar da pesquisa. As empresas que estavam em consonância com tais critérios e
que concordaram em participar da pesquisa totalizaram 256 organizações.
Utilizou-se o questionário como instrumento de coleta de dados, sendo estruturado com
perguntas baseadas na ISO 14.001 quanto aos requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica
pela administração de um SGA. O questionário foi elaborado com questões escalares com valores
possíveis de resposta variando de 0 a 5, que dependeria do grau de atendimento da empresa ao critério
proposto pela questão, de modo que, quanto mais próximo do atendimento do requisito, maior o valor a
ser assinalado pela empresa. Os questionários foram enviados aos gestores por e-mail e respondidos
através da ferramenta Google Docs®.
O referido instrumento foi originalmente desenvolvido pela Embrapa – Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária e aplicado em uma pesquisa no ano de 2004 que resultou no documento:
Sistema de Gestão Ambiental: aspectos teóricos e análises de um conjunto de empresas da região de
Campinas.
A amostra final foi composta por apenas 28 empresas, conforme Quadro 1:
Subgrupo Ramo de Atuação
Calçados e Materiais de Construção
Alimentos e Confecções
Eletricidade e Gás
Indústrias
Não Informado
Total
Fonte: dados da pesquisa

Participantes
3
20
15
218
256

Respondentes
0
1
0
24
3
28

Conforme demonstrado no quadro 01 a baixa anuência das empresas ao questionário, delimitou
muito o universo de análise. A posteriori, para determinar o nível de atendimento de determinado
critério por um subgrupo de ramo de atuação, considerou-se a função da soma da média aritmética
simples da pontuação obtida pelas empresas por ramo de atuação (resultado obtido) - através da soma
da pontuação em cada variável - em razão da pontuação máxima que poderia ser obtida pela soma da
pontuação destas mesmas variáveis (resultado ótimo). O resultado obtido, por meio desta função, deuse o nome de Desempenho do SGA - DSGA:
∑ x1+x.2..xn (resultado obtido)
_________________________=
∑ X1+X2...Xn (resultado ótimo)

DSGA

Avaliou-se o comportamento conjunto das variáveis constantes nos requisitos verificação e ação
corretiva e análise crítica pela administração do SGA propostos pela NBR- ISO 14001. Utilizou-se
como ferramenta de aplicação de procedimentos estatísticos o Statistical Package for Social Sciences SPSS® versão 20, e a tabulação, análise e interpretação dos dados coletados foram feitas por meio de
séries estatísticas.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
O conjunto de perguntas do questionário apresentadas nas tabelas a seguir dizem respeito aos
fatores condicionantes para a realização da verificação e ação corretiva e análise crítica pela
administração do SGA segundo os parâmetros propostos pela NBR- ISO 14001, cuja interpretação dos
dados obtidos deu-se por meio da frequência de respostas da amostra analisada. As empresas que
fizeram parte desta etapa da análise foram todas aquelas 28 que responderam ao questionário, inclusive
as do subgrupo de ramo de atividade não informado, conforme Quadro 1.
4.1 Análise do Requisito: Verificação e Ação Corretiva
As análises das perguntas referentes ao cumprimento do requisito Verificação e Ação Corretiva
da NBR-ISO 14001 estão apresentadas da Tabela 01 até a Tabela 19 e nos Quadros 1 a 3.
Tabela 01 – P1 Existe um programa de monitoramento de desempenho ambiental da empresa abrangendo todos os
aspectos socioambientais críticos?

Discordo Totalmente
Discordo
Neutro
Concordo
Concordo Totalmente
Total
System

Missing
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequencia

Percentual

Percentual Válido

Percentual
Acumulado

1
5
9
9
3
27
1
28

3,6
17,9
32,1
32,1
10,7
96,4
3,6
100,0

3,7
18,5
33,3
33,3
11,1
100,0

3,7
22,2
55,6
88,9
100,0

Nas respostas obtidas quanto à questão P.1 houve um erro (Missing) de resposta no questionário
em decorrência de um dos respondentes não ter respondido à questão, representando 3,6% do total de
respostas obtidas. Assim, um total de 42,8% equivalente a 44,4% dos respondentes válidos afirmaram
que na empresa em que trabalham existe um programa de monitoramento de desempenho ambiental
abrangendo todos os aspectos socioambientais críticos. Um total de 9 respondentes, representando
32,1% do total e 33,3% dos respondentes válidos foram indiferentes quanto a este aspecto, e, 21,5% do
total de respondentes, ou seja, 22,2% dos respondentes válidos discordaram da existência deste
programa de monitoramento e de desempenho ambiental com as características acima descritas.
Tabela 02. P2. Existem procedimentos definidos para a inspeção, manutenção e calibração dos
equipamentos de monitoramento?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
8
28,6
42,9
Concordo
8
28,6
71,4
Concordo Totalmente
8
28,6
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Exatamente 16 respondentes afirmaram que na empresa em que trabalham existem
procedimentos definidos para a inspeção, manutenção e calibração dos equipamentos de
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monitoramento. Enquanto, quatro respondentes disseram que não há procedimentos de inspeção,
manutenção e calibração dos equipamentos citados. Por outro lado, oito respondentes, ou seja, 28,6%,
se mostraram indiferentes quanto a existência desses procedimentos.
Tabela 03. P3. Existe um tratamento dos dados de monitoramento para verificar a sua
significância, definindo-se a distribuição de amostragem e de análises laboratoriais?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
2
7,1
10,7
Neutro
12
42,9
53,6
Concordo
8
28,6
82,1
Concordo Totalmente
5
17,9
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Um total de 46,5% dos 28 respondentes afirmou que na empresa em que trabalham existe um
tratamento dos dados de monitoramento para verificar a sua significância, definindo-se a distribuição
de amostragem e de análises laboratoriais. Também desse total de 28 respondentes, doze apresentaram
indiferença quanto esse aspecto, o que representa 42,9%. Todavia, 10,7% dos respondentes negaram a
existência do tratamento dos dados de monitoramento com a finalidade e características acima
descritas.
Tabela 04.P4. Existe documentação sobre os métodos de amostragem e de análises laboratoriais?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
8
28,6
42,9
Concordo
10
35,7
78,6
Concordo Totalmente
6
21,4
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Quando perguntados se na empresa em que trabalham existe documentação sobre os métodos
de amostragem e de análises laboratoriais do tratamento de dados para definir a significância dos
dados de monitoramento, dezesseis respondentes afirmaram que sim, o equivalente a 57,2%.
Enquanto, oito respondentes, representando 28,6%, se mostraram indiferentes quanto a existência
dessa documentação, já quatro respondentes, o que corresponde a 14,3%, disseram que não há essa
documentação na empresa em que trabalham.
Tabela 05.P5. Tais métodos são normalizados e aceitos pelos órgãos de controle?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo
2
7,1
7,1
Neutro
10
35,7
42,9
Concordo
11
39,3
82,1
Concordo Totalmente
5
17,9
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa
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Um total de 57,2% dos respondentes afirmaram que os métodos de amostragem e de análises
laboratoriais do tratamento de dados para definir a significância dos dados de monitoramento são
normalizados e aceitos pelos órgãos de controle. Enquanto, dez apresentaram indiferença quanto a
essas características dos documentos, o que representa 35,7%. Por outro lado, 42,9% dos respondentes
negaram a existência de normalização e aceitação dos métodos utilizados pelos órgãos de controle.
Tabela 06.P6. Existe uma lista de laboratórios credenciados para a análise de amostras?
Frequência
Percentual
Percentual Válido
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,7
3,7
Discordo
5
17,9
18,5
22,2
Neutro
9
32,1
33,3
55,6
Concordo
8
28,6
29,6
85,2
Concordo Totalmente
4
14,3
14,8
100,0
Total
27
96,4
100,0
Missing
System
1
3,6
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Nas respostas obtidas quanto à questão 4.6 houve um erro (Missing) de resposta no
questionário em decorrência de um dos respondentes não ter respondido à questão, representando 3,6%
do total de respostas obtidas. Assim, um total de 42,9% equivalente a 44,4% dos respondentes válidos
afirmaram que há uma lista de laboratórios credenciados para análise e amostras do processo de
tratamento de dados para definir a significância dos dados de monitoramento. Nove respondentes,
representando 32,1% do total e 33,3% dos respondentes válidos foram indiferentes quanto a este
aspecto, sendo que 21,5% do total de respondentes, ou seja 22,2% dos respondentes válidos,
discordaram da existência desta lista de laboratórios credenciados na empresa em que trabalham.
Tabela 07.P7. Existem procedimentos escritos de identificação, investigação, decisão e correção de
não-conformidade, em relação ao sistema de gestão e ao desempenho ambiental?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
7
25,0
39,3
Concordo
9
32,1
71,4
Concordo Totalmente
8
28,6
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

A pesquisa identificou que para 60,7% dos respondentes há procedimentos escritos de
identificação, investigação, decisão e correção de não-conformidade em relação ao sistema de gestão e
ao desempenho ambiental. No entanto, quatro respondentes, o que corresponde a 14,3%, disseram que
não existem esses procedimentos de identificação, decisão e correção de não conformidade com a
finalidade e as características acima descritas na empresa em que trabalham. Por outro lado, sete
respondentes, ou seja 25%, tiveram um posicionamento indiferentes quanto a existência desses
procedimentos.
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Tabela 08. P8. Estão definidos os responsáveis pela observação, documentação, comunicação e
correção das não-conformidades?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
4
14,3
28,6
Concordo
12
42,9
71,4
Concordo Totalmente
8
28,6
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Identificou-se que em 71,5% das empresas são definidos os responsáveis pela observação,
documentação, comunicação e correção das não conformidades do SGA. Por outro lado, 14,3%, ou
seja quatro respondentes, negaram a definição destes responsáveis. Os respondentes que se
posicionaram de maneira indiferentes quanto a esse aspecto foram quatro, representando 14,3%.
Tabela 09.P9. São avaliados os impactos, custos e riscos associados às não-conformidades?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
9
32,1
46,4
Concordo
9
32,1
78,6
Concordo Totalmente
6
21,4
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Quanto a existência de avaliação dos impactos, custos e riscos associados às não
conformidades 53,5% dos respondentes, o equivalente a quinze, afirmaram que existe. No
entanto, quatro respondentes, o que corresponde a 14,3%, disseram que os impactos, custos e
riscos associados às não conformidades não são avaliados na empresa em que trabalham. Já
nove respondentes, ou seja 32,1%, tiveram um posicionamento indiferentes quanto a existência
dessas avaliações.
Tabela 10. P10. No procedimento de investigação das causas de não conformidade, são analisadas as causas principais e
processadas essas informações para correção?
Frequência
Percentual
Percentual Válido Percentual
Acumulado
Discordo
3
10,7
11,1
11,1
Neutro
7
25,0
25,9
37,0
Concordo
9
32,1
33,3
70,4
Concordo Totalmente
8
28,6
29,6
100,0
Total
27
96,4
100,0
Missing
System
1
3,6
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Nas respostas obtidas quanto à questão 4.10 houve um erro (Missing) de resposta no
questionário em decorrência de um dos respondentes não ter respondido à questão, representando 3,6%
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do total de respostas obtidas. Assim, um total de 60,7% equivalente a 62,9% dos respondentes válidos
afirmaram que no procedimento de investigação das causas de não conformidade, são analisadas as
causas principais e processadas essas informações para correção. Um total de sete respondentes,
representando 25% do total e 25,9% dos respondentes válidos foram indiferentes quanto a este
aspecto, sendo que 10,7% do total de respondentes, ou seja, 11,1% dos respondentes válidos
discordaram dessas características no procedimento de investigação das causas de não conformidade
na empresa em que trabalham.
Tabela.11.P11. Existem procedimentos para a identificação de causas potenciais de nãoconformidade?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
4
14,3
17,9
Neutro
5
17,9
35,7
Concordo
9
32,1
67,9
Concordo Totalmente
9
32,1
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Foi possível identificar que em 64,2% existem procedimentos escritos de identificação de
causas potenciais de não conformidade, Por outro lado, 17,9% dos participantes disseram que não
existem esses procedimentos de identificação de causas potenciais de não conformidade na empresa
em que trabalham. Esse mesmo percentual foi apresentado para os respondentes que se posicionaram
de maneira indiferentes quanto a existência desses procedimentos.
Tabela.12.P.12. A partir de identificação de causas potenciais são implementadas ações preventivas?
Frequência
Percentual
Percentual Válido Percentual
Acumulado
Discordo
3
10,7
11,1
11,1
Neutro
3
10,7
11,1
22,2
Concordo
13
46,4
48,1
70,4
Concordo Totalmente
8
28,6
29,6
100,0
Total
27
96,4
100,0
Missing
System
1
3,6
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Nas respostas obtidas quanto à questão 4.12 houve um erro (Missing) de resposta no
questionário em decorrência de um dos respondentes não ter respondido à questão, representando 3,6%
do total de respostas obtidas. Assim, um total de 75% equivalente a 77,7% dos respondentes válidos
afirmaram que na empresa em que trabalham, a partir da identificação de causas potenciais, são
implementadas ações corretivas. Um total de três respondentes, representando 10,7% do total e 11,1%
dos respondentes válidos foram indiferentes quanto a este aspecto, e, também 10,7% do total de
respondentes, ou seja, 11,1% dos respondentes válidos discordaram dessas características no
procedimento de implementação de ações preventivas à causas de não conformidade na empresa em
que trabalham.
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Tabela 13.P13. Existem procedimentos que garantam a efetividade das ações corretivas
implementadas?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
3
10,7
14,3
Neutro
7
25,0
39,3
Concordo
9
32,1
71,4
Concordo Totalmente
8
28,6
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Por meio da pesquisa identificou-se 60,7%, ou seja dezessete respondentes, afirmaram que na
empresa em que trabalham existem procedimentos que garantam a efetividade das ações corretivas
implementadas, Enquanto, sete respondentes, ou seja 25%, se mostraram indiferentes quanto a
existência desses procedimentos. Por outro lado, cinco respondentes, o que corresponde a 17,9%,
disseram que não existem esses procedimentos de garantia da efetividade de ações corretivas
implementadas na empresa em que trabalham.
Tabela.14. P14. As auditorias do sistema de gestão ambiental contemplam a conformidade e a
gestão?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
2
7,1
7,1
Discordo
4
14,3
21,4
Neutro
5
17,9
39,3
Concordo
10
35,7
75,0
Concordo Totalmente
7
25,0
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Um total de 60,7% dos 28 respondentes afirmou que, na empresa em que trabalham, as
auditorias do sistema de gestão ambiental contemplam a conformidade e a gestão. Também desse total
de 28 respondentes, cinco apresentaram indiferença quanto a essas características dos documentos, o
que representa 17,9%.Todavia, 21,4% dos respondentes negaram essas características na auditoria do
sistema de gestão na empresa em que trabalham.
Tabela 15. P15. As auditorias do sistema de gestão ambiental abrangem os requisitos legais e as
boas práticas de gestão ambiental?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
2
7,1
7,1
Discordo
3
10,7
17,9
Neutro
6
21,4
39,3
Concordo
9
32,1
71,4
Concordo Totalmente
8
28,6
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Na opinião de 60,7% participantes na empresa em que trabalham as auditorias do SGA
abrangem os requisitos legais e as boas práticas de gestão ambiental. No entanto, 21,4%,
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representando seis respondentes, mostraram-se indiferentes quanto a esse aspecto. Já, 17,9%, ou seja
cinco respondentes, negaram essas características na auditoria do SGA na empresa em que trabalham.
Tabela.16. P.16. O resultado das auditorias é documentado e comunicado à alta direção da
empresa?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
2
7,1
7,1
Discordo
2
7,1
14,3
Neutro
9
32,1
46,4
Concordo
5
17,9
64,3
Concordo Totalmente
10
35,7
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Quando perguntados se na empresa em que trabalham os resultados das auditorias são
documentados e comunicados à alta administração da empresa, quinze participantes afirmaram que
sim, equivalente a 53,6%. Todavia, nove respondentes, representando 32,1%, se posicionaram de
maneira indiferentes quanto a essa comunicação à alta direção. No entanto, quatro respondentes, o que
corresponde a 14,3%, disseram que os resultados das auditorias não são documentados e comunicados
à alta administração na empresa em que trabalham.
Tabela.17. P.17. Existe um plano de ações corretivas elaborada a partir dos resultados das
auditorias do sistema de gestão ambiental?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
1
3,6
3,6
Discordo
4
14,3
17,9
Neutro
6
21,4
39,3
Concordo
8
28,6
67,9
Concordo Totalmente
9
32,1
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Dos 28 respondentes, dezessete, representando 60,7%, afirmaram que, na empresa em que
trabalham existe um plano de ações corretivas elaborado a partir dos resultados das auditorias do SGA.
Deste total de respondentes, seis, representando 21,4%, mostraram-se indiferentes quanto a esse
aspecto, sendo que 17,9%, ou seja, cinco respondentes, negaram a existência desse plano de ações
corretivas.
Ao analisar o requisito verificação e ação corretiva, Quadros 13 e 14, o subgrupo Industrial
apresentou DSGA de 0,75, enquanto que o subgrupo de Alimentos e confecções um DSGA de 0,64
para esse requisito. Tais dados indicam que as empresas pesquisadas do ramo industrial demonstram
estar 75% próximo do que a norma ISO 14001 estabelece para o requisito verificação e ação corretiva
de um SGA, enquanto que o ramo de alimentos e confecções está um pouco atrás, alcançando o nível
de 64% próximo do que preconiza o padrão internacional. É possível que este resultado tenha relação
com o tamanho da empresa, o faturamento e o mercado em que a empresa está inserida, se mais
regulado ou mesmo regulado, ou mesmo o tipo de atividade mais poluente ou mesmo poluente. Seria
necessário uma pesquisa de profundidade a fim de identificar a influencia desses fatores.
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SETOR DE ATUAÇÃO
Indústrias
Variável

Alimentos e Convecções

Média MedianaAmplitude Desv.Pad

P 4.1

3,48

P 4.2
P 4.3

Erro Pad.
Média

Média

Mediana Amplitude Desv.Pad

Erro Pad.
Média

4

4

0,994

0,207

2

2

0

0

0

3,75

4

4

1,073

0,219

2

2

0

0

0

3,63

3,5

4

0,97

0,198

4

4

0

0

0

P 4.4

3,71

4

4

1,172

0,221

4

4

0

0

0

P 4.5

3,79

4

3

0,833

0,17

4

4

0

0

0

P 4.6

3,42

3,5

4

1,1

0,225

2

2

0

0

0

P 4.7

3,83

4

4

1,049

0,214

3

3

0

0

0

P 4.8

3,96

4

4

0,999

0,204

2

2

0

0

0

P 4.9

3,67

4

4

1,014

0,206

3

3

0

0

0

P 4.10

4

4

3

0,818

0,189

3

3

0

0

0

P 4.11

3,88

4

4

1,116

0,228

3

3

0

0

0

P 4.12

4,09

4

3

0,793

0,165

4

4

0

0

0

P 4.13

3,83

4

4

1,101

0,214

3

3

0

0

0

P 4.14

3,63

4

4

1,279

0,261

4

4

0

0

0

P 4.15

3,71

4

4

1,268

0,259

4

4

0

0

0

P 4.16

3,75

4

4

1,26

0,257

3

3

0

0

0

P 4.17
Soma
Médias
Result.
Ótimo

3,75

4

4

1,189

0,243

4

4

0

0

0

DSGA

63,88

54

85

85

0,75

0,64

Quadro 2: Análise do requisito Verificação e Ação Corretiva – Indústrias
Fonte: Dados da Pesquisa

Como pode ser observado no quadro 2, os valores para as estatísticas de Amplitude, Desvio
padrão e Erro padrão da média estão todos zerados. Isso ocorre, pois este subgrupo de ramo de
atividade só teve um caso respondente, o que anula a existência desses valores.
2.2.3.5 Análise do Requisito: Análise crítica pela administração
As análises das perguntas referentes ao cumprimento do requisito Análise Crítica e Revisão do
SGA da NBR-ISO 14001 estão apresentadas nas Tabela 68 e Tabela 69.
Tabela 18.P18. Após as auditorias do sistema de gestão ambiental, o programa de gestão
ambiental é revisado?
Frequência
Percentual
Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
2
7,1
7,1
Discordo
3
10,7
17,9
Neutro
7
25,0
42,9
Concordo
11
39,3
82,1
Concordo Totalmente
5
17,9
100,0
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa
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Quando perguntados se, na empresa em que trabalham, após as auditorias do SGA, o programa
de gestão ambiental é revisado, dezesseis respondentes afirmaram que sim, ou seja, o equivalente a
57,2%. No entanto, sete respondentes, ou seja 25%, se mostraram indiferentes quanto a essa revisão do
programa de gestão ambiental. Por outro lado, cinco respondentes, o que corresponde a 17,8%
disseram que após os resultados das auditorias do SGA, não há revisão do programa de gestão
ambiental.
Tabela 19. P.19. Outros fatores indutores são considerados para a revisão do programa, tais como os requisitos de mercado,
tendências dos requisitos legais e/ou corporativos, pressões dos clientes, fornecedores, entre outros?
Frequência
Percentual
Percentual Válido Percentual
Acumulado
Discordo Totalmente
2
7,1
7,4
7,4
Discordo
2
7,1
7,4
14,8
Neutro
6
21,4
22,2
37,0
Concordo
10
35,7
37,0
74,1
Concordo Totalmente
7
25,0
25,9
100,0
Total
27
96,4
100,0
Missing
System
1
3,6
Total
28
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Nas respostas obtidas quanto à questão 5.2 houve um erro (Missing) de resposta no
questionário em decorrência de um dos respondentes não ter respondido à questão, representando 3,6%
do total de respostas obtidas. Assim, um total de 60,7% do total de respondentes, equivalente a 62,9%
dos respondentes válidos afirmaram que na empresa em que trabalham, outros fatores indutores são
considerados para a revisão do programa de gestão ambiental, tais como os requisitos de mercado,
tendências dos requisitos legais e/ou corporativos, pressões dos clientes, fornecedores, entre outros.
Um total de 6 respondentes, representando 21,4% do total e 22,2% dos respondentes válidos foram
indiferentes quanto a este aspecto, sendo que 14,2% do total de respondentes, ou seja 15,8% dos
respondentes válidos, discordaram da interferência dos fatores acima citados quando da revisão do
programa de gestão ambiental da empresa em que trabalham.
Ao analisar o requisito análise crítica pela administração, conforme o quadro 3, o subgrupo
Industrial apresentou DSGA de 0,73, o que indica que esse ramo está 73% alinhado com as diretrizes
da norma ISO 14001 para o requisito em análise. O subgrupo de Alimentos e confecções apresenta um
DSGA semelhante, demonstrando estar 70% de acordo com o que estabelece a referida norma para
esse requisito.
SETOR DE ATUAÇÃO
Indústrias
Variável Média

Mediana Amplitude

Alimentos e Confecções
Desv.Pad

Erro Pad.
Média

Média

Mediana Amplitude Desv.Pad

Erro Pad.
Média

P 5.1

3,54

4

4

1,179

0,241

4

4

0

0

0

P 5.2
Soma
Médias
Result.
Ótimo

3,74

4

4

1,214

0,253

3

3

0

0

0

DSGA

7,28

7

10

10

0,73

0,7

Quadro 3: Análise do requisito Análise Crítica e Revisão do SGA – Alimentos e Confecções
Fonte: Dados da Pesquisa
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5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo investigar o alinhamento dos sistemas de gestão ambiental das
empresas baianas quanto aos requisitos verificação e ação corretiva e análise crítica da administração.
Para alcançar tal objetivo, realizou-se uma pesquisa junto a 28 empresas e aplicou-se um questionário,
a fim de coletar os dados, que posteriormente foram analisados estatisticamente.
Os dados de uma maneira geral, apontam que as empresas baianas pesquisadas do ramo
industrial e de alimentos e confecções apresentam um desempenho para os quesitos de verificação e
ação corretiva e análise crítica pela administração elevado, o que demonstra um forte alinhamento com
relação ao padrão internacional estabelecido pela ISO 14001. Para o requisito de verificação e ação
corretiva, o setor de alimentos e confecções alcançou um patamar de 64%, já o setor industrial
apresentou uma performance melhor alcançando 75% de alinhamento. Em se tratando do requisito
análise crítica da administração, concluiu-se que o setor de alimentos e confecções está 70% próximo
do ideal estabelecido pela norma internacional e as indústrias demonstram um desempenho
ligeiramente melhor, estando 73% próximo do que define a ISO 14.001.
Esse resultado evidencia a preocupação das organizações baianas pesquisadas em estarem
alinhadas com as novas demandas sociais no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. De
modo geral, os achados deste trabalho também se encontra na mesma linha daqueles verificados pela
EMBRAPA, no qual as empresas investigadas apresentavam também satisfatório grau de preocupação
com o meio ambiente e com a conservação dos recursos naturais nos limites impostos pela sua área de
atuação a partir do nível de convergência destas à NBR ISO 14001.
Os achados da presente investigação, aponta a necessidade de melhoria contínua no que diz
respeito à implantação de uma Sistema de Gestão Ambiental, assim como prevê a ISO 14001. Isso
porque mesmo estando próximo do ideal, entende-se que as empresas ainda precisam melhorar muito
para atender integralmente os requisitos de verificação e ação corretiva e análise crítica pela
administração. Pois esses critérios são elementos essenciais para que haja a melhoria contínua do SGA,
já que são eles que irão apontar as possibilidades de ajustes e melhorias, para que o sistema funcione de
maneira cada vez mais eficiente.
Este estudo contribui para a compreensão de como a norma ISO 14001 vem sendo difundida no
estado da Bahia, assim demonstra a necessidade de maior atenção com relação às últimas etapas da
implantação de um sistema de gestão ambiental, já que seu sucesso depende essencialmente da
constante análise crítica da administração e posteriormente da verificação e tomada de ações corretivas.
Ressalta-se que tais achados restringe-se as empresas pesquisadas, não podendo ser
generalizados a demais empresas, nem mesmo do mesmo setor. A baixa anuência das empresas ao
questionário delimitou muito o universo de análise. Assim, recomenda-se a realização de futuras
pesquisas que venham ampliar a amostra, bem como verificar como o problema tratado nesse estudo se
configura em uma variedade maior de setores. Além disso, sugere-se também a investigação do
impacto da implantação da ISO 14001 no desempenho ambiental e no desempenho financeiro de curto
e longo prazo, de modo a verificar se a implantação da norma de fato contribui com melhorias
socioambientais e econômicas, o que refletiria a concepção do triple bottom line, do desenvolvimento
sustentável, tão almejado atualmente.
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Resumo: Os programas de desenvolvimento rural visam a potencializar as atividades familiares propondo medidas
para minimizar a falta de conhecimento em cada tipo de cultura, com a criação de cursos, palestras e treinamentos
direcionados aos produtores cadastrados e que se enquadram nos objetivos propostos pelos programas em cada área.
A contabilidade como ciência social contribui fornecendo informações confiáveis aos seus usuários para melhor
desempenhar a gestão do patrimônio. Neste sentido o estudo buscou identificar as melhorias obtidas na economia
familiar, dentro dos conceitos de sustentabilidade, após a implantação dos programas de desenvolvimento rural no
Município de Santa Maria/RS, utilizando o Balanced Scorecard como ferramenta de avaliação desempemnho. Para o
desenvolvimento do trabalho foi realizado estudo junto aos produtores rurais do Distrito de Boca do Monte – RS,
inscritos no programa pró-peixe, sendo empregada a técnica da entrevista estruturada. Os resultados revelaram que o
programa de desenvolvimento rural não beneficiou de forma igualitária os participantes e nem proporcionou
mudanças significativas na gestão rural, visto que focaliza apenas aspectos técnicos e não aborda o desenvolvimento
sustentável.
Palavras-chave: contabilidade; desenvolvimento rural; avaliação de desempenho

Abstract: The rural development programs aimed at enhancing the rural activity, proposing measures to minimize
the knowledge deficiency on every type of culture and creation, with the completion of courses, lectures and training,
and targeted to registered producers that meet the goals proposed by the programs in each area. Accounting as social
science, contributes providing reliable information to its users to better perform asset management. This information
is used to prepare the planning and mainly as a tool for evaluating performance when considered in conjunction with
non-financial indicators. This study sought to identify the improvements obtained in the household economy after the
implementation of rural development programs in Santa Maria / RS. To develop the work was carried out a survey
with the farmers in the district of Monte Boca enrolled in the program pro-fish being used the structured interview
technique. The results revealed that the rural development program has not benefited equally participants nor
provided significant changes in rural management, since only technical aspects.
Key words: accounting; rural development; evaluation performance
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1. INTRODUÇÃO
Nosso país busca a consolidação da economia familiar, devido ao seu apoio para geração
de emprego e renda, evitando, assim, o êxodo rural para os grandes centros urbanos. Muitas
vezes, por falta de uma adequada qualificação profissional, este tipo de economia acaba sofrendo
as conseqüências de uma má administração, que parte não somente de falhas no planejamento,
mas também pela falta de suporte adequado e controle eficiente. Tais fatores são visíveis na
atividade agrícola, uma vez que esses acontecimentos impactam na gestão dos recursos naturais,
na preservação do meio ambiente, na captação de consumidores e principalmente em um déficit
de produção, afetando, assim, a lucratividade da pequena propriedade.
Com esse viés, este trabalho teve como objetivo identificar as melhorias obtidas na
economia familiar após a implantação dos programas de desenvolvimento rural no Município de
Santa Maria – RS, com a utilização do Balanced scorecard como ferramenta de avaliação de
desempenho. Partindo do exposto, apresentam-se como objetivos específicos os seguintes pontos:
identificar de que forma os programas contribuíram para o fortalecimento da gestão na atividade
rural; medir e comparar as principais mudanças ocorridas antes e depois do credenciamento ao
programa; identificar se houveram melhorias nos recursos financeiros e qual a sua contribuição
para o aumento da lucratividade e formação da renda familiar; verificar se os recursos
disponibilizados pelos programas foram aplicados de forma a promover o desenvolvimento
sustentável.
Para tecer a composição desta investigação, utilizou-se a contribuição da abordagem da
pesquisa qualitativa, desenvolvida através da observação e descrição do tema proposto. Com
relação à classificação do estudo quanto aos objetivos, à pesquisa será explicativa, pois busca
evidenciar as mudanças ocorridas com os fatos, os quais são objetos do estudo. Quanto à coleta
de dados o procedimento foi baseado na entrevista estruturada e, com relação aos procedimentos
técnicos, o estudo será de cunho bibliográfico com a consulta de informações já abordadas e
também utilizará fundamentos da pesquisa documental, devido a investigação em materiais que
não receberam tratamento analítico.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica possui papel importante no trabalho acadêmico. Conforme adverte
Silva (2003) é através dela que serão obtidos os conhecimentos para compreensão dos fatos
estudados e embasar as explicações sobre os resultados obtidos com a pesquisa.
2.1 Desenvolvimento rural
A qualidade de vida e o desenvolvimento econômico rural, alicerçados nos conceitos de
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, são assuntos em evidência nas discussões de
pesquisadores, governantes e administradores públicos nos últimos anos, visto a preocupação
visível com o desenvolvimento sustentável dos métodos de produção e a busca pela inserção dos
processos de gestão que possam auxiliar a administração dos recursos financeiros e, que ao
mesmo tempo, sejam capazes de mensurar os resultados obtidos na economia familiar. Tais
métodos quando não assistidos com a devida atenção que uma boa administração carece são
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receptivos a uma quebra na sua qualidade final. Fato este que na ótica de Conterato et al (2007),
quando na falta de técnicas adequadas, na utilização excessiva de elementos químicos nas
lavouras e na falta de planejamento das culturas, evidencia-se a carência de conhecimentos
técnicos na gestão rural, impactando na queda da qualidade dos produtos e ocasionando danos
ambientais como a contaminação dos solos e afluentes.
Para Peixoto (2008), atuar de forma diretiva na economia rural proporciona aos pequenos
produtores alternativas para otimizar a utilização dos recursos financeiros aplicados na
agricultura familiar, aliados a uma assistência técnica e a extensão rural, com notória importância
para o processo de disseminação de novas tecnologias e conhecimentos essenciais ao
desenvolvimento da economia rural, gerados a partir de uma pesquisa científica.
Desse modo, a administração pública deve planejar e executar as medidas para alavancar
a economia rural considerando a complexidade de fatores que envolvem o setor agrícola, como
incentivos fiscais, necessidade em investimentos para pesquisa e tecnologia e possibilitar a
continuidade na assistência técnica e extensão rural.
A proximidade do agricultor com a administração pública, motiva laços de confiança,
havendo maior interação entre os produtores, fornecedores, agentes de financiamento, poder
público e, principalmente, os consumidores, o que permite melhor direcionamento e avaliação
das ações destinadas à solução dos problemas econômicos do campo.
2.2 Programas municipais de desenvolvimento rural de Santa Maria
A Prefeitura Municipal de Santa Maria (PMSM), através da Secretaria de Município de
Desenvolvimento Rural (SMDR), oferece programas para o desenvolvimento da agricultura
familiar, levando em consideração a importância, cada vez maior, da agricultura no cenário
econômico mundial.
Segundo a SMDR (2010) o consumo local de produtos agrícolas como frango; leite;
hortaliças; mel; ovos; carne ovina; peixe; frutas; flores e produtos agro industrializados expande a
cada dia, entretanto, poucos são produzidos em Santa Maria. Com a necessidade de compra
desses produtos de outras fontes agrícolas, o município de Santa Maria transfere para outros
municípios e estados mais de 320 milhões de reais por ano.
De acordo com a SDMR (2010), Santa Maria possui uma área agrícola de 144.054
hectares, com uma população rural em torno de 12 mil habitantes, distribuídos em 9 distritos
(Santa Flora, Passo do Verde, Pains, Arroio do Só, Palma, Arroio Grande, Santo Antão, Boca do
Monte e São Valentim). A produção agropecuária do município esta baseada no cultivo da soja,
arroz, mandioca, milho, feijão, cana-de-açúcar, porongo, entre outros, além da pecuária de corte e
de leite.
A produtividade destas culturas possui uma participação de 2% no Produto Interno Bruto
(PIB) municipal, sendo que a população urbana chega a quase 300 mil habitantes, com grande
potencial de consumo.
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2.3 Contabilidade
A contabilidade é a ferramenta essencial para o sucesso de qualquer atividade, seja a
empresa comercial, industrial ou rural. É através da ciência contábil que as organizações realizam
o controle do seu patrimônio, utilizando as informações geradas para administrar e controlar os
fatos que poderão interferir de forma positiva ou negativa no conjunto de bens, direitos e
obrigações.
Para Ribeiro (2010) a principal finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o
patrimônio que oportunizam o processo de tomada de decisão, propiciando o desenvolvimento
das atividades econômicas das organizações
2.4 A sustentabilidade e o desenvolvimento rural
De acordo com a comissão mundial sobre meio ambiente, criada em 1983 pelas Nações
Unidas, entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de progresso a fim de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a possibilidade em atender os anseios das
futuras gerações, evitando o esgotamento dos recursos naturais no futuro.
Neste sentido a gestão empresarial é responsável por medidas que possibilitem o
desenvolvimento sustentável, além disso, passa a desenvolver sua função econômica com
responsabilidade social, um conceito mais amplo, que envolve todo o complexo organizacional
em que a entidade esta inserida, respeitando as relações da empresa com a preservação do meio
ambiente, com as pessoas que desenvolvem atividades profissionais, preocupando-se com saúde e
educação.
Conforme Serra et al (2008, p.7):
A responsabilidade social, assumida de forma consistente e inteligente pela empresa,
pode contribuir de forma decisiva para a sustentabilidade e o desempenho empresarial.
Os efeitos positivos denotam-se num clima de simpatia para a imagem da empresa,
numa reputação de empresa comprometida com a busca de soluções para os problemas
sociais da comunidade.

Uma das grandes preocupações da gestão sustentável é desenvolver formas eficazes para
minimizar os danos ocasionados ao meio ambiente pelas indústrias, devido à extração excessiva
dos recursos naturais, assim como, pelas grandes empresas agrícolas, devido ao uso abusivo dos
produtos químicos e técnicas inadequadas na produção de alimentos.
O desenvolvimento industrial e populacional em crescente escala nos grandes centros
urbanos, produz uma infinidade de resíduos como: lixos, entulhos e produtos tóxicos, que
geralmente são carregados para os afluentes ou são depositados em lugares como os aterros sem
tratamento seletivo de lixo ou ficam jogados a céu aberto nas ruas dos centros populacionais.
Para Starosky Filho et al ( 2011), os problemas ambientais de natureza global são aqueles
que afetam toda a humanidade, ou ainda, em função de sua amplitude é suficiente para trazer
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prejuízos de forma global. Como exemplos citam-se: a destruição da camada de oxigênio, os
resíduos de pesticidas encontrados em alimentos, o efeito estufa e a destruição de florestas.
Ao mesmo tempo em que demandas sociais de uma nova natureza emergem em
decorrência da crise ambiental e da disseminação de situações de incerteza exigindo do aparato
político administrativo intervenções que o tornariam ainda mais presente na vida, é notória a
perda de capacidade do Estado de determinar os rumos principais da dinâmica social e de
proporcionar eficientemente políticas que vão ao encontro dessas novas carências, conforme
Ferreira (2008).

2.5 O sistema de avaliação gerencial de desempenho
A avaliação de desempenho do empreendimento deve estar mais focada nas decisões
tomadas com relação ao uso de recursos do que nos próprios recursos financeiros, visto que,
segundo Kaplan e Norton (1997) os indicadores financeiros somente mostram o comportamento
dos recursos.
O sistema de avaliação de desempenho tem papel fundamental na gestão, pois auxilia no
processo de tomada de decisão, na alocação dos recursos e correção de falhas no processo de
administração. Além disso, proporciona a identificação das variáveis que afetam o desempenho
da organização, devendo essas ser mensuráveis e de acordo com os objetivos da empresa.
As ferramentas contábeis utilizados pela maioria das empresas estão restritas aos
relatórios financeiros, elaborados periodicamente, que refletem resultados passados. Além disso,
a apresentação das informações torna-se inflexível, devido a sua estrutura possuir exigências
legais para apresentação das informações.
De acordo com Kaplan e Norton (1997) o balanced scorecard (BSC) exprime a missão e
a estratégia em objetivos e medidas, sendo organizados em quatro perspectivas diferentes, a
financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. O (BSC)
transforma a visão e a estratégia em objetivos e medidas pela utilização de um conjunto
equilibrado de perspectivas, conciliando indicadores financeiros e não-financeiros, reunindo às
análises dos resultados desejados e dos processos capazes de garantir a obtenção desses
resultados no futuro, justificando assim, a utilização desta ferramenta de gestão como medida de
desempenho para o estudo das mudanças alcançadas através da implantação dos programas de
desenvolvimento rural do Município de Santa Maria/RS.
3. MÉTODO DE PESQUISA
As pesquisas aplicadas às ciências sociais e humanas vêm utilizando amplamente, nos
últimos anos, uma abordagem qualitativa que valorizam a utilização de métodos descritivos e
explicativos dos fenômenos de interesse do pesquisador, conforme analisa Godoy (1995). Ainda
de acordo com as contribuições do mesmo autor, as preocupações das pesquisas qualitativas estão
voltadas para o estudo e análise dos acontecimentos empíricos em seu ambiente natural. Neste
sentido, o pesquisador, ao utilizar uma abordagem qualitativa, deverá realizar a observação do
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fenômeno objeto do estudo e as suas relações no contexto em que ocorre e do qual faz parte, onde
o pesquisador atua como instrumento de observação, seleção, análise e interpretação dos dados
coletados.
A partir do exposto, esta pesquisa utilizou abordagem qualitativa, visto que, foi
desenvolvida através da observação e descrição do tema, além disso, não utilizará metodologias
estatísticas para análise do problema. O objetivo de uma pesquisa, de forma geral, é alcançar a
solução para um determinado problema, evidenciando a solução para alguma necessidade
humana. Para classificar uma pesquisa se fazem necessários as definições de critérios, onde
usualmente se utilizam os seus objetivos gerais, podendo ser classificadas como: exploratória,
descritiva e explicativa, Gil (2010).
De acordo com Gil (2010), a pesquisa explicativa tem como foco identificar os fatores que
contribuem para a ocorrência dos fenômenos, sendo o tipo de pesquisa que mais aproxima o
conhecimento dos acontecimentos reais, pois identifica e explica à razão e o porquê dos eventos e
a sua causa. A pesquisa bibliográfica é elaborada com a utilização de informações já abordadas.
Este tipo de pesquisa, explica e discutem um tema ou problema com base em referência teóricas
já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos, conforme definição de Silva
(2003).
Para tanto foi realizado um estudo do Programa de Desenvolvimento Rural Pró-Peixe,
pois abrange 24,5% do total de 351 produtores, distribuídos entre os 11 programas oferecidos
pela secretaria de desenvolvimento rural. Especificamente foram considerados no estudo os
produtores do Distrito de Boca do Monte do Município de Santa Maria/RS por representarem
41% dos inscritos no programa pró-peixe.
Quanto à coleta de dados o instrumento utilizado foi à entrevista estruturada, uma
abordagem de forma metódica permitindo o levantamento das informações necessárias para o
estudo. Para Moreira e Caleffe (2006) as informações contidas nas entrevistas podem ser
analisadas por quem esta diretamente envolvido na pesquisa e por aqueles que têm apenas um
mínimo de envolvimento. As entrevistas podem ser realizadas com pequenos ou grandes grupos
de pessoas.
O instrumento de coleta de dados foi aplicado aos 31 produtores inscritos no programa de
desenvolvimento rural, Pró-peixe, do Município de Santa Maria/RS, pertencentes ao distrito de
Boca do Monte.
As respostas foram organizadas em tabelas dinâmicas, classificadas em blocos de acordo
com à natureza dos dados. Buscou-se a caracterização do perfil dos produtores e das propriedades
rurais dos participantes do programa pró-peixe, além disso, foram utilizados os fundamentos do
Balanced Scorecard para analisar os resultados através de indicadores em quatro diferentes
perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, almejando
identificar as mudanças ocorridas na gestão rural após o credenciamento no programa.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No perfil dos participantes da pesquisa, avaliou-se primeiramente o gênero, fonte de renda
e forma de incentivo para desenvolvimento da piscicultura. Na figura 1observa-se que 83,87%
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dos participantes pertencem ao sexo masculino, representados por 26 participantes e apenas
16,13% são do sexo feminino com 5 participantes, totalizando 31 respondentes a pesquisa.
Percebe-se que prevalece a presença do gênero masculino na gestão das propriedades
rurais do Distrito de Boca do Monte, o sexo feminino ainda é minoria na gestão rural. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da publicação do censo agropecuário 2006,
revelaram percentuais próximos aos obtidos com este estudo, segundo a pesquisa do IBGE as
mulheres que dirigem os estabelecimentos rurais familiares representam 13,7%.

Figura 1 - Gênero dos participantes
Na análise da figura 2, a fonte de renda de 3,23% dos participantes é apenas a
piscicultura, entretanto, 96,77% dos produtores possuem outra fonte de renda para sobrevivência.
Isso demonstra que a atividade incentivada pelo pró-peixe não é a principal fonte de renda dos
produtores.

Figura 2 - Fonte de renda
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O estudo revelou como base na figura 3, a relação entre a experiência na atividade e o
domínio das técnicas de manejo para a piscicultura antes do ingresso no programa pró-peixe,
onde 64,51% dos participantes declararam possuir domínio dos conhecimentos necessários e
35,49% disseram que não possuem nenhum tipo de técnica.
A pesquisa evidenciou a partir da análise das perguntas abertas que o conhecimento dos
produtores antes do ingresso no programa está relacionado apenas à técnica operacional do
cultivo de peixes, mostrando carência de informações sobre a gestão rural no segmento. As
principais fontes de conhecimento para os produtores, reveladas através do estudo, foram os
familiares, amigos e vizinhos. Alguns participantes relacionaram como fonte de informações os
cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) .

Figura 3 – Tempo na atividade em relação ao conhecimento técnico
Percebe-se nos produtores que possuem mais tempo na atividade um maior conhecimento
da cultura. Os produtores acima de 10 nos de experiência somam 6,45% dos 31 respondentes,
sendo que 100% destes apresentam algum conhecimento na cultura. Dos produtores que se
encontram na faixa de 6 a 10 anos de experiência, 19,35% possuíam domínio técnico da cultura
antes do credenciamento no programa e 9,68% não tinham nenhum conhecimento sobre
piscicultura. Dos 20 respondentes que estão na faixa até 5 anos de experiência, 38,71% possuem
conhecimentos técnicos da atividade e 25,81% não apresentam domínio sobre o assunto.
Segundo IBGE (2006), houve grandes avanços sobre a educação na agricultura familiar, o
censo agropecuário apontou que 63% da amostra sabem ler e escrever e 37% não sabem ler e
escrever, no que tange a qualificação profissional apenas 170 mil pessoas declararam possuir
qualificação.
A pesquisa procurou verificar qual a relação existente entre as melhorias na gestão rural e
os benefícios propiciados pelo programa pró-peixe, para isso, foi realizada pergunta aberta sobre
qual incentivo o produtor rural recebeu para desenvolver a piscicultura na sua propriedade. Para
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avaliação dos dados considerou-se como incentivo, dentro dos objetivos propostos pelo programa
pró-peixe, os seguintes recursos: visitas técnicas, cursos e treinamentos, medições de ph,
distribuição de alevinos e calcário, utilização do caminhão do peixe e construções de tanques.
Observa-se a partir da análise da figura 4 que 22,58% dos produtores não receberam
nenhuma forma de incentivo ao cultivo de peixe, embora estejam inscritos no programa, dos
77,42% dos produtores que receberam alguma forma de incentivo, tiveram acesso em geral a
visitas técnicas, calcário, medições de ph. Dos incentivos considerados significativos como a
utilização do caminhão do peixe, construção de tanques e recebimento de alevinos, apenas 2
produtores tiveram acesso a utilização do caminhão do peixe e apenas 1 recebeu a construção do
tanque para o cultivo, já os alevinos foram distribuídos a um maior número de produtores
totalizando 11 participantes.
As principais reclamações dos produtores são em relação à demora no atendimento, a
disparidade nos critérios para distribuição dos incentivos, visto que, dos 77,42% que receberam
incentivos, o menos assistido obteve apenas visitas técnicas e o mais assistido, todos os
benefícios como: visitas técnicas, calcário, alevinos, utilização do caminhão do peixe e
construção de tanques.

Figura 4 – Incentivos concedidos pelo pró-peixe
Com relação aos processos internos, a pesquisa buscou identificar quais processos
internos foram potencializados com participação no programa pró-peixe, evidenciando se
ocorreram mudanças na gestão rural. Através da análise dos dados obtidos com o estudo, foram
elaboradas comparações entre a utilização de controles e suas finalidades; conhecimento técnico;
percepção dos produtores sobre as melhorias na administração da propriedade.
Para Kaplan e Norton (1997), melhorias nos processos internos terão maior impacto na
satisfação do cliente e no alcance dos objetivos financeiros. O estudo mostra a relação entre os
anos de estudo e a utilização de controles na gestão da propriedade rural, observa-se na figura 5
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que os produtores que possuem até 5 anos de estudo totalizam 25,80% dos participantes, sendo
que 16,13% utilizam algum tipo de controle e 9,68% não utilizam algum tipo de controle.
Na analise da faixa de 6 a 10 anos de estudo percebe-se que o percentual dos que utilizam
controles se mantém, entretanto o percentual dos que não utilizam aumenta para 22,58%. A
pesquisa demonstra que os produtores com mais de 10 anos de estudo utilizam mais controles que
os demais, totalizando 25,80%, os que não utilizam nenhuma forma de controle com mais de 10
anos de estudo são apenas 9,68%, mesmo percentual encontrado na faixa de até 5 anos de estudo.

Figura 5 – Utilização de controles x anos de estudo
A pesquisa evidencia os principais tipos de controles utilizados pelos produtores para
realização da administração da propriedade, entre os mais utilizados tem-se os cadernos e
planilhas, contabilidade formal e controle de caixa, ferramentas essenciais para a gestão da
atividade rural.
O estudo procurou evidenciar as mudanças ocorridas na administração da propriedade
rural após o ingresso no programa pró-peixe, analisando a percepção do produtor. Observa-se na
figura 6 que 87,10% dos participantes do programa não apontaram mudanças significativas com
relação à administração da propriedade.
Os principais pontos elencados pelos produtores para justificar a falta de mudanças foram
à inexistência de cursos de gestão; a de demora no atendimento aos inscritos no programa,
excesso de interesses políticos; falta de interesse na piscicultura, produtores com pouco tempo de
experiência na atividade. Os produtores que perceberam melhorias representam 12,90% dos
participantes da pesquisa, elencaram como contribuições do programa para o processo de gestão
as mudanças na visão do negócio, novas expectativas de mercado, redução das incertezas para
piscicultura e maior importância da implantação de controles.
As principais reclamações dos produtores relacionadas aos cursos e treinamento são a
falta de informações sobre a disponibilidade e oferecimento de vagas para a realização, período
de oferta de treinamentos coincidente com a safra das outras culturas desenvolvida pelos
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produtores e a falta de motivação para participar das qualificações. Basicamente os treinamentos
oferecidos abordam as temáticas técnicas para o manejo das culturas, não preocupação com a
gestão do negócio ou formas sustentáveis para o desenvolvimento da atividade.

Figura 6 – Mudanças na administração da propriedade
Na perspectiva do cliente os produtores não indicaram melhorias na distribuição dos seus
produtos, elencaram vários fatores determinantes para o insucesso, como concorrência desleal
com os grandes produtores, dificuldades no acesso ao de consumidores, falta de informações
sobre a utilização do caminhão do peixe, alto custo para transporte do peixe vivo, dificuldade
para o acesso ao cliente fora das datas festivas. Os fatores apontados pelos produtores como
ocasionadores da falta de contribuição do programa para o desenvolvimento das habilidades
técnicas e gestão, referem-se à falta de treinamento e qualificação profissional, além de alguns
casos de falta de interesse do produtor na piscicultura.
O estudo buscou demonstrar na perspectiva financeira quais foram às mudanças
oportunizadas pelo desenvolvimento do programa pró-peixe, no volume de produção e
lucratividade da piscicultura. Analisando o nível de satisfação do produtor com o volume de
produção e a sua percepção sobre a contribuição do programa no desempenho financeiro da
atividade. Para Kaplan e Norton (1997), as medidas financeiras indicam se a estratégia, sua
implantação e execução estão contribuindo para melhorar os resultados financeiros.
A pesquisa analisou a relação entre a satisfação do produtor e a relação com o volume de
produção, com base na figura 7, percebe-se que dos 74,20% dos participantes que não indicaram
aumento na produção após ingresso no programa pró-peixe, 22,58% estão insatisfeitos e 41,94%
pouco satisfeitos com o comportamento do volume de produção e faturamento. Apenas 9,68%
consideraram-se satisfeitos com a produção, porém esclareceram que as melhoras não possuem
relação com os incentivos do programa, foram alcançadas com investimentos particulares.
XV ENGEMA 2013
11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Entre os respondentes que perceberam aumento no volume de produção apenas 3,22%
consideram-se muito satisfeitos com a produção atingida e 22,58% esta satisfeita com o
desempenho da produção e faturamento.

Figura 7 – Satisfação do produtor x volume de produção
A pesquisa revelou a relação entre a percepção do produtor sobre as alterações entre a
produtividade e a lucratividade. Com base na figura 8, observa-se que dos 74,20% dos
respondentes que não perceberam aumentos no volume de produção, 67,75% não tiveram
melhoras na lucratividade e apenas 6,45% melhorou a lucratividade após o ingresso no programa.
Já os 25,80% dos participantes que perceberam aumento no volume de produção obtiveram
aumento da lucratividade no mesmo percentual, totalizando 32,25% dos produtores que
indicaram melhorias na lucratividade na piscicultura com as ações do programa.

Figura 8 – Produção X Lucratividade
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O estudo procurou analisar as contribuições do programa pró-peixe para o
aperfeiçoamento da técnica e da gestão da atividade, avaliando a percepção do produtor em
relação ao desenvolvimento técnico, alcance de novas informações, melhorias no processo de
administração da propriedade e a capacidade de definir objetivos e metas para a elaboração de
planejamento.
Para Kaplan e Norton (1997), os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento
oferecem condições para o alcance dos objetivos mais ambiciosos, primando pelo investimento
em pessoal, sistemas e procedimentos, capazes de gerar crescimento financeiro a longo prazo.
Pode-se observar na figura 9, que a pesquisa revelou à contribuição do programa para o
desenvolvimento das habilidades técnicas e estratégias do negócio na percepção dos produtores.
Conforme o gráfico, 77,42% dos participantes não perceberam melhorias no desenvolvimento da
técnica, indicando que o programa não contribuiu para tal. Destes produtores 48,39% esta na
faixa de experiência na atividade de até 5 anos, 22,58% esta entre 6 e 10 anos e 6,45% acima de
10 anos.
Os fatores apontados pelos produtores como ocasionadores da falta de contribuição do
programa para o desenvolvimento das habilidades técnicas e gestão, referem-se a falta de
treinamento e qualificação profissional, além de alguns casos de falta de interesse do produtor na
piscicultura.
Os produtores que indicaram contribuição do programa para desenvolvimento das
habilidades técnicas totalizaram 22,58% dos respondentes, sendo que 16,13% encontra-se na
faixa de experiência da atividade até 5 anos e 6,45% entre 6 e 10 anos. Os fatores apontados
como responsáveis pelas melhorias técnicas foram o acompanhamento e orientações técnicas
oferecidas pelo programa.

Figura 9 – Desenvolvimento das habilidades técnicas x tempo da atividade
XV ENGEMA 2013
13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A pesquisa mostrou que 83,87% dos produtores responderam que não houve melhorias no
processo de administração da propriedade, entre as justificativas informadas, tem-se a falta de
cursos de gestão, falta de preocupação com a utilização de controles, priorização dos aspectos
técnicos da cultura, conforme figura 10.
Dos 16,13% dos produtores que melhoraram a forma de administrar a propriedade, as
principais mudanças estão em torno da visão do negócio e a necessidade de implantação de
controles. Segundo apontes dos produtores, não foram oferecidos cursos de gestão, porém, as
novas expectativas de expansão da piscicultura na região exigem mudanças no comportamento
do produtor.

Figura 10 – Melhorias no processo de administração da propriedade
5. CONCLUSÃO
A partir da pesquisa realizada com relação ao programa pró-peixe da Prefeitura Municipal
de Santa Maria constatou-se que a principal fonte de renda do distrito de Boca do Monte, RS, é a
agricultura, responsável pela renda de 42,86% dos participantes, o principal produto cultivado é a
soja plantada por 17,31% dos produtores respondentes a pesquisa. Dessa forma, a piscicultura
não é a principal fonte de renda dos produtores do distrito da Boca do Monte, pois 96,77% deles
possuem outra fonte de renda que não aquela incentivada pelo programa, como antes exibido.
O programa não apresentou colaboração significativa para melhorias nos processos gestão
da propriedade, a utilização de controles é mais comum entre os produtores com mais de 10 anos
de estudo, representam 25,81% dos participantes que utilizam alguma ferramenta de gestão. O
controle mais utilizado são os cadernos e planilhas abrangendo 27,78% dos produtores que usam
controles.
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A contabilidade formal é utilizada apenas por produtores com mais de 10 anos de
atividade, representando 11,11% dos participantes. Constatou-se que a principal finalidade dos
controles é gerencial sendo apontada por 38,89% dos produtores.
As contribuições do pró-peixe foram restritas para melhorias nos processos internos, pois
87,10% dos produtores não perceberam mudanças na administração da propriedade, os principais
motivos apontados foram à falta de cursos de gestão, excesso de questões políticas que
atrapalham o andamento do programa e demora no atendimento.
Com relação à perspectiva do cliente o programa pró-peixe não potencializou as ações
com os consumidores de forma a gerar benefícios a curto prazo, pois 64,52% dos participantes
não perceberam alterações no processo de distribuição dos produtos. Além disso, elencaram
vários fatores determinantes para o insucesso, como concorrência desleal com os grandes
produtores, dificuldades no acesso e falta de informações sobre a utilização do caminhão do
peixe, alto custo para transporte do peixe vivo, dificuldade para o acesso ao cliente fora das datas
festivas
Notou-se dentro da perspectiva financeira que 74,20% dos produtores não perceberam
melhorias no volume de produção, realizando a analise de satisfação com relação à produção
evidenciou-se que 22,58% estão insatisfeitos e 41,94% pouco satisfeitos com o comportamento
do volume de produção e faturamento.
Apenas 9,68% consideraram-se satisfeitos com a produção, entre os produtores que
perceberam aumento no volume de produção na percepção deles, as contribuições do pró-peixe,
estão relacionadas com as orientações técnicas recebidas e o acompanhamento técnico da
EMATER.
Os principais questionamentos na percepção dos participantes foram em relação à falta de
atenção ao pequeno produtor, limitação dos recursos financeiros, falta de investimentos em
treinamentos e qualificação profissional, demora no atendimento na secretaria de
desenvolvimento rural, disparidade entre a distribuição dos incentivos entre os produtores.
Na perspectiva do aprendizado e crescimento observou-se o menor índice de mudanças
após a implantação do programa, sua avaliação das contribuições foram em relação ao
aperfeiçoamento da técnica e da gestão da atividade, percepção do produtor em relação ao
desenvolvimento técnico, alcance de novas informações, melhorias no processo de administração
da propriedade e a capacidade de definir objetivos e metas para a elaboração de planejamento.
Entretanto, 83,87% dos produtores indicaram que não houve melhorias no processo de
administração da propriedade, entre as justificativas informadas, tem-se a falta de cursos de
gestão, falta de preocupação com a utilização de controles, priorização dos aspectos técnicos da
cultura. Outro fator que teve influencia na avaliação da perspectiva de aprendizado e crescimento
foi à incapacidade de 64,52% dos produtores não conseguiram realizar a definição dos objetivos e
traçar metas para a elaboração de um planejamento, as causas apontadas foram à falta de
conhecimento para elaboração, desconhecimento do assunto e falta de tempo.
No aspecto geral das quatro perspectivas o programa de desenvolvimento rural não
beneficiou de forma igualitária os participantes, uma vez que foi possível observar grande
disparidade entre os que foram beneficiados em alguma das perspectivas, principalmente no que
se refere ao processo de distribuição dos produtos através da utilização do caminhão do peixe,
pois afeta significativamente a lucratividade por ampliar o alcance e retenção dos clientes.
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Constatou-se a importância da contabilidade e das informações geradas por ela, para os
produtores e gestores públicos, pois permitem a identificação e avaliação das ações que
promovem o desenvolvimento da economia familiar, através dos programas e ações de extensão
rural, avaliando as mudanças e identificando os pontos fracos para que possam ser
potencializados e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento rural.
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Resumo: Sob a perspectiva da sustentabilidade, compreende-se que o futuro do planeta e das novas gerações será
consequência das ações tomadas pela geração atual, sendo responsabilidade de todos os atores sociais. Nesse contexto, as
empresas possuem um importante papel, onde o papel da alta administração é fundamental para perceber e mudar a
interpretação da organização quanto aos problemas socioambientais. Para compreender quais aspectos pessoais podem
influenciar neste processo, os valores humanos se mostram como relevante variável que pode impactar nas decisões e ações
gerenciais. Assim, esse estudo tem por objetivo investigar a relação entre os valores pessoais e os valores relacionados à
sustentabilidade de estudantes de graduação em Administração. Ademais, visa investigar o conhecimento sobre
sustentabilidade que vem sendo transmitido a esses estudantes, bem como o reflexo desses conteúdos na prática de ações
mais sustentáveis. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo em Instituições Federais de Ensino Superior, localizadas
no Rio Grande do Sul. Os resultados ratificam a relação positiva entre os valores de universalismo e os construtos de
sustentabilidade, assim como a relação com valores de benevolência. Este estudo reforça a necessidade de estabelecer maior
suporte para disseminar conhecimento sobre sustentabilidade em cursos de graduação em Administração.
Palavras-chave: valores pessoais; valores relacionados à sustentabilidade; graduação em Administração.
Abstract: From the sustainability perspective, it is understood that the future of the planet and of the coming generations
will be a consequence of the actions taken by the current generation. All social actors have this responsibility. In this
context, companies have an important role, and the role of the senior management is critical to understand and change the
interpretation of the organization about social and environmental problems. To understand how personal aspects can
influence this process, human values are shown as relevant variable that can impact the management decisions. This study
aims to investigate the relationship between personal values and values related to sustainability of graduate students in
business management. Moreover, it aims to investigate the knowledge about sustainability that has been transmitted to those
students and the reflection of these contents in the practice of more sustainable actions. Therefore, we conducted a field
survey in Federal Institutions of Higher Education, located at Rio Grande do Sul. The results confirm the positive
relationship between the values of universalism and the constructs of sustainability, as well as the relative values of
benevolence. This study reinforces the need for greater support to disseminate knowledge about sustainability in
undergraduate courses in Business Management.
Key-words: personal values; values related to sustainability; graduation in Business Management.
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1. Introdução
O modelo capitalista de produção, amplamente disseminado e que ainda prevalece no mundo,
desencadeou comportamentos sociais e hábitos de consumo marcados pelo desperdício de recursos
naturais. A partir da segunda metade do século XX, os movimentos ambientalistas passaram a destacar
os impactos causados à natureza decorrentes do padrão capitalistas de produção e de consumo, e
questionar medidas para reduzi-los ou extingui-los. Com o aumento dessas discussões, a relação
interdependente entre aspectos sociais e ambientais se tornou evidente, onde a questão ambiental
deixou de ficar restrita ao meio natural e adentrou o espaço social (NASCIMENTO, 2012). Nesse
sentido, a preocupação com o ambiente, com as desigualdades sociais e com o futuro da sociedade se
tornou uma das temáticas mais discutidas na agenda global. Reunindo essas preocupações ambientais e
as questões socioeconômicas, emerge o conceito de desenvolvimento sustentável (WCED, 1987),
reconhecendo que os modos de produção e consumo vigentes impactam fortemente sobre o meio
ambiente e, consequentemente, sobre a qualidade de vida das pessoas.
Uma mudança no sistema em prol de um desenvolvimento mais sustentável, no entanto, é uma
tarefa complexa, o que sugere a necessidade de novos elementos para esse paradigma emergente. Para
serem efetivas, as alternativas para os problemas oriundos do sistema capitalista precisam romper com
os conceitos do paradigma econômico dominante, de modo permitir a adoção de novos hábitos, novos
comportamentos, novas culturas e, mesmo, novos valores por parte dos indivíduos (ELKINGTON,
2001; FENKER, 2012). Essa mudança de paradigma orientada à sustentabilidade compreende que o
futuro do planeta e das novas gerações será consequência das ações tomadas pela geração atual, sendo
responsabilidade de todos os atores sociais. Nesse contexto, as empresas possuem um importante papel,
devido aos impactos socioambientais gerados. No ambiente empresarial, este novo paradigma pode ser
caracterizado por um novo modo de administrar, onde as organizações passam a incluir em seus
objetivos, a gestão ambiental e a responsabilidade social, indo além do simples cumprimento da
legislação para uma consciência mais sustentável (TACHIZAWA, 2005).
A difusão da sustentabilidade nas esferas empresariais acontece por meio da gestão
organizacional, sendo fundamental o papel da alta administração para que iniciativas e esforços
voltados às responsabilidades socioambientais, no ambiente interno ou externo da organização,
obtenham resultados positivos. Dessa forma, o papel da alta administração é essencial para perceber e
mudar a interpretação da organização quanto aos problemas socioambientais, seja no ambiente
interorganizacional ou intraorganizacional. Ainda, o nível de escolaridade pode impactar positivamente
na compreensão de sustentabilidade e na necessidade de contribuir para um futuro mais sustentável
(CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Diante desses argumentos, embora a sustentabilidade esteja
fortemente presente em debates da área da Administração, ainda é questionável o quanto a essa
temática é abordada e incorporada no processo de formação dos gestores brasileiros, e o quanto ela
pode influenciar na tomada de decisão dos mesmos, impactando, assim, na gestão das empresas.
Para compreender a adoção de uma nova perspectiva ou a de novos comportamentos, no
entanto, se faz imprescindível entender quais aspectos pessoais podem influenciar neste processo.
Nesse sentido, os valores humanos – elementos transituacionais que guiam o modo de conduta, os
julgamentos, os estilos de vida e as preferências individuais – se mostram como uma importante
variável pessoal a ser considerada (UIMONEN, 2011; ALLEN; GUPTA; MONNIER, 2008;
POHJANHEIMO et al., 2010). A investigação e o reconhecimento de que o sistema de valores que
cada indivíduo tem apresenta forte influência no comportamento não é algo recente na literatura. O
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impacto dos valores pessoais na vida e nas ações dos indivíduos se reflete em todas as áreas, seja ela
emocional, familiar ou de trabalho. Assim, os valores se mostram como uma relevante variável que
pode impactar nas decisões e ações gerenciais. Segundo Leone (1991), a estratégia empresarial adotada
pelos gestores está relacionada tanto aos valores que estes possuem, como também às informações que
estes adquiriram e receberam do ambiente. Nessa perspectiva, ao buscar estabelecer e entender
determinados padrões de gestão empresarial, é necessário compreender e estimar essas duas variáveis
de atuação: os valores, como características pessoais; e, as informações, de modo a avaliar se estas
influenciam um comportamento mais sustentável do futuro gestor.
Além disso, existe uma ligação entre os valores humanos e a sustentabilidade que pode ser
observada em uma literatura recente, majoritariamente dentro da área do comportamento do
consumidor (por exemplo, DE BARCELLOS et al.., 2012), a qual aponta uma forte relação entre os
valores de autotranscendência e a adoção de um consumo mais sustentável, ou a atitudes positivas em
relação a empresas mais sustentáveis (KRUTER et al., 2012). Ainda que a demanda do consumidor se
faça importante e impactante em mudanças organizacionais em prol da sustentabilidade, aspectos
internos à organização, como a forma é gerida, são também fundamentais para que a sustentabilidade
esteja cada mais presente na prática organizacional e na sociedade. Nesse sentido, universidades podem
influenciar na formação dos valores, uma vez essas têm a responsabilidade de “formar pessoas que irão
tomar decisões, trazendo consequências à natureza, aos seres humanos e ao futuro da humanidade”
(AKTOUF, 2005, p.158). Além disso, Lozano (2010) afirma que as universidades são agentes
fundamentais de mudança social.
Nesse contexto, esse estudo tem por objetivo investigar a relação entre os valores pessoais e os
valores relacionados à sustentabilidade de estudantes de graduação em Administração. Ademais, visa
investigar o conhecimento sobre sustentabilidade que vem sendo transmitido a esses estudantes, bem
como o reflexo desses conteúdos na prática de ações mais sustentáveis. Justifica-se a escolha do curso
de graduação em razão de esses acadêmicos estarem em processo de formação para atuar em ambientes
de negócios e, também, pela influência que esses futuros profissionais possuirão nas organizações,
participando de processos de decisão. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo em Instituições
Federais de Ensino Superior, localizadas no Rio Grande do Sul. Além desta introdução, o trabalho
divide-se em outras cinco partes. Na primeira, apresenta-se a fundamentação teórica sobre a
Sustentabilidade e Educação Superior. Na segunda, são exibidas as teorias relacionadas a Valores
Pessoais e Valores de Sustentabilidade. Na terceira, é descrito o método deste estudo. Na etapa
seguinte, expõem-se a análise e a discussão dos resultados obtidos. Por fim, são apresentadas as
considerações finais da presente pesquisa, expondo as limitações e possibilidades de estudos futuros.
2. Sustentabilidade
Os impactos derivados do modelo de desenvolvimento predominante no mundo indicam
deflagram inúmeros danos ambientais e de graves questões sociais relacionadas com a pobreza e
desigualdade, indicando que esse modelo é socialmente injusto, ambientalmente desequilibrado e
economicamente inviável (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Diante dessas evidências, as
sociedades passaram a questionar qual seria o modelo de desenvolvimento econômico que poderia
garantir um futuro saudável para a humanidade no planeta. Os resultados das crescentes preocupações
sobre os problemas ambientais e acerca das questões socioeconômicas fomentaram a geração do
conceito de desenvolvimento sustentável (HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005). De acordo com
XV ENGEMA 2013

3

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Lima (2003), esse conceito representa uma mudança na compreensão do papel da humanidade no
planeta.
Divulgado pelo Relatório “Our Common Future”, o conceito mais utilizado para definir
desenvolvimento sustentável considera-o como aquele que “satisfaz às necessidades do presente, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades” (WCED, 1987, p.43).
Esse conceito abrange amplos significados e abriu espaço para inúmeras interpretações e concepções,
sem a existência necessária de um consenso (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008). Uma das
perspectivas mais disseminadas é o conceito Triple Bottom Line, proposto por Elkington (2001), que
alega que a sustentabilidade deve incorporar, ao mesmo tempo, dimensões ambientais, sociais e
econômicas – onde o alcance dos objetivos de cada dimensão tem igual importância. Robinson (2004)
afirma que ‘desenvolvimento sustentável’ e ‘sustentabilidade’ são termos diferentes empregados em
contextos semelhantes para expressar as mesmas preocupações acerca de aspectos socioambientais.
Neste estudo, tais termos foram adotados como expressões que se referem a um mesmo significado.
Ainda, o Relatório “Our Common Future” enfatiza a importância da cooperação entre as partes
interessadas (sociedade, órgãos governamentais, organizações não-governamentais, instituições,
indivíduos, dentre outros) como uma pré-condição para um futuro mais sustentável (WCED, 1987).
Nesse contexto, a mudança do modelo de desenvolvimento sugere uma nova visão de todas as partes
interessadas, no sentido de alteração das práticas adotadas a fim de incorporar valores mais amplos
como condição essencial para que os indivíduos não só percebam como também compreendam os
resultados positivos dessas transformações (BUARQUE, 2008; CANEPA, 2007). Desse modo, a
sustentabilidade deve ser concebida como fator motivador que busca envolver todas as partes em uma
perspectiva mais holística (KARATZOGLOU, 2012). Entende-se como necessário o equilíbrio entre as
dimensões da sustentabilidade, a partir das práticas de cada parte interessada para que seja possível
usufruir os recursos da melhor maneira possível, assegurando a continuidade das gerações atuais e das
futuras e realizando a transição para uma sociedade sustentável.
2.1 Educação Superior e Sustentabilidade
Dentre as partes interessadas, evidencia-se o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) –
atores fundamentais no processo de formação e preparação de futuras gerações de tomadores de
decisão, políticos e líderes empresariais. Em virtude da importância desse papel, as IES passaram a ser
consideradas atores que colaboram de forma significativa para a promoção da sustentabilidade
(KARATZOGLOU, 2012). Assim, o novo desafio para o ensino superior do século XXI é contribuir
para uma sociedade sustentável. O Relatório “Década das Nações da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável”, das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
enfatiza a necessidade de integração completa da sustentabilidade em todos os níveis de ensino por
meio de uma abordagem holística, inter e transdisciplinar, com foco claro sobre os valores
(LAMBRECHTS et al, 2012; UNESCO, 2009).
Nos últimos anos, IES estão integrando conceitos e práticas de desenvolvimento sustentável aos
conteúdos de suas grades curriculares, pesquisas, projetos, atividades de extensão e operações,
comprometendo-se a redefinir e reorientar o ensino e a aprendizagem, bem como sua gestão, para
tornarem-se catalisadores de mudanças em direção a um desenvolvimento mais sustentável
(LAMBRECHTS et al, 2012; NEJATI; NEJATI, 2012). Cursos, disciplinas e métodos de ensino
relacionados à sustentabilidade têm sido criados e integrados aos currículos de modo a promover a
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síntese, o raciocínio crítico e competências para lidar com os desafios complexos multidisciplinares do
desenvolvimento sustentável, que exige a consideração de questões ambientais, sociais e econômicas,
temas transversais e suas inter-relações (KARATZOGLOU, 2012; LOZANO, 2010). Essas iniciativas
das IES podem ajuda-las a avançar para um sistema acadêmico mais equilibrado, transdisciplinar e
holístico, auxiliando no processo de formação dos estudantes que contribuirão com o objetivo de tornar
as sociedades mais sustentáveis (LOZANO, 2010).
Nesse sentido, pode-se considerar que IES estão buscando atender à natureza dinâmica da
sustentabilidade através da mudança de paradigmas de ensino e do desenvolvimento de competências
sociais, de habilidades de comunicação e de relações com a comunidade, ao ampliar seu envolvimento
em iniciativas locais e regionais (KARATZOGLOU, 2012). Corroborando com esses argumentos,
Lima (2003) afirma que a capacidade de aprender, criar e exercitar novas práticas de vida, de educação
e de relacionamentos capazes de substituir velhos modelos deve ser a base de uma educação voltada
para a sustentabilidade. No contexto de cursos direcionados ao meio empresarial (como, por exemplo,
Administração), Vasconcelos e Silva Jr. (2010) alegam que a educação para a sustentabilidade em
ambientes de negócios demanda mudanças curriculares, refletindo em modificações na abordagem e no
lócus da aprendizagem, nas metodologias, nos conteúdos e nos processos utilizados. Além disso, os
autores indicam que a educação para a sustentabilidade requer mudanças na postura e na prática de
docentes, uma vez que estes são os profissionais responsáveis pelo apoio a processos de reflexão e de
aprendizado colaborativo.
No entanto, embora exista o reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável deva ser
componente essencial no processo educacional, o estudo da sustentabilidade no contexto do ensino
superior permanece como uma área emergente de pesquisas (NEJATI; NEJATI, 2012). Ainda, IES
parecem já compreender a importância de questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável em
seus currículos. Entretanto, a temática também permanece como potencial para pesquisas futuras a
análise da incorporação da sustentabilidade em grades curriculares de IES (LOZANO, 2010). A oferta
de uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável pode resultar na adoção de valores,
atitudes e comportamentos vinculados à sustentabilidade por parte dos alunos e, a pesquisa nesta área
pode contribuir para um futuro mais sustentável (NEJATI; NEJATI, 2012).
3. Valores Pessoais
Os sistemas de valores de um indivíduo é um construto pessoal que tem apresentado grande
destaque na área de comportamento humano, influenciando ações, opiniões e julgamentos
(SCHWARTZ, 1992, 2012). Os valores que um indivíduo possui estão relacionados ao modo de
conduta que este adota e aos objetivos que almeja, sendo transcendentes a aspectos situacionais ou
objetos específicos. Nesse sentido, os valores podem ser definidos como crenças duradouras que
servem como guia para a avaliação de estímulos, sejam esses, pessoas, situações ou objetos
(SCHWARTZ, 1992). Tal aspecto duradouro distingue os valores da maioria dos construtos acerca do
comportamento e, os caracterizam como bons preditores de comportamento pessoal. Assim, valores são
normalmente aplicados como estratégia de caracterização e classificação de mercados, sociedades e
indivíduos, permitindo investigar e explicar motivações e atitudes associadas ao comportamento
(SCHWARTZ, 2012; PIURKO; SCHWARTZ; DAVIDOV, 2011).
O estudo de valores pessoais é marcado pela contribuição de diversos pesquisadores, dentre
esses, Schwartz desenvolveu a reconhecida teoria “Teoria de Valores de Schwartz”. Nesta teoria, o
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autor parte da premissa de que os diferentes valores que um indivíduo possui estão relacionados e
podem ser classificados conforme o conteúdo motivador que representam – o qual é dividido em 10
dimensões. Essas dimensões refletem as motivações centrais dos indivíduos e estão organizadas em
uma estrutura circular (Figura 1), que os dispõem de acordo com suas relações dinâmicas estabelecidas
(a congruência e os conflitos interdimensionais). Valores dispostos lado a lado possuem maior
proximidade e tendem a apresentar relação direta de importância; enquanto que valores que estão em
extremos opostos, por sua vez, tendem a apresentar um padrão inverso (SCHWARTZ, 2011; 2012).
Considerando a estrutura circular de valores proposta por Schwartz (1992), pode-se
compreender que as ações associadas à busca de um valor possuem consequências conflitantes com
alguns valores, mas são congruentes com outros. Dessa maneira, a estrutura de valores de um indivíduo
afeta a forma como este aceita ou rejeita certas normas, sendo, portanto, motivadores críticos de
comportamentos e atitudes, mesmo que inconscientemente (SCHWARTZ, 2012). A determinação
dessa estrutura de valores individuais se mostra, portanto, como uma ferramenta útil para a
segmentação de grupos de pessoas, visto que os valores endossados pelos indivíduos são centrais para o
seu conhecimento e estão intimamente relacionados com suas motivações, suas atitudes e seu
comportamento (KAMAKURA; MAZZON, 1991).

Figura 01. Estrutura Circular de Valores de Schwartz
Fonte: Schwartz (2012).

Partindo das relações entre as dez dimensões de valores, os valores podem ser classificados ao
longo de duas dimensões ortogonais de ordem superior: (a) vertical, que contrasta valores de
autopromoção com os de autotranscendência; e, (b) horizontal, que contrasta valores de abertura à
mudança com os de conservadorismo (SCHWARTZ, 2006; 2012). A dimensão abertura à mudança
versus conservadorismo captura o conflito entre os valores que enfatizam a independência por meio de
pensamentos, ações e sentimentos de mudança (autodireção e estimulação) com valores que enfatizam
a ordem, a autorestrição, a preservação do passado e a resistência a mudanças (segurança,
conformidade e tradição) (SCHWARTZ, 2012). Por seu turno, a dimensão autopromoção versus
autotranscendência afronta valores que têm forte preocupação com o lado pessoal e interesses
individuais (poder e realização), com valores relacionados à preocupação com o bem estar e o interesse
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dos outros e da natureza (universalismo e benevolência). Dentro desta última dimensão ortogonal, os
valores relacionados ao hedonismo estão presentes em ambos os lados.
A dimensão ortogonal autotranscendência versus autopromoção se mostra interessante para
investigar a adoção de um comportamento ou uma atitude mais sustentável, uma vez que valores
pertencentes à dimensão autotranscendência estão vinculados ao bem estar da sociedade
(SCHWARTZ, 1992; 2012). Valores de benevolência estão associados a maior preocupação com o
bem estar de indivíduos com quem se tem contato frequente (indivíduos que são considerados como
próximos ao self). Por sua vez, os valores associados ao universalismo relacionam-se à busca pelo bem
estar de todas as pessoas e da natureza. Esta última motivação está associada à maturidade pessoal e se
baseia no fato de que todos devem proteger e cuidar, visto que a vida, de maneira geral, é dependente
das ações individuais e coletivas. Estudos têm apontado relação positiva entre comportamento
ambientalmente amigável e valores da dimensão universalismo (THØGERSEN; ÖLANDER, 2002;
THØGERSEN, 2010; 2011).
Ademais, no contexto brasileiro, Almeida e Sobral (2009) realizaram uma avaliação da
estrutura de valores de administradores, encontrando forte presença de valores de universalismo
vinculados a valores de realização, poder e segurança. Os autores encontraram também que a medida
que os administradores envelhecem, mais orientam-se para o bem estar coletivo e menos preocupados
estão com valores de poder e realização. Ainda que uma orientação voltada à autopromoção seja
esperada em jovens profissionais ou recém-ingressantes no mercado de trabalho, espera-se que
administradores, como indivíduos que irão lidar com outras pessoas e com instituições de impacto na
sociedade, apresentem preocupações com o bem estar coletivo, que, ligado a uma educação condizente,
seja determinante para o desenvolvimento de um padrão de comportamento mais sustentável.
3.1 Valores relacionados à Sustentabilidade
Os valores auxiliam os indivíduos a definir e direcionar seus objetivos, enquadrar suas atitudes
e fornecer uma base para avaliar as ações das pessoas, organizações e sociedades (LEISEROWITZ;
KATES; PARIS, 2006). Considerando o contexto do desenvolvimento sustentável, é preciso que ocorra
uma mudança nos valores humanos com a finalidade de alcançar o desenvolvimento sustentável
(SHEPHERD; KUSKOVA; PATZELT, 2009). Nessa perspectiva, a Declaração do Milênio das Nações
Unidas anunciou um conjunto de valores tomados como fundamentais para as relações internacionais
no século XXI, reconhecendo a importância da mudança de valores pessoais associados à
sustentabilidade para conduzir a atitudes e comportamentos em virtude de um desenvolvimento mais
sustentável (UN, 2000). Espera-se que esses valores orientem decisões políticas de organizações
internacionais e órgãos governamentais de cada país, ações empresariais e comportamentos de
consumidores, refletindo, posteriormente, na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e do
aumento da preservação do meio ambiente (LEISEROWITZ; KATES; PARIS, 2006).
Dessa maneira, tais valores relacionados à sustentabilidade são: a liberdade, a igualdade, a
solidariedade, a tolerância, o respeito à natureza e a responsabilidade compartilhada. As definições de
cada um desses valores são apresentadas no Quadro 01. Embora instrumentos de pesquisa venham
fornecendo interessantes informações sobre os valores associados à sustentabilidade, existe uma
necessidade de construção de múltiplas escalas para medir os valores que são tomados como
fundamentais para o desenvolvimento sustentável (LEISEROWITZ; KATES; PARIS, 2006). Partindo
desta demanda, Shepherd, Kuskova e Patzelt (2009) realizaram um estudo que teve por objetivo criar
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uma medida confiável e válida de valores associados ao desenvolvimento sustentável. A escala
resultante atingiu o objetivo e mede seis constructos de sustentabilidade, baseada nos seis valores
listados pela Declaração do Milênio. De acordo com os mesmos autores, pesquisas futuras devem ser
realizadas para que seja possível obter maior compreensão sobre a temática e averiguação da
aplicabilidade desta escala em diferentes contextos.
Valor para
Sustentabilidade
Liberdade

Igualdade

Solidariedade

Tolerância

Respeito à
Natureza

Responsabilidade
Compartilhada

Definição
Indivíduos têm o direito de viver suas vidas e criar seus filhos com dignidade, livres da fome e do
medo da violência, da opressão ou da injustiça. A governança democrática e participativa baseada
na vontade do povo figura como melhor forma para garantir tais direitos.
A nenhum indivíduo ou nenhuma nação deve ser negada a oportunidade de se beneficiar do
desenvolvimento. Igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres deve ser
garantida.
Os desafios globais devem ser geridos de forma que a distribuição de custos e responsabilidades
seja justa, conforme os princípios básicos de equidade e de justiça social. Aqueles que sofrem mais
ou que se beneficiam menos merecem a ajuda dos que se beneficiam mais.
Seres humanos devem se respeitar, em toda sua diversidade de crenças, culturas e linguagens. As
diferenças entre as sociedades não devem ser temidas ou reprimidas, mas valorizadas como um
bem precioso da humanidade. A cultura de paz e o diálogo entre todas as civilizações devem ser
promovidos ativamente.
A gestão das espécies vivas e dos recursos naturais deve ser prudente, conforme os preceitos da
sustentabilidade. Somente desta maneira que as riquezas imensuráveis dadas pela natureza à
humanidade serão preservadas e passadas para as futuras gerações. Os atuais padrões insustentáveis
de produção e de consumo devem ser alterados em prol do bem-estar desta geração e das gerações
futuras.
As nações do mundo devem compartilhar a responsabilidade pela gestão do desenvolvimento
econômico, ambiental e social em todo o mundo, e as ameaças à paz e à segurança internacionais.
Ainda, essa responsabilidade deve ser exercida de forma multilateral, com a Organização das
Nações Unidas desempenhando um papel central.
Quadro 1. Definições de Valores Voltados para a Sustentabilidade
Fonte: Adaptado de Shepherd, Kuskova e Patzelt (2009).

Diante desses seis valores relacionados à sustentabilidade propostos, apresentados no Quadro 1,
questiona-se o quanto estes valores estão associados com os valores pessoais do indivíduo, ou seja,
com a estrutura hierárquica de valores que este possui. A partir da prerrogativa de que o alcance de um
desenvolvimento mais sustentável é responsabilidade de todos os atores sociais, e que as organizações
possuem um papel determinante neste processo, em virtude da influência que possuem e dos impactos
socioambientais decorrentes de suas operações, investiga-se essa relação entre os valores associados à
sustentabilidade e os valores pessoais junto a estudantes de graduação em Administração.
4. Método
Para atingir o objetivo de investigar a relação entre valores pessoais e valores relacionados à
sustentabilidade de estudantes de graduação em Administração, foi desenvolvido este estudo empírico,
de abordagem quantitativa descritiva. Para tanto, foi realizado um levantamento de dados (survey),
utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário semi-estruturado, construído a partir
da incorporação de escalas já existentes na literatura (Portrait Values Questionnaire de Schwartz e
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escala de valores de sustentabilidade de Shepherd, Kuskova e Patzelt), bem como questões formuladas
através de uma etapa exploratória de levantamento de dados secundários, as quais buscaram identificar
a relação dos acadêmicos com a sustentabilidade, e dados sociodemográficos.
Para mensurar os valores pessoais, foi utilizada a escala Portrait Values Questionnaire (PVQ),
do tipo likert e com 21 itens, proposta por Schwartz (2006) – traduzida e adaptada por Almeida e
Sobral (2009), que também aplicaram a escala junto a administradores brasileiros. Embora a PVQ
original empregue uma técnica projetiva para avaliação dos valores pessoais, a escala usada neste
estudo adota a inquisição direta aos participantes, conforme proposto por Almeida e Sobral (2009),
uma vez que se entende que os respondentes apresentam nível mais elevado de consciência cognitiva
em relação a si e capacidade autoreflexiva consolidada. Por sua vez, a mensuração dos valores
relacionados à sustentabilidade envolveu a utilização da escala proposta por Shepherd, Kuskova e
Patzelt (2009), que visa medir os valores fundamentais associados ao desenvolvimento sustentável
(liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito à natureza e responsabilidade compartilhada).
Tal escala, de diferencial semântico de 7 pontos, possui 20 itens. Em virtude de a escala original
encontrar-se no idioma inglês, foi utilizado o método de tradução reversa para sua adaptação à língua
portuguesa, com o auxílio de um profissional especializado em língua inglesa.
Ademais, foram incluídas questões de múltiplas escolhas com a finalidade de mensurar a
quantidade de conteúdos e informações associados à sustentabilidade percebidos em disciplinas
cursadas durante o curso de graduação. Nesse sentido, foi realizado anteriormente um levantamento de
dados secundários acerca dos conteúdos de disciplinas com alguma relação à temática da
sustentabilidade, de acordo com o histórico escolar das autoras deste estudo. Foram selecionados 10
temas e, ainda, optou-se por incluir uma questão aberta para que os respondentes pudessem listar outro
conteúdo que não constava nas opções da questão. Para avaliar adoção de ações mais sustentáveis pelos
respondentes, foram selecionadas 11 ações associadas à sustentabilidade, a partir de uma revisão ao
trabalho de Enlazador (2012), que publicou exemplos de ações mais sustentáveis para serem adotadas
pelos indivíduos. Assim como na questão anterior, decidiu-se colocar uma questão aberta para que os
estudantes pudessem incluir alguma ação que ainda não estivesse listada na questão.
Uma vez concluída a construção do questionário, procedeu-se a realização de um pré-teste junto
a estudantes do curso de graduação em Administração Pública, visando identificar pontos de
incongruência ou possíveis oportunidades de falha na compreensão do instrumento de coleta de dados,
bem como identificar a necessidade de ajustamentos adicionais. Após a adequação do questionário, foi
realizada a coleta de dados junto a estudantes de graduação do curso de Administração de cinco
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), localizadas no estado do Rio Grande do Sul, sendo
estas: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre; Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria; Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em Rio
Grande; Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em Pelotas; e, Universidade Federal do Pampa
(Unipampa), em Santana do Livramento. Os estudantes foram selecionados por conveniência, de modo
não probabilístico.
Anteriormente à operacionalização da coleta, foi feita uma investigação de dados secundários
nos sites das IFES, para verificar a existência de disciplinas relacionadas à sustentabilidade nos
currículos dos cursos de graduação em Administração. A ideia inicial seria aplicar o questionário
durante o horário das aulas dessas disciplinas; no entanto, apenas a UFRGS possui uma disciplina
obrigatória associada à sustentabilidade (Gestão Socioambiental nas Empresas). Outras IFES possuem
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disciplinas obrigatórias relacionadas somente à Gestão Ambiental ou disciplinas optativas que não
estavam sendo ofertadas no período estudado. A coleta de dados foi conduzida no período de dezembro
de 2012 a março de 2013, durante o horário de aula, tendo preferência pela aplicação do questionário
em disciplinas de últimos semestres, quando possível. Por meio da aplicação do instrumento de
pesquisa, foram obtidos 207 questionários respondidos e todos foram considerados válidos.
Para o tratamento dos dados, foram executadas análises estatísticas com auxílio dos pacotes
PASW-SPSS®, sendo eles: análise fatorial para avaliar as dimensões dos valores pessoais e dos valores
relacionados à sustentabilidade; correlação entre os valores pessoais e os valores relacionados à
sustentabilidade; análise de variância (ANOVA), buscando investigar a diferença de valores pessoais e
valores de sustentabilidade entre indivíduos mais e menos expostos à informações durante o curso,
assim como entre indivíduos que relataram praticar mais ações sustentáveis e poucas ações
sustentáveis. Para a realização da análise de variância, foram também calculadas variáveis dummies
para as questões de múltipla escolha (HAIR et al., 2009). Cabe salientar que, para evitar confusões de
nomenclaturas e para facilitar a compreensão das variáveis de valores pessoais e de valores
relacionados à sustentabilidade na análise dos dados, optou-se por denominar os valores associados à
sustentabilidade como “construtos de sustentabilidade”.
5. Análise e Discussão dos Resultados
Inicialmente, apresenta-se a composição da amostra e perfil dos participantes dessa pesquisa. A
maior porcentagem de respondentes é proveniente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), fato que pode ser explicado em razão do tamanho da universidade, em comparação às outras
instituições. A participação de cada IFES na amostra estudada pode ser visualizada na Tabela 01. A
amostra geral apresentou uma média de idade de 24,6 anos (de 19 a 50 anos), sendo 51,7%
representantes do sexo feminino. Ressalta-se que, ainda existam diferenças nos grupos (das
Universidades) em relação a variável gênero, esta não apresentou influência nos valores pessoais e nos
valores relacionados à sustentabilidade. Ainda, 79,2% da amostra indicou cursar o sétimo semestre ou
outros semestres posteriores. Quanto ao rendimento mensal familiar, 39,6% dos respondentes relatou
renda entre R$ 1.201,00 à R$ 5.174,00 e, 47,8% apontaram renda superior a R$ 5.175,00, o que sugere
um alto padrão de vida. A maior parte dos respondentes vive com os pais (48,3%), com seu cônjuge
(21,7%) ou sozinho (14%).
Tabela 01. Composição da Amostra
IFES
UFRGS
UFSM
Unipampa
FURG
UFPEL

Participação da Amostra
40,1%
24,2%
15,9%
11,6%
8,2%

Posteriormente à verificação do perfil dos respondentes, foi conduzido o tratamento e o
agrupamento dos dados. Assim, foi realizada uma análise fatorial dos valores pessoais, a qual apontou
uma inconsistência na distinção entre as dimensões de valores propostas na teoria. Estes resultados são
congruentes com a literatura, que indica que os valores podem se sobrepor. Dessa maneira, foi feita a
classificação manual dos valores nas dez dimensões motivacionais propostas pela literatura
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(SCHWARTZ, 2011; 2012). O mesmo fato pôde ser observado ao se buscar identificar os construtos de
sustentabilidade, não ocorrendo uma clara distinção dos fatores. A grande maioria dos itens da escala
apresentou fortes correlações, o que, por sua vez, explica a dificuldade em distingui-los. Ainda que a
análise fatorial exploratória não seja congruente, as variáveis pertencentes a cada um dos seis
construtos foram agrupadas manualmente conforme apresentado na literatura (SHEPHERD;
KUSKOVA; PATZELT, 2009).
Os construtos de sustentabilidade calculados foram avaliados quanto a sua confiabilidade,
apresentado valores considerados adequados. Excetuando-se os construtos Liberdade e Tolerância, que
apresentaram alfas de Cronbach moderados, com valores de 0,549 e 0,639, respectivamente, os demais
construtos apresentaram valores do alfa de Cronbach acima de 0,8. De acordo com Hair et al (2009),
recomenda-se que o nível de confiabilidade seja superior a 0.7 em estudos descritivos, entretanto, em
um estudo exploratório ou inicial, é admissível valores inferiores, uma vez que o conhecimento acerca
do fenômeno ainda é introdutório. Após a realização dessas análises, pode-se partir para os objetivos
deste estudo.
Primeiramente, foi avaliado se e como os construtos e variáveis se apresentaram e se
relacionaram. A Tabela 2 mostra as médias obtidas para as dez dimensões de valores de Schwartz e
para os seis construtos de sustentabilidade. Em relação aos valores, é possível observar que a amostra
possui uma forte orientação à dimensão de autotranscendência, visto que os valores de benevolência e
universalismo estão em destaque na hierarquia de valores dos respondentes. Essa forte orientação
confirma os achados de Almeida e Sobral (2009), que investigam a estrutura de valores de
administradores brasileiros, onde os autores encontraram uma forte orientação a valores de
autotranscedência, sendo esta mais acentuada com o tempo de experiência de profissão. Ainda, a
dimensão hedonismo também aparece em evidência, ocupando a segunda posição hierárquica, o que
retrata que a amostra valoriza aspectos relacionados ao prazer. Esses resultados podem estar associados
à idade média da amostra e no momento em que esta se encontra, em um curso de graduação. A
dimensão hedonismo é normalmente mais valorizada por jovens e apresenta uma queda à medida que
os indivíduos vão envelhecendo e passam a serem menos expostos a mudanças excitantes e desafios,
quando passam a predominar os valores da dimensão conservação (tradição, conformidade e
segurança) (ALMEIDA; SOBRAL 2009; SCHWARTZ, 2005a; 2005b; 2012).
Ademais, foram encontrados altos valores para a dimensão poder, sendo esta, normalmente,
caracterizada como uma dimensão oposta às dimensões de autotranscedência. A alta orientação nas
dimensões hedonismo e poder pode indicar que os respondentes, ao mesmo tempo em que valorizam o
bem estar social, também desejam ser superiores em relação aos demais indivíduos. Essa visão pode
estar associada a fato de que os estudantes pesquisados – ainda que possuam altos valores de
benevolência e universalismo, assim como a população brasileira – apresentam também valores de
autopromoção, potencialmente devido à sua média de idade e à atual posição que estes se encontram
em sua carreira de trabalho, incitando a necessidade de se destacar em relação aos demais indivíduos e
evoluir profissionalmente.
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Tabela 2. Médias e desvios padrão para os construtos valores e sustentabilidade
Construto
Benevolência
Hedonismo
Universalismo
Estimulação
Poder
Abertura
Segurança
Realização
Tradição
Liberdade
Respeito à Natureza
Tolerância
Responsabilidade Compartilhada
Solidariedade

Média
6,35
6,17
5,94
5,55
5,10
4,87
4,83
4,76
4,13
6,21
5,94
5,64
5,42
5,11

Desvio Padrão
0,838
0,985
1,078
1,006
1,079
1,368
1,384
1,477
1,283
1,004
1,104
1,178
1,239
1,287

Buscando investigar se os valores pessoais estão associados com construtos de sustentabilidade,
foram mensuradas as correlações entre os seis construtos de sustentabilidade com os valores pessoais
(Tabela 3). Congruente com estudos anteriores, a dimensão ortogonal que apresentou maior correlação
com a sustentabilidade foi a autotranscendência (PINTO, 2011; THØGERSEN; ÖLANDER, 2009).
Foram encontradas correlações positivas entre os valores de universalismo e todos os construtos de
sustentabilidade. Ainda, observou-se uma relação positiva destes construtos com os valores de
benevolência, o que ratifica a relação de uma atitude mais sustentável com a preocupação com o bem
estar da sociedade e dos próximos. Verificou-se, também, relações do valor de hedonismo com os
construtos liberdade e respeito à natureza, o que vai de encontro à literatura, que aponta que uma
relação negativa desta dimensão de valor com um consumo mais sustentável (THØGERSEN, 2010). A
relação do hedonismo com a liberdade, no entanto, já era esperada, visto que a liberdade é vista como
algo prazeroso ao indivíduo.
A avaliação da relação dos valores com a sustentabilidade vem reforçar a importância das
principais crenças e orientações dos indivíduos na forma como estes agem e em suas atitudes. A forte
orientação dos estudantes de Administração com a dimensão de autotranscedência indica maiores
possibilidades de que estes tomem decisões empresariais em prol de um desenvolvimento mais
sustentável e adotem ações direcionadas à introdução de iniciativas socioambientais nas empresas em
que trabalharão. Estes resultados vão ao encontro dos argumentos de que as crenças pessoais são
fundamentais para que a os conteúdos e informações sejam processados e sejam refletidos em
julgamentos, opiniões e ações. Além das correlações dispostas anteriormente, é possível notar uma
relação positiva entre a dimensão de valores tradição com o construto de respeito à natureza. Os valores
de tradição estão normalmente associados com a aceitação das tradições e ideias impostas em
determinadas culturas ou religiões (SCHWARTZ, 2012). Considerando que a preocupação com o meio
ambiente está cada vez mais presente e disseminada na sociedade, uma vez que as pessoas estão cada
vez mais conscientes da necessidade de mudança nos hábitos como forma de reduzir os impactos
causados pelo homem à natureza, com objetivo de cuidar e poupar os recursos naturais
(NASCIMENTO et al, in press).
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Tabela 3. Correlação entre Valores Pessoais e Construtos de Sustentabilidade
Solidarieda
de

Tolerância

Respeito a
natureza

-0,020

0,026

0,108

0,045

0,029

0,098

0,028

0,093

0,041

0,007

0,075

Realização

0,144*
0,073

0,174*
0,056

0,213*
0,074

0,218*
-0,013

0,153*
0,058

0,199*
0,078

Segurança

0,124

0,117

0,120

0,090

0,018

0,018

Autodeterminação

0,108

0,010

-0,002

0,115

-0,110

0,103

Tradição

0,056

0,062

0,120

0,052

0,153*

0,105

Hedonismo

0,042

0,004

0,121

0,137*

0,090

0,157*
0,337**
1

0,270**
0,33**

0,165*
0,375**

0,246**
0,362**

0,204**
0,290**

Igualdade

0,158
0,115
1
0,337

0,472**

0,359**

0,448**

Solidariedade

0,330

0,485

0,485**
1

0,483**

0,563**

Tolerância

0,375

0,472

0,497

0,497**
1

0,465**

0,423

0,423**
1

0,465

0,502

1

Liberdade

Igualdade

Estimulação

0,092

Poder
Benevolência

Universalismo
Liberdade

Respeito a natureza 0,362
0,359
0,483
Responsabilidade
Compartilhada
0,290
0,448
0,563
* Correlação estatisticamente significativa a p < 0,05
**Correlação estatisticamente significativa a p < 0,01

Responsabilidad
e Compartilhada

0,502**

Para investigar o impacto do volume de conteúdo transmitido ao aluno sobre o tema e os
construtos de sustentabilidade, foi calculada uma variável dummy para a quantidade de informação
relatada pelos participantes. Nesta variável, conforme já citado no método, os indivíduos foram
separados em dois grupos, os que relataram exposição a cinco ou menos conteúdos relacionados à
sustentabilidade foram atribuídos ao grupo de “menos expostos” (n=108; 52,7%), enquanto os
indivíduos que relataram contato com seis ou mais conteúdos formaram o grupo de “mais expostos”
(n=98; 47,3%) – sem que fosse considerada a frequência desses conteúdos. Os resultados da
comparação entre os grupos apontam que, ainda que a transmissão de informação acerca de temas
sobre sustentabilidade se mostre importante para maior conhecimento sobre este tema, espera-se que
este impacte na adoção de ações mais sustentáveis e na atitude em relação à sustentabilidade, a
exposição a um maior conteúdo de sustentabilidade não foi determinante para a atribuição de maiores
valores nos construtos de sustentabilidade. Conforme pode ser visto na Tabela 4, ainda que o grupo
mais exposto tenha apresentado maiores médias em todos os construtos de sustentabilidade, estas
diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas.
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Tabela 4. Sustentabilidade e Conteúdo Transmitido
Construto de Sustentabilidade

Grupo mais
expostos

Grupo menos
exposto

Sig.

Liberdade

6,31

6,13

0,197

Igualdade

5,26

4,86

0,066

Solidariedade

5,20

5,04

0,386

Tolerância

5,80

5,50

0,061

Respeito à Natureza

6,01

5,87

0,360

Responsabilidade Compartilhada

5,54

5,32

0,209

Em relação aos impactos dos valores pessoais e do conteúdo de sustentabilidade presente em
cursos de graduação, os resultados apontam que, ainda que o conteúdo transmitido por meio dos cursos
seja importante para que os indivíduos tenham maior conhecimento acerca da temática
sustentabilidade, esta variável, isoladamente, não apresentou impacto significativo nas atitudes de
sustentabilidade em nenhum dos seis construtos. Esses achados, no entanto, precisam ser considerados
a partir da realidade atual da frequência e da quantidade de conteúdo repassado aos indivíduos, sendo
ainda poucas as disciplinas voltadas para a temática em cursos de graduação. Apenas uma universidade
(UFRGS) das instituições estudadas possui em sua grade curricular uma disciplina obrigatória que trata
especificamente de sustentabilidade em ambientes de negócios. Dessa forma, o impacto reduzido das
matérias nos construtos de sustentabilidade pode ter sido influenciado pela menor presença do tema nas
graduações nas quatro demais instituições.
A atitude em relação aos construtos de sustentabilidade é uma variável considerada importante
ao se investigar o impacto dos conteúdos de sustentabilidade no conhecimento de estudantes de
graduação em Administração, indicando maior possibilidade dos indivíduos considerarem aspectos de
sustentabilidade nas suas tomadas de decisão. A atitude de um indivíduo tem em relação a determinado
assunto, no entanto, muitas vezes não se reflete em seu comportamento. Assim, visando avaliar se
atitudes mais positivas em relação à sustentabilidade implicam em ações mais sustentáveis foi
investigado se o grupo que relatou adotar maior número de ações sustentáveis (n=93; 45,1%)
apresentou médias diferentes nos construtos de sustentabilidade, quando comparados ao grupo que
relatou fazer menor número de ações mais sustentáveis (n=113; 54,9%) – sem que fosse considerada a
frequência dessas ações. Para tanto, assim como para o volume de informações, foi calculada uma
variável dummy para as ações sustentáveis, onde os indivíduos foram separados em dois grupos, os que
relataram cinco ou menos, e os que relataram seis ou mais ações.
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Tabela 5. Sustentabilidade e Ações Mais Sustentáveis
Construto de Sustentabilidade

Grupo que realiza >
6 ações sustentáveis

Grupo que realiza <
5 ações sustentáveis

Sig.

Liberdade

6,31

6,13

0,197

Igualdade

5,05

5,03

0,958

Solidariedade
Tolerância

5,30
5,70

4,95
5,59

0,049
0,495

Respeito à Natureza
Responsabilidade Compartilhada

6,11
5,51

5,79
5,36

0,040
0,420

Hedonismo

6,36

6,04

0,017

Universalismo

6,12

5,80

0,030

De acordo com os resultados expostos na Tabela 5, os indivíduos que relataram praticar maior
número de ações sustentáveis apresentaram médias superiores para todas as dimensões, sendo a
diferença de média em relação ao outro grupo, estatisticamente superior para os construtos
solidariedade e respeito à natureza. A avaliação dos valores em relação à adoção de práticas
sustentáveis também foi realizada, visando averiguar se os indivíduos que se engajam em um maior
número de ações possuem valores distintos em relação aos indivíduos que não se engajam. Ademais, a
Tabela 5 aponta os resultados para as duas dimensões de valores pessoais, hedonismo e universalismo,
que apresentaram diferenças de médias significativas. Conforme pode ser visualizado, os indivíduos
que mais praticam ações mais sustentáveis possuíram valores superiores para o hedonismo (p=0,017) e
para o universalismo (p=0,030).
Seguindo a argumentação de Nejati e Nejati (2012), acerca da importância de se investigar as
atitudes e crenças dos estudantes em relação a sua proatividade e o que determina a adoção deste tipo
de comportamento, foi avaliada a diferença entre os construtos de sustentabilidade, conteúdos
oferecidos e valores entre os indivíduos que adotam mais ações com que adotam menos ações
sustentáveis. Foram encontradas diferenças significativas para os construtos solidariedade e respeito à
natureza e para as dimensões de valores hedonismo e universalismo. Essa forte relação entre os dois
construtos de sustentabilidade podem indicar uma distorção da percepção acerca das dimensões do
TBL, que compõem a sustentabilidade, visto que seu conceito permite diversas interpretações
(CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008).
6. Considerações Finais
Partindo da ideia de que o gestor possui um papel fundamental para a inserção de práticas de
sustentabilidade nas organizações, o objetivo deste estudo foi investigar a relação entre os valores
pessoais e os valores relacionados à sustentabilidade de estudantes de graduação em Administração,
que serão futuros gestores. Ainda, procurou-se investigar as informações sobre sustentabilidade que
vem sendo transmitidas a esses estudantes, bem como o reflexo desses conteúdos na adoção de um
comportamento mais sustentável na vida profissional e pessoal desses indivíduos. A partir dos
resultados foi possível ratificar a relação positiva entre os valores de universalismo e os construtos de
sustentabilidade, assim como a relação com valores de benevolência. Estes achados são importantes se
considerados os estudos anteriores de valores no país, os quais apontam a forte predominância de
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valores destas dimensões. Assim, sugere-se que o Brasil, a partir as características pessoais de seus
gestores se mostra como receptivo e positivo em relação à sustentabilidade.
Após avaliar o impacto das informações sobre sustentabilidade oferecidas nos cursos de
graduação, este trabalho reforça a necessidade de estabelecer maior suporte para disseminação da
informação e de conhecimento sobre a temática sustentabilidade em cursos de graduação em
Administração, visto que os estudantes de Administração já apresentam valores condizentes à adoção
de tomada de decisões voltadas ao desenvolvimento sustentável. No entanto, ainda é limitada a
abordagem do tema a partir da gestão, sendo mais presente em um contexto de consumo. Dessa
maneira, este trabalho procurou contribuir com os estudos de valores pessoais e sustentabilidade.
Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas em outros contextos, ampliando ainda mais a
literatura sobre a temática, a partir de estudos com estudantes de outros cursos de graduação, que
também possuem algum vínculo com a gestão; de pesquisas junto a estudantes de pós-graduação; ou,
de pesquisas com gestores que já estão atuando em empresas. Por fim, indica-se como limitação de
pesquisa: a compreensão de que outros fatores podem influenciar na tomada de decisão em relação à
sustentabilidade, além dos valores pessoais, não investigados neste trabalho; a seleção intencional das
universidades analisadas, por conveniência; o tamanho e a divisão da amostra, uma vez que esta se
caracteriza como não probabilística; e, a mensuração das matérias e das ações sustentáveis realizadas
meio da referência dos indivíduos, o que pode ter sido distorcido, segundo preocupação individual e
capacidade de lembrança dos respondentes.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar e avaliar o que foi publicado sobre a temática economia solidária, buscando
compreender o estado de evolução por meio de um processo de organização, classificação e analise de um conjunto de
informações e resultados já obtidos buscando determinar lacunas e vieses sobre o tema. Dessa forma busca-se verificar a
agenda da pesquisa atual sobre economia solidária, estabelecida por diversas publicações em periódicos da base da Scielo e
nos Anais da Anpad. Foram encontrados e lidos 86 artigos publicados sobre o tema em treze anos de análise (2001 a 2013).
Com as recomendações contidas nessas agendas, analisamos os progressos obtidos pela pesquisa internacional, mostrando o
que foi feito, suas lacunas e seus novos desafios. Os critérios de analise utilizado foi analise dos títulos e resumos de todos
os artigos publicados e posteriormente lidos. Os artigos encontrados sobre o tema demonstraram uma concentração em
grupos de pesquisas sobre o tema e um relevante interesse dos pesquisadores e em contraponto uma necessidade de
periódicos sobre o tema.
Palavras-chave: Economia Solidária, Publicações Brasileiras, Evolução Dos Estudos.

Abstract: The objective of this work is to identify and evaluate what has been published on the topic solidarity economy,
aiming to understand the state of evolution through a process of organization, classification and analysis of a set of
information and results obtained searching to determine gaps and biases about the theme. Thus we seek to verify schedule
of current research on economic solidarity, established by several publications in journals of the base of SciELO and in the
Proceedings of Anpad. Were found and read 86 articles on the subject published in thirteen years of analysis (2001-2013).
With the recommendations contained in these schedules, we analyze the progress made by the international research,
showing what has been done, its shortcomings and its new challenges. The criteria for analysis was used to analyze the titles
and abstracts of all articles published and read later. The articles published on this subject showed a concentration in groups
of research on the topic and relevant interest of researchers and a need for periodic counterpoint on the topic.
Key-words: Solidarity Economy; Publications Brazilian; Evolution Studies.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos vem ocorrendo, no Brasil uma crescente formação de empreendimentos
sociais baseados na livre associação, além de ser um fenômeno observado em muitos países, há pelo
menos uma década, fundamentadas nos princípios da autogestão, cooperação e solidariedade
(GAIGER, 2003).
Conceitualmente a Economia Solidária se baseia na ideia de que os benefícios da atividade
econômica devem estar ao alcance daqueles que a realizam, ou seja, dos trabalhadores. Tal proposta
diferencia-se da realidade da sociedade centrada no mercado justamente em função dos seus princípios
e valores. Seus fundamentos são o humanismo, a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a
racionalidade. As primeiras iniciativas que se deram em forma de cooperativas em busca de recuperar o
trabalho e a autonomia econômica, perdidas em nome da lógica capitalista (SINGER, 2002).
Os estudos no campo da Economia Solidária têm alcançado cada vez mais destaque e
importância nos dias atuais (BARRETO e PAULA, 2009). Sendo assim, partindo do pressuposto de
que a proposta da Economia Solidária emerge como uma possibilidade de inserção, geração de renda e
mudança social (BARRETOS, LOPES e PAULA, 2011).
Os mesmos autores levantam o seguinte questionamento que foi um dos norteadores do presente
estudo que busca fazer um panorama das publicações sobre economia solidária no Brasil de 2001 a
2013. Em que consiste o movimento da Economia Solidária? Apesar das inúmeras definições que têm
sido dadas ao movimento, que refletem, inclusive, as diferentes perspectivas que coexistem sobre o
tema, alguns elementos são considerados fundamentais. Independentemente do ponto de vista, é fato
que a Economia Solidária constitui um caminho alternativo, capaz de possibilitar aos envolvidos a
vivência da imersão de dimensões sociais – e aqui leia-se laços sociais, solidariedade, ajuda mútua – no
campo econômico. Tais iniciativas representam uma possibilidade para os excluídos do mundo do
trabalho, sendo conhecidas atualmente como Economia Solidária (FRANÇA FILHO e LAVILLE,
2004).
Este artigo está estruturado da seguinte forma: na primeira parte, apresenta-se conceitos sobre
economia solidária. Depois, apresenta-se o método utilizado, procedimentos para coleta de dados e
análise. Os resultados apresentam como se configura os estudos de economia solidária no Brasil. Por
fim, apresenta-se uma discussão apontando algumas limitações e perspectivas futuras de pesquisas.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção apresentam-se os principais conceitos e formas de empreendimentos de economia
solidária para fundamentar o tema analisado.
2.1 Economia Solidária
Para Laville e Roustang (1999), o conceito de economia solidária proporciona uma ênfase sobre
o desejo primeiro da economia social na sua origem de evitar o fosso entre o econômico, o social e o
político, pois é na articulação destas três dimensões que se situa o essencial da economia social ou
solidária. O termo, segundo esses autores, tenta dar conta da originalidade de numerosas iniciativas da
sociedade civil que não se encaixam na trilogia legalizada na França das cooperativas, mutualidades e
associações. Mas os autores alertam que o termo não é a expressão do que seria desejável fazer. Ele
visa muito mais a problematizar práticas sociais implantadas localmente.
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Gaiger (2003) relata que a forma de se apresentar destes empreendimentos econômicos
solidários são na forma de grupos de produção, associações, cooperativas e empresas de autogestão e
combinam suas atividades econômicas com ações de cunho educativo e cultural, valorizando o sentido
da comunidade e o compromisso com coletividade social em que se inserem. Esses empreendimentos
apresentam uma diversidade de formas de economia alternativa, distintas da lógica mercantil capitalista
A Economia Solidária não é uma alternativa somente para os pobres e excluídos, mas
proporciona avanços em todos os domínios e envolver de maneira responsável, amplos segmentos da
sociedade. Esta nova economia se propõem recuperar socialmente o que o progresso tecnológico
proporcionou em outros domínios (CATTANI, 2003).
Para Singer (2002, p. 10),
A Economia Solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade
coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios
une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital
por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e
a igualdade, cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição solidária
da renda.

A economia solidária pode ser definida como “uma série de experiências organizacionais
inscritas numa dinâmica atual em torno das chamadas novas formas de solidariedade”. (FRANÇA
FILHO, 2003, p.13).
Várias são as formas nas quais a Economia Solidária se materializa, entre elas destacam-se:
Quadro 1: Formas de Empreendimentos de Economia Solidária
Cooperativismo

Os Clubes de Trocas

Os LETS (Local Employment and
Trading System – Sistema Local de
Emprego e Comércio).
Empresas autogestionárias

Comércio Justo
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É a forma mais comum de Economia Solidária.
“O cooperativismo é um empreendimento, só que não é um
empreendimento meramente econômico, não é um
empreendimento que visa lucro, é um empreendimento que
visa emancipação, que visa emancipar o indivíduo das
atuais relações sociais” (HADDAD, 2005, p.27),
“É um espaço onde os associados trocam entre si
produtos, serviços e saberes, de uma forma solidária,
promovendo a auto-ajuda, num sistema alternativo à
economia vigente, que respeita normas éticas e ecológicas”
(CASTRO et al, 2003, p.289).
“É um sistema que congrega produtores em nível
local, para intercambiarem seus produtos mediante crédito
mútuo” (SINGER, 2000, p. 132).
O empreendimento mais simples de materializar a
Economia Solidária. As empresas autogestionárias
geralmente nascem por iniciativa de trabalhadores que se
associam para formar uma empresa que será gerida e
administrada pelos próprios trabalhadores.
É tido como uma forma alternativa ao comércio
convencional, pois respeita as necessidades das pessoas
envolvidas, contribui para o desenvolvimento sustentável,
oferecendo melhores condições comerciais e visa proteger
os direitos dos trabalhadores (JAFFEE, 2004).
3
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Fonte: Adptado Martins, Crucial e Araújo (2006).

Desta forma segundo estudos feitos por Laville, “a Economia Solidária brasileira não se resume,
segundo nossa leitura, a algumas formas de cooperativismo. Ela absorve um certo número de
iniciativas sob a forma associativa, assim como alguns casos de ONGs e fundações” (FRANÇAFILHO; LAVILLE, 2004, p. 149).
Segundo Mance (2001) existem quatro critérios básicos para inserção em redes de economia
solidária: primeiro é não haver nenhum tipo de exploração, em seguida sem gerido democraticamente;
em terceiro preservar o meio ambiente; e por fim assegurar autodeterminação dos fins e autogestão dos
meios.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Buscando observar a evolução da literatura produzido no decorrer dos anos (ARAUJO et al,
2000). Realizou-se uma busca sobre o termo "economia solidária" nas bases de dados SCIELO e
ANPAD. Tratando, portanto num estudo descritivo como afirma Triviños (1990) e Gil (2009) que a
pesquisa descritiva tem por base revelar as características, por meio dos componentes dos fatos, dos
fenômenos e do problema, procurando classificá-los e interpretá-los. A abordagem predominante do
artigo é a quantitativa, uma vez que foram utilizados e apresentados os resultados a partir de gráficos e
números.
Considerou-se que estas palavras-chave deveriam estar contidas em qualquer parte do trabalho,
como por exemplo: título, resumo, assunto.
Este procedimento resultou em 37 artigos em eventos da Anpad e 49 artigos nas bases SCIELO
resultando em um total de 86 artigos, objetos deste estudo, compreendendo o espaço temporal entre os
anos de 2001 e 2013, e que foram analisados de maneira conjunta buscando demonstrar como foi o
interesse e como evoluiu o tema nos estudos Brasileiros.
Foram analisados os seguintes dados: (a) Quantidade de artigos publicados no período; (b)
Quais os autores mais contribuíram com artigos sobre o assunto com autoria e co-autoria; (c) Qual os
temas mais pesquisados na área; (e) Qual o grupo de autores mais citados que mais contribuíram para a
geração da literatura em Economia Solidária. Os dados da pesquisa foram reunidos e tabulados no
programa Excel® e a partir daí foram elaborados gráficos para a análise e discussão dos dados.
Além disso realizou-se a análise dos dados em separado para artigos publicados na Anpad e na
Scielo, no tocante ao/a: número de artigos publicados em cada ano; redes entre autores; periódicos com
maior número de publicações; indicadores das redes sociais de cooperação entre os autores. Todas
essas análises foram realizadas, por meio do software UCINET® 6.
Para identificação das temáticas, averiguou-se como ou com qual objetivo os estudos utilizaram
economia solidária e empregou-se a técnica de análise de conteúdo – com auxílio dos software Nvivo
8.0 para analise de conteúdo dos mesmos e codificação das palavras mais utilizadas no título e nos
objetivos que, de acordo com Bardin (2002, p. 38), essa análise pode ser considerada como um
conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens.
Cabe destacar que se verificou sobreposição de enfoques em alguns estudos, o que fez com que
o número de enfoques seja superior ao número de estudos analisados.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na Tabela 1, exibe-se o número de artigos publicados por ano na Anpad e no Scielo.
Tabela 1 – Artigos Publicados em eventos e periódicos ao longo dos anos
BASE

2001

2002

2

1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

3

3

1

2011

3es

2012

2013

1

ENANPAD
EnAPG

1

ENEO

1

3

1

1

5

1

Engpr
SCIELO

6

2
4

Total
6
2
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

4

5

3

3

11

6

2

7

2

2

5

5

9

6

19

11

4

14

3

2

Nota-se, na Tabela 1, que o número de artigos publicados em Eventos da Administração
(ANPAD) é menor (37 artigos) do que o número de publicações em periódicos da base do Scielo (49
artigos). Esse resultado relaciona-se tanto à aceitação maior de artigos sobre o tema em periódicos do
que em eventos quanto ao fato de que não possuir um crescimento linear ao longos dos anos avaliados.
Tendo maior destaque tanto nos eventos da Anpad quanto nos periódicos nos anos 2008 (19
artigos); 2009 (11 artigos) e 2011 (14 artigos). No Brasil percebe-se nas primeiras publicações em 2001
o foco dos estudos foram sobre discussões sobre o fenômeno, a problemática da economia solidária e
uma relação entre a economia solidaria versus a economia capitalista e a perspectiva europeia da
economia solidária. Outra consideração a respeito dessas primeiras publicações as da base do Scielo
foram em Qualis A2 interinstitucional na Revista Sociedade e Estado (UNB).
Outro ponto pode-se verificar na Tabela 1 está na presença de publicações sobre economia
solidária no Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), principalmente de
2006 a 2012 de forma consecutiva. E nos periódicos não constar publicação sobre o tema somente em
2002.
A seguir na Tabela 2 apresenta-se como foi à aceitação dos periódicos quanto aos artigos de
economia solidária.
Tabela 2 – Evolução dos Periódicos
PERIÓDICO

01

02

04

05

06

Revista Katálysis
Cadernos EBAPE.BR (FGV)
Sociedade e Estado (UnB. Impresso)
Psicologia e Sociedade

1

08

09

8

1

1

4
1

07

2
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Total

1

1

5
5

1

4
1

1

12

1
1

Trab educ saúde

11

9

1

Sociologias (UFRGS. Impresso)
Estudos Avançados (USP)

10

1

1

1

2
2
2
5
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Psicologia: Ciência e Profissão
Total Geral
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

1
4

0

4

5

3

3

1
11

6

2

7

2

2

2
49

Na Tabela 2 analisando apenas os periódicos que publicaram sobre o tema nota-se inicialmente
que a revista Sociedade e Estado da UNB-DF foi a primeira a publicar porém não apresentou nos
demais anos uma continuidade no tema. E em relação a presença de publicações nota-se que a revista
Katálysis da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com 9 publicações dessas 8 em 2008 em
uma edição especial sobre economia solidária e gestão com classificação C na administração e A2
interdisciplinar na classificação do Qualis.
Sobre os periódicos especificamente da área da administração com classificação no Qualis na
Tabela 3 pode-se verificar como foram as publicações sobre economia solidaria resultaram em 33
artigos e 16 periódicos.
Tabela 3 – Artigos publicados em periódicos classificados no Qualis da Administração
QUALIS / PERIÓDICO
A1

Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS)

A2

Estudos Avançados (USP)

04

Revista de Administração Pública (Impresso)

B1

Cadernos EBAPE.BR (FGV)

B1

Economia e Sociedade (UNICAMP)

B1

Interações

06

07

09

10

11

12

13

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1
1

5

1

1
1

1

2

Psicologia e Sociedade

B1

Psicologia: Teoria e Pesquisa

1

B2

Psicologia: Ciência e Profissão

1

B3

Caderno CRH (UFBA)

B5

Revista Brasileira de Ciência Política

C

Psicologia em Estudo

C

Revista Brasileira de Ciências Sociais

C

Revista Katálysis

C

Serviço Social & Sociedade

1

1

4
1
1
1
1
8

2

2

10

1
1

1

1

1

9
1

4

2
1

1

3

Total
1

B1

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

08

1

A2 RAC. Revista de Administração Contemporânea
A2

05

4

1

3

1
2

2

33

Ao analisar os periódicos pode-se notar que o Qualis B1 foi o que mais teve publicações e que
as primeiras publicações na área da Administração foram apenas em 2004 com as publicações no
periódico Estudos Avançados da USP – São Paulo; Cadernos EBAPE da FGV e Psicologia da
Sociedade da Associação Brasileira de Psicologia Social vinculada a Universidade Federal de Minas
Gerais. Dessas três duas foram ao longo dos anos analisados que mais apresentaram publicações junto
com o periódico Katálysis.
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De maneira geral verifica-se que os periódicos com Qualis B1 foram os que mais publicaram
sobre o tema se analisar os 8 artigos publicados do periódico Katálysis terem sido de uma edição
especial da revista. E com isso percebe-se uma relevância do tema economia solidária para os artigos
publicados.
Ao analisar o tema economia solidária nos artigos procurando identificar quais os temas que
foram abordados nos estudos ao longo desses anos pode-se verificar na Tabela 4.
Tabela 4 – Temas mais abordados sobre Economia Solidária Anpad e Scielo
TEMAS
ARTIGOS
Economia Solidária
65
Empreendedorismo
14
Trabalho
14
Social / Socialismo
11
Gestão / Autogestão
18
Cooperação/Cooperativismo
8
Organizações
8
Práticas
7
Desafios
6
Desenvolvimento
6
Experiências
5
Inserção
5
Políticas
5
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

% TOTAL
76%
16%
16%
13%
21%
9%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
6%

Ao analisar esses dados pode ser observado que a palavras mais utilizadas é o de Economia
Solidária, com 76% de uso, em seguida veem empreendedorismos, com 16%, juntamente com o
trabalho também com 16%. Estes resultados podem ser justificados pelo fato de haver uma relação
entre estes três termos.
Segundo Gaiger, 2008, a dimensão empreendedora é indissociável da dimensão solidária dos
empreendimentos, onde os empreendimentos associativos funcionam e expandem seu quadro social
principalmente com base em relações de cooperação. Tudo isso está inter-relacionado com o trabalho,
que se baseia nos princípios da Economia Solidária e na forma de empreender destas organizações
coletivas para ser uma forma de trabalho justo e democrático.
Outra explicação para ligação destes três primeiros termos está no fato de que os
empreendimentos econômicos solidários abarcam um amplo leque de agrupamentos, sob a forma de
empresas autogeridas pelos trabalhadores, pequenas e médias associações ou cooperativas de produção,
comercialização e dos mais variados serviços; projetos comunitários e cooperativas agropecuárias
(GAIGER, 2008).
Na tabela 5 analisa-se a relação entre os autores que publicaram sobre o tema nos anos
analisados.
Tabela 5 – Autores que publicaram sobre Economia solidária
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AUTORES

UNIVERSIDADES

ARTIGOS

Genauto Carvalho de França Filho

UFBA

6
7
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Ana Paula Paes de Paula

UFMG

4

Luiz Inácio Gaiger

USP

3

Maria Vilma Coelho Moreira Faria

UNILAB

3

Paul Singer

USP

3

José Roberto Pereira

USP

3

Henrique Caetano Nardi

UFRGS

3

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

Ao analisar a tabela 5 nota-se uma maior concentração de publicações nas universidades da
região sudeste, se destacando a Universidade de São Paulo com 9 artigos, sendo que três autores
publicaram três artigos cada um. O autor que mais teve publicação sobre a temática é o Prof. Genauto
Carvalho, com 6 trabalhos, atualmente é professor da Federal da Bahia e tem experiências com as
temáticas, economia solidária, associativismo, terceiro setor, economia popular e novas formas de
solidariedade.
Dentre os autores o Paul Singer, foi um dos primeiros a iniciar as discussões sobre Economia
Solidária no Brasil, autor do livro Introdução à Economia Solidária, publicado pela Fundação Perseu
Abramo em 2002. Singer é considerado um dos autores mais importantes e presentes no movimento da
ES, além de atualmente ser coordenador da Secretaria Nacional de Economia Solidária no Brasil
(SENAES), secretaria esta, criada por uma demanda de articulações de vários grupos e órgãos de
fomento da ES junto aos Fóruns Sociais Mundiais de 2000 a 2002.
A seguir busca-se verificar qual a relação dos autores com os temas pesquisados buscando
apresentar um panorama dos autores e temáticas abordadas em economia solidária, conforme Figura 1.

Figura 1 –Redes dos Principais Pesquisadores sobre Economia Solidária
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Ao analisar a Figura 1, torna-se importante dizer que a análise incidiu sempre sobre uma
estrutura parcial de rede, definida ou subgrupos formados na rede de autores estudada não buscou-se
representar todas as relações possíveis e sim as realmente existentes de cada autor envolvido. Iniciou-se
a atividade examinando-se o diagrama (ou grafo) de rede (MONTEIRO, 2002).
Segundo Hanneman e Riddle (2005), a verificação da centralidade de grau da rede permite
analisar a relevância dos atores nesse ambiente, assim como a importância da formação de laços.
Quanto maior o número de laços constituídos por um ator, maior a possibilidade de influência deste
sobre os outros componentes da rede, pois uma maior quantidade de conexões pode corresponder a um
maior acesso a informações e recursos para o desenvolvimento de suas atividades. Um maior degree
também pode corresponder à possibilidade de tal ator sofrer mais pressões e influências do contexto em
que está inserido, considerando-se que este fica mais exposto às interações ocorridas em tal ambiente
(ULRICH, OLIVEIRA & SCHEFFER, 2012).
Dessa forma, percebe-se que a pessoa que conecta outras pode vir a limitá-las, visto que ela
detém um número maior de informações e suas ideias têm uma maior repercussão na rede. Segundo
Scott (2001), os atores centrais da rede social são aqueles que possuem maior “grau”, ações
consideradas positivas pelos componentes do ambiente em que estão inseridos, já que mais laços
constituídos pressupõem maiores interações com os membros da rede, acesso a mais informações e,
consequentemente, maiores possibilidades de expandir seu “espaço” de influência.
Pôde-se na Figura 1, identificar dentre os 7 principais autores sobre o tema, 4 grupos principais
possibilitando descrever esses atores centrais da rede social. Esses grupos denominados Grupo 1
formado pelos professores / autores Genauto Carvalho de França Filho o qual possui um grupo de
pesquisa sobre economia solidária, associativismo, terceiro setor, economia popular e novas formas de
solidariedade, formado pelos seus orientandos de doutorado e de mestrado Ives Romero Tavares do
Nascimento (mestrado); Ariádne Scalfoni Rigo (doutorado); Eduardo Vivian da Cunha (mestrado)
todos ligados direto ou indiremamente ao Departamento de Estudos Organizacionais na Escola de
Administração da Universidade Federal da Bahia.
O segundo grupo mais destacado é o pela Professora Dr. Ana Paula Paes de Paula ligada ao do
CEPEAD-UFMG, atuando como subcoordenadora do Núcleo de Estudos de Gestão Pública (NEGP) e
do Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade (NEOS). Trabalha principalmente com os seguintes
temas: teoria crítica, psicanálise, subjetividade, autogestão, economia solidária, gestão pública,
participação social, ensino e pesquisa em administração e seus orientandos de pós-doutorado,
doutorado e mestrado Ricardo Roberto Behr (pós-doutorado); Daniel Calbino (doutorado); Raquel de
Oliveira Barreto (mestrado); Fernanda Tarabal Lopes (participante).
O terceiro Grupo é o liderado pela professora Dra. Maria Vilma Coelho Moreira Faria,
Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB). Com um grupo pesquisando especialmente sobre as áreas de
Arranjos Produtivos Locais, capital social, governança, desenvolvimento local, economia solidária e
organizações do terceiro setor (cooperativas, ONGs, associações). Com os autores/pesquisadores
Danielle Miranda de Oliveira Arruda (Professora na Universidade de Fortaleza - UNIFOR); Josiane de
Andrade Pereira (mestrado) e Rosangela Andrade Pessoa (mestrado).
E o quarto grupo liderado pelo Dr. José Roberto Pereira da Universidade Federal de Lavras.
Tem coordenado projetos de pesquisas e orientações nas áreas de administração pública, gestão social e
economia solidária juntamente com Elisângela Abreu Natividade (aluna mestrado); Maria Eugênia
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Monteiro Castanheira (aluna mestrado); Vânia Aparecida Rezende de Oliveira (aluna mestrado); Ana
Carolina Guerra (orientanda de mestrado) e Dimitri Augusto da Cunha Toledo (doutorado na UFMG).
Ao apresentar esse panorama sobre as publicações encerra-se a apresentação dos dados e na
seção considerações é realizada uma discussão sobre todos os dados até aqui apresentados sobre
economia solidária publicados na Anpad e no Scielo.
5 CONCLUSÃO
A análise dos artigos possibilitou estabelecer um panorama das pesquisas realizadas no Brasil
nos últimos anos, permitindo com isso atingir o objetivo proposto pelo trabalho: analisar como se
comporta a publicação de artigos sobre Economia Solidária no Brasil nos eventos e periódicos de
administração brasileiros.
Uma consideração sobre os grupos analisados e apresentados é de que existe uma concentração
em grupos específicos e uma necessidade de aproximação dos mesmos e uma maior integração entre
esses grupos, porém uma contribuição do presente estudo foi identificar no Brasil onde estão os grupos
formalizados e onde estão potenciais autores a serem acompanhados ao longo dos próximos anos para
uma consolidação do tema tanto em eventos quanto em periódicos. Quanto aos periódicos apesar de ter
sido influenciada a analise por edições especiais sobre o tema ainda demonstra-se uma carência de
periódicos com foco e escopo relacionado diretamente ao tema aqui apresentado.
Ressalta-se uma necessidade de maior aproximação entre os grupos de estudos do tema, além de
ser criados novos grupos para com isso reforçar os resultados até o momento encontrados. E nisso o
presente estudo, pretende ter contribuído demonstrando o caminho até o momento realizado pelos
pesquisadores que buscaram discutir sobre esta temática.
Destacam-se também as limitações relacionadas à pesquisa, como a impossibilidade de acesso a
alguns periódicos devido à base selecionada, e também à limitação de desatualização de alguns,
possibilitando acesso aos trabalhos publicados entre 2001 até 2013. No entanto, há que se ressaltar que
a pesquisa no campo da Economia Solidária, no Brasil, encontra-se em estágio inicial e, por isso,
inviabiliza qualquer tipo de conclusão ou considerações definitivas ou mesmo amparadas por vasto
material de apoio. Nesse sentido, vale ressaltar outra limitação deste estudo o número reduzido de
periódicos selecionados como amostra e, por consequência, um baixo volume de artigos analisados.
Sugere-se, para futuros estudos, a possibilidade de um estudo comparativo com trabalhos
publicados em periódicos internacionais e também uma comparação entre os trabalhos apresentados em
eventos nacionais e internacionais, buscando uma compreensão mais abrangente sobre o tema. Sugerese também um estudo comparativo por países para verificar o quanto essa temática evolui em cada país
estudado. Além de uma ampliação da base de dados dessa pesquisa, mapeando também a produção em
periódicos de outras áreas próximas ao tema, como economia, ciências sociais e serviço social.
Também podem ser fonte valorosa de investigação, mapeamento de dissertações e teses dos programas
de mestrado e doutorado em administração e áreas afins. Pode ser feito também um estudo comparativo
entre as regiões brasileiras nos últimos cinco anos que mais teve trabalhos voltados ao movimento de
economia solidária, através de entrevistas in loco com as pessoas envolvidas.
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Resumo: As diversidades existentes dentro de um mesmo contexto geográfico possibilitam a verificação de diferenças nas
áreas social, ambiental e econômica. Neste contexto, este estudo tem por objetivo identificar a relação entre os indicadores
socioambientais dos municípios de Santa Catarina, considerando as dimensões social, ambiental e econômica. A população
de pesquisa compreende os 295 municípios do Estado de Santa Catarina. A amostra corresponde a 293 municípios, que
apresentaram dados disponíveis na data da coleta. Os indicadores que compõem as dimensões foram coletados a partir de
Publicações Oficiais disponíveis, dos anos de 2006, 2007 e 2010, obtidos mediante consulta aos sítios eletrônicos. O estudo
parte de três dimensões e dezenove indicadores (critérios). Para realizar o tratamento dos dados utilizou-se da análise de
correlação canônica e medidas de redundância. Os resultados apontam haver relação positiva entre os indicadores
socioambientais em combinação com as dimensões social, ambiental e econômica dos municípios do estado de Santa
Catarina.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Indicadores, Desenvolvimento.

Abstract: The diversity existing within a geographical context enable checking differences in social, environmental and
economic. In this context, this study aims to identify the relationship between social and environmental indicators in the
municipalities of Santa Catarina, considering the social, environmental and economic. The study population includes 295
municipalities in the state of Santa Catarina. The sample covers 293 cities that had data available at the time of collection.
The indicators that make up the dimensions were collected from Official Publications available for the years 2006, 2007 and
2010 and obtained by consulting the electronic sites. The study is based on three dimensions and nineteen indicators
(criteria). To perform the data processing we used the canonical correlation analysis and redundancy measures. The results
show there is a positive relationship between social and environmental indicators in combination with the social,
environmental and economic municipalities of the state of Santa Catarina.
Key-words: Sustainability, Indicators, Development.
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1

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, não
comprometendo a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades
(BRUNDTLAND, 1987).
A Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente, em 1972, despertou a
consciência ambiental global. O conceito desenvolvimento sustentável inspirado na Conferência de
1972 ganhou notoriedade a partir da publicação do Relatório Brundtland (BRUNDTLAND, 1987),
lançado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU em 1987. Desde a
publicação do relatório, inúmeros estudos para definir o desenvolvimento sustentável foram realizados
por várias instituições e organizações em níveis local, regional, nacional e internacional (JUWANA;
MUTTIL; PERERA, 2012).
Nas últimas décadas tem havido grandes esforços para se medir a sustentabilidade. Um exemplo
é o desenvolvimento de ferramentas de avaliação com base em indicadores de sustentabilidade. Estes
índices têm propósitos comuns em medir o desenvolvimento sustentável (HARDING, 2006; BINDER;
SCHMID; STEINBERGER, 2012).
De acordo com Gomes et al. (2009) e Spiegel (1993), a correlação canônica é um enfoque
utilizado como elemento central da análise de decisões. Trata-se do grau de relação entre as variáveis,
determinando o quanto uma equação linear, ou de outra espécie, explica a relação entre as variáveis.
Para fazer essa análise, os decisores frequentemente comparam alternativas presentes no processo
decisório.
Sob esse entendimento, justifica-se que o relacionamento dos indicadores de sustentabilidade
entre cidades se torna um problema complexo, que envolve diversas alternativas analisadas segundo
multiatributos. É neste âmbito que a correlação canônica é utilizada como uma importante ferramenta
que objetiva medir a força da associação entre variáveis numéricas, a qual auxilia na tomada de decisão
(SILVÉRIO et al., 2007).
A tomada de decisão é uma atividade bastante complexa, embora quase despercebida, que
envolve possíveis alternativas de ação, pontos de vista e formas específicas de avaliação, ou seja,
considera múltiplos fatores, como importância, impactos e resultados (KAHNEMAN, 2012). Iudícibus
(2004) afirma que o processo de decisão está relacionado com o conhecimento adquirido do usuário da
informação, tendo em vista que precisa conhecer suficientemente bem para entender e interpretar as
mutações ocorridas em relação ao processo gerencial, de maneira que possa subsidiar o processo
decisório. Diante do exposto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre os
indicadores socioambientais dos municípios de Santa Catarina, considerando as dimensões social,
ambiental e econômica?
O objetivo desse estudo concentra-se em identificar a relação entre os indicadores
socioambientais dos municípios de Santa Catarina, considerando as dimensões social, ambiental e
econômica.
O estudo justifica-se, considerando que dentro de um mesmo contexto geográfico, é possível
perceber diferenças nas áreas econômica, social, ambiental, comprovando as diversidades existentes
(MARTINS; CÂNDIDO, 2008). Nesse aspecto, a avaliação de municípios segundo indicadores de
sustentabilidade ambiental se torna relevante para que se possa estimular o debate sobre o tema, com o
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intuito de propor melhorias nas regiões que apresentam acentuadas diferenças. Além disso, existe a
percepção diferenciada dos vários atores sociais e das institucionais envolvidas, que são reflexos de
valores culturais, econômicos, políticos e institucionais a respeito de tais indicadores e sua relação em
um processo de desenvolvimento sustentável (VAN BELLEN, 2006; MARTINS; CÂNDIDO, 2008).
Foram escolhidas três dimensões e dezenove indicadores (critérios) para avaliar a
sustentabilidade ambiental dos municípios catarinenses. A justificativa da escolha de cada indicador e
de cada dimensão está pautada nos estudos realizados por Sepúlveda (2005), Waquil et al. (2005),
Martins e Cândido (2008), Vasconcelos et al. (2011) e Carvalho et al. (2011), que avaliaram a
sustentabilidade ambiental em contextos geográficos (municípios e territórios rurais), a partir do uso de
indicadores envolvendo várias dimensões/categorias: (D1) Dimensão Social e Demográfica; (D2)
Dimensão Ambiental e Dimensão Pressão sobre os Recursos Hídricos e (D3) Dimensão Econômica.
2

REVISÃO DA LITERATURA
A fundamentação teórica aborda os temas relacionados à pesquisa com objetivo de dar suporte
teórico aos argumentos expostos quando da análise dos resultados. Inicialmente, apresenta-se uma
breve conceituação sobre sustentabilidade, seguida de estudos correlatos com abordagem em
sustentabilidade. Ainda nesta seção, apresentam-se diferentes argumentos identificados na literatura
que possam justificar a relação entre os indicadores socioambientais nos municípios catarinenses.
2.1 Sustentabilidade
Os desafios da sustentabilidade ajudaram a estimular a evolução da ciência. Nesse sentido, a
ciência da sustentabilidade, conforme Yarime et al. (2012), objetiva compreender as interações
dinâmicas e complexas existentes entre as pessoas e o meio ambiente. Busca a combinação de
desenvolvimento da sociedade, respeitando os limites de longo prazo da natureza, a partir de estímulos
ao desenvolvimento de uma nova geração de líderes, assim como, das mudanças culturais, estruturais e
das práticas sociais. O modelo econômico atual está embasado na visão da inesgotabilidade dos
recursos naturais, em especial os energéticos. Percebe-se que um novo modo de gerenciar os recursos
disponíveis na natureza se faz premente, na medida em que formas arcaicas de gestão não atendem
mais ao intuito de desenvolvimento sustentável (SACHS; LOPES; DOWBOR, 2010; DREHER;
CASAGRANDE; GOMES, 2012).
O paradigma de pesquisa pós-normal, segundo Orecchini, Valitutti e Vitali (2012), possui
características de abordagens baseadas na comunidade, com colaboração de cientistas, pessoas de
negócios, sociedade civil e governo, engajados no propósito de atuar frente aos desafios da
sustentabilidade. O desenvolvimento amparado na produção de bens e serviços e idealizado na visão
capitalista necessita ser revisto. Deve-se considerar que o meio ambiente não pode ser visto apenas
como insumo para o processo produtivo, uma vez que esses insumos são finitos (HOLDREN;
EHRLICH, 1971). Nesse sentido, iniciativas públicas e privadas têm sido executadas para que o mundo
caminhe em direção à sustentabilidade. Governos nacionais, organizações internacionais e ações
importantes sobre sustentabilidade se destacaram por informar os habitantes das cidades a respeito da
necessidade de renovar os espaços urbanos, reduzir os resíduos e outras políticas sustentáveis
(ORECCHINI; VALITUTTI; VITALI, 2012).
A sustentabilidade aborda três níveis de sistemas, segundo Komiyama e Takeuchi (2006): (a)
sistema global; (b) sistema social; e (c) sistema humano. Além disso, a sustentabilidade urbana é um
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tema emergente nos estudos da ciência da sustentabilidade. Munier (2011) identifica que o aumento da
população nas cidades é uma das principais causas da degradação ambiental. A sustentabilidade
urbana é entendida como um processo dinâmico, que combina a sustentabilidade ambiental, social,
econômico, política e institucional. Reúne áreas urbanas e rurais, abrangendo toda a gama de
assentamentos humanos, da vila à cidade, da cidade para a metrópole, com ligações aos níveis nacional
e global (HARDOY; MITLIN; SATTERTHWAITE,1992; CHOGUILL, 1996; DRAKAKIS-SMITH,
2000; ADINYIRA; OTENG-SEIFAH; ADJEI-KUMI, 2007; MUNIER, 2011).
A natureza da ciência da sustentabilidade é sistêmica, considerando as questões complexas,
interdependentes e interligadas. Influencia no futuro por se tratar de um processo dinâmico e estrutura
de longo prazo, apresenta atributos voltados para a ação, com aplicação efetiva do conhecimento frente
a desafios inerentes da sustentabilidade (ORECCHINI; VALITUTTI; VITALI, 2012). A sociedade tem
procurado alternativas sustentáveis, objetivando livrar-se da dependência do Estado, o qual é visto
como inibidor de iniciativas que procuram resolver questões que envolvam a sustentabilidade. Trata-se
da criação de uma nova via, com divisão de poder entre atores estatais e não estatais na gestão de
recursos comuns (SALAMON et al., 1999).
Isto posto, Elkington (2012) destaca que o desenvolvimento sustentável atende a três dimensões
essenciais: econômica, social e ambiental. A dimensão ambiental defende a conservação e o manejo
dos recursos naturais; a dimensão econômica refere-se às consequências financeiras das ações da
empresa para os stakeholders; e a dimensão social visa à participação na manutenção e no
aperfeiçoamento do equilíbrio do sistema no que diz respeito a direitos e responsabilidades. As
demandas da sociedade começaram a ser percebidas como a formalização e a prestação de contas do
cumprimento de como as organizacoes colaboram em termos de responsabilidade social (KOLK,
2008).
A luta para salvar o planeta tem pautado batalhas entre governos, empresas, consumidores e
ativistas (DREHER; CASAGRANDE; GOMES, 2012). O uso produtivo dos recursos naturais não
acarreta necessariamente prejuízo ao meio ambiente se houver consciência de que todas as atividades
econômicas estão solidamente relacionadas ao ambiente natural (SACHS, 2009). Percebe-se que
muitos problemas socioambientais foram causados porque decisões simples e fragmentadas atenderam
unicamente à dimensão econômica (SIMON, 1972). A partir da segunda metade de década de 1990, o
entendimento sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ganhou mais destaque,
valorizando a construção de relacionamentos de longo prazo com os stakeholders (clientes,
fornecedores, empregados, acionistas e comunidade em geral) e reconhecendo o impacto das atividades
produtivas na degradação dos recursos comuns do meio ambiente (POLONSKI; SUCHARD; SCOTT,
1997).
As preocupações com a evidenciação de práticas sustentáveis refletem positivamente por meio
de indicadores, ratings e fundos de investimentos socialmente responsáveis, como o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), criado em 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo, e o Índice
Dow Jones de Sustentabilidade, instituído em 1999 com intuito de premiar as empresas que procuram
aliar desenvolvimento à ecoeficiência e responsabilidade social (NUNES et al., 2010).
Os indicadores de desempenho quantitativo consistem em um instrumento que reúne um
conjunto de informações em números, constituindo-se em métricas que permitem estudar a correlação
de fenômenos e comportamentos ao longo de um período. Os indicadores são instrumentos que
permitem a análise da realidade, possibilitando comparações de desempenho. Tais indicadores são
XV ENGEMA 2013
4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

usados para medir o índice de sustentabilidade de uma empresa ou cidade (KAYANO; CALDAS,
2002; STROBEL, 2005). Pesquisas que adotaram a medição de desempenho por meio de indicadores,
na contabilidade, foram preconizadas por pesquisadores como Johnson e Kaplan (1987), Mcnair e
Masconi (1987), Kaplan (1990), Drucker (1990), Russell (1992) e priorizavam a integração e melhoria
dos sistemas de controle organizacionais, em que o desempenho é a informação quantificada ou
qualitativa dos resultados, em decorrência dos esforços de uma organização (PIRES, 2004;
FIGUEIREDO et al., 2005). Pode ser comparado com metas, padrões, resultados passados e de outros
processos (LUZ; SELLITTO; GOMES, 2006).
Os indicadores auxiliam na tomada de decisão (KONING, 1996). O ensaio elaborado por March
(1991) teve como objetivo compreender como as decisões acontecem nas organizações, indicando que
a tomada de decisão resulta em escolhas que precisam estar orientadas para o futuro. Nesse sentido,
Miller et al. (2004) enfatizam que é nesse processo que os gestores gastam grande parte do seu tempo.
Os indicadores têm a função de medir o desempenho. No processo de avaliação da sustentabilidade
urbana existe uma necessidade de indicadores mensuráveis, para auxiliar na tomada de decisão e
adoção de boas práticas que visam a consecução de metas globais de sustentabilidade (SHEN et al.
2011).
2.2 Estudos correlatos
O tema sustentabilidade e a evidenciação de suas práticas tem sido foco de importantes
discussões. Nesse sentido, inúmeras pesquisas são identificadas tanto na literatura nacional quanto na
internacional. As pesquisas encontram motivação por ser um assunto de grande relevância para os
municípios e as organizações em geral, visando demonstrar as práticas realizadas no que diz respeito às
questões ambientais e sociais, além da financeira.
O estudo de Von Arx e Ziegler (2008) apresenta uma discussão empírica a respeito do efeito da
responsabilidade social, a partir de observações efetuadas em duas regiões diferentes, os EUA e a
Europa, no período de 2003 a 2006. Os resultados identificados pela análise econométrica apontam que
organizações com atividades ambientais e sociais têm mais valor no mercado, quando comparadas a
outras do mesmo setor.
Keirstead (2009) analisou uma abordagem alternativa a partir de um estudo realizado na internet
com o intuito de buscar dados qualitativos em 21 cidades pelo mundo sobre seus principais atributos.
Os resultados deste estudo foram comparados com os indicadores de sustentabilidade mais tradicionais.
Observou-se que a capacidade do método de fornecer avaliações subjetivas no curto prazo é
promissora, podendo fornecer direções para importantes discussões em políticas participativas, como as
consultas públicas.
O estímulo da urbanização sustentável exige práticas com indicadores. A partir da International
Urban Sustainability Indicators List (IUSIL), Shen et al. (2011) observaram nove diferentes práticas
comparadas sobre quatro dimensões: (i) política, (ii) econômica, (iii) social e (iv) ambiental. A
pesquisa aponta diferentes indicadores e a necessidade de caminhos consistentes para escolher
indicadores com base em parâmetros oriundos das melhores práticas. O estudo ainda revela que os
governos estão sendo desafiados cada vez mais a disponibilizar melhor qualidade de vida aos
habitantes em seus municípios. Isso exige um planejamento sustentável para o desenvolvimento
urbano, com base em indicadores que auxiliem na determinação de como as estratégias e políticas
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precisam ser colocadas em prática para alcançar as metas para o desenvolvimento urbano sustentável
(SHEN et al., 2011).
Considerando os inúmeros índices que podem possibilitar a comparação do desempenho local
do desenvolvimento humano, da globalização e o desenvolvimento sustentável entre países, percebe-se
que ainda há um longo caminho a ser percorrido com relação à confiabilidade dos indicadores. A partir
de estudo de caso desenvolvido por Van Zeijl-Rozema, Ferraguto e Caratti (2011), investigou-se a
possibilidade de haver comparação entre avaliações regionais de sustentabilidade, em que os
indicadores apresentam variações de uma região para outra, desde que o método de realizar a avaliação
seja semelhante. No entanto, o estudo chama a atenção para as fragilidades regionais, as quais são
específicas e requerem atenção, além de áreas possíveis para a construção de alianças entre as regiões.
Com o intuito de aprofundar o entendimento, buscando medir a sustentabilidade de um país,
Phillis, Grigoroudis e Kouikoglou (2011) propuseram um modelo que utiliza a lógica de fuzzy,
chamada de SAFE – (a) altera-se o modelo por um procedimento de imputação, preenchendo os dados
que faltam; (b) as bases de regras de SAFE são compilados algebricamente; e (c) limiares de
sustentabilidade são definidos para refletir a opinião de especialistas, acordos e normas internacionais.
Visando analisar a sensibilidade, utilizou-se 75 indicadores de 128 países, classificando os países a
partir dos índices de sustentabilidade. A partir da análise de sensibilidade foram verificados os
indicadores básicos que afetam a sustentabilidade (Suíça e Suécia levaram os dois primeiros lugares e
Mauritânia e Sudão, os dois últimos). Os autores sustentam que os gestores, governantes e tomadores
de decisão podem se concentrar sobre esses indicadores para melhorar a sustentabilidade.
O estudo realizado por Carreira e Palma (2012) objetivaram realçar o papel da sustentabilidade
para a sociedade em uma visão de longo prazo e identificar a prática de relato adotada por parte de uma
amostra de empresas espanholas, portuguesas e Andorra do setor de atividade de energia, no período de
2000 a 2008 e que demonstraram práticas de sustentabilidade que satisfazem as necessidades dos
stakeholders. Tais resultados apontam para uma evidenciação crescente dos relatórios de
sustentabilidade
Nos Estados Unidos a atividade florestal em manejos adaptativos com decisões focadas na
gestão dos recursos naturais tem por objetivo disponibilizar informações e obter monitoramento para
identificar antecipadamente circunstâncias importantes para a tomada de decisão local. Com o objetivo
de examinar três casos, Nie e Schultz (2012) usaram planos de gestão adaptativa: salmão no rio
Columbia, desenvolvimento de petróleo e gás pelo Bureau of Land Management e um plano de
conservação de habitat do Endangered Species Act dos EUA. A gestão adaptativa visa estimular a
aprendizagem na compreensão científica ajustando as políticas com base na informação e no processo
interativo. A gestão adaptativa promove tomada de decisão flexível, destacando a importância da
variabilidade natural o que contribuí na viabilização de práticas de sustentabilidade. Nesse sentido
observa-se que tanto os governos quanto as organizações estão focados na necessidade de
preocupações com as práticas de sustentabilidades.
Destaca-se que inúmeros podem ser os estudos a partir do uso de indicadores acerca da análise
do desempenho sustentável, seja ele em organizações privadas ou públicas em um País, Estado ou
município. Sendo assim, a fundamentação teórica preocupou-se em abordar definições acerca da
sustentabilidade urbana, assim como apresentar as dimensões analisadas e estudos nacionais e
internacionais a respeito dos indicadores utilizados pelos tomadores de decisão, no que se refere às
questões sociais, ambientais e econômicas.
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3

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
O estudo pode ser classificado como descritivo, documental e com abordagem quantitativa.
Pretende relacionar o desempenho de sustentabilidade dos municípios catarinenses, a partir do método
de correlação canônica. Spiegel (1993) define correlação como o grau de relação entre as variáveis,
determinando o quanto uma equação linear, ou de outra espécie, explica a relação entre as variáveis. A
análise de correlação é utilizada para medir a força da associação entre variáveis numéricas. Identificar
e comparar quais cidades podem ser consideradas sustentáveis ou não dentro de um contexto
geográfico, servido como apoio à gestão pública e à promoção da transparência das ações municipais
da sustentabilidade contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população (MARTINS;
CÂNDIDO, 2008).
3.1 População e Amostra
A população de pesquisa compreende os 295 municípios de Santa Catarina. A amostra
corresponde a 293 municípios que apresentavam dados disponíveis na data da coleta. Os indicadores
que compõem as dimensões foram coletados a partir de Publicações Oficiais disponíveis, nos anos de
2006, 2007 e 2010. Os dados foram obtidos mediante consulta aos sítios eletrônicos dos municípios.
O estudo parte de três dimensões e dezenove indicadores (critérios). A justificativa da escolha
de cada indicador e de cada dimensão está pautada nos estudos realizados por Sepúlveda (2005),
Waquil et al. (2005), Martins (2008), Vasconcelos et al. (2011), Carvalho et al. (2011), que avaliaram a
sustentabilidade ambiental em contextos geográficos (municípios e territórios rurais), a partir do uso de
indicadores envolvendo várias dimensões/categorias, conforme apresentado no Quadro 4.
Quadro 4 – Dimensões e indicadores da pesquisa
Dimensões
Indicadores
Taxa de alfabetização (C1)
(D1)
Dimensão
População total (C2)
Social
e
Taxa de crescimento (C3)
Demográfica
IDH municipal (C4)
Abastecimento de água via rede geral (C5)
Abastecimento de água per capita (C6)
Abastecimento poço ou nascente (C7)
(D2)
Dimensão
Não tem instalação sanitária (C8)
Ambiental
e
Lixo coletado (C9)
Dimensão Pressão
Lixo queimado (C10)
sobre os Recursos
Total de Outorgas concedidas (C11)
Hídricos
Consumo médio per capita de água l/hab/dia (C12)
Volume de água consumido 1000m3/ano (C13)
Situação de concessão de água (C14)
PIB per capita (C15)
(D3)
Dimensão
Econômica

Despesa total com saúde por habitante (C16)

Receita de impostos (C17)
Transferência intragovernamentais da União (C18)
Transferência intragovernamentais do Estado (C19)
Fonte: dados da pesquisa.

Fonte/ano
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
–
IBGE
censo
demográfico de 2010

IBGE – 2010; Ministério das
Cidades – 2006

IBGE – 2010
Tribunal de Contas de Santa
Catarina – 2006.
Ministério das Cidades – 2007
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Dentre os índices elencados, citamos o IDH municipal que é o Índice de Desenvolvimento
Humano, ente foi criado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 1990.
O cálculo para este índice inclui também o PIB per capita, dentre outras variáveis que influenciam e
demonstram a melhoria das condições de vida da população, como a longevidade, instrução e renda
(STROBEL, 2005). Concessão de outorga é a proposta de validação dos indicadores hidroambientais
para as bacias hidrográficas, ou seja, significa a concessão de água para a população (CARVALHO et
al., 2011).
Para realizar o tratamento dos dados foi utilizada a análise de correlação canônica e medidas de
redundância, a partir do software estatístico IBM® SPSS® versão 21.
4

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise de correlação canônica foi aplicada combinando as três dimensões de
sustentabilidade, na tentativa de poder compreender as correlações existentes entre os atributos e essas
dimensões. Os resultados da análise de correlação canônica podem ser observados nas tabelas de
correlações entre os atributos e as dimensões. A interpretação do significado do agrupamento
observado foi definida por meio dos valores dos coeficientes de correlação.
Tabela 1– Correlação Canônica
Número
Autovalor
1
0,968
2
0,072
3
0,017
4
0,001
Fonte: Dados da pesquisa.

Correlação
0,984
0,269
0,132
0,043

Lambda
0,028
0,909
0,981
0,998

Qui-quadrado
1017,850
27,161
5,567
0,529

D.F.
20
12
6
2

P-Value
0,000
0,007
0,473
0,767

Conforme verificado na primeira coluna da Tabela 1, quatro combinações lineares diferentes
puderam ser calculadas, visto que este é o número de variáveis do grupo D1, que o número de variáveis
do grupo D1 é menor do que o do grupo D3 Dentre as quatro combinações lineares encontradas, apenas
duas foram significativas, ou seja, apresentaram p-value inferior a 5% ou 0,05, utilizando-se o teste
qui-quadrado. Ao analisar o r2 (autovalor), pode-se inferir que o primeiro autovalor, bem como a sua
correlação canônica, é mais significante que os demais. A primeira combinação corresponde a uma
correlação de 96,83%, com um r2 canônico de 98,40%, que demonstra alta variância compartilhada
entre as variáveis canônicas.
Assim, pode-se confirmar a ocorrência de associações entre as variáveis de (D1) dimensão
social e demográfica e a (D3) Dimensão Econômica dos municípios catarinenses nos anos de 2006,
2007 e 2010. A verificação prática da correlação canônica foi efetuada por meio da medida de
redundância das variáveis que, conforme Fávero et al. (2009), verifica a influência que os grupos de
variáveis possuem entre si. A Tabela 2 expõe tais medidas.
Tabela 2 – Medidas de redundância
Funções
Média da Variância
1
0,253
2
0,401
3
0,168

Correlação Canonica2
0,968
0,072
0,017

Medida de Redundância
0,245
0,029
0,002
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4
Fonte: Dados da Pesquisa.

0,176

0,001

0,000

Os resultados da Tabela 2 indicam que a medida de redundância total das variáveis
socioambientais é igual a 0,276, ou seja, as variáveis econômico-financeiras influenciam em 27,60% da
variância das variáveis socioambientais, valores estes que podem ser representados pelo somatório
conforme Fávero (2009). Assim, evidencia-se a existência de uma relação satisfatória entre os grupos
de variáveis.
A Tabela 3 apresenta-se a correlação canônica para a segunda combinação, entre as dimensões
D2 e D3.
Tabela 3– Correlação Canônica
Número
Autovalor
1
0,950322
2
0,14353
3
0,0579505
4
0,0288375
5
0,00540963
Fonte: Dados da pesquisa.

Correlação
0,974844
0,378854
0,240729
0,169816
0,0735502

Lambda
0,0387159
0,779331
0,909934
0,965909
0,99459

Qui-quadrado
923,427
70,8068
26,8048
9,85076
1,54051

D.F.
50
36
24
14
6

P-Value
0,0000
0,0005
0,3136
0,7730
0,9568

Conforme verificado na primeira coluna da Tabela 3, cinco combinações lineares diferentes
puderam ser calculadas, visto que este é o número de variáveis do grupo D3, e que o número de
variáveis do grupo D3 é menor do que o do grupo D2. Dentre as cinco combinações lineares
encontradas, apenas duas foram significativas, ou seja, apresentaram p-value inferior a 5% ou 0,05,
utilizando-se o teste qui-quadrado. Analisando o r2 (autovalor), denota-se que o primeiro autovalor,
bem como a sua correlação canônica, é mais significante que os demais. A segunda combinação
corresponde a uma correlação de 95,03%, com um r2 canônico de 97,48%, que demonstra alta variância
compartilhada entre as variáveis canônicas.
Assim, pode-se confirmar a ocorrência de associações entre as variáveis de Dimensão
Ambiental e Dimensão Pressão sobre os Recursos Hídricos (D2) e a Dimensão Econômica (D3) dos
municípios catarinenses nos anos de 2006, 2007 e 2010. A verificação prática da correlação canônica
foi efetuada por meio da medida de redundância das variáveis que, conforme Fávero et al. (2009),
verifica a influência que os grupos de variáveis possuem entre si. A Tabela 4 expõe as medidas de
redundância.
Tabela 4 – Medidas de redundância
Funções
Média da Variância
1
0,044
2
0,113
3
0,115
4
0,084
5
0,126
Fonte: Dados da Pesquisa.

Correlação Canonica2
0,948
0,142
0,057
0,028
0,005

Medida de Redundância
0,042
0,016
0,006
0,002
0,000
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Os resultados da Tabela 4 indicam que a medida de redundância total das variáveis
socioambientais é igual a 0,066, ou seja, as variáveis econômico-financeiras influenciam em 6,6% da
variância das variáveis socioambientais. Assim, evidencia-se a existência de uma relação satisfatória
entre os grupos de variáveis.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve por objetivo identificar a relação entre os indicadores socioambientais
dos municípios de Santa Catarina, considerando as dimensões social, ambiental e econômica. Para tal,
realizou-se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa. A amostra compreendeu 293
municípios e os indicadores que compõem as dimensões foram coletados a partir de Publicações
Oficiais disponíveis, dos anos de 2006, 2007 e 2010.
A primeira combinação foi correlacionada a D1 Dimensão Social e Demográfica com a D3
Dimensão Econômica. Assim, pode-se confirmar a ocorrência de associações entre as variáveis que os
municípios com maiores taxas de alfabetização e IDH municipal apresentam maiores PIBs per capita
uma vez que o inverso também é correto afirmar a partir dos resultados apontados.
No segundo momento foi correlacionado a D2 Dimensão Ambiental e Dimensão Pressão sobre
os Recursos Hídricos com a (D3) Dimensão Econômica. Diante da correlação realizada é possível
concluir que os municípios que apresentam maiores indicadores de abastecimento de água e o lixo
produzido são os que apresentam maiores receitas de impostos, PIB per capita e despesas com saúde, e
o inverso também é correto afirmar com os resultados apresentados a partir dos dados dos municípios.
Por fim, os resultados apontam haver relação positiva entre os indicadores socioambientais em
combinação com as dimensões social, ambiental e econômica dos municípios do estado de Santa
Catarina.
Recomenda-se, para estudos futuros, que se aborde um período maior para análise a fim de se
obter uma visão mais ampla desta prática. Recomenda-se ainda, investigar outros indicadores no
âmbito das três dimensões (ambiental, social e econômica) a fim de verificar se os argumentos
levantados pela literatura se confirmam dentro do contexto estudado.
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Resumo: Este estudo teve o propósito de verificar o nível de divulgação de informações de natureza socioambiental das
empresas baianas através das redes sociais no ano de 2012. Utilizou-se para tanto, os Bancos de Dados da Junta Comercial
do Estado da Bahia (JUCEB) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) para levantar as organizações
empresariais sediadas no estado da Bahia. A amostra foi composta por 256 empresas que implantaram o SGA e/ou práticas
de sustentabilidade. Os dados foram coletados com base nas postagens das empresas nas redes sociais, mais
especificamente, o Facebook, Orkut e Twitter no período de Setembro de 2011 a Agosto de 2012. Utilizou-se a análise de
conteúdo como técnica para identificar as informações socioambientais. O ranking das empresas que mais divulgam
informações socioambientais na web 2.0 é liderado por empresas industriais. Os resultados encontrados se coadunam com
os pressupostos da teoria da legitimidade. Sugere-se que pesquisas futuras investiguem se o volume em percentual de
postagens em redes sociais relacionadas à problemática socioambiental cresceu em relação ao encontrado por esta pesquisa.
Além disso, recomenda-se a investigação da percepção dos gestores quanto ao impacto da utilização das redes sociais para
divulgação das ações socioambientais.
Palavras-chave: Evidenciação Socioambiental. Teoria da Legitimidade. Web 2.0

Abstract: This study aimed to verify the level of disclosure of environmental nature of the Bahian companies through
social networks in 2012. Was used for both the databases of the Board of Trade of the State of Bahia (JUCEB) and the
Federation of Industries of the State of Bahia (FIEB) to raise business organizations headquartered in the state of Bahia. The
sample consisted of 256 companies that have implemented an EMS and / or sustainability practices. Data were collected
based on the posts of the companies on social networks, specifically Facebook, Orkut and Twitter for the period September
2011 to August 2012. We used content analysis as a technique to identify the environmental information. The ranking of
companies that disclose environmental information in web 2.0 is led by industrial companies. The results are consistent with
the assumptions of the theory of legitimacy. It is suggested that future research investigate the volume percentage of posts in
social networks related to environmental issues raised in relation to this research found. In addition, it is recommended to
investigate the perception of managers regarding the impact of using social networks for dissemination of environmental
actions.
Key-words: Environmental Disclosure. Legitimacy Theory. web 2.0
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INTRODUÇÃO
A dinâmica dos mercados, fortemente influenciada pela intensa concorrência e pelas mudanças
conjunturais e tecnológicas, impulsiona as organizações a empreenderem esforços para se manterem
competitivas e mais ainda, ampliarem o seu market share num ambiente que tem exigido cada vez mais
a implantação de posturas socialmente responsáveis, para a promoção do desenvolvimento sustentável.
Uma das estratégias para fazer frente a essas pressões, adotadas pelas organizações, são os
canais de comunicação. Percebe-se que é crescente a evidenciação de informações socioambientais, em
diferentes formas e veículos de comunicação, como o Relatório de Sustentabilidade, Relatório Anual,
Balanço Social, sites corporativos e mais recentemente por meio da Web 2.0.
A comunicação exerce fundamental importância devido à ênfase no diálogo e na gestão de
relacionamento entre todas as partes interessadas e a própria sociedade. Sendo assim, a gestão de
legitimidade é alicerçada na comunicação entre as organizações e suas partes interessadas em
diferentes ambientes (SUCHMAN, 1995).
Sob esta perspectiva, Cho e Patten (2007) defendem que o disclosure de informações sociais e
ambientais constitui-se numa ferramenta de legitimação para as empresas. Por isso, as empresas têm
aumentado a divulgação destas informações, apesar de não existir normalização legal a respeito.
Além da criação de portais corporativos, as empresas têm utilizado as redes sociais como uma
via de comunicação, em função destas proporcionarem uma maior interação entre a organização e seus
diversos stakeholders. Por meio das referidas redes é possível acompanhar a opinião dos consumidores,
clientes e formadores de opinião sobre produtos e serviços, colher sugestões, divulgar novas linhas de
produto, promoções, sorteios, informar sobre ações sociais e ambientais e assim fortalecer a imagem
corporativa. Em função dessas possibilidades, acredita-se que a utilização de redes sociais pode ser
uma estratégia interessante das empresas na tentativa de preservar e estreitar a relação com os
stakeholders, o que acaba por influenciar na sua legitimidade.
Diante do exposto questiona-se: Qual o nível de divulgação de informações de natureza
socioambiental nas redes sociais das empresas baianas? Assim, este estudo tem como objetivo verificar
o nível de evidenciação de informações de natureza social e ambiental das empresas baianas nas redes
sociais.
As pesquisas que trabalham com a evidenciação de informações socioambientais, em geral,
costumam trabalhar com o Relatório de Sustentabilidade, Relatórios da Administração e as
Demonstrações Contábeis ou com as informações publicadas nos sites corporativos. (DEEGAN E
RANKIN, 1996; GRAY, 1996; CHO E PATTEN, 2007; AERTS E CORMIER, 2009; CHO E
ROBERTS, 2010; EUGÉNIO, 2010; SAMPAIO ET AL., 2012; CZESNAT E MACHADO, 2012,
PELLEGRINO E LODHIA, 2012; MOREIRA ET AL., 2012;) A presente pesquisa inova na medida
em que busca verificar se as empresas estão fazendo uso de outro canal de comunicação de alto alcance
a exemplo das redes sociais, especificamente: twitter, facebook e orkut.

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Como a Web 2.0 caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e
organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os internautas, esta
pesquisa contribui para diagnosticar os tipos de informações e o setor de atividade econômica baiano
que mais divulga as ações de responsabilidade corporativa. Outra contribuição efetiva desta pesquisa é
evidenciar a tendência de comportamento corporativo em relação à divulgação de informações
socioambiental dentro de um contexto interativo, pois acredita-se que muitas vezes as empresas têm
buscado se adequar a percepções generalizadas, coerentes com a expectativa social, como explica a
teoria da legitimidade.
1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1.

INFORMAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS À LUZ DA TEORIA DA LEGITIMIDADE

Na concepção da teoria da legitimidade as organizações assumem um compromisso de executar
ações que são socialmente desejadas ou estão em congruência com os valores sociais expressos ou
implícitos em troca da aprovação de seus objetivos, benefícios e continuidade de suas atividades
(GUTHRIE, 2006; DEEGAN, 2002). Suchman (1995) define legitimidade como uma percepção
generalizada de um determinado assunto quanto à adequação das ações de uma entidade dentro de um
sistema socialmente construído.
A teoria da legitimidade é um dos preceitos teóricos dominantes na investigação sobre
divulgação de informação social e ambiental (Patten, 1992; O'Donovan, 2002; Branco et al., 2008;
Eugênio, 2010, Vilar, 2012). Uma das formas que as empresas têm buscado para alcançar legitimidade
tem sido por meio da evidenciação voluntária de informações socioambientais, uma vez que este tipo
de informação encontra-se alinhada com as preocupações da sociedade (GRAY, BEBBINGTON e
WALTERS, 1993; HOPWOOD, 2009). Nesse contexto, a evidenciação de informações contábeis
influencia e é influenciada pelas demandas sociais, buscando alinhamento com estas para que
sobrevivam no mercado onde realizam suas atividades.
Esse fato ocorre, em razão de um contrato existente entre as organizações e a sociedade em que
elas operam (DEEGAN 2002). Os referidos contratos são construídos em função do sistema de crenças
e valores vigentes. Como as crenças e valores predominantes são mutáveis, em função da dinamicidade
do ambiente e dos mercados, Tilling e Tilt (2010) afirmam que a legitimidade é uma construção
dinâmica. Isso faz com que as empresas passem por testes de legitimidade, no qual é questionada a
relevância social de seus serviços (SHOCKER e SETHI, 1974). Sob esta perspectiva, as empresas
estariam sempre buscando desenvolver suas atividades de acordo com as expectativas da sociedade,
para garantir a manutenção do contrato e consequente sua sobrevivência e crescimento (DIAS FILHO,
2009).
Por outro lado, na opinião de Gray e Bebbington (2001) as empresas sofrem pressão de uma
série de fatores a favor e contrários à evidenciação das informações sociais e ambientais. Do lado
positivo estão fatores como: legitimar as suas atividades correntes; distrair a atenção da mídia; impacto
positivo no preço das ações; vantagem competitiva e construir uma imagem positiva da organização. Já
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do lado negativo estão presentes: os custos diretos e indiretos de evidenciação; a disponibilidade de
dados ambientais; a falta de requerimento legal; o foco financeiro das prioridades da empresa.
Uma das estratégias para fazer frente a essas pressões, adotadas pelas organizações, são os
canais de comunicação. A comunicação exerce fundamental importância devido à ênfase no diálogo e
na gestão de relacionamento entre todas as partes interessadas e a própria sociedade. Sendo assim, a
gestão de legitimidade é alicerçada na comunicação entre as organizações e suas partes interessadas em
diferentes ambientes (SUCHMAN, 1995).
Em razão disso, as empresas são induzidas a atenderem expectativas dos seguintes atores na
definição de suas políticas de evidenciação social e ambiental, independentemente da obrigatoriedade
legal: a mídia, o estado, o público e a comunidade financeira. Ao mesmo tempo, esses agentes têm
potencial para promover iniciativas capazes de interferir na vida das organizações por meios de atos
que possam – criar leis, tributar, fazer concessões, estabelecer contratos, prover recursos financeiros,
aumentar a concorrência no mercado, estimular ou inibir a competitividade, entre outras medidas
(TILLING, 2008).
Nesse sentido, Aerts e Cormier (2009) investigaram o efeito da divulgação dos relatórios
ambientais e dos comunicados de imprensa emitidos por empresas que operavam no ramo industrial do
Canadá e dos EUA. Detectaram que estas ações impactaram diretamente a imagem da empresa perante
a sociedade. Por outro lado, ao analisar indústrias de mineração da Austrália, Pellegrino e Lodhia
(2012) constataram que as entidades pesquisadas aumentaram a divulgação de informações de cunho
socioambiental para responder as mudanças climáticas, garantirem a licença social e a continuar
desenvolvendo suas operações.
Cho e Patten (2007) identificaram que companhias com pior performance ambiental
apresentaram um maior grau de evidenciação de informações ambientais positivas em seus relatórios
financeiros. Brammer, Brooks, e Pavelin (2006) cujos resultados apontaram que em alguns setores
industriais com altos impactos ambientais (por exemplo, geração de energia, produtos químicos) o
desempenho ambiental possa ser mais importante do que em outros setores, como varejo e manufatura.
Deegan e Rankin (1996) defendem que as empresas são mais inclinadas a evidenciar informações
favoráveis à sua imagem corporativa em seus demonstrativos ambientais, tendendo a omitir
informações de natureza negativa que possam impactar sua legitimidade perante a sociedade.
Sampaio et al. (2012) realizou um estudo com empresas de mineração brasileiras, cujos
resultados permitiram verificar um aumento no volume de informações socioambientais no período de
2005 a 2009, reforçando assim, o pressuposto da Teoria da Legitimidade.
Para identificar as formas isomórficas de legitimação relacionadas com as práticas de
Responsabilidade Social e Ambiental das empresas de telecomunicações listadas na BOVESPA,
Czesnat e Machado (2012) desenvolveram uma pesquisa nos Relatórios da Administração publicados
no período transcorrido entre 1998 e 2008. Os autores concluíram que as empresas de
telecomunicações fizeram uso dos três tipos de isomorfismo (normativo, mimético e coercitivo) em
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suas evidenciações sociais e ambientais, com destaque, porém para o normativo, como estratégia de
legitimação.
Moreira et al. (2012) buscou identificar, com base na Teoria da Legitimidade, quais os fatores
impactam a divulgação voluntária de informações socioambientais de empresas brasileiras de energia.
Os resultados encontrados apontaram como principais fatores de impacto na decisão dos gestores em
evidenciar informações socioambientais: preocupações com a imagem e a reputação da empresa, a
valorização das ações, a oportunidade de novas fontes de financiamento e a competitividade
empresarial.
1.2.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NA WEB 2.0

A chamada segunda geração da rede mundial de computadores, Web participativa, Web centrada
nas pessoas, Web de leitura e escrita ou simplesmente Web 2.0, é caracterizada, segundo Primo (2007),
por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de
ampliar os espaços para a interação entre os participantes dos serviços on line. Trata-se, então de um
espaço de colaboração, integração e participação mútua, na qual os internautas são sujeitos ativos, pois
podem atuar modificando os conteúdos já disponíveis. Tais conteúdos podem ser vistos e alterados on
line, sem haver a necessidade de downloads.
A rede mundial de computadores aliado a Web 2.0 tem contribuído para ampliar as discussões
ambientais, pois suas estruturas possibilitam a interação e diálogo entre defensores das causas
ambientais, ativistas e Organizações não-governamentais, empresas e demais instituições, dinamizando
as relações existentes e criando outras (GOMES JUNIOR, 2011, p. 05). Por isso, Berthon et al. (2012)
consideram indispensável aos gestores a avaliação das oportunidades e ameaças propiciadas pela
comunicação corporativa na web 2.0.
Nessa perspectiva, as empresas, ao se utilizarem deste recurso como ferramenta estratégica para
divulgar as ações desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, vêm a oportunidade de
ampliar a visibilidade da sua imagem perante o seu público-alvo. As redes sociais virtuais, então,
representam um novo espaço potencial de comunicação entre as empresas e seus stakeholders (REINO,
2012).
Gomes Junior (2011) investigou uma organização que por necessidade estratégica de
comunicação criou um perﬁl institucional no Twitter. O ciberespaço foi utilizado principalmente para
prestação de contas das ações desenvolvidas e a disseminação do site institucional o que possibilitou à
instituição uma maior visibilidade perante os seus públicos de interesse. Por outro lado, Sultan (2013)
pesquisou o uso da comunicação corporativa na web 2.0 pelas organizações e constatou que a sua
utilização ainda é incipiente, por isso o estudo sugere a incorporação de novos métodos de gestão para
promover a disseminação destes meios de divulgação. De forma similar, Berthon et.al (2012) em suas
investigações apontam a necessidade das empresas acompanharem os avanços tecnológicos, além de
envolverem os clientes, os funcionários, inclusive os da alta administração, no processo de interação
com as novas redes de comunicação.
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Ao investigarem uma organização que para se adaptar às mudanças tecnológicas, se utilizou das
redes sociais como canal de interatividade, Leste e Lemos (2011) concluíram que graças à iniciativa, a
empresa conseguiu captar as expectativas do seu público em um espaço temporal menor, conseguindo
assim ganhar vantagem competitiva. Corroborando com esses achados, Oliveira e Lucena (2012)
indicaram que o marketing digital por meio das redes sociais é um dos meios mais dinâmicos para se
aproximar do consumidor e compreender as suas expectativas.
A utilização de redes sociais pode ainda, influir no comportamento competitivo das
organizações. Sob esta perspectiva Carvalho (2011) aponta as redes sociais como instrumentos de
comunicação necessários para a sobrevivência das empresas. Nessa linha, Campos e Andrade (2010)
afirmam que a utilização competente das redes sociais, pode contribuir para o crescimento e
popularização das empresas, além de colaborar para solidificar a sua participação no mercado.
Deste modo, Toledo, Galvão e Jorge (2012) investigaram ações de boicote ao consumo de carne
de animais através das redes sociais, cujos propósitos consistiam em conscientizar e angariar adeptos
ao vegetarianismo. Esta iniciativa poderá impactar negativamente as empresas que atuam no setor
alimentício retaliado, se o movimento ganhar força e for disseminado na sociedade.
De outro ângulo, Murcia et al (2008) relatam que muitas empresas podem possuir postura
ambiental correta e no entanto optam por não divulgar tais informações, todavia o inverso também é
verdadeiro. Neste sentido, Cho e Roberts (2010) ao analisarem o ambiente virtual de divulgação
constataram que a maior parte das informações socioambientais disponibilizadas na rede mundial de
computadores não condiz com o real desempenho ambiental organizacional, o que, portanto, poderá
comprometer a confiabilidade destas informações.
Contemporaneamente, as informações sociais e ambientais, que fortalecem a imagem e
reputação, estão cada vez mais em destaque. E as redes sociais vêm se revelando um poderoso
instrumento para as organizações promoverem o fortalecimento de sua imagem, por meio de
divulgação de ações de responsabilidade social corporativa. Enfim, as redes sociais estabelecem uma
nova dinâmica por meio da interação das partes interessadas e as entidades. Possivelmente o
posicionamento estratégico da organização nas redes sociais em relação à divulgação de informações
sociais e ambientais pode ser explicado pela teoria da legitimidade.
3. MÉTODO DE PESQUISA
Esta pesquisa verificou o nível de divulgação de informações de natureza social e ambiental das
empresas baianas, por meio das redes sociais no ano de 2012. Com o propósito de atingir esse objetivo,
optou-se em desenvolver uma pesquisa descritiva. Barros e Lehfeld (2000) afirmam que neste tipo de
pesquisa não há a interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de pesquisa, buscando
descobrir a frequência com que um objeto ocorre, sua natureza, característica, causas relações e
conexões com outros fenômenos. Na opinião de Andrade (2002), este tipo de pesquisa preocupa-se em
observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem que o pesquisador
interfira.
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Utilizou-se os Bancos de Dados da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) e da
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) para levantar as organizações empresariais
sediadas no Estado da Bahia. Trabalhou-se inicialmente com 1.653 empresas. Então, realizou-se
contato telefônico para saber se elas possuíam Sistema de Gestão Ambiental ou práticas de
sustentabilidade implantada e, se concordariam em participar da pesquisa. As empresas que
concordaram em participar totalizaram 256 organizações
Essas organizações foram subdivididos de acordo com o Quadro 1:
Subgrupo Ramo de Atuação
Participantes
Calçados e Materiais de Construção
3
Alimentos e Confecções
20
Eletricidade e Gás
15
Indústrias
218
Total
256
Quadro 1: Participantes e respondentes por subgrupo de
ramo de atuação.
Fonte: dados da pesquisa

3.2PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS
Para identificar o nível de informações sociais e ambientais divulgadas pelas empresas nas redes
sociais, utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, realizando as etapas de pré-análise, exploração do
material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação (FONSECA JÚNIOR, 2009). Essa técnica
“pode ser considerada como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens” (BARDIN 2008,
p.24).
Considerou-se para fins desta pesquisa as redes Facebook, Orkut e Twitter, por serem três das
quatro maiores redes sociais no país (www.alexa.com). Dessa forma, foi criado um login de acesso em
cada uma destas redes sociais com o intuito de verificar se as empresas investigadas possuíam página
nas referidas redes e, a posteriori facilitar o acesso ao conteúdo destas. Em seguida, observou-se as
postagens e tweets realizadas pelas empresas em suas páginas nas redes sociais.
A análise das postagens foi realizada com base no trabalho de Gomes Jr. (2011, p.). Enquanto
Gomes Jr. (2011, p.) classificou as postagens em seis categorias: i) interação com clientes; ii) atuação
da empresa no mercado; iii) opinião de membro; iv) notícia externa, v) opinião pública e vii) outros,
nesta pesquisa utilizou sete classificações, conforme consta no Quadro 2, acrescentou-se a categoria
atuação socioambiental. As postagens foram observadas no período de Setembro de 2011 a Agosto de
2012.
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Categorias
Interação
com
clientes
Atuação
Socioambiental
Atuação da empresa
no mercado

Conteúdo da postagem
Responder um questionamento, agradecer uma mensagem ou
fazer esclarecimentos diversos
Informações referente a ações de cunho socioambiental da
empresa
Informações referentes à atuação da empresa no mercado –
divulgação de produtos/ serviços; divulgação de prêmios
recebidos; divulgação da marca; divulgação de projetos, etc
Opinião
dos Nessas atualizações ideias, pensamentos, assertivas dos
membros
membros organização são citadas
Noticia Externa
Refere-se às atualizações feitas a partir de fontes noticiosas
externas e replicações
de conteúdo considerado noticioso
Opinião Pública
Comentários sobre a atuação da empresa feitas por líderes de
opinião pública
Outros
Atualizações que não se encaixam nas outras categorias.
Quadro 2: Categoria de classificação das postagens nas redes sociais para análise de conteúdo
Fonte: Gomes Jr (2011) Adaptado

Após classificadas, o peso de cada categoria foi definido de acordo com a participação destas no
total de atualizações em termos percentuais. Com os resultados, construiu-se um ranking das empresas
que mais divulgam informações socioambientais na web 2.0, tomando como parâmetro o percentual de
participação da categoria Atuação Socioambiental no total de atualizações em cada uma das redes
sociais consultadas.
4.APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Com o intuito de diagnosticar os tipos de informações e o setor de atividade econômica baiana
que mais divulga as ações de responsabilidade corporativa, a priori, foi realizada uma consulta para
verificar se as empresas investigadas possuíam página em cada uma das redes sociais visitadas e o
conteúdo destas postagens.
Após esta consulta, verificou-se inicialmente que um total de 48 tinha um perfil na rede social
Facebook, 16 possuíam perfil na rede social Orkut, e 25 possuíam uma página na rede social Twitter,
conforme Quadro 3 abaixo dividido por subgrupos de Ramo de Atuação.
Subgrupo Ramo de Atuação
Calçados e Materiais de Construção
Alimentos e Confecções
Eletricidade e Gás
Indústrias
Total
XV ENGEMA 2013
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0
4
0
44
48

Orkut
0
2
0
14
16

Twitter
0
0
0
25
25
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Quadro3: Redes sociais das empresas por subgrupo ramo de atividade
Fonte: dados da pesquisa

Para fim de apresentação de resultados, optou-se por segregar as empresas da amostra por ramo
de atividade. Os Quadros 4 e 5 abaixo evidenciam o percentual de postagens classificadas por
categoria para cada rede social pesquisada:
Classificação postagens por categoria Redes Sociais
Subgrupo Indústrias
Facebook
Orkut
Categorias
8%
100%
Interação com clientes
3%
0%
Atuação sócio ambiental
44%
0%
Atuação da empresa no mercado
0%
0%
Opinião dos membros
9%
0%
Notícia externa
1%
0%
Opinião pública
35%
0%
Outros
Quadro4: Redes sociais das empresas por subgrupo ramo de atividade
Fonte: dados da pesquisa

Twitter
14%
2%
31%
0%
4%
0%
50%

Como pode ser observado no quadro 5, referente as empresas do subgrupo do ramo de atuação
Indústria, não houveram postagens classificadas na categoria de Atuação Sócio Ambiental na rede
social Orkut. Em se tratando do Facebook, 3% do total de postagens existentes foram classificadas na
categoria atuação socioambiental, e, 2% dos tweets , 2% do total de postagens puderam ser
classificados na referida categoria.
Os achados demonstram alinhamento com a Teoria da Legitimidade, pois evidenciam que as
empresas estão começando a fazer uso das redes sociais, instrumento que gradativamente tem ganhado
espaço na sociedade atual, para veiculação de informações corporativas de natureza socioambiental.
Nesse cenário, acredita-se que as redes sociais são um veículo de comunicação virtual com bastante
potencial a ser explorado pelas entidades como forma divulgar ações de responsabilidade
socioambiental e assim, eventualmente ganhar, recuperar ou fortalecer a legitimidade.

Postagens por categoria - Subgrupo Alimentos
e Confecções
Categorias
Interação com clientes:
Atuação sócio ambiental:
Atuação da empresa no mercado:
Opinião dos membros:
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Redes Sociais
Facebook
3%
0%
17%
0%

Orkut
0%
0%
0%
17%

Twitter
0%
0%
0%
0%
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Notícia externa:
3%
0%
Opinião pública:
0%
0%
Outros:
76%
83%
Quadro 5: Redes sociais das empresas por subgrupo ramo de atividade
Fonte: dados da pesquisa

0%
0%
0%

Quanto às empresas do subgrupo dos ramos de atuação de Comércio de Alimentos e
Confecções, como pode ser observado no quadro 6, não houveram postagens classificadas na categoria
de Atuação Sócio Ambiental em nenhuma das redes sociais pesquisadas no período analisado.
Deste modo, o ranking apresentado na Tabela 1 abaixo apresenta o ramo industrial como o mais
comprometido com a divulgação socioambiental na rede web 2.0, aparecendo em 1º lugar. Os demais
ramos de atividades apresentados por subgrupo tiveram colocação ignorada por não apresentarem
postagens na categoria Atuação Socioambiental em nenhuma das redes sociais consideradas. Destacase que do subgrupo dos ramos de atividade de Eletricidade e gás, Calçados e Materiais de construção
nenhuma das empresas pesquisadas possuía alguma das redes sociais consideradas para fins desta
pesquisa:
Tabela 1 – Ranking das empresas que divulgam informações Socioambientais na rede web 2.0
Subgrupo Ramo de Atuação

1º - Indústrias
Alimentos e Confecções
Eletricidade e Gás
Fonte: Dados da pesquisa

Percentual de postagens na categoria Atuação
Socioambiental
Facebook
Orkut
3%
0%
0%
0%
Não possuíam rede social

Twitter
2%
0%

O Ranking das empresas que divulgam informações Socioambientais na rede web 2.0 é
liderado pelo setor industrial. Verificou-se também que o Facebook tem sido a rede social mais
utilizada atualmente pelas empresas, em seguida encontra-se o Twitter e com menos frequência o
Orkut.
A utilização das redes sociais é uma ferramenta estratégica que além de ampliar a visibilidade
da imagem da empresa, possibilita o diálogo com seus stakeholders. Essa interação permite à empresa
captar as expectativas das suas partes interessadas e, consequentemente contribui para o
desenvolvimento de instrumentos de gestão, cujo intuito consiste em compreender a dinâmica do meio
em que a organização está atuando para então alinhar as suas estratégias com as expectativas dos seus
stakeholders.
Neste contexto, infere-se que os achados desta pesquisa refletem o posicionamento estratégico
das organizações nas redes sociais em relação à divulgação de informações socioambientais o que pode
ser explicado pela teoria da legitimidade. Uma vez que no cenário atual a sociedade não legitima uma
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organização cuja razão de ser é gerar lucro em detrimento dos recursos naturais e humanos. Por isso, de
acordo com Suchman (1995) com o intuito de se legitimarem, as instituições estariam preocupadas em
refletir a sua responsabilidade social corporativa para a sociedade e para tanto estariam sempre
promovendo e divulgando as suas ações de natureza pró-sociais.
Sob esta perspectiva, o fato de as indústrias apresentarem-se, nesta pesquisa, como o ramo
mais comprometido com a evidenciação socioambiental na rede web 2.0, pode ser explicado em parte,
pelos achados de Brammer, Brooks, e Pavelin (2006) que detectaram que é provável que em alguns
setores industriais que têm altos impactos ambientais (por exemplo, geração de energia, produtos
químicos) o desempenho ambiental possa ser mais importante do que em outros setores, como varejo e
manufatura; e de Cho e Patten (2007) que defendem que o nível de divulgação de informações de
cunho socioambiental pode estar relacionado com o desempenho ambiental apresentado pelas
organizações, porém isto não pode ser afirmado neste estudo, pois não fez parte do seu escopo.
De modo geral, estes resultados corroboram com os encontrados nas pesquisas de Aerts e
Cormier (2009) e Pellegrino e Lodhia (2012), que embora tenham pesquisado a evidenciação de
informações socioambientais em outros meios de divulgação como o Relatório de Sustentabilidade e
Relatórios Anuais e Contábeis, constataram que as indústrias estão aumentando o nível de evidenciação
de tais informações.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve por finalidade verificar o nível de divulgação de informações de natureza
socioambiental das empresas baianas através das redes sociais. Para tanto se procedeu a análise de
conteúdo nas postagens das redes sociais das organizações sediadas no Estado da Bahia que
implementaram o SGA e/ou práticas de desenvolvimento sustentáveis, no período de Setembro de 2011
a Agosto de 2012. Considerou-se para esta pesquisa as redes Facebook, Orkut e Twitter.
Os resultados apontaram que das empresas pesquisadas, o único subgrupo que apresentou
postagens na categoria Atuação Socioambiental foi o de Indústrias, sendo que 3% do total de postagens
existentes nesta categoria encontravam-se na rede social Facebook, e, 2% nos tweets da rede social
Twitter. De modo geral, estes resultados corroboram com os encontrados nas pesquisas de Aerts e
Cormier (2009) e Pellegrino e Lodhia (2012), que embora tenham pesquisado a evidenciação de
informações socioambientais em outros meios de divulgação como o Relatório de Sustentabilidade e
Relatórios Anuais e Contábeis, constataram que as indústrias estão aumentando o nível de evidenciação
de tais informações.
O fato das indústrias apresentarem-se, nesta pesquisa, como o ramo mais comprometido com a
evidenciação socioambiental na rede web 2.0, pode ser explicado em parte, pelos achados de Brammer,
Brooks, e Pavelin (2006) que detectaram que é provável que em alguns setores industriais que têm altos
impactos ambientais (por exemplo, geração de energia, produtos químicos) o desempenho ambiental
possa ser mais importante do que em outros setores, como varejo e manufatura; e de Cho e Patten
(2007) que defendem que o nível de divulgação de informações de cunho socioambiental pode estar
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relacionado com o desempenho ambiental apresentado pelas organizações, porém isto não pode ser
afirmado neste estudo, pois não fez parte do seu escopo.
Os resultados coadunam com os pressupostos da teoria da legitimidade, segundo o qual as
empresas, para garantirem a sua licença social e continuar desenvolvendo suas operações, se
preocupam em demonstrar sua responsabilidade social corporativa. A intenção subjacente é de se
manterem em consonância com as expectativas atuais da sociedade, e para tanto, tem-se constatado o
aumento da divulgação de informações de cunho socioambiental. Pesquisas demonstram que esse
aumento de divulgações pode ser verificado nos relatórios anuais, de sustentabilidade e esta indica o
início da utilização das redes sociais para tal fim. Este realidade pode ser entendida como uma
estratégia de legitimação corporativa. Essa assertiva sugere que pesquisas investiguem se o volume em
percentual de postagens em redes sociais relacionadas à problemática socioambiental cresceu em
relação ao encontrado por esta pesquisa no ano de 2012.
Além disso, como este estudo se limitou a verificar o nível de divulgação de informações de
natureza socioambiental das empresas baianas através das redes sociais, sugere-se para pesquisas
futuras, a ampliação da amostra e investigação de empresas de outros Estados, a fim de estabelecer
comparação entre os achados. Recomenda-se também a verificação da percepção dos gestores quanto
ao impacto da utilização das redes sociais para divulgação das ações sociais e ambientais de maneira
mais sistematizada.
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Resumo
Em razão da importância do turismo como atividade econômica para o Brasil e o seu efeito no meio ao qual ele
está inserido, para tal, questiona-se entender as discussões referentes ao tema nos últimos dez anos. Esse estudo
tem como objetivo geral analisar as principais discussões referentes ao tema sustentabilidade na atividade
turística do Brasil na última década. Como objetivos específicos pretende-se: identificar as principais abordagens
dentro do tema sustentabilidade na atividade turística do Brasil e discutir de que modo as variáveis contribuem
e/ou afetam a sustentabilidade na atividade turística. Por fim, conclui-se que as variáveis são interdependentes,
uma complementa a outra, e a pesquisa de todas como um conjunto colabora para o crescimento e melhor
qualidade da sustentabilidade na atividade turística. Porém, a falta de pesquisas na área ainda é grande, mesmo
estando em evidência o tema sustentabilidade, quando comparado a quantidade de artigos publicados em
periódicos, verifica-se que é pouco debatido entre os pesquisadores na área do turismo.
Palavras-chave: turismo sustentável; sustentabilidade; desenvolvimento sustentável; desenvolvimento
econômico.
Abstract
Given the importance of tourism as an economic activity for Brazil and their effect on the environment to which
it is inserted, to this end, questions to understand the discussions on the subject in the last ten years. This study
aims at analyzing the main discussions related to sustainability in tourism in Brazil in the last decade. The
specific objectives intended to: identify the main approaches within the theme of sustainability in tourism from
Brazil and discuss how the variables contribute and / or affect the sustainability in tourism. Finally, it was
concluded that the variables are interdependent, one complements the other, and all research as a whole
contributes to the growth and improved quality of sustainability in tourism. However, the lack of research in this
area is still large, even though the evidence on the sustainability issue, compared the number of articles
published in journals, there is little that is debated among researchers in the area of tourism.
Keywords: sustainable tourism; sustainability; sustainable development; economic development.
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1 INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade econômica em ascensão, especialmente no Brasil. De
acordo com dados do Ministério do Turismo1, em 2012 foram cerca de 9.236.947
desembarques internacionais, 84.863.693 desembarques domésticos, gerando uma Receita
Cambial (US$ milhões) 6.645. Quando comparado ao ano de 2010, percebe-se que houve um
crescimento de 59% nos desembarques internacionais, de 71,2% nos desembarques doméstico
e 16,53% na Receita Cambial.
O Ministério do Turismo faz uma projeção positiva para 2014, ano em que o Brasil
sediará a Copa do Mundo. Estima-se que os empregos e ocupações criados nas atividades
características do Turismo (ATC) crescerá de 372.172 em 2012 , para 500.641 em 2014, um
aumento de 34,52%, é esperado um crescimento de 15,56% nos desembarques domésticos e
de 21,03% nos desembarques internacionais.
Dados da Organização Mundial do Turismo 2- OMT, referentes ao primeiro semestre
de 2011, indicam que a América do Sul liderou o crescimento do setor turístico. O
crescimento da América do Sul foi de 15%, em 2011, mais de três vezes superior à média
mundial, de 4,4%. No Brasil o crescimento foi de 11,57%.
Ainda há uma projeção feita pela OMT, onde o turismo sul-americano deve mais que
dobrar até 2030, continuando como terceiro maior receptivo de turistas, atrás de Europa e
Ásia. O estudo indica que o volume deve mais que dobrar, passando de 24 para 56 milhões de
chegadas de turistas.
Entretanto, Barretto (2011) afirma que para ocorrer o turismo é necessário a
preparação de uma infraestrutura mínima para que os turistas frequentem o local,
corroborando com Cruz (2001), que diz não existir uma relação do ser humano sem o meio, e
ser impossível o homem viver no meio sem transformá-lo.
Para criar toda a infraestrutura que o turismo requer, o meio ambiente sofre grandes
impactos e degradações. O meio ambiente é a matéria-prima da atividade turística, e talvez a
solução para amenizar esses impactos seja a combinação entre turismo e sustentabilidade.
Em razão da importância do turismo como atividade econômica para o Brasil e o seu
efeito no meio ao qual ele está inserido, para tal, questiona-se entender as discussões
referentes ao tema nos últimos dez anos. Esse estudo tem como objetivo geral analisar as
principais discussões referentes ao tema sustentabilidade na atividade turística do Brasil na
última década. Como objetivos específicos pretende-se: identificar as principais abordagens
dentro do tema sustentabilidade na atividade turística do Brasil e discutir de que modo as
variáveis contribuem e/ou afetam a sustentabilidade na atividade turística.
A partir dos objetivos elencados, observa-se que o estudo será relevante para o setor
turístico, pois visa identificar a interação com os âmbitos econômico, social e ambiental, por
meio dos preceitos da sustentabilidade. Para a academia, será uma pesquisa relevante, pois
observou-se a ainda incipiente existência de trabalhos realizados com o tema da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
1

Ministério do Turismo, Dados e fatos. Disponível em
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/home.html> Acesso em: 22 de fev. de 2013.
2
Ministério do Turismo, Dados e fatos. Disponível em
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/geral_interna/noticias/detalhe/20111013-3.html > Acesso
em: 02 de mar. de 2013.
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2.1 O turismo
Segundo Barretto (2011), a primeira definição sobre turismo foi dada pelo economista
austríaco Hermann von Schullern zu Schattenhofen em 1991, em que escrevia "turismo é o
conceito que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que se
manifestam na chegada, na permanência, e na saída do turista de um determinado município,
país ou estado".
De acordo com Arrillaga, (1976, p.25), "o turismo é o conjunto de deslocamentos
voluntários e temporais determinados por causa alheias ao lucro; conjunto de bens, serviços e
organizações que determinam e tornam possíveis estes deslocamentos e as relações e fatos
que entre aqueles e os viajantes têm lugar".
De la Torre (1992, p.19), umas das definições mais recentes, define turismo como:
[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação,
descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no
qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas
inter-relações de importância social, econômica e cultural.

A atividade turística “dirige o consumo aos lugares exóticos, transformando-os para
serem comercializáveis, nos padrões de conforto e qualidade de vida do mundo moderno”
(RODRIGUES, ARLETE, 2002, p.49).
Gastal (2002, p.9) traz a ideia de que:
O turismo é, talvez, o fenômeno mais globalizado, num mundo de globalizações. A
pós-modernidade traz o apagamento das fronteiras e a busca de universalidades. Mas
também traz o elogio da diferença. Nessa dialética, faz-se necessário que, da
especificidade, nasça o que poderemos chamar de “turismo brasileiro”, não apenas
como o marketing de um destino emergente, mas como a construção de uma
reflexão crítica que considere e construa o instrumental teórico com o qual iremos
olhar e organizar os nossos entornos para melhor receber – à brasileira – os nossos
visitantes, enquanto dialogamos como mundo.

Corroborando com Gastal (2002), Dias, (2003, p.14), afirma que o turismo:
[...] transformou-se numa das mais importantes faces da globalização, contribuindo
para estreitar distâncias entre as diversas partes do globo e, ao mesmo tempo, para o
aumento de uma consciência global. Diferentes povos, através da atividade turística,
passam a compreender o lugar que ocupam no mundo e a ligação que possuem uns
com os outros.

O conceito de turismo é amplo e não existe singularidade, pois abrange diversas áreas.
Dentre as definições apresentadas pode-se afirmar que todas tem em comum o deslocamento
do turista, seja este por questão econômica, social, ou cultural.
2.2 Sustentabilidade
De acordo com a etimologia, sustentabilidade vem do latim sustentare, que significa
suster, suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. No dicionário de língua
portuguesa, Michaelis (2012), sustentar significa "aguentar por baixo (o peso de); escorar,
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impedir de cair, servir de escora a, suportar, suster: Grandes colunas sustentavam a abóbada".
Sustentável é tudo que é capaz de ser suportado, mantido.
Segundo Capra (2007, p. 312),
O conceito foi introduzido no início da década de 1980 por Lester Brown, fundador
do Wordwatch Institute, que definiu comunidade sustentável como a que é capaz de
satisfazer às próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações
futuras.

Meníglia (2011, p. 39-40) afirma que:
Sustentabilidade é a habilidade, no sentido de capacidade, de sustentar ou suportar
uma ou mais condições, atualmente configuradas na produção industrial
concomitante à manutenção do meio ambiente equilibrado. Tal conceito cada vez
mais se torna um princípio configurado no uso dos recursos naturais para a
satisfação de necessidades presentes de forma equilibrada para não comprometer a
satisfação das necessidades das gerações futuras, evitando-se o esgotamento dos
recursos naturais.

Ainda, de acordo com Meníglia (2011, p. 40),
A ECO-92, Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em
1992, no Rio de Janeiro, consolidou o conceito sustentabilidade, colocando os
termos meio ambiente e desenvolvimento juntos e concretizando a possibilidade
apensas esboçada na Conferência de Estocolmo, em 1972, consagrando o uso do
conceito de desenvolvimento sustentável, definido em 1987, pela Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão Brundtland).

Sasaki (2006, p. 76) relata em seu livro que "a noção de sustentabilidade emerge como
um paradigma do desenvolvimento, o qual, segundo Maurice Strong, Secretário da
Conferência de Estocolmo em 1972, foi designado à época com o título de
ecodesenvolvimento e amplamente divulgado pelos livros de Ignacy Sanchs".
Na definição dada por Sanchs (1993, p.57) ecodesenvolvimento significa
"desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo
responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do
desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio".
A despeito disso, Sasaki (2006, p. 78) afirma que há uma singela diferença entre
ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável:
o primeiro foca o atendimento das necessidades básicas da população, através da
implantação de tecnologias apropriadas a cada ambiente, num processo que parte do
mais simples paro o mais complexo. O segundo, por sua vez, apresenta a ênfase e a
urgente necessidade de se estabelecerem políticas ambientais, e exalta a
responsabilidade com gerações futuras, bem como com os problemas globais de
natureza social, econômica, ambiental, cultural e espacial.

O governo brasileiro adota a definição exposto no documento Nosso Futuro Comum
(1991), também conhecido como Relatório Brundtland3, publicado em 1987, no qual o uso
3

General
Assembly
(Relatório
Brundtland
1987).
Disponível
<http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm> Acesso em: 23 de fev. de 2013
XV ENGEMA 2013

em

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

sustentável dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar
a habilidade das gerações futuras de suprir as suas".
Almeida (2010, p.2) afirma que "entre as recomendações do relatório constava a
criação de uma declaração universal de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável,
que pudesse orientar as nações na transição para um desenvolvimento sustentável". Nesta
perspectiva, o Relatório Brundtland "alertou para a importância do comprometimento das
nações na busca de equilíbrio entre o crescimento econômico, as relações com meio ambiente
e a sociedade nos empreendimentos humanos. A integração dessas três dimensões resultaria
no Desenvolvimento Sustentável".
Segundo Figueiredo (2005), o pilar do Ambiente "pretende salvaguardar a importância
e fragilidade do mundo natural, enquanto suporte físico onde se desenrola a ação humana". De
acordo com o LaSSu, no segundo pilar, a Economia, são analisados os temas ligados à
produção, distribuição e consumo de bens e serviços e deve-se levar em conta os outros dois
aspectos.
Por último, o pilar da sociedade, trata-se do capital humano de um empreendimento,
comunidade, sociedade como um todo. Nesse item, está contido também problemas gerais da
sociedade como educação, violência e até o lazer. Sobre tal assunto, ainda são discutidos
novos pilares, como a questão cultural, tecnológica, para complementar a sustentação da
questão como um todo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem caráter exploratório e descritivo, por sua perspectiva de ampliar as
discussões relacionadas à sustentabilidade e o turismo e descritiva por objetivar apresentar as
características do fenômeno. Sobre a pesquisa exploratória Gil (1999, p. 43) a define como:
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] Pesquisas exploratórias são
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo,
acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando
o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses
precisas e operacionalizáveis.

Quanto às pesquisas descritivas, essas “expõe características de determinada
população ou determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e
definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora
sirva de base para tal explicação”(Vergara, 2009). Gil (1999, p 44), destaca que as pesquisas
descritivas “têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.
Em relação aos procedimentos adotados na coleta de dados, trata-se de pesquisa do
tipo bibliográfica, por meio de análise de documentos secundários (revistas e anais de
congressos). De acordo com Chizzotti (2001), são os documentos primários que contêm
informações originais.
Foram analisados artigos científicos publicados em revistas nacionais, específicas em
português, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, avaliadas nos estratos
“A1, A2, B1 e B2", pelo Qualis (um sistema de avaliação de periódicos dos programas de
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pós-graduação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES,
do Governo Federal), no período de 2003 a 2012.
Através da pesquisa foram encontradas 112 revistas, contendo mais de 50.000 artigos.
Desses, apenas 486 tratam sobre o tema sustentabilidade, ou seja, menos de 1%. Ainda, 52
tratam da questão sustentabilidade na atividade turística do Brasil, o que avigora a
importância da implementação de novos trabalhos científicos nesse ramo.
Os dados foram analisados de forma qualitativa através da técnica de analise de
conteúdo, sendo os mesmos organizados em etapas (VERGARA, 2009). Os 52 artigos foram
separados por assuntos em comum, identificando, assim, cinco variáveis para serem
discutidas, são elas: 1- planejamento, gestão para o desenvolvimento sustentável; 2formação e treinamento para sustentabilidade e 3- indicadores da sustentabilidade no turismo.

4 APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS
Na próxima seção serão apresentadas as variáveis identificadas para análise das
publicações do período do recorte da pesquisa.
4.2 Planejamento, gestão e a sustentabilidade
A transição de turismo para o turismo sustentável é uma tarefa gradativa a ser
empreendida. A intenção originária do conceito de sustentabilidade é ser expressão de crítica
a um modelo de desenvolvimento supremo, socialmente iníquo e ambientalmente
desperdiçador. A ideia de progresso da atividade turística engatada à noção de crescimento
econômico pode sugerir a compreensão do turismo como se fosse uma "indústria" em
ascensão. Para se reverter esse entendimento, tenta-se atrelar o turismo às diversas dimensões
da sustentabilidade, tais como: a social, a econômica, a histórico-cultural, a ambiental, a
espacial e a político institucional (DELAMARO et al.2007).
A sustentabilidade deve ser aceita por todos os envolvidos na atividade, com suas
responsabilidades especificadas e definidas com a finalidade de aprimorar as condições de
vida das pessoas e ambientes. Assim, para as empresas do setor é de suma importância
práticas coerentes com a redução dos impactos negativos causados pela atividade, a
continuidade dos projetos, a ética norteando as relações.
Ainda nesta mesma linha de considerações, para as comunidades locais, é importante a
participação na definição da direção a ser seguida em conjunto com os demais atores, na
decisão do quanto se quer resgatar e alterar em sua cultura e modos de vida. Para os turistas a
responsabilidade é auto-atribuída sobre a sua presença, suas possibilidades de interação e
trocas com ambiente natural e cultural visitado e com o coletivo que o espera na sua volta. Os
demais profissionais devem pensar e contribuir com a redução dos impactos negativos e
descobrir as potencialidades e alcances do turismo feito de forma sustentável (RABINOVICI,
2011).
Em relação aos efeitos socioeconômicos e ambientais das atividades turísticas, Araujo
(2008) define dois tipos predominantes de discursos gerados pelo desenvolvimento do
turismo no Brasil. De um lado estão os que defendem o uso do turismo como uma alternativa
e estratégia de desenvolvimento. Estes acreditam que o turismo pode avivar a economia,
gerando benefícios diretos e indiretos ligados à criação de novos postos de trabalho e
ocupação, contribuindo assim para a redistribuição de renda. Entre os que defendem o uso do
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turismo como alternativa de desenvolvimento estão, principalmente, os políticos, agências de
financiamento de projetos de desenvolvimento e representantes da iniciativa privada.
No extremo oposto encontra-se um significativo número de estudiosos, membros de
ONGs e representantes das comunidades afetadas, que levantam questionamentos e críticas
sobre o turismo, enfatizando os seus efeitos negativos nas destinações e comunidades
receptoras (ARAUJO, 2008).
A outra postura sustenta que as:
“ONGs têm papel preponderante, seja em conjunto com o Estado e a iniciativa
privada ou separadamente, visando à conservação da bio e sócio-diversidade, com
participação e envolvimento em várias estratégias. Entre elas, destacam-se:
envolvimento na proteção da natureza e da cultura de comunidades locais; controle
da qualidade das atividades ecoturísticas; captação de recursos e financiamento;
educação ambiental e sensibilização; intercâmbio de informações entre atores locais,
regionais e globais; elaboração de diretrizes e de diagnósticos; capacitação e apoio à
participação comunitária; na pesquisa e difusão de conceitos, métodos e técnicas
[...]” (RABINOVICI, 2011).

Rabinovici (2011) acredita que a maior contribuição das ONGs talvez esteja nas
reflexões, tendências e filosofias propostas e exercitadas por elas. Ainda nesta mesma linha de
considerações, ressalta que elas podem inovar e arriscar-se, em direção a novos horizontes e
propostas, o que é diferente de buscar agregar valor ou diferenciação de mercado.
Outro aspecto levantado por Rabinovici (2011) são os "efeitos colaterais" causados
pelas ONGs, exemplo disso ocorre quando estas tomam a frente de todas as ações e
problemas, se colocam como agentes catalisadores de ações de conservação ambiental e assim
oferecem seus projetos, arrecadam recursos financeiros e humanos e buscam parcerias, pode
trazer como consequência a desmobilização da comunidade que passa a depender da sua
tutela.
Para que a atividade turística ocorra de forma sustentável, é importante que ocorra o
planejamento e gestão dessa atividade. É necessário que se determine os objetivos, as
estratégias e alternativas para alcançar esses objetivos, a avaliação desta estratégia, e
desenvolva algum procedimento para monitorar seus resultados. O planejamento é o exercício
sistemático da antecipação, prevê os acontecimentos dentro de um determinado cenário,
antecipa eventuais problemas, por conseguinte desenvolve planos para resolvê-los. Planejar é
apenas a primeira etapa de um processo global que envolve planejamento, decisão e ação
(DELAMARO et al.2007).
Corroborando com Delamaro et al (2007), Alves, Medeiros e Macarajá (2012),
acreditam que o planejamento no turismo seja fator fundamental na elaboração de estratégias
de desenvolvimento de um ambiente turístico, pois é através do planejamento que se traça
“pontos a serem aprimorados e revitalizados, com a finalidade de satisfazer o turista sem
modificar os pontos a serem aprimorados conceitos de realização de um turismo sustentável”
(ALVES, MEDEIROS E MACARAJÁ, 2012, p. 21).
Se realizada sem planejamento, a atividade turística tem grandes possibilidades de
produzir mais impactos negativos do que positivos. É primordial planejar buscando a
sustentabilidade em modelos de gestões de políticas públicas coordenadas e integradas, pois
assim aumenta a capacidade socioeconômica, ambiental e cultural da atividade. "O
planejamento da atividade turística envolve a escolha de um cenário futuro que atenda aos
interesses da maioria da população de um município, estabelecendo limites e regras e
impondo condições que contribuem para o seu sucesso" (BOMFIM e ARGÔLO, 2008, p. 49).
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Inúmeros governos passaram a adotar medidas de planejamento turístico por interesse
no grande potencial de desenvolvimento econômico e regional da atividade turística. Porém,
muitas vezes o resultado desse planejamento não necessariamente atende aos desejos da
comunidade local.
Ocorre nesses casos uma das principais características, o "de cima para baixo", que
trata a comunidade como objeto, tirando-lhes o controle sobre seus destinos. "Sob influência
do ideário neoliberal, muitos governos passaram a adotar uma postura empresarial em relação
ao turismo a fim de aumentar a contribuição financeira do setor à receita do Estado"
(DELAMARO et al.2007, p. 109).
Ao referir-se a tal assunto é interessante destacar o artigo em que Delamaro et
al.(2007) analisa a capacidade de gestão dos Órgão Municipais de Turismo, o envolvimento
de atores sociais, os tipos e a efetividade dos planejamentos elaborados nos últimos anos, nos
municípios do Cone Leste Paulista e conclui que as condutas de planejamento supremos não
são suficientes para a promoção de um turismo sustentável, a dimensão político-institucional
da sustentabilidade referida ao setor turístico é bastante precária em toda a região.
Se as situações hoje predominantes no planejamento se sustentarem e se o trivial
potencial de crescimento do setor se concretizar, a tendência é o crescimento da pobreza e da
exclusão, ameaçando todas as dimensões da sustentabilidade. Ressalta-se, a possível,
preocupação na ênfase da iniciativa privada, pois, sabe-se bem que o interesse do setor
privado é o lucro, raramente está interessado em necessidades sociais e ambientais de longo
prazo. Por fim, analisou-se que "o turismo pode ser um elemento complementar e
amplificador dos impactos positivos de uma política global de desenvolvimento social que só
pode ser orquestrada pelo poder público" (DELAMARO et al.2007, p. 116).
Araujo (2008, p. 98) também retrata o tema, ao fazer análise de stakeholders para o
planejamento turístico sustentável e conclui que essa análise "é um importante instrumento
metodológico para que se possa incluir, no processo de desenvolvimento de uma empresa,
lugar ou destinação turística, aqueles atores e agentes sociais mais afeitos ao que se quer
desenvolver". E, por fim afirma, "a inclusão dos representantes dos interesses afetados no
processo de planejamento pode ser um forte componente na construção do desenvolvimento
sustentável com base no turismo".
Hanai e Espíndola (2012), detectaram em seus estudos a existente necessidade de se
fomentar esforços para o planejamento das estratégias de desenvolvimento e gestão
sustentável do turismo, comprometido com as políticas, programas e planos específicos
setoriais de desenvolvimento sustentável na região do município de Bueno Brandão-MG.
Em seus estudos, foi revelado "a existência de atrativos naturais e culturais na área, o
interesse e a disposição da população local no turismo, a demanda turística, bem como a
existência de iniciativas e empreendimentos turísticos emergentes". Os resultados da pesquisa
possibilitaram o esclarecimento de um cenário positivo e promissor, em relação ao
desenvolvimento turístico do município, através de definição de políticas, planos, programas e
projetos específicos de turismo. (HANAI e ESPÍNDOLA, 2012, p. 225).
As pesquisas realizadas abordam a variável de diferentes formas. No entanto, podemos
perceber a preocupação por parte de algumas regiões quanto ao planejamento do turismo.
Apesar do interesse por parte das comunidades anfitriãs, Alban (2008) e Sperb e Teixeira
(2006) constataram insuficiência de estrutura governamental, o setor turístico precisa de
estruturas de governança bem mais complexas do que as existentes nos demais setores.
Delamaro el al 2007 conclui que não falta apenas estrutura governamental, mas os
procedimentos de planejamento hegemônicos como um todo não são suficientes para a
promoção de um turismo sustentável. Santos e Mussoi (2009), ao estudar a
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possibilidade/necessidade de implementação de projetos turísticos no município de Cubatão SP, percebeu-se diversas oportunidades de negócios desperdiçadas por conta do interesse
incipiente dos gestores municipais em relação do potencial turístico.
Por fim, percebemos que as regiões estudadas contam com atrativos naturais
suficientes para atrair turistas para região, contam com comunidades interessadas, mas falta
planejamento por parte do governo.
4.3 Formação e treinamento para Sustentabilidade
No contexto da discussão sobre a formação e treinamento, salienta-se a preocupação
para as práticas de desenvolvimento sustentável na formação do profissional de turismo da
atualidade e o programa de sensibilização sustentável ao turismo.
De acordo com Martins e Neiman (2009), nas análises dos dados sobre cursos de
graduação em turismo, nas instituições públicas de ensino superior, foi detectado que mesmo
existindo grupos de pesquisa sobre Turismo Sustentável, há uma carência de abordagem sobre
a temática sustentabilidade, porém, destacou-se uma tendência, nos últimos anos,
principalmente nos cursos recém criados, de uma fomentação à questões que envolvam
aspectos socioeconômicos e ambientais.
Segundo Martins e Neiman (2009, p 142) "existem poucas instituições com ênfase
clara em ações que envolvam a melhoria, através de pesquisas e ações, do bem estar humano,
com alternativas sustentáveis para um melhor aproveitamentos dos recursos naturais e
culturais".
Martins e Neiman (2009) afirmam que o problema está nas instituições de ensino
superior, que preparam profissionais mais imediatos, práticos, que proponham soluções
pontuais, esquecendo a missão de atender uma demanda por profissionais com visão
multidisciplinar, crítica, reflexiva, necessária para inovar e discutir conceitualmente o
Ecoturismo, comprometendo a transformação do Brasil num polo diferenciado do resto do
mundo.
A função das instituições formadoras de profissionais de turismo é dotar seus alunos
de uma capacidade reflexiva, fazendo permanentes críticas às questões ambientais,
desenvolvendo o lado criativo, sem esquecer das ações voltadas para o mercado.
Hanai e Espíndola (2011) destacam o esforço em sensibilização da sociedade para o
turismo sustentável, que é importante para a construção de novos paradigmas do
desenvolvimento turístico, em que se incorpora a participação das comunidades locais no
processo de planejamento e organização do turismo, levando esclarecimento e consciência aos
anfitriões.
Após aplicarem o programa na região sul do estado de Minas Gerais, afirmam Hanai e
Espíndola (2011) que a sensibilização local sobre a sustentabilidade do turismo permitiu
aumentar a capacidade de participação e de organização da população local, fortalecer a
capacidade de argumentação e de posicionamento de forma crítica frente a outros
interlocutores, além de potencializar a atuação de forma conjunta e integrada para o
desenvolvimento local do turismo sustentável.
Assim, verifica-se que além de uma formação reflexiva dos profissionais do setor de
turismo, é importante a implementação de projetos para que a comunidade local dos polos
turísticos possam ter consciência quanto a importância da realização do turismo de forma
sustentável. A solução para alguns dos problemas de degradação causadas pela atividade
turística pode estar na união de profissionais qualificados e comunidade local consciente e
preparada.
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Há poucas pesquisas sobre formação e treinamento em relação a sustentabilidade na
atividade turística. Foram encontrados apenas dois artigos, entres os 52 da área, percebe-se
uma defasagem quanto ao estudo do assunto, o que não deveria acontecer, já que uma boa
formação e treinamento é a base para disseminar e implantar a atividade turística sustentável
de forma correta e produtiva.
4.4 Indicadores da sustentabilidade no turismo
Apontado como um dos principais desafios da humanidade ao longo do século XXI, o
desenvolvimento sustentável caracteriza-se cada vez mais como um fim a ser alcançado pelas
várias atividades econômicas. Com o turismo, uma das principais atividades econômicas em
nível mundial, não é diferente. Entretanto, "desenvolvimento sustentável" e "turismo
sustentável" são apenas conceitos, e como em todo conceito, só há uma forma de constatar
sua efetividade, através da avaliação (CORDEIRO, LEITE e PARTIDÁRIO, 2010).
Desta constatação, surge uma pergunta incontornável, o que avaliar? Percebendo que
este questionamento não tem sido muito discutido, Cordeiro, Partidário e Leite (2009, p. 525)
realizaram uma pesquisa com o intuito de "sugerir e discutir uma proposta de conteúdo
mínimo a ser observada no escopo de qualquer processo direcionado para a avaliação da
sustentabilidade do turismo". Ao fim, sugere-se que para alcançar seus objetivos, um processo
de avaliação da sustentabilidade no setor do turismo deve:
i) adotar uma visão sobre o desenvolvimento sustentável; ii) estabelecer um
processo de comunicação efetiva com as partes interessadas; iii) ser capaz de
fornecer informações relevantes ao processo de tomada de decisão; iv) contemplar a
participação pública; v) ser capaz de se adaptar às novas circunstâncias.

Avaliar algo como a sustentabilidade do turismo não é tarefa fácil e para auxiliar
neste processo, existem ferramentas específicas. Em seu artigo, Cordeiro, Leite e Partidário
(2010) apresentam cinco destas ferramentas. São elas: o Destination Scorecard do National
Geographic Traveler; a Pegada Ecológica do Turismo (Tourism Ecological Footprint); o
Barômetro de Sustentabilidade do Turismo (Barometer of Tourism Sustainability); o Sistema
de Indicadores de Turismo Sustentável da Organização Mundial de Turismo (UNWTO); e o
Core Set Indicators (CSI) of Sustainable Tourism da Agência Europeia de Estatística
(Eurostat).
Por conseguinte, analisam criticamente o potencial de cada uma delas em relação as
três categorias ("visão de desenvolvimento sustentável"; "comunicação efetiva" e "capacidade
de apoio a decisão"), dessa forma, concluem que, apesar de possuírem suas virtudes, nenhuma
delas está inteiramente capacitada para avaliar a sustentabilidade dos destinos turísticos.
Auferiram que as metodologias falham na sua interpretação de sustentabilidade, o que
corrobora com a assertiva de Butler (1999 apud CORDEIRO, LEITE e PARTIDÁRIO, 2010,
p. 62) no sentido de que o turismo sustentável continua mais no plano da retórica no que no
plano da prática.
A despeito disso, Costa, Sawyer e Nascimento (2009, p. 57 e 58) desenvolveram uma
pesquisa onde verificou-se de que maneira os indicadores de sustentabilidade são abordados
no monitoramento das iniciativas de arranjos produtivos locais (APLs) de turismo no Brasil,
dado que tais arranjos têm sido apontado como estratégicos nas políticas de desenvolvimento
sustentável em escalas local e regional.
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A partir de dados secundários, foram averiguados dez iniciativas de APL de turismo
geridas pelo Sebrae - Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa. "Os indicadores de
monitoramento foram analisados segundo quatro categorias: esfera, dados, interface e
escopo". Obtiveram como principal conclusão a insuficiência da resposta do monitoramento
dos projetos para a problemática da sustentabilidade, "visto que se concentra na dimensão
econômica e não contempla, na maioria expressiva dos projetos, outras dimensões, social,
ambiental, político-institucional e cultural".
Dessa forma, observa-se que o resultado da pesquisa de Cordeiro, Leite e Partidário
(2010) ratificou os resultados obtidos na pesquisa de Costa, Sawyer e Nascimento (2009).
Diferente de Cordeiro, Leite e Partidário (2010) e Costa, Sawyer e Nascimento
(2009), após efetuarem estudos sobre indicadores de sustentabilidade, conceitos, tipologias e
aplicação ao contexto do desenvolvimento turístico local, Hanai e Espíndola (2011)
chegaram a conclusão que conciliação entre as duas concepções de indicadores, qualitativo e
quantitativo, é apropriado, relevante, apetecível e próspero para instaurar um bom sistema de
monitoramento.
Afirmam que "os indicadores de sustentabilidade aplicados ao contexto do
desenvolvimento turístico constituem instrumentos para a gestão e o controle da atividade
turística de um destino, sendo sua seleção e monitoramento periódico componente
fundamental para o planejamento e o desenvolvimento local" (HANAI e ESPÍNDOLA, 2011,
p. 146).
A afirmação de Hanai e Espíndola (2011) não é divergente das de Cordeiro, Leite e
Partidário (2010) e Costa, Sawyer e Nascimento (2009), pois todos eles concordam no
aspecto dos indicadores de sustentabilidade quanto instrumentos para a gestão e o controle da
atividade turística, porém os dois últimos constataram que estes indicadores não estão
completamente capacitados.
Ainda nesta mesma linha de considerações, Falcão e Gómez (2012, p. 304), fizeram
uma análise da sustentabilidade de destinos turísticos e desenvolveram uma proposta teórica
de adequação do modelo de ciclo de vida de áreas turísticas às dimensões da sustentabilidade.
Foi analisado o TALC (Tourism Areas Life Cycles), "um exemplo de estudos que se
preocupou em criar parâmetros para avaliar a durabilidade da atividade turística de uma área
em função do número de visitantes" e propuseram o ajuste do TALC às dimensões da
sustentabilidade para que se alcance um resultado integrado entre os estágios do ciclo de vida
e o retrato da sustentabilidade, quando aplicados a áreas turísticas.
Por fim, concluíram que "a adequação do TALC às dimensões da sustentabilidade se
apresentou como uma proposta viável para aplicação em destinos turísticos, embora a
escassez da literatura que trate as dimensões da sustentabilidade tenha sido o principal
empecilho para encontrar o respaldo teórico de alguns indicadores e critérios de análise",
contribuindo assim, "para que a experiência das pesquisadoras face a estudos turísticos se
sobressaísse aos fundamentos teóricos consultados" (FALCÃO e GÓMEZ, 2012, p. 319).
Buscando solução para o problema de implementação da conservação na Área de
Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul de Sergipe, região com "deficiente gestão aliada à falta
de sensibilização ambiental dos visitantes e da comunidade local", Oliveira et al, 2008
desenvolveu uma pesquisa que objetivou selecionar indicadores de sustentabilidade para
subsidiar a gestão do turismo nessa unidade de planejamento. Para o desenvolvimento do
estudo, foi construído uma "matriz de indicadores Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR)
[...] a metodologia usada foi proposta pela Organization to Cooperation and Economic
Development (OCDE)" (OLIVEIRA et al, 2008, p. 46).
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Segundo Oliveira et al (2008, p. 46), a perspectiva sistêmica foi de suma importância
para a elaboração desta ferramenta de monitoramento, uma vez que irá auxiliar no
planejamento e gestão do turismo, refletindo as necessidades das comunidades locais e toda a
complexa interação entre os componentes da APA. Em síntese, "concluiu-se que a matriz de
indicadores é um instrumento que pode auxiliar na reelaboração do Plano de Manejo da Área
de Proteção Ambiental Litoral Sul, que atualmente se encontra sem mecanismos de gestão
eficientes".
Falcão e Gómez (2012) e Oliveira et al (2008), após aplicarem os indicadores de
sustentabilidade, convergem quanto a sua viabilidade e eficiência.
Verifica-se que os indicadores da sustentabilidade são estudados com uma razoável
frequência, dos 52 artigos sobre sustentabilidade na atividade turística do Brasil, ao menos
17% tratam de alguma forma sobre a variável. Espera-se que ocorra um aumento nessa área
de pesquisa, pois tal variável é um instrumento de avaliação da viabilidade da sustentabilidade
aplicada a atividade turística.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sustentabilidade na atividade turística do Brasil semeia-se como uma proposta de
desenvolvimento econômico e de redução dos impactos negativos que o turismo causa ao
meio ambiente e nas comunidades locais em que ocorre. Vem se constituindo numa
alternativa viável, mesmo alguns autores tratando-a como uma utopia devaneia e inatingível.
Neste estudo questionou-se entender as discussões referentes ao tema nos últimos dez
anos. Ao identificar as principais abordagens dentro do tema sustentabilidade na atividade
turística do Brasil, foram encontradas 112 revistas, contendo mais de 50.000 artigos. Desses,
apenas 486 tratam sobre o tema sustentabilidade, ou seja, menos de 1%. Ainda, 52 tratam da
questão sustentabilidade na atividade turística do Brasil, o que avigora a importância da
implementação de novos trabalhos científicos nesse ramo.
A partir dos 52 artigos foram identificadas três variáveis planejamento e gestão para o
desenvolvimento sustentável; formação e treinamento e indicadores da sustentabilidade.
Sobre as discussões teóricas, verifica-se a importância de que se ocorra de forma
frequente para que haja atualização do assunto e se tenha um panorama do que está
ocorrendo. Assim como outros temas, a sustentabilidade na atividade turística evolui,
moderniza-se e deve acompanhar a globalização, se não ocorrer constantes discussões, periga
estagnar e não acompanhar o progresso.
Visto que o segmento turístico é um potencial para o desenvolvimento econômico e
social de muitas regiões, esta variável torna-se a mestra. Pesquisas na área ajudam a
desenvolver o setor, acarretando um grande volume de empregos, desenvolvimento social
para as comunidades e até ativo quanto a preservação da cultura de determinadas regiões.
Porém, é difícil afirmar que o segmento turístico contribui para a sustentabilidade, pois a
partir do momento em que se altera a natureza, já está gerando algum tipo de impacto
negativo, mas se desenvolvido com cautela, os impactos positivos vão sobressair aos
negativos.
A variável planejamento, gestão e o desenvolvimento sustentável está diretamente
ligada ao desenvolvimento do setor turístico. É importante que se ocorra o planejamento e
uma gestão competente para que o turismo se desenvolva e agregue valor a economia. Quanto
a sustentabilidade, é primordial que ocorra planejamento, pois só assim poderá existir, uma
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vez que o Relatório Brundtland, publicado em 1987, define que o uso sustentável dos recursos
naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das
gerações futuras de suprir as suas", ligando sustentabilidade diretamente ao planejamento,
planejar para não faltar.
É imprescindível a formação e treinamento de qualidade para a sustentabilidade na
atividade turística. Profissionais dotados de uma capacidade reflexiva, visão multidisciplinar,
fazendo permanentes críticas às questões ambientais, desenvolvendo o lado criativo, sem
esquecer das ações voltadas para o mercado, são necessários para inovar e discutir
conceitualmente turismo sustentável, comprometendo a transformação do Brasil num polo
diferenciado do resto do mundo. Além de estarem preparados para lidar com a atividade
turística, colaborando para sua qualidade, inovação e desenvolvimento.
Os indicadores da sustentabilidade são formas de medição e avaliação, tanto de
aplicabilidade, quanto de desempenho. É essencial avaliar se a sustentabilidade está sendo
implementada, executada de forma correta, e se seus objetivos estão sendo atingidos, ou não,
para que assim tomem as devidas providencias para aprimorá-la. Quanto ao turismo, é uma
ferramenta que indica desenvolvimento econômico e social, através das avaliações feitas,
podendo assim promover a cobrança de políticas que visam o incentivo ao turismo.
Por fim, conclui-se que as variáveis são interdependentes, uma complementa a outra, e
a pesquisa de todas como um conjunto colabora para o crescimento e melhor qualidade da
sustentabilidade na atividade turística. Porém, a falta de pesquisas na área ainda é grande,
mesmo estando em evidência o tema sustentabilidade, quando comparado a quantidade de
artigos publicados em periódicos, verifica-se que é pouco debatido entre os pesquisadores na
área do turismo.
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Resumo: Iniciativas pertinentes à sustentação de um processo de desenvolvimento a serviço do capital, especialmente as
resultantes da falta de destinação correta do lixo urbano e da ausência de planejamento e manutenção da arborização e
vegetação urbanas, vêm gerando significativos danos ao ambiente das cidades. Em Londrina, a gestão da arborização urbana
e o despejo de lixo têm se destacado entre os problemas a serem resolvidos pela administração municipal. O Projeto
“EcoRuas” surgiu da identificação da necessidade de alertar a população quanto à importância dos temas. Seu objetivo foi
alertar a população de uma comunidade quanto à necessidade de uma arborização urbana adequada e a importância da
correta destinação do lixo urbano despejado por automóveis e pedestres por meio do desenvolvimento e implementação de
um Projeto de Gestão Ambiental. O seu planejamento, organização e execução foram metódicos e os seus resultados foram
aprovados pela comunidade da Vila Brasil, local onde foi executado. Com objetivo de alertar a comunidade, foram usadas
técnicas de marketing de guerrilha. Novas oportunidades surgiram do Projeto e vários benefícios foram identificados,
provando a validade e a importância de sua realização.
Palavras-chave: Arborização Urbana. Lixo Urbano. Projeto EcoRuas. Londrina.
Abstract: Relevant initiatives to support the development process for capital service, especially those resulting from the
lack of proper disposal of urban waste and absence of planning and maintenance of urban afforestation and vegetation, are
generating significant damage to cities environment. In Londrina, urban vegetation management and waste disposal have
been significant problems to be solved by the municipal administration. "EcoRuas" project has arrived since the necessity of
alerting public about the importance of these issues has been identified. The aim of this work was to alert the population of a
community on the need of a proper urban afforestation and the importance of proper disposal of urban waste, dumped by
vehicles and pedestrians, through the development and implementation of an Environmental Management Project. Its
organization, planning and execution were methodical and results were approved by Vila Brazil community, where it was
executed. In order to alert the community, guerrilla marketing techniques were used. New opportunities emerged from the
project and various benefits were identified, proving the project value and importance.
Key-words: Urban Trees. Urban Waste. EcoRuas Project. Londrina.
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1 INTRODUÇÃO
Com o rápido aumento da população nas áreas urbanas que teve início com o advento
da Revolução Industrial, as paisagens das cidades passaram pelo mais contundente momento de
transformação morfológica da História. Há duas décadas e meia, ao analisar este fenômeno, Odum
afirmou que a “acelerada urbanização e crescimento das cidades, especialmente a partir de meados do
século XX promoveram mudanças fisionômicas no planeta, mais do que qualquer outra atividade
humana” (ODUM, 1988, apud LIMA, 2011, p. 36). No Brasil não aconteceu de forma diferente, até o
início da década de 60 a população rural ainda predominava. Em 2010 o Censo mostrou que
aproximadamente 84,35% da população já habitava as áreas urbanas (IBGE, 2010), evidenciando a
profunda alteração ocorrida na tradicional dinâmica populacional entre a cidade e o campo.
Este rápido crescimento urbano que juntamente com a verticalização e o adensamento
gerou profundas transformações na aparência física e igualmente em todos os níveis do cotidiano,
também foi responsável por substancial redução na qualidade de vida nas cidades. Apesar do
progressivo aumento da consciência ecológica, do desenvolvimento e da implementação de
instrumentos legais, normas, resoluções e ferramentas de gestão ambiental que vêm ocorrendo nas
últimas décadas, porcentagem significativa da população urbana ainda não está envolvida na
construção de um modo de vida sustentável. Além de não praticar o consumo consciente, não
demonstra preocupação com a destinação correta dos resíduos que gera, e/ou ignora o valor da
vegetação e arborização urbanas.
Diante de tais colocações definiu-se como questão problema do trabalho: Que
estratégias podem ser utilizadas para alertar a população de uma comunidade quanto à necessidade de
uma arborização urbana adequada e a importância da correta destinação do lixo produzido por
automóveis e pedestres?
Consequentemente, o objetivo proposto para o trabalho é: Alertar a população de uma
comunidade quanto à necessidade de uma arborização urbana adequada e a importância da correta
destinação do lixo urbano despejado por automóveis e pedestres por meio do desenvolvimento e
implementação de um Projeto de Gestão Ambiental.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A valorização de áreas verdes nos centros urbanos se caracteriza num fenômeno
recente em determinadas regiões da sociedade ocidental. Na Europa a falta de preocupação com o
verde é um fenômeno histórico, identificado em cidades ancestrais. De acordo com Salatino (2001, p.
484) “em castelos, cujas características originais foram preservadas, também é notório que os seus
habitantes não davam grande importância ao convívio com plantas”. O autor afirma ainda que “a
história demonstra uma valorização de tudo o que é urbano e civilizado e uma desvalorização de tudo o
que é natural e selvagem” (SALATINO, 2001, p. 484). Diversas cidades brasileiras, especialmente as
mais antigas, também não se mostram detentoras da cultura do cultivo de árvores e vegetação, tanto em
seus espaços públicos como privados. Não são raros os casos em que as cidades se consolidaram a
custa de grandes devastações vegetais, uma vez que porcentagem significativa de suas áreas verdes foi
derrubada e/ou substituída por edificações.
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Segundo Castro e Oliveira (2009) é o caso da cidade de Londrina, localizada na
região norte do Estado do Paraná, que teve o início de sua História em 1929, com o homem procurando
mostrar supremacia sobre a natureza, fazendo 10 alqueires da densa mata nativa que cobria todo seu
território se curvar completamente a força do machado, abrindo a primeira clareira para a construção
das casas que deram origem ao núcleo urbano primitivo. As autoras afirmam ainda que
[...] a primeira imagem que se tem de Londrina se caracteriza num marcante
registro da contradição sobre a qual a cidade foi edificada. Isto é, analisada sob
o ponto de vista da época foi símbolo da bravura e da força de vontade do
pioneiro, por outro lado, se avaliada sob o pensamento da atualidade, a imagem
é de devastação, que registra ao mesmo tempo o modo de pensar e o poder
predatório do colonizador (CASTRO; OLIVEIRA, 2009, p. 188-189).
Ao investigar as origens da arborização urbana Zorzenon (2009, p. 5-6) verificou que
a arborização da primeira rua “data de 1660, em Paris, com o objetivo de embelezar a cidade e proteger
os movimentos militares, além de serem adequadas também como material para barricadas”. Se
comparadas às cidades europeias, a arborização urbana brasileira somente começou a ser implantada
recentemente, ou seja, aproximadamente a cento e vinte anos (ZORZENON, 2009). Resultante da
influência europeia, o despertar do interesse pela arborização urbana se deu no Brasil ao final do século
XVIII. De acordo com Silva (2013, p. 13) ainda que sem êxito, “a primeira tentativa de arborização no
país ocorreu nas ruas do Rio de Janeiro, com os preparativos do casamento de D. Pedro I”. Por sua vez,
“a constituição de áreas verdes estruturadas por densa vegetação arbórea, tem início em jardins
públicos, sendo um dos primeiros o Passeio Público do Rio de Janeiro, construído em 1779”
(MUNEROLI, 2009, p. 21).
Somente no século XX surgiram às múltiplas correntes ambientalistas e, apenas nas
últimas três décadas, com a consolidação do movimento, deu-se início a uma postura favorável às
plantas urbanas e ao reconhecimento de seus benefícios para o ser humano (SALATINO, 2001). Pivetta
e Silva Filho (2002, p. 2) afirmam que a vegetação urbana desempenha funções muito importantes nas
cidades. Segundo eles, as árvores
[...] proporcionam bem estar psicológico ao homem; proporcionam melhor
efeito estético; proporcionam sombra para os pedestres e veículos; protegem e
direcionam o vento; amortecem o som, amenizando a poluição sonora; reduzem
o impacto da água da chuva e seu escorrimento superficial; auxiliam na
diminuição da temperatura, pois, absorvem os raios solares e refrescam o
ambiente pela grande quantidade de água transpirada pelas folhas; melhoram a
qualidade do ar; preservam a fauna silvestre.
O reconhecimento destes benefícios pode ser claramente identificado em reportagem
que discute a falta de árvores em bairros novos da cidade de Londrina, Estado do Paraná, publicada na
Folha de Londrina, dia 06 de novembro de 2012. Na matéria são apresentadas queixas de moradores do
Jardim Santa Alice, zona leste da cidade, sobre a falta de arborização urbana no local. “No bairro têm
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poucas árvores. Faz muita falta, sobretudo, neste calor que está fazendo. A prefeitura tinha que fazer
esse papel para termos mais conforto”, reclamou um dos moradores (CRUZ, 2012).
Existem múltiplos fatores que impactam negativamente no desenvolvimento natural
de árvores na área urbana, comprometendo sua vitalidade. Segundo Pivetta e Silva Filho (2002, p. 4)
são eles:
[...] compactação do solo, necessária para a pavimentação ou fundação de
prédios, porém, prejudicial ao desenvolvimento das plantas; depósitos de
resíduos de construção e entulhos no subsolo; pavimentação do leito carroçável
e das calçadas impedindo a penetração do ar e das águas de chuvas; poluição do
ar, com suspensão de resíduos industriais, fumaça dos escapamentos de
veículos automotores e de chaminés industriais, impedindo a folha de exercer
livremente suas funções, uma vez que a poeira e as gotículas de óleo existentes
no ar se acumulam sobre a superfície das folhas, obstruindo total ou
parcialmente os estômatos, dificultando a respiração e a fotossíntese; podas
drásticas, muitas vezes obrigatórias e abertura de valas junto à árvore,
mutilando o seu sistema radicular.
Embora ciente dos benefícios e dificuldades em manter o desenvolvimento natural
das árvores, a Secretaria do Meio Ambiente de Londrina (SEMA) não dispõe de estrutura e pessoal
suficientes para fiscalizar e realizar todo o trabalho a ser desenvolvido, além de não contar com o apoio
de parte da população que comete diversos crimes ambientais em horários em que não há fiscalização
governamental. “Tem muita gente atuando de forma ilegal na poda e na erradicação. A cidade sofre
com muitos cortes de árvores sem autorização, com o vandalismo e agressões à vegetação urbana”,
afirmou o secretário da SEMA em entrevista ao Jornal de Londrina (JL) em 22 de novembro de 2012
(FRAZÃO, 2012).
Importante ferramenta em desenvolvimento pela administração municipal é o Plano
Diretor de Arborização. Criado em 2008, tem sido objeto de longas discussões dentro do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (Consemma) entre a sociedade civil e autoridades da área, este deve ser
colocado em prática somente em 2014. O documento impõe restrições e regras para acabar com o
improviso e a falta de gestão na arborização de Londrina.
O novo Plano define que as árvores de Londrina tornam-se, na prática, imunes a
corte – a não ser em casos de risco evidente, acessibilidade na calçada ou
ataque de doenças. Prevê descontos de impostos para proprietários interessados
em preservar matas em terrenos urbanos e ‘enquadra’ concessionárias como a
Copel, responsável por mutilar, como já mostrou o JL, milhares de árvores
urbanas em favor da segurança dos fios da rede de baixa tensão. Vale tudo para
‘atingir e manter densidade arbórea máxima sobre áreas urbanas de Londrina’,
cita o documento. Na prática, se aprovado e seguido à risca, o novo Plano
inverte o tratamento dispensado atualmente às árvores por moradores e
governo. De acordo com a proposta, a análise da retirada de hidrantes, bueiros e
até postes da iluminação pública passa a ser prioritária quando houver conflito
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entre as árvores e os equipamentos urbanos. Literalmente, é a vez delas
(FRAZÃO, 2012).
Apesar de calcular existência de três mil árvores urbanas que precisam ser cortadas,
“o poder público não tem sequer um diagnóstico preciso sobre as árvores das ruas de Londrina: a
Prefeitura não sabe nem quantas ou quais existem – muito menos o estado de saúde delas” (FRAZÃO,
2012).
O despejo de lixo urbano é outro expressivo problema a ser combatido. Ferreira
(1999) qualifica o lixo como “sujeira, imundice, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na
linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos, e, é representado como materiais descartados pelas
atividades humanas”. Entre os principais resíduos descartados pelo ser humano pode-se citar: metais,
restos de alimento, plásticos, papel, borracha, goma de mascar, filtro de cigarro, madeira, vidro, etc.
No entender de Audibert (2008, p. 18), “uma coisa é certa, lixo e consumo são
fenômenos indissociáveis, pois, o aumento do poder de compra da sociedade associado ao desordenado
processo de urbanização e industrialização é proporcional ao aumento de volume e diversidade de
resíduos”. Entre uma série de condicionantes, a cultura de gastos do povo brasileiro pode ter surgido do
fato de o ser humano prezar por facilidades. Desde a utilização de sacolas plásticas nos mercados para
não precisar carregar sacolas reutilizáveis, comprar produtos industrializados pela facilidade do
preparo, até a preguiça de fazer a separação correta dos resíduos, mesmo sabendo o mal que é causado
ao meio ambiente. Portanto, o lixo vem causando uma crescente degradação ambiental e se tornando
um dos principais desafios para os gestores das cidades e a população em geral.
A degradação resultante da destinação dos resíduos que, na maioria das vezes, é
descartado em locais inapropriados, causa grandes danos ambientais que acabam afetando a saúde e
qualidade de vida do próprio ser humano. Entre estes danos se destacam; a poluição das ruas, praças, a
contaminação dos corpos d’água, assoreamento, enchentes, entupimento dos bueiros, proliferação de
insetos e vetores de transmissão como cães, gatos e ratos, trazendo ainda o mau cheiro. Segundo a
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRALPE), o volume
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados em 2010 pela população é 6,8%, superior ao registrado
pelo panorama em 2009. Foram quase 61 milhões de toneladas de lixo produzidos nos últimos doze
meses e o aumento populacional no país não são desculpas para esse crescimento: a geração de
resíduos aumentou seis vezes mais do que a população em 2010, o que significa que, no ano, cada
brasileiro produziu sozinho, uma média de 378 kg de lixo, o que é um retrocesso ao ano anterior
(ABRALPE, 2010). Isso no ano em que foi promulgada a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
De acordo com Marilys Garani, Gestora Executiva da coleta seletiva da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU), no ano de 2010, os londrinenses geraram
cerca de 400 toneladas de resíduos por dia. Desta quantidade, o setor de coleta seletiva recicla 135
toneladas, 35% do total do lixo, conseguindo desviar apenas 90 toneladas, o que é uma grande fonte
geradora de outros problemas que são os lixões (locais inapropriados para despejo de lixo), fazendo que
se crie um ciclo de impactos negativos para o meio ambiente (informação verbal).
Portanto, é fato que o pensamento do brasileiro precisa ser alterado de forma urgente,
principalmente no que diz respeito ao padrão de qualidade de vida na área urbana, uma vez que a
população necessita viver em um ambiente saudável. Dentre os elementos que indicam qualidade podeXV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

se evidenciar o ar puro, desprovido de poluição e a água pura em abundância. O lixo pode ser visto de
outra forma. Ele pode ser reutilizado gerando menos custos futuros ao consumidor e pode ser reciclável
para fabricação de produtos como brinquedos, pequenos móveis, artefatos para o lar, vasos para planta
ou enfeites e bijuterias. Os seus benefícios, geralmente, são muitos, tais como: economia de energia,
redução de poluição, geração de empregos, melhorias da limpeza e higiene da cidade, diminuição da
extração de recursos naturais e menor redução de florestas nativas.
3 O PROJETO ECORUAS: PLANTANDO CONSCIÊNCIA
Inicialmente idealizado para cumprir a exigência de realização de um Trabalho
prático na Disciplina Gestão Ambiental do curso de Administração da Faculdade Arthur Thomas, o
Projeto EcoRuas foi gradualmente ampliado. A proposta inicial foi realizar o plantio de mudas de
árvores em uma comunidade de Londrina. Contudo a exigência da Disciplina de envolver as pessoas da
comunidade nas atividades demandou a ampliação da proposta inicial. Foi o momento no qual a
expressiva quantidade de sujeira nas vias públicas, causada por lixo atirado por pessoas e veículos,
despertou a atenção da Equipe para a necessidade de alertar a população quanto ao correto destino
deste lixo. Deste modo, incluiu-se na proposta de trabalho o gesto simbólico de devolução de lixo
urbano para pedestres e motoristas da comunidade que receberia as mudas de árvores.
3.1 Os objetivos
Uma vez identificadas às necessidades e as oportunidades, foram definidos o objetivo
geral e os objetivos específicos do Projeto. Assim, o objetivo geral a ser alcançado é: Alertar a
população de uma comunidade quanto à necessidade de uma arborização urbana adequada e a
importância da correta destinação do lixo urbano despejado por automóveis e pedestres por meio do
desenvolvimento e implementação do Projeto de Gestão Ambiental.
Por sua vez, os objetivos específicos são: alertar alguns empresários locais quanto à
necessidade de envolvimento com a qualidade do meio ambiente por meio da contribuição financeira
ou por meio do fornecimento de produtos ou serviços de suas empresas; alertar a população da
comunidade envolvida no Projeto em relação aos benefícios da boa arborização urbana e da correta
destinação de lixo urbano por meio da sua efetiva participação no plantio de mudas e na devolução de
lixo aos pedestres e motoristas e, estimular a população envolvida a conservar espaço que utiliza
saudável para si e para seus vizinhos.
3.2 O planejamento
O primeiro passo foi a definição do nome do Projeto. Mediante uma consulta a várias
pessoas, o nome “EcoRuas: plantando consciência” surgiu rapidamente e foi prontamente aceito pela
Equipe. O segundo passo foi o detalhamento da execução do Projeto. Para tanto foi preciso identificar
cada atividade a ser desenvolvida durante a organização e a execução do evento. Em seguida,
verificou-se que, para a realização do evento como havia sido previsto, seria necessária a utilização de
diversos materiais até então não disponíveis.

XV ENGEMA 2013

6

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Com a relação de materiais necessários pronta, distribuíram-se as tarefas entre os
membros da Equipe para que todos os materiais fossem conseguidos, emprestados ou comprados.
Neste momento, verificou-se a dificuldade em conseguir diversos materiais. Assim optou-se pela
decisão de buscar apoio de patrocinadores que fornecessem os materiais, recursos financeiros ou
serviços que possibilitassem a execução do Projeto como havia sido planejado. A última etapa deste
processo de planejamento foi a elaboração do cronograma com todas as etapas e atividades a serem
desenvolvidas no Projeto.
3.3 A busca por patrocinadores
Alguns materiais necessários à execução do Projeto foram conseguidos com
patrocinadores da comunidade empresarial de Londrina. Outros materiais foram comprados com
recursos financeiros doados por outros e ainda, outros patrocinadores contribuíram com o fornecimento
de serviços diversos.
O montante financeiro de R$ 3.600,00 foi levantado com 14 patrocinadores, sendo
que 4 deles doaram R$ 400,00 cada e os outros 10 doaram R$ 200,00 cada. Um fornecedor de sorvetes
forneceu um carrinho com 100 picolés de frutas que foram distribuídos às crianças que foram
encontradas na comunidade escolhida, no dia do evento. Um estúdio de design forneceu a arte da
camiseta promocional (Figura 01) que foi distribuída para os moradores das casas que receberiam as
mudas de árvores em suas calçadas para que contribuíssem com o Projeto aguando as mudas durante 30
dias. Este estúdio também forneceu a arte do “Lixocar” (Figura 02) que foi distribuído para os
pedestres e motoristas que receberam o lixo.
Figura 01: Camiseta promocional
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Fonte: Arquivo dos autores
Uma malharia forneceu o tecido para a confecção das camisetas com a arte
desenvolvida pelo estúdio de design. Uma fotógrafa forneceu o serviço de fotografia do evento e
acompanhou a execução do Projeto durante todo o tempo de sua realização, além de fornecer
gratuitamente um DVD com todas as fotos.
Figura 02: Lixocar
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Fonte: Arquivo dos autores
3.4 A organização
A criação de uma logomarca de boa qualidade (Figura 03) foi definida como uma
necessidade para dar mais credibilidade ao Projeto junto aos patrocinadores, aos órgãos
governamentais e à comunidade envolvida na sua execução. Foi investido o valor de R$ 800,00 em um
estúdio de design para a elaboração desta logomarca. Além de dar mais credibilidade ao Projeto, o
outro propósito de sua criação foi a sua utilização no seu posterior desenvolvimento.
Figura 03: Logomarca
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Fonte: Arquivo dos autores
O tecido doado pela malharia e a arte da camiseta doada pelo estúdio de design foram
encaminhadas a outra empresa para a confecção das camisetas promocionais. Foram investidos R$
1.232,00 na confecção de 139 camisetas nos tamanhos P, M, G e GG. Com R$ 350,00, foram
confeccionados 1.000 unidades de Lixocar, com a arte criada pelo estúdio de design, para serem
distribuídos aos pedestres e motoristas que receberam o lixo no dia do evento. Foram investidos R$
100,00 na elaboração da arte de um banner (Figura 04) que foi usado na apresentação da Proposta do
Projeto na III Semana de Administração da Faculdade Arthur Thomas, em 2012 e, outros R$ 50,00 na
impressão deste banner em empresa especializada.
Outros R$ 130,00 foram investidos na confecção de partes das fantasias em espuma
para serem usadas no evento para a devolução do lixo. Foi comprada uma fantasia de mosquito da
dengue para este mesmo fim com R$ 100,00 e outros R$ 120,00 foram usados para a confecção de dois
macacões para as fantasias, totalizando R$ 350,00 investidos em 3 fantasias: mosquito da dengue,
macaco e árvore. As ferramentas que utilizadas no plantio das mudas foram adquiridas com R$ 438,52.
Também foram comprados sacos de lixo de 20 litros, uma vassoura, dois potes de álcool em gel, oito
sacolas ecológicas, duas meias-calças para substituir as asas da fantasia de mosquito da dengue e 6
cones pequenos com outra parte dos recursos financeiros.
Figura 04: Banner
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Fonte: Arquivo dos autores
Por sua vez, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) contribuiu com um treinamento
de plantio de mudas urbanas em calçadas, a definição do local a serem plantadas as mudas e 20 mudas
de duas espécies de árvores, uma espécie própria para o plantio em calçadas com fiação elétrica e outra
para calçadas sem fiação. Estas mudas foram entregues gratuita e prestativamente com um caminhão na
residência de um dos membros do grupo dois dias antes da data de execução do Projeto.
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3.5 A execução
A data definida para a execução do Projeto, conforme cronograma elaborado na fase
de planejamento, foi dia 08 de dezembro de 2012 e o local escolhido com o apoio da SEMA foi a Vila
Brasil, nos locais assinalados na Figura 05. O Grupo foi dividido em 2 subgrupos, sendo um grupo
responsável pela devolução do lixo e o outro responsável pelo plantio das mudas de árvores. Conforme
demonstrado na Figura 05, os locais de plantio foram definidos entre as ruas Brasil, Uruguai, Chile e
Jorge Velho. Os pontos vermelhos da Figura 05 representam os locais com fiação elétrica e os pontos
amarelos representam os locais sem fiação.
A atividade de plantio de mudas foi realizada, inicialmente, pelo contato dos
membros da Equipe com os moradores das construções próximas dos locais onde as mudas seriam
plantadas para explicá-los sobre o Projeto e alertá-los sobre a importância da arborização urbana e
sobre a importância em seu envolvimento posterior no cuidado das mudas por meio da aguagem
durante 30 dias consecutivos ao plantio. Os moradores que se comprometeram a aguar as mudas
receberam uma camiseta promocional do Projeto como brinde. Outra intensão em conversar com os
moradores foi convidá-los a participar do plantio das mudas, mas nenhum deles demonstrou interesse
na atividade, embora tenham elogiado muito a ideia e o Projeto. Alguns transeuntes do local, ao ver o
plantio sendo feito, abordaram a Equipe e solicitaram para que plantassem árvores em frente às suas
casas em outros bairros da cidade.
Figura 05: Locais de plantio das mudas na Vila Brasil, em Londrina, em 08/12/12

Fonte: Arquivo dos autores
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A atividade de devolução do lixo foi realizada em dois semáforos da Vila Brasil.
Inicialmente, foi escolhido o semáforo do cruzamento das ruas Uruguai e Bolívia e, posteriormente, a
Equipe se deslocou para o semáforo do cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Bandeirantes.
Nesta atividade, três membros da Equipe vestiram as três fantasias, de mosquito da dengue, de macaco
e de árvore. Dois membros ficaram responsáveis por oferecer álcool em gel para as pessoas que
aceitassem receber o lixo e quisessem higienizar as suas mãos. Outros dois componentes da Erupo
ficaram responsáveis por segurar as sacolas ecológicas com o lixo retirado das vias públicas a serem
devolvidos à comunidade. O lixo devolvido foi escolhido cuidadosamente para não agredir as pessoas
da comunidade. Este era composto por copos plásticos, pedaços de papel, palitos de sorvete e outros
materiais que pareciam ter sido atirados há pouco tempo nas vias públicas.
Outros dois membros ficaram responsáveis por carregar as sacolas com Lixocar que
foram entregues aos motoristas e pedestres durante a atividade. O carrinho com sorvetes, guiado por
um membro do Grupo, acompanhou os dois subgrupos, brindando as crianças da comunidade e dos
veículos com sorvetes de frutas.
A abordagem dos motoristas e pedestres foi intencionalmente preparada e executada
seguindo o marketing de guerrilha, oposto ao marketing tradicional. Conforme afirma Cavalcante
(2012, p. 15), o marketing-monólogo, tradicional, é aquele preparado para informar e convencer sem
dar chance do consumidor “responder, retrucar, protestar, reagir; apenas obedecer, seguir as ordens de
comprar o que a imagem ou as palavras lhe oferecem”. Segundo o autor, este marketing requer grande
quantia de dinheiro, é voltado para as massas e sugere que a empresa cresça para, depois, diversificar.
É destinado ao grande negócio e recomenda táticas para grandes orçamentos (CAVALCANTE, 2012).
Ao contrário, o marketing de guerrilha afirma que os investimentos preliminares
devem ser tempo, energia e imaginação. Ele é destinado ao empreendedor com um sonho grande e
pouca verba para realizá-lo. Ensina a compreensão dos sistemas humanos visual, auditivo e cinético
para aumentar a eficácia das campanhas. Para ele, a compra acontece na mente e não no ponto de
venda. Recomenda a fuga da diversificação desenfreada e a dedicação ao foco, criando a excelência no
foco radical. Incentiva a crescer de forma geométrica, “apontando para a maior interação com os
clientes existente e apostando em uma dinâmica de atração em que seu cliente é sua melhor
propaganda” (CAVALCANTE, 2012, p. 24).
Além de psicologia comportamental e boa dose de neurofisiologia, a guerrilha
acrescenta a esse coquetel elementos de antropologia, da relação dos seres
humanos entre si e com o meio, naquele ambiente onde se configuram as
culturas, os hábitos, a moda, porque acredita que o meio urbano é todo ele
mídia (CAVALCANTE, 2012, p. 20).
O correto é que os anúncios, site, e-mail, e todas as outras ferramentas disponíveis
trabalhem juntos a favor do negócio e sirvam para gerar interação com o público, com foco no futuro,
concentrando nos clientes conquistados para que eles tragam lucros posteriores. Ao contrário do
marketing tradicional que usa as ferramentas tecnológicas como uma opção a mais, o marketing de
guerrilha estimula o uso da tecnologia por compreender que ela já faz parte do cotidiano de todos. “Ela
é simples de usar, acessível a todos e possui ilimitada capacidade como ferramenta de vendas”
(CAVALCANTE, 2012, p. 24). A escolha por esse tipo de marketing ocorreu devido ao Projeto contar
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com poucas pessoas e poucos recursos financeiros. Foi criada uma página no Facebook e, com o
material de alta qualidade utilizado, já citado anteriormente, procurou-se fortalecer o projeto e sua
mensagem.
A abordagem dos motoristas e pedestres, na devolução do lixo, teve a intenção de
criar empatia nas pessoas em relação à natureza, como se esta estivesse devolvendo a elas o lixo que
recebe do ser humano. O propósito era fazer as pessoas se sentirem como se estivessem no lugar da
natureza, recebendo algo indesejado e destrutivo, mas com delicadeza e bom humor. Todas as pessoas
abordadas, incluindo motoristas e passageiros de aproximadamente 150 veículos, elogiaram o Projeto e
se mostraram satisfeitos em ver alguém alertando a população em relação ao despejo de lixo urbano.
3.6 As apresentações posteriores
O Projeto foi apresentado na III Semana de Administração da Faculdade Arthur
Thomas, realizada no período de 03 a 08 de dezembro de 2012, quando seus membros vestiram
novamente a camiseta, utilizaram as fantasias e distribuíram mais Lixocar. No evento foram vendidas
algumas camisetas promocionais pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais), foi exposto o banner do Projeto e
foram abordados em torno de 40 veículos no semáforo do cruzamento da Rua Prefeito Faria Lima com
a Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, em frente à Faculdade Arthur Thomas para realizar mais
uma devolução de lixo e entrega de Lixocar para os motoristas. Neste evento, houve expressiva
interação entre a Equipe, os participantes e os visitantes do evento, principalmente pelo destaque criado
pelas fantasias de animais e árvore.
Posteriormente, na IV Semana de Administração da mesma Instituição de ensino,
realizada no período de 25 a 28 de junho de 2013, foi ministrada uma Palestra sobre o Projeto, seu
planejamento, organização, execução e resultados obtidos, com o objetivo de demonstrar a importância
do Projeto.
3.7 Os resultados
Além de todas as ferramentas e materiais utilizados no Projeto, como fantasias,
sacolas ecológicas e cones, este conta com pouco mais de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em camisetas
promocionais para serem vendidas, grande quantidade de Lixocar a ser distribuído em novos eventos e
quase R$ 80,00 (oitenta reais) de dinheiro em caixa.
A execução do Projeto em local movimentado possibilitou a interação com pelo
menos 500 pessoas em menos de 3 horas de atividades, entre adultos e crianças, que puderam ser
alertados sobre a importância da arborização urbana e do correto despejo de lixo.
A experiência vivida pela Equipe contribuiu para o desenvolvimento da capacidade
de planejar, organizar, dirigir e controlar de seus membros, aumentou as suas redes de contatos e
permitiu que conhecessem mais profundamente a realidade do trabalho realizado pela SEMA no
cuidado com as árvores da cidade, além da oportunidade em fazer a diferença e servir como exemplo
para a comunidade com um Projeto inovador e incentivador.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A valorização de áreas verdes em zonas urbanas é recente na sociedade ocidental.
Somente nas últimas três décadas as plantas urbanas têm recebido maior valor e têm seus benefícios
reconhecidos. Muitos fatores atrapalham o desenvolvimento normal das árvores urbanas. Para melhorar
a gestão do problema em Londrina, está sendo elaborado o Plano Diretor de Arborização com diversas
regras e restrições. O incorreto despejo do lixo urbano é outro problema enfrentado que tem causado
muitos malefícios ao próprio ser humano e um ciclo de impactos negativos para o meio ambiente. Por
outro lado, os benefícios da correta destinação de lixo são muitos.
O Projeto “EcoRuas: plantando consciência” surgiu da identificação da necessidade
de alertar a população quanto à importância da arborização urbana e do correto despejo de lixo. O seu
planejamento, a sua organização, a sua execução foram metódicos e os seus resultados foram
aprovados pela comunidade da Vila Brasil. Por meio da abordagem da comunidade para o apoio no
plantio das mudas de árvores nas calçadas e para o cuidado posterior das mesmas e por meio da
estratégia de uso do marketing de guerrilha, com fantasias que destoaram do ambiente cotidiano da
comunidade, na abordagem de motoristas e pedestres para a devolução do lixo urbano aos mesmos, o
Projeto pôde contribuir para o despertar desta consciência. O conhecimento adquirido e a experiência
vivida permitiu ampliar o Projeto de um Trabalho de Faculdade para uma nova oportunidade de fundar
uma Organização Não-Governamental que atue nas duas áreas escolhidas.
A dificuldade da SEMA em cuidar das árvores urbanas de Londrina devido ao seu
pequeno quadro de funcionários e poucos equipamentos serviu como oportunidade para a ampliação do
Trabalho, que intenciona possuir equipamentos e veículos para plantio de mudas, manutenção e
controle de árvores existentes e substituição de árvores condenadas.
A construção de um viveiro de mudas para produção própria e a montagem de uma
escola profissionalizante para jovens e presidiários aprenderem a reutilizar as madeiras das árvores
condenadas são outras possibilidades futuras para o Projeto que, obviamente, precisarão ser
desenvolvidos e, se forem viáveis, autorizados pelos órgãos governamentais competentes.
Todo o planejamento, organização e execução do Projeto contribuíram para o
crescimento profissional dos membros da Equipe, pois possibilitou que estes melhorassem suas
capacidades de planejamento, organização, direção e controle, fez com que aumentassem seus contatos
profissionais, aumentassem sua consciência ambiental, além de abrir portas para uma nova área do
conhecimento e de atuação. Posteriormente, buscar-se-á uma ampliação das possibilidades de atuação
do Projeto, que pode se voltar para os estudos administrativos e estratégicos da área ambiental nos
focos escolhidos, além de poder continuar atuando no plantio de mudas e na devolução do lixo urbano.
Desta forma, os seus membros e gestores, futuros administradores, terão a possibilidade em aplicar
todo o conhecimento adquirido em seu curso de formação.
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Resumo: Este artigo analisa as práticas de responsabilidade socioambiental da Empresa Santo Antônio Energia - SAE a
partir de conceitos e princípios de sustentabilidade. Na base teórica discutem-se os princípios, dimensões e indicadores de
sustentabilidade, bem como as práticas de responsabilidade socioambiental como instrumentos gerenciais. Uma forma de
avaliar e monitorar as práticas de responsabilidade socioambiental é através de indicadores de sustentabilidade para tal
existem modelos sugeridos por várias organizações. Neste estudo, como parâmetro foi utiliza o modelo da Global Reporting
Initiative (GRI). Pelo método indutivo, como método de abordagem, foram analisadas as práticas de responsabilidade
socioambiental da SAE. O estudo, uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa, caracteriza-se, quanto aos seus
objetivos, como descritiva e quanto aos procedimentos como documental. A coleta de dados se deu por meio de pesquisa in
loco, em sites e por entrevistas. Os dados obtidos pela pesquisa foram analisados a partir dos princípios e indicadores de
sustentabilidade. Conclui-se que as práticas socioambientais da SAE não são suficientes para fazer frente aos inúmeros
danos causados ao meio ambiente e à sociedade rondoniense. O estudo conclui que baseado nas diretrizes e no modelo de
relatório da GRI a SAE apresenta incompatibilidade em 100% dos aspectos analisados.
Palavras-chave: Práticas de Responsabilidade Socioambiental, Empresa Santo Antônio Energia, Sustentabilidade.
Abstract: This article analyzes the practices of socio-environmental responsability of the Company Santo Antônio Energia
- SAE from concepts and principles of sustainability. In theoretical basis discusses the principles, dimensions and indicators
of sustainability just like environmental responsibility practices as management tools. One way to evaluate and monitor the
practices of environmental responsibility is through sustainability indicators for such, exist, models suggested by various
organizations. In this study, the parameter used was the model of the Global Reporting Initiative (GRI). By inductive
method, as a method of approach, we analyzed the socio-environmental practices of SAE. The study, an applied research
with a qualitative approach is characterized in terms of objectives as descriptive and in terms of procedures as
documentation. The data collection occurred through research in site, in websites and interviews. The data obtained from
the survey were analyzed from the principles and indicators of sustainability. It is concluded that the environmental
practices of SAE are not sufficient to cope with the severe damage caused to the environment and society in Rondonia. The
study concludes that based on the guidelines and the model of GRI reporting, SAE presents mismatch in 100% of the
analyzed aspects.
Key-words: Environmental Responsibility Practices, Santo Antônio Energia Company, Sustainability.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1 INTRODUÇÃO
Em 2001, o Brasil enfrentava uma crise de energia elétrica sem precedentes com racionamento
imposto pelo governo federal pelo aumento gradativo do consumo e por falta de investimento no setor.
Receosos dos efeitos políticos de um apagão o governo Lula desarquiva o projeto militar de construção
de hidrelétricas na planície Amazônica. Neste cenário, ainda em 2001, a empresa Odebrecht, inicia
estudos de viabilidade para a construção de quatro usinas hidrelétricas no rio Madeira, objetivando o
aproveitamento de seu potencial energético. (ODEBRECHT, 2010). Mesmo com experiências
negativas anteriores, as megabarragens não haviam sido esquecidas.
Os mega-empreedimentos hidrelétricos da Amazônia não estão abandonados. Em todos os
documentos de planejamento aparecem essas obras, com locais modificados e dados,
conseqüências e impactos (ambientais, sociais, culturais, étnicos) sub-dimensionados. Esses
empreendimentos se constituem num grande problema que aterroriza e impacta de forma
definitiva as populações tradicionais e o meio ambiente, de modo que essas iniciativas têm que
ser abandonadas sob pena de se repetirem os erros cometidos na Amazônia, Tucuruí, Balbina,
Samuel e etc. (MORET et al, 2006, p.35).

A empresa Santo Antônio Energia - SAE, concessionária responsável pela implantação e
operação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, por 30 anos, nasce a partir do desafio de instalar uma
das maiores usinas hidrelétricas do país, aproveitando o potencial hídrico do rio Madeira. Ela tem à
frente empresas brasileiras, líderes mundiais na construção e operação de usinas hidrelétricas, tais
como:
UHE Santo Antônio (3.150,4 MW) – parceria de FURNAS (39%), Fundo de Investimento em
Participações Amazônia Energia (20%), Odebrecht Investimentos em Infraestrutura (17,6%),
Andrade Gutierrez Participações (12,4%), Cemig Geração e Transmissão (10%) e Construtora
Norberto Odebrecht (1%), na SPE Madeira Energia S.A. Localizada no rio Madeira, a 10 km de
Porto Velho, Estado de Rondônia, na Região Amazônica, com 44 unidades geradoras e entrada
em operação prevista entre 2011 e 2015. (FURNAS, 2010, p. 18).

A concessionária, Sociedade de Propósito Específico (SPE) contou também com o Consórcio
Construtor Santo Antônio - CCSA, formado pelo Consórcio Santo Antônio Civil - CSAC (construtoras
Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez), Odebrecht Montagem e pelo Grupo Industrial do Complexo
Rio Madeira - GICOM (Alstom, Andritz, Bardella, Siemens e Voith). O financiamento do
empreendimento é assegurado pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, que considerou a construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio como um dos seus “maiores
projetos, no período de janeiro de 2009 a março de 2011”. (BNDES, 2011, p.24), sendo assegurado
também pelo repasse do FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte.
Este empreendimento teve início com 750 trabalhadores, em seu auge, contou com 19.000
funcionários. Segundo a ODEBRECHT, “O CCSA é o maior empregador da Região Norte, o 42º do
Brasil”. (ODEBRECHT, 2010, p.15).
Nos termos das empresas concessionárias, o projeto Santo Antônio Energia se destacou pelo
melhor aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio e pelo uso de engenharia e equipamentos com o
menor impacto possível ao meio ambiente e comunidade. (ANDRADE GUTIERREZ, 2011).
Em abril de 2012, as primeiras turbinas entram em funcionamento e em julho do mesmo ano as
comportas foram abertas. A Santo Antônio Energia precisou realizar obras de enrocamento. Em
setembro, o fechamento de parte das comportas, permitiu o início do enchimento do reservatório,
condição essencial para a geração de energia. Ainda em setembro (14/09/2011) o Instituto Brasileiro do
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA expede a Licença de Operação nº.
1044/2011, com validade de 04 (quatro) anos, estando sua validade condicionada ao cumprimento das
condicionantes gerais e específicas estabelecidas na LO.
A construção e especialmente a operação de uma Usina Hidrelétrica do vulto da UHE Santo
Antônio, em um dos principais rios da região Amazônica e localizada em ambiente de floresta
requerem soluções especiais de gestão. É preciso ir além do cumprimento de pré-requisitos legais ou de
minimizar impactos, é preciso que as práticas gestão estejam em consonâncias com os princípios da
sustentabilidade, e precisam ter como sustentação os elementos basilares do desenvolvimento
sustentável conjugando assim os interesses econômico, social, ético e ambiental.
Tachizawa (2007) diz que as "práticas de responsabilidade socioambiental das organizações
estão diretamente ligadas ao seu planejamento estratégico, às decisões estratégicas, às decisões
operacionais, ambientais e sociais, necessariamente focados na ética e transparência, facilitando a
comunicação com os stakeholders.". Diz ainda que "o planejamento das metas empresariais deverá ser
sempre alinhado com as políticas ambientais definidas". As práticas de responsabilidade
socioambiental de uma organização requer um comprometimento desta, para com as questões sociais e
ambientais. Quanto à Empresa Santo Antônio Energia esta deliberação é influenciada também por
regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL como a que incentiva a
divulgação de Balanço Social. A partir dessas considerações formula-se para o presente estudo a
seguinte questão: As práticas socioambientais da Empresa Santo Antônio Energia estão alinhadas com
os princípios da sustentabilidade? Assim, o objetivo da pesquisa é analisar as práticas a partir dos
princípios, comparando-as com as informações socioambientais disponibilizadas pela Empresa Santo
Antônio Energia.
Para a análise dos dados, foram utilizadas como parâmetro as diretrizes do Global Reporting
Initiative (GRI), uma organização não governamental que desenvolveu um modelo de estrutura padrão
conhecida como Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade. É um relatório utilizado também como
ferramenta de gestão para elucidar os mais variados indicadores, de negócios, de qualidade, de
desempenho e principalmente, indicadores sociais e ambientais.
A identificação de princípios e práticas de gestão que garantam a sustentabilidade e a
responsabilidade social na gestão é uma questão enfrentada por este estudo com o objetivo de
contribuir com futuros estudos destinados à sistematização de estratégias de gestão alicerçadas nos
princípios da sustentabilidade.
A responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade são temas a muito estudados, contudo,
estão longe de serem considerados esgotados, na doutrina e na legislação. Destaca-se a relevância do
estudo na medida em que ele possibilite delinear práticas de gestão que possam, futuramente, nortear
outras pesquisas e organizações quanto às formas de gestão mais sustentável.
Neste estudo ficou demonstrado que as práticas socioambientais da Empresa Santo Antônio
Energia não estão integralmente alinhadas aos princípios de sustentabilidade. Os resultados deste
estudo podem, em termos práticos, ampliar a compreensão de gestores sobre as práticas de
responsabilidades socioambientais sob a ótica da sustentabilidade, bem como, sinalizar novos rumos de
pesquisa.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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2.1 A Sustentabilidade
O processo que originou a sustentabilidade, em meados da década de 1950 encontra suas raízes
ligadas a Biologia, mais especificamente com a Ecologia e com a Economia, relacionado ao
desenvolvimento, crescimento populacional e de produção. Apenas na conferência de Estocolmo
(1972) a questão social é considerada.
Sob a ótica do retorno aos primórdios humanos, Cavalcanti afirma que “[...] os índios da
Amazônia nos oferecem um caminho para a sustentabilidade.” (1998, p. 98). Diz ainda que
Sustentabilidade é uma questão de harmonia entre o homem e a natureza. Segundo o autor, esta
harmonia é uma realidade para o índio, cujo estilo de vida é “[...] baseado exclusivamente em fontes
renováveis de energia.”. (CAVALCANTI, 1998, p.165).
Não cabe aqui apresentar e analisar todo o processo histórico que antecede a conferência de
Brutland. A literatura a respeito é abundante. Apesar disso, falar em sustentabilidade hoje, é um desafio
devido à grande diversidade de conceitos, alguns equivocados ou incompletos; conforme analisa
Mebratu (1998) a maioria das definições foca elementos específicos e não consegue captar todo o
espectro do conceito, estando estes em construção, como em qualquer processo conceitual regido pela
teoria evolutiva geral.
Para Boff (2012) a concepção de sustentabilidade traz em si princípios e valores vinculados ao
compromisso com a continuidade da vida. Nesse sentido o autor se manifesta,
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais,
físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida
e a vida humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração
presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua
capacidade de regeneração, reprodução, e coevolução. (BOFF, 2012, 2º parágrafo).

A sustentabilidade resulta do processo de desenvolvimento sustentável, uma jornada
construtiva, transformadora, que gera mudanças e que obtém resultados efetivos. Um olhar crítico no
cenário de degradação do meio ambiente e do ecossistema busca identificar atores e fatores
determinantes, mas busca também encontrar caminhos e alternativas de sustentabilidade.
A noção de sustentabilidade implica uma necessária interpelação entre justiça social, qualidade
de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com capacidade de suporte.
Mas também se associa a uma premissa da garantia de sustentação econômico-financeira e
institucional. No nosso entender, a ênfase é na direção de práticas pautadas por um
desenvolvimento de políticas sociais que se articulam com a necessidade de recuperação,
conservação, melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. (JACOBI, 1999, p.43,44).

De forma geral, as discussões e conceitos chegam ao consenso que a sustentabilidade é
composta de três dimensões inter-relacionadas: Ambiental, Social e Econômica, conforme Barbieri et
al. (2010), Tachizawa (2007) e o Instituto Ethos (2011).
Barbieri et al. (2010), em seu trabalho sobre inovação e sustentabilidade cita que as empresas
precisam inovar considerando as três dimensões da sustentabilidade,
[...] dimensão social – preocupação com os impactos sociais das inovações nas comunidades
humanas dentro e fora da organização; dimensão ambiental – preocupação com os impactos
ambientais pelo uso de recursos naturais e pelas emissões de poluentes; dimensão econômica –
preocupação com a eficiência econômica, sem a qual elas não perpetuariam. Para as empresas
essa dimensão significa a obtenção de lucro e geração de vantagens competitivas nos mercados
onde atuam. (BARBIERI et al, 2010, p. 150).

Acrescentando ao que já está posto, Nascimento (2012), considera que existem outras
dimensões importantes, não consideradas, como Poder, Política e Cultura. Flávia Schmidt
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(2013) corrobora com este pensamento ao conceituar sustentabilidade,
[...] é o balanceamento da proteção ambiental com o desenvolvimento, aqui entendido como um
processo de transformação que combina crescimento econômico com mudanças sociais e
culturais, reconhecendo os limites físicos impostos pelos ecossistemas, implicando assim que as
considerações ambientais sejam incorporadas em todos os setores e também na arena política.
(SCHMIDT, 2013).

Considerando a diversidade de conceitos percebe-se que o termo é mal utilizado na
comunicação e que o mesmo tem um alcance mais amplo e que não se resume às questões ambientais
ou mesmo às três dimensões citadas. A sustentabilidade está ligada ao fato de melhorar ou manter
processos, de forma perene ao longo do tempo, contrariando a qualquer processo que gere escassez.
2.2 Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade empresarial
Os estudos sobre a responsabilidade social corporativa têm início entre as décadas de 60 e 70,
contudo, é a partir da década de 90 que as empresas efetivamente assimilam o conceito e aderem a esta
concepção, instalando-se no ambiente organizacional, a preocupação com o desenvolvimento da
capacidade humana e com o bem-comum em substituição ao pensamento, exclusivamente econômico,
antes vigorante. Para Schroeder e Schroeder (2004, p. 6) “O avanço do poder das empresas na
sociedade abarca além de suas responsabilidades tradicionais, como fornecedora de bens e serviços,
outra responsabilidade bem mais ampla, a do bem estar social do homem, afirmando-se como
propagadora e garantidora do bem comum.”.
A implantação das práticas de responsabilidades socioambientais ainda é algo novo nas
organizações. A política de adoção de um modelo de gestão ambiental e de responsabilidade social
formaliza suas práticas e é uma maneira de minimizar os ruídos de comunicação com seus diversos
públicos; torna a imagem organizacional respeitada e fornece garantias de médio e longo prazo ao
mercado.
Ashley et al. (2003) (apud Serpa e Fourneau, 2007, p. 86) “consideram que a responsabilidade
social engloba toda e qualquer ação da empresa que possa contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da sociedade.”.
A Responsabilidade Social Corporativa exige uma postura ética dos empresários e atitudes na
busca de uma melhoria na qualidade de vida não só de sua equipe e familiares, mas também da
comunidade local e dos que se relacionam com a empresa.
Uma forma de avaliar e monitorar as práticas de responsabilidade socioambiental é através de
indicadores de sustentabilidade para tal existem modelos sugeridos por várias organizações.
A preocupação com a sustentabilidade empresarial é um fato. O mercado não aceita uma
empresa apenas parecer sustentável, as ações efetivas são cobradas pelos stakeholders. Os acionistas
querem lucro, mas sabem que a boa imagem da empresa é fundamental para o seu desempenho, assim
como sabem da necessidade de mensurar suas ações, seus controles e principalmente demonstrar seus
valores. Paralela e indissociável à questão da sustentabilidade há a responsabilidade social corporativa,
tema importante e concernente à função social da empresa. De acordo com o Instituto Ethos, a
definição de responsabilidade social empresarial é:
[...] forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatível
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais
para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades
sociais. (ETHOS, 2011, p.78).
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Aligleri (2011, p.85), cita que as empresas precisam adotar uma nova forma de conduta,
"baseado na pesquisa sobre a associação das ferramentas de gestão com os princípios ecológicos;
confirma a hipótese desta associação como uma forma benéfica de se alcançar a responsabilidade social
e a sustentabilidade nas empresas.".
Para Srour (1998), (apud SERPA e FOURNEAU, 2007, p. 87),
[...] as organizações devem empreender ações que contribuam para o desenvolvimento da
comunidade, via projetos que aumentem o seu bem-estar, além de investimentos em pesquisa
tecnológica para inovar processos e produtos, visando a melhor satisfazer seus clientes, além de
preocupar-se ainda com a conservação do meio ambiente, através de intervenções não
predatórias e de medidas que evitem conseqüências externas negativas da atividade da empresa.
Ademais, as empresas devem investir no desenvolvimento profissional dos trabalhadores e
também em melhores condições de trabalho e em benefícios sociais. (2007, p.87)

A Gestão Ambiental e a Responsabilidade Socioambiental são instrumentos gerenciais e estão
intimamente ligados ao planejamento estratégico da organização, à declaração de seus valores, à
promoção da saúde e segurança de seus empregados, à preservação da qualidade do ambiente de
trabalho, à preservação do meio ambiente e ao relacionamento com todos os seus stakeholders.
Diante da atual dinâmica do mercado as organizações são desafiadas a investirem em gestores
com um maior senso de responsabilidade ambiental, onde, voluntariamente desenvolvam estratégias,
culturas, tecnologias e modelos de gestão, de forma ética, que transmita boa imagem institucional e
sejam, de fato, ecologicamente responsáveis.
Para Tachizawa (2007, p.73), "responsabilidade social e ambiental pode ser resumida no
conceito de efetividade, como o alcance de objetivos do desenvolvimento econômico-social. Portanto,
uma organização é efetiva quando mantém uma postura socialmente responsável.".
Várias organizações incentivam a elaboração de relatórios de sustentabilidade, entre eles a
Bovespa com o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) ferramenta para análise comparativa
utilizada para estimular as empresas ao compromisso com a responsabilidade ética, sob o aspecto da
sustentabilidade, diferenciando-as em termos de qualidade, nível de comprometimento com o
desenvolvimento sustentável, transparência, equidade, prestação de contas, entre outros. O Instituto
Ethos sugere e incentiva o uso do Balanço Social como ferramenta de gestão socialmente responsável,
disseminando um guia para elaboração do Balanço Social e de Relatório de Sustentabilidade com os
modelos do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o Global Reporting
Initiative (GRI), modelos que se complementam.
Conforme Ethos (2011), a escolha do modelo deve atender aos objetivos estratégicos da
organização. O modelo GRI, considerado complexo, de padrão internacional, está atualmente na 3ª
geração, tem o objetivo de aprimorar as suas diretrizes, de forma que os relatórios ambientais,
econômicos e sociais, das organizações possam ser comparados com outros relatórios, assim como
acontece com os relatórios financeiros.
A publicação do relatório de sustentabilidade contempla além da transparência e da
comunicação com seus stakeholders, a possibilidade de desenvolvimento de novos negócios, visto que
a organização à medida que é percebida como socialmente responsável tem maior aceitação pela
sociedade. O processo de valorização da empresa é inerente às boas práticas de governança corporativa
e tem relação direta com a apresentação anual de relatórios socioambientais.
Em se tratando de Indicadores, há quatro décadas, quando Nordhaus e Tobin (1972) (apud,
VEIGA, 2010) publicaram um capítulo, abordando o aumento populacional e o crescimento da
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produção versus a redução de recursos naturais, discutiram também a qualidade das medidas usadas
para avaliar o crescimento econômico, que se baseia na contabilidade convencional, e propõem ajustes,
considerando alguns fatores e desconsiderando outros, buscando uma medida orientada para o bemestar, que chamaram de Medida de Bem-Estar Econômico Sustentável. Quase duas décadas depois,
usando também dados da contabilidade nacional, Daly e Cobby Júnior (apud VEIGA, 2010)
propuseram o Indicador do Progresso Genuíno (GPI), criado pela Organização Não Governamental
(ONG) americana Redefining Progress. Avançaram, mas nenhum dos indicadores se firmou
efetivamente. A partir daí surgiram várias ideias de mensurar a sustentabilidade utilizando outras
perspectivas, todas pouco convincentes.
Para Veiga (2010, p.49), a avaliação, mensuração e o monitoramento da sustentabilidade
exigirão três indicadores, pois é estatisticamente impensável fundir em um mesmo índice apenas duas
de suas três dimensões. Para Sachs (1994) o desenvolvimento socioeconômico equitativo é sucessor do
desenvolvimento quantitativo em função de uma nova consciência sobre a necessidade de se conter o
consumo dos países industrializados e assegurar uma relação harmônica entre metas ecológicas e
econômicas. Desta forma, é possível afirmar que, sobre os indicadores de sustentabilidade, é algo ainda
inacabado.
O modelo utilizado pela GRI foi selecionado para este estudo, como referência, devido a sua
característica pela busca de padronização comparativa e por ser adotado em todo o mundo.
2.3 Indicadores de sustentabilidade - modelo GRI
A estrutura do Modelo GRI fornece por meio de seus indicadores, orientações sobre como as
organizações podem mensurar e divulgar seu desempenho em relação à sustentabilidade. Os
indicadores podem ser agrupados conforme as Dimensões Econômica, Ambiental e Social. Os
indicadores de desempenho do GRI requerem informações quantitativas e qualitativas sobre questões
específicas.
Quanto mais indicadores a empresa atende, melhor o nível de aplicação de conteúdo dos
relatórios. As estruturas dos relatórios da GRI utilizam um sistema de níveis de aplicação. Estes níveis
são classificados conforme requisitos atendidos podem ser: A, B e C, ou ainda A+, B+ e C+, caso tenha
sido utilizada uma verificação externa para o relatório. A empresa deve declarar em que nível de
aplicação se enquadra na estrutura.
Os níveis da GRI indicam qual a quantidade de conteúdo das diretrizes foi utilizada para o
relatório de sustentabilidade, porém não fornecem um parecer sobre o desempenho da organização nem
sobre a qualidade das informações constantes no relatório.
Nos termos do checklist (GRI, 2009, p.3), a estrutura do relatório é divida de acordo com as
dimensões econômica, ambiental e social, conforme apresentado no quadro 1, a seguir:
Quadro 1 - Distribuição dos Indicadores de Desempenho do Modelo GRI.

Dimensão
Econômica

INDICADORES DE DESEMPENHO - GRI
INDICADORES
PROTOCOLO
Desempenho
Econômico
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EC1
EC2

Apresentar o valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas,
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores
de capital e governos.
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da
organização devido a mudanças climáticas
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EC3
EC4
EC5*
Presença no
Mercado

EC6
EC7

Impactos
Econômicos
Diretos
Materiais

Energia

EC8
EC9*
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5*
EN6*

Água

EN7*
EN8
EN9*
EN10*
EN11

Dimensão Ambiental

Biodiversidade

EN12
EN13*
EN14*
EN15*

Emissões,
Efluentes e
Resíduos

EN16
EN17
EN18*
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25
EN26
EN27

Conformidade

EN28

Transporte

EN29

Geral

EN30
LA1
LA2
LA3*
LA4

Praticas
trabalhista e
trabalho
decente

Dimensão
Social

Produtos e
Serviços

Emprego
Relações entre
empregados e a
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LA5

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício.
Ajuda financeira significativa recebida do governo.
Variação e proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local
em unidades operacionais importantes
Políticas, práticas e gastos com fornecedores locais.
Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência
recrutados na comunidade local.
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos.
Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos.
Materiais usados por peso ou volume.
Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.
Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.
Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia ou
que usem energia gerada por recursos renováveis.
Iniciativas para reduzir o consumo de energia e as reduções obtidas.
Total de retirada de água por fonte.
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.
Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de
áreas protegidas, ou adjacentes a elas e áreas de alto índice de biodiversidade
fora das áreas protegidas.
Descrição de impactos significativos na biodiversidade.
Habitats protegidos ou restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na
biodiversidade.
Número de espécies na IUCN e em listas nacionais de conservação com
habitats.
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa por peso.
Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa por peso.
Iniciativas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reduções obtidas.
Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio por peso.
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.
Descarte total de água, por qualidade e destinação.
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.
Número e volume total de derramamentos significativos.
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados.
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos
d’água e habitats afetados por descartes de água pela relatora;
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a
extensão da redução desses impactos.
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de
produtos vendidos, por categoria de produto.
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e
materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de
trabalhadores.
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.
Rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região.
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral.
Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças
operacionais.
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Governança
LA6*
Saúde e
Segurança no
Trabalho

LA7
LA8
LA9*
LA10

Treinamento e
Educação

LA11*
LA12*

Diversidade e
Igualdade de
Oportunidade

LA13
LA14
HR1

Práticas de
Investimento e de
Processos de
Compra

HR2
HR3*

Não Discriminação
Liberdade de
Associação e
Negociação

Direitos Humanos

Abolição do
Trabalho Infantil
Prevenção de
Trabalho
Forçado/Escravo
Práticas de
Segurança
Direito dos
Indígenas
Comunidade

HR4
HR5
HR6
HR7

Número total de casos de violação de direito dos povos indígenas e as medidas
tomadas.

SO1

SO3
SO4
SO5
SO6*

Conformidade

SO8*
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Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho
infantil.
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a
erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.

HR9*

SO7*

Saúde e
Segurança do
Cliente

Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e
a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito.

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou
procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos

Concorrência
Desleal

Responsa
bilidade
pelo
Produto

Sociedade

Políticas Públicas

Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que forma submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos.
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.
Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos
relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo
o percentual de empregados que recebeu treinamento.
Número total de casos de discriminação e medidas tomadas.

HR8*

SO2
Corrupção

Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e
saúde, compostos por gestores e por trabalhadores.
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
relacionados ao trabalho por região.
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de
risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou
membros da comunidade com relação a doenças graves.
Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com
sindicatos.
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminado por
categoria funcional.
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua.
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e
de desenvolvimento de carreira.
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e
discriminação de empregados por categoria, de acordo com o gênero, faixa
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional.

PR1
PR2*

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e
gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada,
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de
riscos relacionados a corrupção.
Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção
da organização.
Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.
Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies.
Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos.
Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e
monopólio e seus resultados.
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e
segurança são avaliados, visando melhorias.
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na
saúde e segurança durante o ciclo de vida.
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PR3
Rotulagem de
produtos e
Serviços

PR4*
PR5*

Comunicações de
Marketing

PR6
PR7*

Conformidade

PR8*

Privacidade do
cliente

PR9

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de
rotulagem e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências.
Casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços.
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisa
que medem essa satisfação.
Programa de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a
comunicações de marketing incluindo publicidade, promoção e patrocínio.
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos a comunicações de marketing.
Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e
perda de dados de clientes.
Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

* Indicadores adicionais
Fonte: Adaptado das diretrizes da GRI, 2006, p. 27 a 37.

Nos indicadores apresentados estão os essenciais e os adicionais, além destes, existem os
indicadores específicos que atendem determinados setores e um deles é o setor energético.

3 MÉTODO DE PESQUISA
Para a discussão do tema e o desenvolvimento da pesquisa foram adotados procedimentos
metodológicos necessários a partir da construção do referencial teórico-empírico sobre os princípios de
sustentabilidade e práticas de responsabilidade socioambiental. Adotou-se, como método de
abordagem, o método indutivo que permitiu a análise das práticas de responsabilidade socioambiental
adotadas pela empresa SAE e posterior estruturação de conclusões mais amplas. Segundo Siena, no
método indutivo “As conclusões são mais amplas do que as premissas, embora aquelas sejam
consideradas sempre provisórias”. (2010, p.49).
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa que, quanto aos seus objetivos, se
caracteriza como pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos esta se classifica, preferencialmente,
como documental por ter utilizado, na coleta de dados, documentos e base de dados de empresas e do
Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO. A pesquisa documental deu-se por meio dos sites
oficiais da SAE, da ANEEL, do Centro Documental da ANEEL, do IBAMA, de Furnas, da Odebrecht,
do grupo Andrade Gutierrez e da Cemig, sendo estas informações, de domínio público,
disponibilizadas pelas próprias empresas em seus websites. Valeu-se também de informações
disponibilizadas pelo site do MP/RO; as matérias jornalísticas foram pesquisadas nos sites de jornais
locais e regionais como o Diário da Amazônia, Tudo Rondônia e O Nortão.
Nas pesquisas realizadas junto aos documentos da empresa SAE e concessionárias buscou-se
identificar suas práticas de responsabilidade socioambiental, junto à ANEEL e IBAMA, buscou-se
identificar e analisar as normas pertinentes ao tema em estudo. Junto ao MP/RO e à imprensa buscouse encontrar um contraponto às informações da SAE quanto às práticas socioambientais.
Segundo (KERLINGER, 1980, apud SIENA, 2011) a pesquisa precisa de um delineamento, um
plano de investigação que servirá de guia para todo o processo de pesquisa. Para (RICHARDSON
(2007) apud SIENA, 2011, p. 64) “[...] plano de pesquisa é o esqueleto da investigação, servindo para
obter respostas aos problemas e controlar erros que podem ser produzidos.”. O ponto de partida da
pesquisa foi o conhecimento teórico alcançado a partir de fontes bibliográficas e pesquisas anteriores
para se alcançar um melhor conhecimento doutrinário sobre os princípios de sustentabilidade e a
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responsabilidade social corporativa. No aspecto empírico da pesquisa, além dos bancos de dados das
empresas e do MP/RO, utilizou-se da pesquisa in loco para acesso aos inquéritos do Ministério Público
e análise dos pareceres do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOP-MA, do Termo de
Ajuste de Conduta - TAC, das atas de audiência pública e de reuniões, relatórios de atividades e de
vistoria da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, entre outros. As informações oriundas do
Ministério Público de Rondônia foram obtidas também por meio da Biblioteca Virtual acessada pelo
sistema ShophiA biblioteca e por meio do Oráculo de documentos disponibilizado no site do Ministério
Público. Para a seleção de documentos considerou-se o critério de acessibilidade dos mesmos.
A entrevista não estruturada foi também, um instrumento utilizado na coleta de dados. Foram
entrevistados os Promotores de Justiça Aluildo de Oliveira Leite e Átilla Augusto da Silva Sales,
anterior e atual responsável pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que falaram livremente
sobre o processo de implantação e operação da SAE e suas consequências socioambientais. As
entrevistas foram registradas por meio de anotações.
Os documentos que embasam este estudo foram considerados, nos termos de Flick (2009, p. 234)
“[...] como uma forma de contextualização da informação [...] e analisados como dispositivos
comunicativos metodologicamente desenvolvidos na construção de versões sobre os eventos.”. Para sua
análise foram realizadas várias sessões de trabalho destinadas a uma pré-análise, com leituras
individualizadas do material na busca da compreensão e de uma visão mais ampla da história e dos
fatos referente à SAE. Em um segundo momento buscou-se correlacionar cada um dos fatos
identificados considerando a versão apresentada em documentos institucionais, matéria noticiada e os
procedimentos do Ministério Público. Em fase conclusiva passou-se à interpretação dos dados
coletados tendo como parâmetro o modelo de relatório com as diretrizes do Global Reporting Initiative
(GRI) A análise em conjunto dos dados permitiu identificar as coerências e as inconsistências das
práticas socioambientais considerando os princípios de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
e o embasamento teórico.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para a análise dos resultados, os indicadores foram comparados com as informações divulgadas
pela SAE e coletadas em documentos. Neste estudo foi considerado COMPATÍVEL, quando o aspecto
analisado está de acordo os do modelo da GRI e INCOMPATÍVEL para o aspecto que não atende ao
modelo, conforme apresentado no Quadro 2:
Quadro 2 - Distribuição dos Resultados das Análises das Práticas de Responsabilidade
Socioambiental da SAE comparado aos Indicadores do GRI.

Dimensão Ambiental

INDICADORES DE DESEMPENHO - GRI
INDICADORES
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SAE

Materiais

INCOMPATÍVEL

Energia

INCOMPATÍVEL

Água

INCOMPATÍVEL

Biodiversidade

INCOMPATÍVEL

Emissões, Efluentes e Resíduos

INCOMPATÍVEL
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Praticas trabalhistas e
trabalho decente

Produtos e Serviços
Conformidade
Transporte
Geral

INCOMPATÍVEL

Emprego

INCOMPATÍVEL

Relações entre Empregado e
governança

INCOMPATÍVEL

Saúde e Segurança no Trabalho

INCOMPATÍVEL

Treinamento e Educação

INCOMPATÍVEL

Diversidade e Igualdade de
Oportunidade
Práticas de Investimento e de
Processos de Compra
Não - Discriminação

Dimensão Social

Direitos Humanos

Liberdade de Associação e
Negociação
Abolição do
Trabalho Infantil
Prevenção de Trabalho
Forçado/Escravo

INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL

Práticas de Segurança

INCOMPATÍVEL

Direito dos Indígenas

INCOMPATÍVEL

Comunidade

INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL

Corrupção

INCOMPATÍVEL
INCOMPATÍVEL

Sociedade

Políticas Públicas
INCOMPATÍVEL

Responsabilidade pelo
Produto
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Concorrência Desleal

INCOMPATÍVEL

Conformidade

INCOMPATÍVEL

Saúde e Segurança do Cliente

INCOMPATÍVEL

Rotulagem de produtos e Serviços

INCOMPATIVEL

Comunicações de MKT

INCOMPATÍVEL

Conformidade

INCOMPATÍVEL

Privacidade do cliente

INCOMPATÍVEL
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Fazendo um paralelo, nos termos do objetivo deste estudo, ficou evidenciado que a SAE, por
ser uma empresa de capital fechado e não ter obrigação de divulgar seu relatório de sustentabilidade,
também não o faz de forma voluntária, conforme é a proposta do GRI. A empresa utiliza ferramentas
de marketing para divulgar suas ações com uma perspectiva comercial, apresentando apenas os pontos
positivos, mascarando assim, a informação real que seria a apresentação dos pontos positivos e
negativos; a empresa apresenta, equivocadamente, as ações mitigadoras ou de compensação como de
responsabilidade social e de sustentabilidade.
De forma geral, a empresa adota uma política de reter informações, dificultando a constatação
de suas omissões no campo da responsabilidade socioambiental.
Quanto à dimensão ambiental, suas práticas são distorcidas quando comparadas com as
diretrizes da GRI, resultando em danos irreparáveis para o meio ambiente.
Quanto à dimensão social os inúmeros processos que tramitam no MP, de comunidades
atingidas, demonstram a falta de comprometimento com a responsabilidade social.
Com base nas diretrizes e nos indicadores da GRI, a SAE apresenta 100% de incompatibilidade
quanto as suas práticas de responsabilidade socioambiental.

5 CONCLUSÃO
Este trabalho teve por finalidade fazer uma análise das práticas de responsabilidade
socioambientais adotadas pela empresa Santo Antônio Energia, apresentando conceitos e princípios de
sustentabilidade, tendo como referência o modelo da GRI. Constatou-se que o interesse do Governo
Federal em aproveitar a riqueza e o potencial energético do rio Madeira e outros da região para resolver
o problema da crise energética, forçou o processo de aprovação das obras, independente de análises
mais aprofundadas, necessárias para um empreendimento deste porte.
As pesquisas que envolvem o tema sustentabilidade, em todo o mundo, apresentam os
benefícios e os impactos que as práticas de responsabilidade socioambiental podem trazer como
consequências à empresa e aos stekholders; no caso da SAE ficou evidente a falta de valores basilares
de sustentabilidade considerando as suas dimensões ambiental, social e econômica.
Considerando a revisão da literatura e a pesquisa empírica sobre as práticas de responsabilidade
socioambiental e sustentabilidade, conclui-se que no projeto da SAE, desenvolvido há décadas, os erros
de cálculos já eram previsíveis e foram ignorados, causando danos irreversíveis à população do entorno
e ao meio ambiente.
Devido ao seu impacto social e ambiental, as instituições que a financiam exigem que se
cumpram, rigorosamente, os Princípios do Equador, que também são instrumentos de regulação às
ações socioambientais e financeiras, com auditorias sistemáticas, contudo, por este estudo foi possível
perceber que o cumprimento aos princípios não ocorre em sua plenitude. O ambiente exige da empresa
muito mais do que as políticas praticadas por ela nesse sentido. O comprometimento com os princípios
e valores dessas práticas não foram conduzidos corretamente no trato dos impactos ambientais e
sociais, que poderiam ter sido minimizados se o projeto tivesse sido dimensionado corretamente.
Conforme disse o Promotor Aluildo de Oliveira leite, em entrevista, "o rio Madeira é um rio novo que
ainda procurava estabelecer seu leito e com este novo cenário, não será mais o mesmo, nunca.".
Identificadas as práticas socioambientais da SAE, percebeu-se que as mesmas não estão
alinhadas aos princípios do desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. De forma geral a
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empresa Santo Antônio Energia atende, apenas em parte, às práticas de responsabilidade
socioambiental, e comparadas as suas ações ao modelo de relatório da GRI, a SAE é 100%
incompatível.
Acredita-se que este estudo possa contribuir para novas pesquisas no ambiente acadêmico
proporcionando um melhor entendimento sobre as práticas de responsabilidade socioambiental em uma
empresa geradora de energia. Para os gestores, fica como sugestão o envolvimento com o tema e o
desenvolvimento cultural na empresa para a incessante jornada que é o desenvolvimento sustentável,
com a finalidade de garantir a sustentabilidade da empresa.
Como trabalho futuro, pode ser indicado um maior aprofundamento por meio de uma pesquisa
mais abrangente, com dados quantitativos para uma projeção de cenário.
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Resumo: O presente estudo aborda o tema do consumo consciente e, mais especificamente, o impacto que este tema pode
ter para as organizações, principalmente no que se refere à produção de bens de consumo e à comercialização dos mesmos
pelas empresas do setor varejista. Parte-se de uma revisão da literatura com foco na influência da cultura e dos valores e de
suas mudanças no comportamento do consumidor, nas críticas à sociedade de consumo e no surgimento do movimento do
consumo consciente, assim como sua atual conceituação. Aborda-se ainda o estudo do consumo consciente em lojas de
varejo, onde se constatou que poucos estudos acadêmicos foram realizados sobre este tema, quando relacionado à
sustentabilidade, seja no Brasil ou em outros países. Em seguida, relatam-se os resultados de uma pesquisa empírica
exploratória, de amostragem não probabilística por conveniência, realizada junto a 1048 consumidores das regiões Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil. A análise dos resultados da pesquisa empírica aponta que quanto maior o nível socioeconômico e de
escolaridade dos respondentes, maior seu grau de conhecimento e atitude positiva como consumidores conscientes. Além
disso, os fatores relacionados à sustentabilidade e ações de RSC dos varejistas ainda têm baixa influência na escolha do
supermercado que o consumidor opta por frequentar.
Palavras-chave: consumo consciente, sustentabilidade, varejo.

Abstract: This paper addresses the topic of sustainable consumption and, more specifically, the impact that this issue may
have for organizations, especially as regards the production of consumer goods and its distribution in the retail sector. It
starts with a literature review focusing on the influence of culture and values and their changes in consumer behavior, the
criticism of consumer society and the emergence of the movement of sustainable consumption, as well as its current
conceptualization. It also covers the study of sustainable consumption in retail stores, where they found that few academic
studies have been conducted on this topic as it relates to sustainability, whether in Brazil or other countries. Then we report
the results of an exploratory empirical research, non-probability sampling for convenience, conducted with 1048 consumers
from southeast and midwest of Brazil. The results of empirical research indicates that the higher the socio-economic and
education levels of respondents, the greater their knowledge and positive attitude as sustainable consumers. In addition,
factors related to sustainability and CSR shares of retailers still have low influence on the choice of grocery store that the
consumer chooses to attend.
Key-words: conscious consumption, sustainability, retail.
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1. Introdução
Desde a década de 1960, observa-se uma maior discussão acerca da responsabilidade social
corporativa (RSC) e da sustentabilidade, com o surgimento do Clube de Roma em 1968, a publicação
do emblemático “Os Limites do Crescimento” em 1972, o relatório “Nosso Futuro Comum” em que
Brundtland (1987) universaliza o hoje consagrado conceito de desenvolvimento sustentável, a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1992 (Rio92), o
surgimento do Global Reporting Initiative (GRI) e do Instituto Ethos em 1997, o lançamento do Global
Compact em 2000, além de outros eventos importantes. Já o movimento do consumo consciente é mais
recente, surgindo no final da década de 1990 e ganhando mais força nos últimos anos. Ele é resultado
de fortes críticas relacionadas ao atual modelo da sociedade de consumo, cujo exacerbado consumismo
leva a discussões a respeito de suas implicações ao desenvolvimento sustentável.
A discussão sobre o consumo consciente apresenta diversas facetas. Do ponto de vista econômico,
teme-se que tal discussão leve à redução do consumo, e que tal conduza a crises econômicas, como a
recente crise de 2008. Do ponto de vista social e cultural, o consumo é visto como um processo de
distinção e afiliação social, onde as escolhas de consumo não são primariamente individuais, mas sim
sobre o tipo de relação social que o indivíduo escolhe. Tal discussão aborda, ainda, as implicações do
excesso de consumo na saúde (física e psicológica) do indivíduo. Por fim, existe a preocupação com
relação à sustentabilidade, uma vez que o consumo altamente elevado de países ricos e industrializados
passa a ser considerada a principal barreira para o desenvolvimento sustentável, ainda mais quando os
países em desenvolvimento (BRIC) começam a mostrar a mesma tendência de elevado consumo.
Assim, é importante analisar-se o consumo consciente a partir de uma definição mais ampla, que
contempla não apenas a saúde do indivíduo, mas engloba também a preocupação com o outro, de forma
coletiva, considerando, inclusive, as gerações futuras.
Apesar da crescente importância destes temas, ainda existem poucos estudos sobre o consumo
consciente relacionado à sustentabilidade, na área de administração. Em uma busca nas principais
revistas brasileiras e internacionais, além de centros de estudos e congressos brasileiros (RAE, RAC,
RAUSP, REGE, RAM, Provar, CEV, ANPAD, ANPPAS, CLAV, ENGEMA, SEMEAD, Journal of
Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Retailing), foram encontrados poucos estudos
sobre os mesmos. A busca pelos termos “consumo consciente”, “produtos orgânicos”, “produtos
sustentáveis”, “produtos verdes” no Brasil, resultou em apenas 17 estudos realizados. Nas bases
internacionais, procurou-se pelos termos “conscious consumption”, “sustainable consumption”,
“organic products”, “sustainable products” e “green products”, resultando em cerca de 200 publicações.
Considerando a importância do tema e o ainda escasso número de estudos realizados nesta área,
este estudo apresenta-se relevante, atual e inédito. Prothero et. al. (2011) sugerem três áreas de estudos
futuros, relacionadas ao consumo sustentável: (i) inconsistência entre atitude e comportamento dos
consumidores com relação à sustentabilidade, (ii) explorar o papel dos indivíduos como cidadãos na
sociedade, e (iii) promover, de forma institucional, a sustentabilidade.
Este artigo trata do consumo consciente, relacionado à sustentabilidade, e tem como objetivo
principal analisar a evolução deste movimento e seu impacto para as organizações. Como objetivo
secundário, buscou-se analisar o comportamento de compra voltado ao consumo consciente no setor de
varejo supermercadista no Brasil, e seus desdobramentos para as estratégias das empresas do setor.
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2. Revisão Teórica
A fim de analisar o crescimento da importância do consumo consciente, e de sua relação com a
discussão acerca da sustentabilidade, foram estudados alguns aspectos teóricos fundamentais: (i)
importância da influência da cultura e dos valores no comportamento do consumidor, (ii) histórico,
desenvolvimento e críticas sobre a sociedade de consumo e seu exacerbado incentivo ao consumo, (iii)
surgimento do movimento do consumo consciente, assim como sua atual conceituação, e (iv) estudo do
consumo consciente em lojas de varejo.
2.1 Comportamento do Consumidor
O comportamento do consumidor pode ser definido como as atividades físicas e mentais
envolvidas em comprar, consumir e utilizar produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que
antecedem e sucedem tais ações (ENGEL ET. AL.,2000; SHETH ET. AL., 2001). Os autores (idem,
2000) apontam que as principais contribuições dos estudos sobre o comportamento do consumidor,
para as questões práticas de marketing, são (i) facilitação do desenvolvimento de novos produtos, (ii)
descoberta e resposta às múltiplas fontes de influência sobre a escolha do consumidor, (iii) criação de
campanhas de comunicação mais eficazes, e (iv) desenvolvimento de lealdade à marca.
No processo decisório de compra, Engel et. al. (2000) apontam que as principais variáveis
influenciadoras são a cultura, a classe social, as influências pessoais, a família e a situação em que o
indivíduo se encontra (p.e. se está com fome, sede, empregado x desempregado, casado x solteiro x
divorciado etc). Jackson (2005) destaca que os bens materiais são importantes não apenas por sua
funcionalidade, mas também por seu importante papel simbólico (status, identidade, coesão social,
normas de grupo e significados pessoais e culturais).
Dentre as variáveis influenciadoras citadas anteriormente, a cultura é a que afeta mais
profundamente a motivação e a forma como as pessoas escolhem, compram, consomem e descartam os
produtos, ou seja, toda a estrutura de consumo. Toda cultura está fortemente associada aos valores de
cada sociedade, sendo que estes são difundidos, nos primeiros anos de vida do indivíduo, por meio da
família, de instituições religiosas e da escola, e por meio de outras pessoas (colegas, amigos) e
instituições (local de trabalho) ao longo da vida.
Ademais, Cortez (2009) destaca que o consumo envolve a tomada de decisões políticas e morais
praticamente todos os dias. O nosso modo de consumir manifesta a forma como vemos o mundo. Dessa
forma, chegamos a uma conexão entre valores éticos, escolhas políticas, visões sobre a natureza e
comportamentos relacionados às atividades de consumo.
Engel et. al. (2000) destacam que os valores mudam ao longo do tempo, e que a cultura evolui,
portanto as estratégias de marketing precisam ser adaptáveis. Neste sentido, destacam-se duas grandes
mudanças de valores que vêm sendo sentidas ao longo dos últimos anos.
A primeira delas é derivada de uma crescente preocupação com o equilíbrio entre a preservação do
meio ambiente, os aspectos sociais e o desenvolvimento econômico, ou seja, com a sustentabilidade.
Desde a década de 1960 observa-se uma maior discussão a respeito da RSC, assim como de aspectos
relacionados à sustentabilidade, conforme mencionado na introdução do artigo. A outra importante
mudança cultural que vem sendo discutida é relacionada ao exacerbado consumismo e sua conseqüente
implicação no desenvolvimento sustentável.
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2.2 A Sociedade do Consumo
De acordo com Assadourian (2010), o consumo teve um crescimento intenso nos últimos
cinqüenta anos, muito superior ao crescimento populacional. Tal estímulo ao consumo é altamente
estimulado pelos governos de diversos países, uma vez que se acredita que com quanto maior o
consumo, maior a geração de riqueza econômica.
Blanchard (2007), assim como diversos outros economistas, sugere que uma cultura de estímulo ao
consumo vem desempenhando um papel importante no estímulo ao crescimento e à redução da pobreza
nas últimas décadas. A visão de que um produto per capita mais alto leva a maior utilidade e felicidade
é largamente compartilhada entre os economistas, ou seja, de que o progresso material leva
necessariamente a uma melhoria dos padrões sociais.
Segundo Assadourian (2010), nos anos 40 os governos começaram a promover ativamente o
consumo como um veículo para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, os Estados Unidos, que
saíram da Segunda Guerra Mundial relativamente ilesos, havia mobilizado uma potente economia de
guerra, que estava pronta para recuar quando a guerra terminasse, ou seja, a economia, baseada na
guerra, não mais se sustentaria. Assim, o estímulo intencional a níveis elevados de consumo era visto
como uma boa solução para lidar com esse potencial problema (especialmente com a lembrança ainda
fresca da Grande Depressão). Tal é reforçado por Victor Lebow, segundo o qual “nossa economia
tremendamente produtiva exige que façamos do consumo nosso modo de vida, que convertamos a
compra e uso de produtos em rituais, que busquemos no consumo a satisfação espiritual e do ego”
(LEBOW, 1955 in ASSADOURIAN, 2010).
Durante o século XX, Baudrillard (1995 in PORTILHO, 2010) destaca que o centro de gravidade
da sociedade mudou do campo da produção para o do consumo, ou seja, o consumo tem substituído a
produção como o principal eixo da atividade social.
Este modelo de crescimento começou a ser também direcionado para os países em
desenvolvimento. De acordo com Pereira (2009), o subdesenvolvimento representava uma etapa a ser
vencida, cuja superação conduziria os países aos benefícios da sociedade de consumo, tal como
estabelecido nas nações desenvolvidas.
Hobsbawn (1995) destaca que a intensa revolução tecnológica do período entrou na consciência do
consumidor em tal medida, que a novidade se tornou o principal recurso de venda, desde detergentes
sintéticos até computadores.
Além da questão econômica, existe ainda a vertente social e cultural do consumo. Bourdieu (1999
in PORTILHO, 2010) e Douglas (1997 in PORTILHO, 2010) destacam que o consumo é um processo
mais social e coletivo, do que individual, funcionando como um processo de distinção e afiliação
social. As escolhas de consumo não são primariamente individuais, mas sim sobre o tipo de relação
social que o indivíduo opta, sobre o tipo de sociedade em que quer viver.
Essa nova orientação cultural para o consumo começa a inverter alguns conceitos, como aponta
Bauman (2001 in MOCELLIM, 2007). O prazer da compra pela sensação de desenvolvimento e/ou
crescimento passa a dar lugar ao prazer da compra pela compra. Se hoje o dinheiro é tão importante, é
porque apenas através dele podemos nos realizar no consumo de bens, ou seja, o conforto da posse de
dinheiro foi substituído pelo prazer de seu gasto. A predominância do prazer pelo consumo em
detrimento do conforto da posse faz da posse em si irrelevante (GEORGESCU-ROEGEN, 1973 in
VEIGA, 2005). Corroborando e complementando, Newholm (2000 in FONTENELLE, 2006) destaca
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que o consumo e sua relação com a construção da auto-imagem tornou-se nossa principal atividade,
aquela que mais consome o nosso tempo.
De acordo com Cortez (2009), o nível e o estilo de consumo tornam-se a principal fonte de
identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de distinção com os
demais. O consumo está presente nas diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política.
Nesse processo, os serviços públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano
transformam-se em mercadorias.
No entanto, o alto nível de consumo da sociedade atual trará conseqüências. Klug (2000 in SEN,
2004), no relatório “Rumo ao Consumo Sustentável”, demonstra que as atuais tendências de consumo
são insustentáveis e que existe uma necessidade de contenção e redução, começando pelos países ricos.
Assadourian (2010) reforça que o consumismo não está isento de conseqüências, e aponta que em um
planeta finito, definir sucesso e felicidade através de quanto uma pessoa consome não é sustentável.
2.3 O Consumo Consciente
A partir de então, acentua-se a discussão e conceituação do termo Consumo Consciente (ou ainda
outros termos relacionados, como consumo verde, consumo sustentável, consumo responsável,
consumo ético etc). Young et al (2010) também destacam que nos últimos anos aumentou o número de
pesquisas acadêmicas sobre o comportamento de compra de produtos verdes e sustentáveis.
Harrison et al (2005 in FONTENELLE, 2006) destacam sete fatores que contribuíram para
difundir o movimento do consumo ético: a globalização dos mercados e o enfraquecimento dos
governos nacionais; a ascensão das marcas e corporações transnacionais; a ascensão de campanhas de
grupos de pressão; os efeitos dos avanços tecnológicos sobre os ambientes natural e social; o
deslocamento do poder do mercado em direção aos consumidores; a eficácia de campanhas de
mercado; o crescimento de um amplo movimento de responsabilidade corporativa.
O conceito de consumo sustentável, ou consumo consciente, é complexo e por vezes distinto entre
diferentes autores. Porém, o YouthXchange (2011) destaca que é possível notar que a maioria das
definições abarca algumas características comuns:
 Satisfazer as necessidades do ser humano
 Favorecer uma boa qualidade de vida
 Compartilhar recursos entre ricos e pobres
 Agir tendo em mente as gerações futuras
 Atentar-se ao impacto do consumo do berço-ao-túmulo
 Minimizar o uso de recursos, lixo e poluição
Além destas características, outras que aparecem nas discussões a respeito do consumo consciente
referem-se a (i) reavaliar os hábitos de consumo (por exemplo, redução do consumo) e (ii) analisar a
procedência dos produtos, priorizando aqueles que sejam mais sustentáveis.
Uma forte linha de estudo sobre consumo consciente está relacionada à preocupação com a saúde
do indivíduo (GARG ET. AL., 2007; NAYLOR ET. AL. , 2009; SCAMMON ET. AL., 2011; WU ET.
AL., 2011). Neste estudo, no entanto, foi utilizada uma definição mais ampla de consumo consciente,
que contempla não apenas a saúde do indivíduo, mas engloba também a preocupação com o outro, de
forma coletiva, considerando inclusive as gerações futuras. De acordo com o Relatório Planning for
Change do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) (2008), o consumo e
produção sustentável podem ser definidos como
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“a produção e uso de bens e serviços que satisfaçam as necessidades básicas e proporcionem uma melhor
qualidade de vida, ao mesmo tempo em que minimizem o uso de recursos naturais, materiais tóxicos e a
emissão de lixo e poluição durante o ciclo de vida, de forma a não prejudicar as necessidades das gerações
futuras.” (UNEP, 2008, p.21).

De Toni et al (2010) consideram o consumo consciente como um modo de vida que valoriza a
responsabilidade ambiental como forma de preservar e manter um meio social com maior qualidade de
vida. Para o Instituto Akatu (2005), o consumo consciente é um processo que busca o equilíbrio entre
as necessidades individuais, as possibilidades ambientais e as necessidades sociais em três diferentes
etapas: compra, uso e descarte. Tal definição é ampliada pela OECD (2002 in PAPE et al., 2011), que
considera ainda outras etapas, além das já mencionadas: escolha, manutenção e reparo.
O objetivo do consumo sustentável é adotar formas alternativas de consumo, que resultem na
redução de materiais e energia, envolvendo todos os consumidores (governo, empresas e indivíduos).
Sua análise considera o ciclo de vida completo de um produto e o uso mais eficiente de recursos
renováveis e não-renováveis (UNEP, 2008). Este movimento, segundo Fontenelle (2006), indica uma
possível construção de uma nova cultura de consumo, tal qual se constituiu, nas primeiras décadas do
século XX, a “cultura do consumo de massas”.
De acordo com a OCDE (1997 in PORTILHO, 2010), o consumo consciente depende de três
fatores: (i) lideranças empresariais para disseminar esta nova perspectiva, (ii) políticas governamentais
para acelerá-la, e (iii) a consolidação de um “consumidor verde” para exercer pressão no sistema de
produção. Assim, é interessante notar que as ações individuais, motivadas por preocupações
ambientais, passam a ser consideradas estratégicas para provocar as mudanças necessárias em direção à
sustentabilidade.Diversos grupos ambientalistas vêm promovendo iniciativas, de acordo com Portilho
(2010), no sentido de ajudar os consumidores a escolher produtos ecologicamente corretos, via
publicação e divulgação de livros, guias, pesquisas e matérias sobre o tema. As conseqüências sociais
transformaram o consumo em um espaço de disputa política, tanto pelos problemas a ele associados,
quanto pela compreensão do consumidor com relação à sua força de mercado (FONTENELLE, 2006;
AKATU, 2002).
Apesar deste movimento, Giannetti (2011) enfatiza que a construção de um modelo econômico que
preserve o meio ambiente não pode esperar apenas pela conscientização voluntária de empresários e
consumidores, ou seja, que é preciso “atingir o bolso”, aumentando os impostos para produtos que
poluem.
2.4 O Consumo Consciente no Varejo
O movimento do consumo consciente claramente trouxe impactos para o setor varejista, uma vez
que o processo de consumo inicia-se com a escolha e em seguida a compra de produtos, e o indivíduo
realiza tal atividade majoritariamente em lojas de varejo. Portilho (2010) destaca que uma atividade
simples e cotidiana, como fazer compras, seja de bens de necessidade básica, seja de itens luxuosos,
começou a ser percebida, pelos consumidores, como comportamentos e escolhas que afetam a
qualidade do meio ambiente.
No entanto, se a pesquisa acadêmica na área de administração, a respeito do consumo consciente
ainda é incipiente, no varejo encontram-se ainda menos estudos relacionados. Buscas em revistas,
congressos e centros de estudos nacionais e internacionais (RAE, RAC, RAUSP, REGE, RAM, Provar,
CEV, ANPAD, ANPPAS, CLAV, ENGEMA, SEMEAD, Journal of Marketing, Journal of Consumer
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Research, Journal of Retailing) resultaram em pouquíssimos estudos sobre consumo consciente no
varejo (ponto de venda), sendo que a maioria trata de produtos verdes ou orgânicos.
O estudo sobre produtos orgânicos realizado por Ngobo (2011), em supermercados na França,
apresenta resultados interessantes. A compra destes produtos é maior entre indivíduos com maiores
níveis de renda, educação, cargo ocupado na empresa e em famílias mais velhas. Já famílias maiores
(com mais membros) não apresentam forte preferência por produtos orgânicos. De uma maneira geral,
nota-se que quanto maior a renda, maior a preferência por eles. Resultado similar foi encontrado pelo
Instituto Akatu (2005) e por Lombardi et. al. (2004), onde níveis mais elevados de renda e educação
apontam comportamentos de consumo mais conscientes. Outros resultados do estudo de Ngobo (2011)
merecem destaque – em categorias mais concentradas (presença de grandes fabricantes), os
consumidores têm menor propensão a escolher produtos orgânicos, sendo mais leais às marcas que já
conhecem.
No Brasil, um estudo realizado por Coltro e Kruglianskas (2006) junto a consumidores
conscientes, teve foco em selos de qualidade. Os resultados apontam que a existência dos selos confere
diferenciação ao produto, refletida inclusive na pré-disposição a pagar preços mais altos por produtos
certificados. Já Goidanich e Rial (2010) realizaram um estudo junto a 18 mulheres de camadas médias,
em que as acompanharam durante as compras no supermercado. As autoras (idem, 2010) identificaram
uma ausência quase absoluta de preocupação com o consumo consciente durante as compras, porém
mais presente na administração do uso dos recursos naturais em casa.
Apesar de toda a atenção que a discussão acerca da sustentabilidade tem recebido, especialmente
nos últimos anos, Luchs et. al. (2010) afirmam que a participação de mercado dos produtos
sustentáveis ainda é muito baixa. Ademais, ainda existe uma grande diferença entre a atitude explícita
do consumidor, favorável à sustentabilidade, e seu comportamento efetivo. Estudo realizado em
conjunto por UNEP, Global Compact e Utopies (2005) revela que, apesar de 40% das pessoas
afirmarem estarem predispostas a comprar produtos “verdes”, atualmente apenas 4% de fato compram
tais produtos. Tal diferença (40/4) denota uma excelente oportunidade para que as empresas
contribuam para que o consumidor possa superar a barreira entre a atitude explícita e o comportamento
efetivo.
3. Metodologia da pesquisa empírica
À luz da revisão teórica levantada, e como forma de complementar o objetivo do estudo, foi
realizada uma pesquisa de campo. Na investigação empírica, foi empregada a pesquisa exploratória
que, de acordo com Selltiz, Wrightsman e Cook (1965) e Mattar (1996), é mais apropriada para os
estágios iniciais do estudo, quando o pesquisador busca familiarizar-se com o tema. Tal se adequa ao
presente estudo, uma vez que o tema do Consumo Consciente ainda é bastante recente, especialmente
quando analisado seu impacto para o setor varejista. O foco principal desse estudo é a descoberta de
novas ideias e possíveis relações que poderão ser utilizadas em futuros estudos.
Definido o tipo de pesquisa, procedeu-se à escolha do método de pesquisa, utilizado para se
alcançar o objetivo proposto. A coleta de dados utilizou o método conhecido como levantamento ou
survey, para obtenção de informações dos participantes. O estudo foi do tipo transversal único, que
envolve a coleta de dados de uma determinada amostra uma única vez. Em comparação aos estudos
longitudinais, proporciona menor distorção nas respostas, porém não permite detectar mudanças de
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comportamento (HAIR et al., 2005; MALHOTRA, 2006). Em função de restrições orçamentárias,
optou-se pela coleta de dados via internet.
O instrumento da pesquisa foi um questionário estruturado, com perguntas fechadas, autopreenchido por cada respondente. Tal questionário foi pré-testado com doze consumidores de
diferentes faixas etárias, graus de escolaridade e classes sociais, e alguns ajustes foram realizados. No
questionário, explicava-se que se tratava de uma pesquisa sobre consumo consciente, e solicitou-se que
os respondentes respondessem às perguntas considerando seus hábitos de compra em mercados ou
supermercados.
Inicialmente, foi utilizada a técnica de amostragem não-probabilística por conveniência, por
restrições orçamentárias, pois como ressalta Malhotra (2006), é a que menos tempo consome e a menos
dispendiosa. Durante o ano de 2011, mais especificamente de março a abril, foram enviados cerca de
380 emails, assim como mensagens via redes sociais, com uma breve explicação sobre a pesquisa e o
endereço eletrônico para responder a mesma. Adicionalmente, e como forma de coletar um maior
número de respostas, foi utilizada a técnica de “Bola de Neve”, onde foi solicitado a cada respondente
que encaminhasse o email com o endereço eletrônico da pesquisa para outras pessoas conhecidas.
Nesta fase, foram obtidos, no total, 658 questionários válidos e completos, de pessoas residentes na
região Sudeste (SE) do Brasil.
Como forma de complementar a pesquisa e realizar comparações entre duas distintas regiões
brasileiras, optou-se por realizar uma nova coleta de dados, desta vez entre maio e junho de 2013, na
região Centro-Oeste (CO), contemplando os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o
Distrito Federal. Nesta nova rodada, utilizou-se o mesmo método de coleta, resultando na adição de
390 questionários válidos e completos.
No total 1.380 respondentes responderam ao questionário online, mas 332 foram eliminados por
não terem completado o questionário. Portanto, foram analisadas as respostas de 1.048 respondentes.
Cabe ressaltar que, em razão da amostra selecionada de forma intencional e por conveniência, não
se pretendeu, no presente trabalho, representar o universo de consumidores do setor varejista
supermercadista nas regiões analisadas.
A fim de analisar os dados, foi utilizada a planilha dinâmica Excel. Segundo Richardson et al.
(1999, p. 191), “os questionários de perguntas fechadas são aqueles em que as perguntas ou afirmações
apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas e preestabelecidas”. As perguntas
encontravam-se numa escala nominal, que não tem propriedade numérica. Vale ressaltar que, com essa
escala, os procedimentos estatísticos possíveis são moda e freqüência.
4. Análise dos dados
O questionário foi dividido em quatro blocos. O primeiro era composto por informações sobre o
respondente, cujo perfil é apresentado no tópico a seguir. O segundo bloco continha perguntas sobre o
grau de conhecimento dos respondentes sobre “consumo consciente”, com foco em sua relação com a
sustentabilidade. Em seguida, no terceiro bloco, procurou-se identificar o supermercado freqüentado,
os atributos que levaram à sua escolha, e o conhecimento sobre ações sustentáveis que o mesmo possui.
Por fim, o último bloco continha questões que visavam identificar se o respondente apresentava
atitudes de consumo mais ou menos consciente.
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4.1 Perfil da Amostra
A amostra do presente estudo possui uma forte concentração em determinado perfil, em função da
amostragem por conveniência. Como pode ser observado na Tabela 1 a seguir, mais de 90% da amostra
é composta por indivíduos das classes A e B (conforme classificação utilizada pela ABEP), e mais de
50% possuem algum curso de pós-graduação concluído ou em andamento. Com relação à idade, houve
uma concentração de respondentes na faixa etária de 26 a 35 anos (44%). A amostra é ainda composta
por 61% de mulheres e 39% de homens, e a maioria dos respondentes (69%) considera-se o principal
responsável pelas compras de supermercado do lar.
Tabela 1 – Perfil da amostra
Classe Social
%
Escolaridade
A1
18%
Primário / Secundário
A2
25%
Superior
B
46%
Pós-graduação (lato)
C
9%
Mestrado / Doutorado
D/E
2%
Fonte: Dados da pesquisa de campo.

%
5%
40%
35%
19%

Faixa etária
de 18 a 25 anos
de 26 a 35 anos
de 36 a 45 anos
de 46 a 55 anos
acima de 55 anos

%
16%
44%
19%
12%
9%

Trata-se, claramente, de uma amostra que não representa a população das regiões pesquisadas. Por
outro lado, a maior parte da amostra pertence a um perfil mais propenso a conhecer e praticar o
consumo consciente. A pesquisa apresenta resultados interessantes sobre o comportamento do
consumidor com relação ao consumo consciente, trazendo à tona alguns questionamentos e outras
confirmações sobre estudos previamente realizados sobre este tema.
4.2 Conhecimento sobre Consumo Consciente
Os dados sobre o grau de conhecimento sobre consumo consciente evidenciaram algumas
diferenças em função de escolaridade, faixa etária e nível socioeconômico.
A maioria dos respondentes (91%) informou já ter ouvido falar sobre consumo consciente, sendo
que esse resultado é maior quanto maior a renda e o grau de escolaridade. Este item também apresentou
diferença entre as regiões CO (88%) e SE (93%). Entre os 9% dos respondentes que afirmaram não ter
ouvido falar sobre Consumo Consciente, o maior percentual se encontra no grupo etário de 18 a 25
anos (13%), dado que se apresenta superior na região CO (23%).
Na pergunta seguinte, foram listadas oito ações relacionadas a consumo consciente (listadas na
Figura 1), e questionado ao respondente quais das ações eram de seu conhecimento. Na região CO 40%
dos respondentes já ouviram falar sobre todas as ações listadas, resultado inferior ao da região SE com
48%.
Aprofundando a análise, observa-se ainda que o conhecimento acerca das ações vai decrescendo
conforme a classe social e a escolaridade diminuem: entre as classes A/B 49% e 44% afirmaram
conhecer todas as ações, versus 32% nas classe C/D/E; além disso, entre as pessoas com ensino
primário/secundário 22% afirmaram conhecer todas as ações, percentual bem menos expressivo quando
comparado com o alcançado nos grupos com ensino superior (44%), especialização (45%), mestrado
(51%) e doutorado (55%). Essa perspectiva é similar nas duas regiões.
Dentre as oito alternativas apresentadas, as ações mais citadas, conforme ilustrado na Figura 1,
foram coleta seletiva (97%) e uso de sacolas reutilizáveis (96%), o que pode ser um reflexo da maior
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exposição destes temas na mídia (promulgação de lei de resíduos sólidos e campanha contra o uso de
sacolas plásticas). Os itens de menor grau de conhecimento se referem à reputação da empresa –
analisar se a empresa é ética (57% CO e 66% SE) e se possuem projetos sociais (52% e 61% no CO e
SE).
Figura 1 – Conhecimento das ações relacionadas ao consumo consciente
Coleta seletiva

97%

Usar sacolas reutilizáveis

96%

Reduzir o consumo

88%

Reutilizar materiais

82%

Comprar e/ou consumir produtos orgânicos

79%

Analisar a origem / procedência dos produtos

Analisar se as empresas são éticas
Analisar se as empresas possuem projetos sociais

74%
63%
58%

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Em seguida, foram apresentadas 10 alternativas (Figura 2) e solicitado ao respondente que
selecionasse as três que melhor representassem uma definição de “produto sustentável”. As alternativas
relacionadas à embalagem foram as mais citadas: embalagem reciclável (61%); reutilizável (51%);
reciclada (35%). Produtos certificados e embalagem com informações sobre impacto ambiental
aparecem na quarta colocação com 33%.
Na análise por região observa-se que o Sudeste expressa a tendência do quadro geral com os
seguintes dados: embalagem reciclável (60%); reutilizável (48%); reciclada (37%). Já na região Centro
Oeste, os itens que se destacaram foram: embalagem reciclável (63%); reutilizável (55%); e produtos
orgânicos (35%).
Nos cruzamentos, observa-se que na classe A fica em 3º lugar a certificação do produto. Já as
demais classes apontam a classificação de “orgânico” como 3º item mais relevante. É interessante
observar que o item “mais saudável” também apareceu com relevante percentual entre as classes
C/D/E.
Na
análise
por
idade,
observou-se
que
pessoas
mais
velhas
(acima de 55 anos) escolheram em 1º lugar “Produtos certificados”, em 2º lugar “Embalagem com
informações sobre impacto ambiental”, e empatado em 3º lugar “Orgânico” e “Embalagem reciclada”.
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Figura 2 – Alternativas que definem “produto sustentável”

Embalagem reciclável

61%

Reutilizável

51%

Embalagem reciclada

35%

Produtos certificados

33%

Embalagem c/ info impacto ambiental

33%

Orgânico

32%

Mais saudável

26%

Ingredientes naturais

Conteúdo concentrado

23%
6%

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

4.3 Escolha do Supermercado
No bloco 3, primeiramente foram apresentados 13 fatores e foi questionado ao respondente quais
eram os três mais importantes para a escolha do mercado que ele frequentava. As três primeiras
respostas foram: (i) localização, (ii) variedade de produtos e (iii) melhores preços. Regionalmente, o
atributo mais importante no CO são os melhores preços, com 47% das citações. A localização fica em
3º lugar, com 39%. Nota-se, portanto, maior sensibilidade a preço no CO quando comparado com o SE.
Figura 3 – Atributos para escolha do supermercado que frequenta

Localização conveniente

49%

Boa variedade de produtos

45%

Melhores preços / condições de pagamento

45%

Ambiente agradável

33%

Pouca espera na fila do caixa

25%

Boa seção de hortifruti

21%

Ofertas / promoções

17%

Ações sociais / ambientais

11%

Disponibilidade de produtos sustentáveis

11%

Funcionários agradáveis

8%

Posto de coleta seletiva

8%

Outros serviços no mesmo local

7%

Construção eco-eficiente

6%

Fonte: Dados da pesquisa de campo.
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Já os 4 tópicos relacionados à Sustentabilidade e/ou à RSC, como se pode notar na Figura 3, são
pouco relevantes na escolha do supermercado, sendo o mais importante o que se refere às ações
sociais/ambientais (menos estratégicas) realizadas pelo varejista.
Ao final deste bloco, procurou-se levantar o conhecimento do consumidor a respeito da
comercialização de produtos sustentáveis ou ações sociais/ambientais desenvolvidas pelo
supermercado frequentado. Do total de respondentes, 65% afirmaram não conhecer nenhum produto ou
ação social desenvolvida pelo supermercado. Este índice é maior no CO (72%) do que no SE (60%).
Ao cruzar esta informação com o supermercado frequentado, surpreendem o Campeão e o Pão de
Açúcar, que possuem 80% e 76% de menções positivas, respectivamente. Em seguida está o Mambo,
com 50%. Todos os demais têm menos de 40% de menções positivas. Quando abrimos as informações
por classe social e escolaridade, novamente vemos que quanto menor a classe social e a escolaridade,
menos as pessoas conhecem as ações desenvolvidas. O cruzamento dos dados por idade também chama
a atenção: os jovens (18 a 25 anos) são os que têm menos conhecimento das ações desenvolvidas.
As ações desenvolvidas pelos supermercados com maior incidência são: coleta seletiva (57%),
temas relacionados a sacolas plásticas (56%), produtos orgânicos (35%) e as ações de responsabilidade
socioambiental (33%). O quinto tópico se refere à disponibilidade ou fabricação de produtos
sustentáveis, com 18% de menções, e variam bastante na descrição, mostrando que a definição de
produto sustentável ainda não é homogênea para a maioria dos respondentes: produtos provenientes de
pequenos
produtores/comunidades,
certificados,
retornáveis,
saudáveis,
além
de
qualidade/rastreabilidade da origem, e venda de produtos com embalagens recicladas ou recicláveis.
Destaca-se aqui uma oportunidade para as redes Carrefour e Wal Mart. Estudo realizado por
Hamza e Sofiatti (2010), aponta que apenas estes e o Pão de Açúcar possuem relatórios de
sustentabilidade publicados na internet, sendo que Wal-Mart e Carrefour possuem um melhor
alinhamento entre suas práticas de RSC com a estratégia do negócio. Já o Pão de Açúcar precisa ter
uma maior integração entre as ações de RSC e sua estratégia competitiva, sendo ainda muito focado em
ações de boa cidadania. No entanto, os resultados da presente pesquisa apontam que os consumidores
conhecem melhor as ações do Pão de Açúcar, o que é corroborado pelo estudo de Hamza e Sofiatti
(2010). As ações de Boa Cidadania acabam recebendo maior destaque na comunicação dos
supermercados, e apesar de serem as menos relevantes do ponto de vista estratégico para um
desenvolvimento sustentável, em geral são as que têm maior apelo junto à sociedade.
4.4 Comportamento do Consumidor
Na Figura 4 são apresentados alguns comportamentos de compra conscientes, e as avaliações dos
respondentes sobre se possuem tais hábitos. Dentre os 11 comportamentos listados, “solicitar nota
fiscal” aparece como o que as pessoas mais têm o hábito de fazer (78%). Outros dois comportamentos
que tiveram mais de 50% de respostas “sempre/quase sempre” são “coleta seletiva” e “re-utilização de
produtos ou materiais”.
No outro extremo, nota-se que a busca por informações se os produtos são produzidos por
empresas éticas obteve índice de 75% dos respondentes declarando que nunca/quase nunca fazem isso.
Fazendo uma análise desses dados por região observa-se que no CO o comportamento de “sempre
ou quase sempre” é maior do que em relação ao SE, no item “consumo de produtos orgânicos” (25% x
15%). Na região SE os comportamentos de maior frequência de “sempre ou quase sempre”, superior
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aos dados do CO, são atribuídos aos itens “coleta seletiva”, “produtos de empresas que têm ações
sociais”, “produtos que utilizam menos embalagem”, “solicitação de nota fiscal” e “uso de sacolas
reutilizáveis”. Nos demais itens os percentuais de respostas apresentadas apontaram para
comportamentos similares entre as duas regiões.
Figura 4 – Comportamentos de compra conscientes
Solicitação de nota fiscal
Reutilizar produtos ou materiais
Coleta seletiva
Ler rótulo dos produtos
Produtos que utilizam menos embalagem
Uso de sacolas reutilizáveis

Saber a origem dos produtos que consumo
Consumo produtos orgânicos
Saber o impacto do produto na natureza
Produtos de empresas que têm ações sociais
Informações se a empresa é ética
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sempre / quase sempre

Mais da metade das vezes

Nunca / quase nunca

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

No recorte dos dados por faixa etária, observa-se que os jovens de 18 a 25 anos são os que
apresentam menor frequência de “quase sempre” ou “sempre” em quase todos os comportamentos. Já
as maiores frequências nessa categoria se concentraram, em praticamente todos os itens, nas faixas
etárias de 46 a 55 anos e acima de 55 anos.
É interessante observar que, embora o percentual de respondentes que informaram buscar
informações sobre a ética das empresas tenha sido baixo (13%), ao avaliar o quanto as pessoas usam
seu poder de escolha para penalizar empresas que não tem um comportamento ético, os dados coletados
revelaram que 25% dos respondentes afirmaram que já deixaram de consumir algum produto após
descobrir que a empresa não era ética. No Centro-Oeste esse percentual é um pouco superior do que no
Sudeste, 27% versus 23%. Nos cruzamentos, observa-se que a maior frequência, 36% está na faixa
etária de 46 a 55 anos.
As categorias mais citadas por estes respondentes são bebidas (26%), alimentos (20%) e
vestuário/calçados (17%). Há ainda outras 15 categorias menores (que juntas somam 21%), e outros
16% de respondentes que não se recordam da categoria. Nos três itens com maiores frequências,
especialmente, observou-se que a indicação de produtos e marcas evidenciou a possível relação das
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indicações feitas, com notícias e denúncias veiculadas em redes de comunicação sobre ações de
empresas que violaram aspectos de sustentabilidade e de direitos humanos, ou que colocaram no
mercado produtos com alterações e nocivos à saúde.
Ainda no intuito de analisar o comportamento de consumo investigaram-se as preferências em
relação às marcas de alimentos lembradas e mais apreciadas pelos respondentes. Considerando os 06
agrupamentos mais relevantes do ponto de vista do respondente (institucional, achocolatados,
arroz/feijão, refrigerantes, sucos/chás gelados e produtos lácteos), 96% estariam dispostos a
experimentar outras marcas mais sustentáveis, dos quais 18% o fariam mesmo que preço fosse um
pouco maior. Merece destaque a categoria de refrigerantes, que tem o menor percentual: 17%
declararam que não experimentariam outras marcas. Quando analisado por faixa etária, os mais jovens
são os menos dispostos a trocar de marca.
Com relação a qual categoria seria mais fácil de trocar a marca habitual por outra mais sustentável,
os produtos de limpeza aparecem em primeiro lugar (51%), o que é compreensível em função do menor
vínculo que possuem. Na sequência, aparecem os alimentos perecíveis (20%) e não perecíveis (19%),
que podem refletir uma percepção de que os produtos orgânicos ou sustentáveis são mais saudáveis.
Produtos de higiene pessoal apresentam apenas 7% de respostas, denotando claramente uma categoria
em que os clientes são mais fiéis às marcas que já consomem. A maior diferença entre as duas regiões
pesquisadas encontra-se no item “produtos de limpeza” no qual os consumidores da região CO parecem
mais fieis às marcas que já consomem (47% x 54% no Sudeste).
Por fim, buscou-se avaliar o quanto as pessoas estariam dispostas, do ponto de vista financeiro, a
mudar seus hábitos e passar a consumir produtos mais sustentáveis. Quase metade dos respondentes
(42%) estaria disposta a comprar produtos sustentáveis, mesmo que fossem um pouco mais caros,
resultado mais forte nas classes sociais mais altas (A1 e A2) do que nas demais classes e superior
também no SE (47%) do que no CO (34%).
Uma quantidade expressiva de respondentes (50%) informou que considera a possibilidade de
comprar produtos sustentáveis, desde que eles não sejam mais caros.
A análise dos dados apontou, conforme estudos realizados por outros autores (NGOBO, 2011,
INSTITUTO AKATU, 2005) que quanto maior o nível socioeconômico e de escolaridade dos
respondentes, maior seu grau de conhecimento e atitude positiva como consumidores conscientes.
Apesar disso, o conceito de produtos sustentáveis ainda não é homogêneo, ficando muito concentrado
na questão da embalagem, sem considerar todo o processo produtivo e seu impacto no meio ambiente e
na sociedade. Além disso, os fatores relacionados à sustentabilidade e ações de RSC dos varejistas
ainda têm baixa influência na escolha do supermercado que o consumidor opta por freqüentar.
5. Considerações finais
O artigo buscou trazer uma nova contribuição acerca do debate sobre consumo consciente e, mais
especificamente, o impacto que este tema pode ter para as organizações, principalmente no que se
refere à produção de bens de consumo e à comercialização dos mesmos pelas empresas do setor
varejista.
Nota-se que as pessoas estão cada vez mais dispostas a contribuir para a construção de uma
sociedade mais sustentável, mas ainda não encontraram a forma de fazer isso. Quando se fala em
alterar os hábitos de compra, elas parecem ainda não perceber a influência que têm com o seu poder de
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escolha. O consumidor pode atuar de forma subordinada aos interesses do mercado, ou pode não ser
submisso às regras impostas de fora, erguendo-se como cidadão e desafiando os mandamentos do
mercado. Porém, o consumidor também pode ser crítico e optar por ser um cidadão ético, consciente e
responsável, o que o leva também a novas formas de associação, de ação política, de lutas sociais e
reivindicação de novos direitos e mudança nos seus comportamentos de consumo (CORTEZ, 2009).
Costa e Teodósio (2011) afirmam que quando se apropriam dessa responsabilidade, os segmentos da
sociedade se posicionam e constroem discursos a favor do desenvolvimento sustentável, interagindo e
se re-significando na sociedade.
Nos comentários finais da pesquisa pôde-se perceber que mesmo estando dispostos a consumir
“melhor”, comprando produtos mais sustentáveis ou de empresas éticas, muitos dos respondentes ainda
sentem falta de mais informações na hora da compra a fim de facilitar este comportamento. Outro
ponto bastante relevante é o preço. Muitas pessoas declararam achar que o preço de produtos
sustentáveis não deve ser mais alto, a fim de que não fiquem acessíveis somente às classes mais altas.
Os respondentes da região CO foram os que se revelaram mais sensíveis a essa variável.
É importante ressaltar que consumir de forma consciente envolve, no entanto, mais do que
simplesmente adotar o consumo de produtos orgânicos, utilizar sacolas reutilizáveis ou reciclar o lixo.
A Consumers International (1998 in PORTILHO, 2010) destaca que para reduzir os danos ao meio
ambiente, o consumidor deve promover mudanças mais significativas em seus hábitos de compra e em
seu estilo de vida, como a redução do consumo ou a adaptação a uma vida sem determinados produtos.
Neste sentido, pôde-se perceber que o comportamento de consumo ainda precisa evoluir para
alcançar mudanças mais significativas. Isso se expressa por meio das informações sobre hábitos de
consumo, apontadas pelos respondentes, em maior frequência na opção por produtos mais saudáveis,
como produtos orgânicos e destinação adequada de resíduos, sem considerar em escala outras
características apontadas na literatura. Na maior parte dos itens referentes ao consumo consciente, a
região SE apresentou maior frequência de ação, indicando maior congruência entre o grau de
conhecimento e a atitude de consumo.
Outro fator importante se refere ao protagonismo dos jovens em cenários de mudança. No entanto,
percebeu-se pela pesquisa conduzida que os mesmos ainda são os menos envolvidos com o tema da
sustentabilidade e do consumo consciente. Tal constatação é corroborada por estudos como os do
Instituto Akatu (2009), que demonstrou que somente 14% dos jovens possuíam alta consciência
ambiental. Também neste estudo percebe-se que os jovens com alta consciência ambiental são
prioritariamente de classes mais altas e com maior escolaridade. Assim como já citado anteriormente,
40% dos jovens responderam que gostariam de ter mais informação ou que acreditam que um volume
maior de informação faria com que eles próprios mudassem de opinião a respeito da adoção de novos
comportamentos.
No caso das empresas, dado que a pré-disposição ao consumo de produtos sustentáveis está cada
vez mais evidente, as mesmas devem considerar cada vez mais os conceitos de consumo consciente em
seu processo produtivo e ações de RSC. Os dados relacionados à quantidade de pessoas que
informaram já ter utilizado seu poder de escolha para penalizar empresas que não tem um
comportamento ético (27% CO x 23% SE), permitiram observar essa tendência. Além disso, conforme
Luchs et al. (2010) mencionam, este novo olhar deve melhorar as chances de sucesso para as empresas
interessadas no desenvolvimento e comercialização de produtos sustentáveis, bem como apoiar o

XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

desejo de muitos consumidores para melhor alinhar seus valores com o seu comportamento de
consumo.
Por fim, deve-se apontar que este estudo possui algumas limitações. Por se tratar de uma
amostragem não-probabilística por conveniência, os resultados não podem ser extrapolados para o
universo de consumidores. Ademais, não foi possível analisar se a atitude refletida na pesquisa
empírica, de fato se reflete no comportamento real de compra do indivíduo. Conforme apontado
anteriormente, um estudo de UNEP, Global Compact e Utopies (2005) revela que, apesar de 40% das
pessoas afirmarem estarem predispostas a comprar produtos “verdes”, atualmente apenas 4% de fato
compram tais produtos. No presente estudo, 95% dos respondentes afirmaram estar dispostos a trocar a
marca que mais gosta por outra que fosse mais sustentável. Cabe agora verificar se esse discurso se
reflete na prática. Sugere-se que estudos futuros sejam conduzidos no sentido de verificar esta possível
diferença.
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Resumo: Analisa-se neste artigo o conteúdo dos relatórios de sustentabilidade de uma amostra das empresas eleitas e
publicadas na edição especial de 2012 da revista Exame - as 1.000 Melhores e Maiores empresas do Brasil. Foi selecionado
para amostra o setor de indústrias de bens de consumo, com 11 empresas. Para a análise foi acessado os websites das
empresas, onde se coletou os balanços sociais publicados, baseando-se no escopo das diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), permitindo uma visão qualitativa dos relatórios. O modelo da GRI foi adotado por que propõe um padrão a
ser utilizado, com objetivo de torná-los comparáveis. Todas divulgam nos websites seus relatórios e nove delas seguem as
diretrizes da GRI, uma adota um modelo próprio e outra adota o modelo Carbon Disclosure Project (CDP). Os resultados
apontam para uma adesão crescente de relatórios adeptos das diretrizes da GRI e a busca por qualidade na aplicação de
conteúdo em seus relatórios. 54,5% da amostra apresenta os níveis mais altos de aplicação de conteúdo referente às
diretrizes da GRI. Conclui-se que as empresas componentes da amostra, estão comprometidas com a sustentabilidade à
medida que aderem voluntariamente e divulgam suas ações em relatórios de padrão reconhecido mundialmente.
Palavras-chave: Evidenciação Socioambiental. Relatório de Sustentabilidade. Ranking de Empresas.

Abstract: Analyzed in this article, the content of sustainability reports of a sample of companies chosen and published in a
special edition of Exame magazine, the 1000 best and biggest companies in Brazil in 2012. It was selected for the sample
industries sector of consumer goods, with 11companies. For the analysis the websites of the companies were accessed,
which collected the social report published, based on the scope of the guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI),
allowing a qualitative view of the reports. The GRI model was adopted by proposing a standard to be used, in order to make
them comparable. All the websites disclose their environmental reports and nine of them follow the GRI guidelines, one
adopts its own model and another adopts the Carbon Disclosure Project (CDP) model. The results point to a growing
membership of reports on the GRI guidelines and the search for quality in the application of content on their reports. 54.5%
of the sample presents the highest levels of application referring to the GRI guidelines. We conclude that the components of
the sample companies are committed to sustainability as they join voluntarily disclose their actions and reports in a globally
recognized standard.
Key-words: Social and Environmental Disclosure. Sustainability report. Ranking of companies.
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1 INTRODUÇÃO
A responsabilidade socioambiental nas organizações está contribuindo para uma série de
mudanças no cenário mundial. Apesar de recente (final do século XX), a função social das
organizações tem tomado um novo rumo. Um marco histórico foi a Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida por ECO Rio 92, quando centenas de
países e chefes de estado se reuniram para analisar e definir metas e diretrizes globais. Outro marco foi
quando a assembleia geral da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou a Declaração do
Milênio (ONU, 2000), contendo oito objetivos (com 22 metas e 48 indicadores), entre os quais, garantir
a sustentabilidade ambiental. Em 2011, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) publicou o documento Relatório da Economia Verde, definindo como economia verde
aquela que “[...] resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo
em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica.” (PNUMA, 2011, p.9). Em
2012, ocorreu outra conferência, a Rio+20, em que foram avaliadas as ações nestes vinte anos da
primeira conferência.
Todas estas ações mostram este novo contexto da sociedade e trazem às organizações os
desafios para a gestão no século XXI: tornar as organizações competitivas em um cenário de
sustentabilidade ambiental, com a escassez cada vez maior dos recursos naturais, a conscientização da
população deste cenário e as ações necessárias para este novo paradigma, rumo a uma “Economia
Verde”, vital para a continuidade da vida na Terra.
Para o propósito deste trabalho partiu-se de definições de desenvolvimento sustentável e de
sustentabilidade, tais como:
Cavalcanti (1998, p.165) diz que “[...] sustentabilidade é uma questão de harmonia entre o
homem e a natureza.”, diz ainda que esta harmonia é uma realidade para o índio, cujo estilo de vida é
“[...] baseado exclusivamente em fontes renováveis de energia.”. Ampliando a definição, Schimidt
(2013) diz que “sustentabilidade é o balanceamento da proteção ambiental com o desenvolvimento,
aqui entendido como um processo de transformação que combina crescimento econômico com
mudanças sociais e culturais, reconhecendo os limites físicos impostos pelos ecossistemas, implicando
assim que as considerações ambientais sejam incorporadas em todos os setores e também na arena
política". Para Pronk e ul Haq (1992) (em BELLEN, 2006, p. 23,24) “[...] o desenvolvimento é
sustentável quando o crescimento econômico traz justiça e oportunidades para todos os seres humanos
do planeta, sem privilégios de espécies, sem destruir os recursos naturais finitos e sem ultrapassar a
capacidade de carga do sistema.”. Mebratu (1998, p.1) analisa que a maioria das definições foca
elementos específicos, e não conseguem captar todo o espectro do conceito, estando estes em
construção como em qualquer processo conceitual regido pela teoria evolutiva geral.
Tachizawa (2007, p.119) diz que as práticas de responsabilidade socioambiental das
organizações estão diretamente ligadas ao seu planejamento estratégico, às decisões estratégicas, às
decisões operacionais, ambientais e sociais, necessariamente focados na ética e transparência,
facilitando a comunicação com os stakeholders. As políticas e ações das empresas são normalmente
apresentadas em relatórios de sustentabilidade.
São encontrados vários termos para designar os relatórios de sustentabilidade, assim como a
própria Global Reporting Initiative (2008) define:
Termo genérico adotado para designar diferentes tipos de relatório que se destinam à publicação
do desempenho de uma organização, considerando um equilíbrio entre os aspectos ambientais,
econômicos e sociais. Relatórios dessa natureza são também frequentemente chamados de
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relatório social, relatório socioambiental e balanço social, entre outras denominações. (GRI,
2008, p.12)

A finalidade de uma empresa elaborar e publicar relatórios de sustentabilidade, conforme as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) é:
Elaborar relatórios de sustentabilidade é a prática de medir, divulgar e prestar contas para
stakeholders internos e externos do desempenho organizacional visando ao desenvolvimento
sustentável. “Relatório de sustentabilidade” é um termo amplo considerado sinônimo de outros
relatórios cujo objetivo é descrever os impactos econômicos, ambientais e sociais (tripple
bottom line) de uma organização, como o relatório de responsabilidade social empresarial, o
balanço social (GRI, 2006, p.3)

A Global Reporting Initiative é uma organização não governamental e que desenvolveu uma
estrutura padrão conhecida como Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade e conforme Ethos
(2011) tem o objetivo de aprimorar as suas diretrizes, de forma que os relatórios ambientais,
econômicos e sociais, das organizações possam ser comparados com outros relatórios, assim como
acontece com os relatórios financeiros.
Desta forma, responder ao seguinte questionamento: os relatórios de sustentabilidade
divulgados em 2011 pelas empresas eleitas pela revista exame numa edição especial de 2012 como
maiores e melhores estão alinhados com as diretrizes da GRI?
O objetivo deste estudo consiste em analisar os relatórios de sustentabilidade das empresas:
Bunge alimentos, Cargill, Ambev, JBS, BRF Sadia, BRF, Unilever, Natura, Souza Cruz, Nestlé e
Marfrig, tendo como escopo as diretrizes da Global Reporting Initiative, por meio da análise de
conteúdo dos relatórios divulgados.
Para este trabalho foi utilizada como fonte de consulta inicial a edição especial da revista
Exame, publicada anualmente, com informações sobre as melhores e maiores empresas do Brasil
(EXAME, 2012, p. 354). As empresas eleitas e publicadas na edição de 2012 pela revista, relacionando
as 1.000 melhores e maiores empresas do Brasil em 2011, baseadas no desempenho das empresas
individualmente, usando como principal critério o de vendas líquidas como um indicador de
contribuição para a sociedade, em termos de produtos e serviços. Além deste indicador, vários rankings
com outros indicadores foram divulgados, tais como: classificação em 18 setores, número de
empregados, desempenho comparado com ano anterior, excelência empresarial e ainda uma
classificação por região do país. Para este estudo, foi selecionado como amostra o setor de indústrias de
bens de consumo – dentre os vários rankings das empresas que ficaram entre as 50 maiores do setor,
um dos critérios utilizado pela revista Exame para agrupar, considerando o faturamento líquido resultando em número de 11 empresas.
Justifica-se este estudo pelo fato do desenvolvimento sustentável estar posto à prova para toda a
humanidade. A sobrevivência da espécie humana e a preservação da natureza dependem diretamente da
forma como este paradigma vai ser encarado nas próximas décadas.
As empresas estudadas, como
organizações de cunho social, estão encontrando formas de se adequarem a este novo desafio. Em
estágios diferentes de desenvolvimento utilizam os relatórios de sustentabilidade como ferramenta e
estratégia para mostrar a transparência de suas políticas, seus projetos, suas ações sociais e benefícios,
entre outras informações destinadas aos seus stakeholders.
Este artigo está composto de cinco partes: esta parte inicial que trata de uma visão geral do
trabalho; a parte 2 trata da revisão bibliográfica sobre o tema e os tópicos abordados nesta pesquisa, tais
como gestão ambiental, responsabilidade socioambiental, relatórios socioambientais e indicadores de
desenvolvimento e diretrizes da GRI; a parte 3 trata da metodologia, sendo identificados os métodos, as
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técnicas, os instrumentos e os procedimentos para consecução do objetivo deste trabalho; a parte 4 traz
os resultados obtidos nesta pesquisa, segundo os objetivos. Por fim, são apresentadas as conclusões, as
recomendações do trabalho realizado e são listadas as referências bibliográficas citadas ao longo deste
texto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para Peter Senge (2009, p. 9 a 12) moldar a sustentabilidade talvez seja o maior desafio de
aprendizagem com que já se defrontaram os seres humanos. Traz ainda que “[...] para moldar o futuro
sustentável, todos nós precisamos trabalhar juntos de maneira diferente de como o fazíamos no
passado.” E questiona: “Vamos proteger os costumes do passado ou nos associar à criação de um
futuro diferente?” e responde: “Nenhum caminho para o futuro ignora as necessidades das gerações
futuras.
2.1 Gestão Ambiental e Responsabilidade Socioambiental
A gestão ambiental e a responsabilidade socioambiental são instrumentos gerenciais e estão
intimamente ligados ao planejamento estratégico da organização, à declaração de seus valores, à
promoção da saúde e segurança de seus empregados, à preservação da qualidade do ambiente de
trabalho, à preservação do meio ambiente e ao relacionamento com todos os seus stakeholders.
Para Tachizawa (2007, p.73), a responsabilidade social e ambiental pode ser resumida no
conceito de efetividade, como o alcance de objetivos do desenvolvimento econômico-social. Portanto,
uma organização é efetiva quando mantém uma postura socialmente responsável. Com esta visão e
para nortear as organizações que desejam implementar estratégias ambientais e sociais, o Instituto
Ethos sugere e incentiva o uso do Balanço Social como ferramenta de gestão socialmente responsável,
dissemina inclusive um guia para elaboração do Balanço Social e de Relatório de Sustentabilidade,
utilizando os modelos do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e do GRI,
modelos que se complementam.
A implantação das boas práticas de responsabilidades socioambientais ainda é algo novo nas
organizações. A política de adoção de um modelo de gestão ambiental e de responsabilidade social
formaliza suas práticas e é uma maneira de minimizar os ruídos de comunicação com seus diversos
públicos, tornar a imagem organizacional respeitada e fornecer garantias de médio e longo prazo ao
mercado.
Paralela e indissociável à questão da sustentabilidade há a responsabilidade social corporativa,
tema também importante e concernente à função social da empresa. De acordo com o Instituto Ethos, a
definição de responsabilidade social empresarial é:
“[... ] forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatível
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais
para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades
sociais.” (ETHOS, 2011, p.78).

Barbieri et al (2010), em seu trabalho sobre inovação e sustentabilidade, cita que as empresas
precisam inovar considerando as três dimensões da sustentabilidade:
“Dimensão social – preocupação com os impactos sociais das inovações nas comunidades
humanas dentro e fora da organização; dimensão ambiental – preocupação com os impactos
ambientais pelo uso de recursos naturais e pelas emissões de poluentes; dimensão econômica –
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preocupação com a eficiência econômica, sem a qual elas não perpetuariam. Para as empresas
essa dimensão significa a obtenção de lucro e geração de vantagens competitivas nos mercados
onde atuam.” (BARBIERI et al, 2010, p. 150).

Aligleri (2011, p.85), em sua tese de doutorado, cita que as empresas precisam adotar uma nova
forma de conduta, baseado na pesquisa sobre a associação das ferramentas de gestão com os princípios
ecológicos, confirma a hipótese desta associação como uma forma benéfica de se alcançar a
responsabilidade social e a sustentabilidade nas empresas.
Diversos estudos relativos ao tema já foram publicados, como o de Costa, Gallon e Torres
(2011, p.14) que analisou o conteúdo dos relatórios de empresas premiadas por suas práticas de
responsabilidade socioambiental considerando as dimensões da Sustentabilidade e o tipo de disclosure
adotado e conclui a preponderância da dimensão social, especialmente social externa e do tipo de
disclosure quantitativo não monetário, verificou que a maior parte das empresas premiadas é de grande
porte, de capital fechado, atuante nos setores de Energia, Serviços, Finanças e Bens de consumo e
possuem natureza da atividade caracterizada como poluente, corroborando com o estudo de Puppim de
Oliveira (2005, p.1) que analisou como as 500 maiores empresas S.A – não-financeiras do Brasil, estão
divulgando informações de caráter socioambiental de forma organizada, e quais empresas publicam e
os resultados mostram que quanto maior a empresa mais se publica balanços sociais, que as maiores
empresas brasileiras divulgam em números similares as maiores empresas internacionais e as que mais
publicam estão nos setores de atividades com alguns dos maiores impactos sociais e ambientais, como
petróleo, e eletricidade e gás. Verificou que falta consistência na definição de alguns termos de
qualidade de algumas informações e que os balaços sociais devem passar por um processo de
normatização voluntária para que não percam a legitimidade.
Desta forma, a orientação para uma gestão ambiental estratégica com responsabilidade social e
ambiental das empresas é um desafio para enfrentar o paradigma do desenvolvimento sustentável que
se impõe e os relatórios de Sustentabilidade pode ser utilizado como uma ferramenta para a divulgação
de suas políticas e ações para alcançar transformações necessárias nesta jornada.
2.2 Relatório de Sustentabilidade ou Relatório Socioambiental
A GRI define Relatório de Sustentabilidade como:
Um relatório de sustentabilidade é um relatório que divulga o desempenho econômico,
ambiental, social e de governança da organização relatora [...] é a plataforma fundamental para
comunicar os impactos de sustentabilidade positivos e negativos bem como para obter
informações que podem influenciar na política, estratégia e nas operações da organização de
uma forma contínua. (GRI, 2013).

As formas de divulgação das informações referentes às ações sociais e ambientais podem variar,
podendo ser um documento separado, neste caso o balanço social ou relatório socioambiental ou ainda
relatório de sustentabilidade, e pode vir integrado ao relatório anual da empresa.
Para as empresas de capital aberto, é obrigatório a divulgação destes relatórios nos seus
websites, assim como são disponibilizados nos websites das Bolsas de valores. No caso de
organizações de capital fechado, não é obrigada a divulgação pública, podendo informar apenas a seus
acionistas.
A publicação do relatório socioambiental ou relatório de sustentabilidade contempla além da
transparência e da comunicação com seus stakeholders a possibilidade de desenvolvimento de novos
negócios, visto que a organização à medida que é percebida como socialmente responsável, tem maior
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aceitação pela sociedade, tratando especialmente de boas práticas de governança corporativa, em que é
inerente ao processo de valorização da empresa a apresentação anual de relatórios socioambientais.
Para incentivar o desenvolvimento socioambiental das empresas, com ações mitigadoras ou de
compensação, o incentivo do governo e o próprio mercado fez com que as instituições financeiras
adotassem regras para liberação de crédito geralmente condicionadas além do cumprimento das
exigências financeiras ao da exigência também do cumprimento de ações sociais e ambientais, em geral
através de publicações de relatórios de sustentabilidade.
Para avaliar o desempenho socioambiental das organizações existem vários modelos de
indicadores adotados. Todos divulgam informações destinadas a atender aos stakeholders, tais como:
ETHOS, GRI, Balanço Social IBASE, Pacto Global, Objetivos de desenvolvimento do Milênio
(ODM), Balanço Social - NBC T115, Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), entre outros.
Segundo Veiga (2010, p.49) a avaliação, a mensuração e o monitoramento da sustentabilidade
exigirão necessariamente um trinca de indicadores, pois é estatisticamente impensável fundirem um
mesmo índice apenas duas de suas três dimensões. À luz deste pensamento entende-se que é necessário
e deve ser realizada simultaneamente a mensuração da resiliência ecossistêmica, qualidade de vida e
desempenho econômico.
As diretrizes da GRI foram desenvolvidas em 1997. Surgiu a partir de iniciativas de diferentes
entidades que em parceria reuniram organizações ambientais não governamentais como CERES
(Coalition for Environmentally Responsable Economies), e o PNUMA, entre outras, procurando
atender aos interesses dos stakeholders, com foco em apoiar as tomada de decisões por meio da
inclusão de práticas relacionadas a sustentabilidade. Seu objetivo é elevar a qualidade dos relatórios de
sustentabilidade de forma que possa ser comparável entre empresas, com consistência e clareza das
informações (GRI, 2006).
As Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI consistem de princípios
para a definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das informações relatadas.
Incluem também o conteúdo do relatório, composto de indicadores de desempenho e outros
itens de divulgação, além de orientações sobre temas técnicos específicos relativos à elaboração
do relatório. (GRI, 2010 p.7).

A estrutura do Modelo GRI fornece através de seus indicadores, orientações sobre como as
organizações podem mensurar e divulgar seu desempenho em relação à sustentabilidade. Os
indicadores podem ser agrupados conforme as dimensões econômica, ambiental e social.
Conforme as Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade (2010), os princípios estão
organizados em dois grupos: princípios para determinar que temas e indicadores (definir conteúdo) a
organização deverá relatar (materialidade, inclusão dos stakeholders, contexto da sustentabilidade e
abrangência); e princípios para assegurar a qualidade e a adequada apresentação das informações
relatadas (clareza, equilíbrio, periodicidade, comparabilidade, exatidão, confiabilidade).
A GRI também orienta quanto ao estabelecimento do limite do relatório, fornecendo
procedimentos a cada tipo de assunto: impactos e influências, tipos de indicadores, obrigatoriedade de
inclusão, abordagens relevantes, exclusão de entidades.
Para corroborar com a proposta da GRI, em se tratando de planejamento Sachs (2012), diz que:
Em essência, o planejamento é um exercício de abordagem sistêmica cujo objetivo é identificar
metas sociais ambiciosas, mas viáveis, e propor padrões eficientes de utilização de recursos,
adequando-os à força de trabalho disponível e criando oportunidades de trabalho decente de
modo a eliminar o desemprego e, na medida do possível, o subemprego. (SACHS, 2012, p. 13).
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Percebe-se a forte ligação desta etapa com a jornada do processo de elaboração do relatório de
sustentabilidade proposto pela GRI, conforme apresenta a Figura 1:
Figura 1: Processo de Elaboração do Relatório

Fonte: Adaptado do GT GRI, 2008, p.30.

As Diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade da GRI consistem de princípios
para a definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das informações relatadas. Incluem
também o conteúdo do relatório, composto de indicadores de desempenho e outros itens de divulgação,
além de orientações sobre temas técnicos específicos relativos à elaboração do relatório, conforme
apresentado na Figura 2:
Figura 2: A Estrutura de Relatórios da GRI

Fonte: GRI, 2006, p.3.

Segundo HSM (2013, p.15), as empresas da América Latina foram responsáveis por apenas
11% dos relatórios de sustentabilidade elaborados com os padrões GRI, o número exato: 1.406
empresas, dos mais de 12 mil relatórios reunidos pelo banco de dados da GRI, a maioria é europeia,
conforme distribuição na Tabela 1 apresentada a seguir.
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Tabela 1 - Quantidade de relatórios de sustentabilidade da GRI por região.
REGIÃO

NÚMERO DE RELATÓRIOS

Europa

5.416

Ásia

2.627

América do Norte

1.827

América Latina

1.406

África

669

Oceania

642

Fonte: Adaptado de HSM, 2013, p.15.

O Brasil possui uma cultura de divulgação de relatórios de sustentabilidade e comparado com
os países da América Latina, se destaca com um número expressivo, conforme apresentado na Tabela
2.
Tabela 2 - Quantidade de relatórios da GRI em países da América Latina.
PAÍS

Brasil
Chile
Argentina
Colômbia
Equador
Bolívia
Costa Rica

NÚMERO DE
RELATÓRIOS

595
193
140
114
45
24
12

Fonte: Adaptado de HSM, 2013, p.15.

As estruturas dos relatórios da GRI utilizam um sistema de níveis de aplicação. Estes níveis são
classificados conforme requisitos atendidos podem ser: C, B e A, ou ainda C+, B+ e A+, caso tenha
sido utilizada uma verificação externa para o relatório. Para uma empresa indicar que seu relatório é
baseado nas diretrizes da GRI, ela deve declarar em que nível de aplicação se enquadra na estrutura.
Os níveis da GRI indicam qual a quantidade de conteúdo das diretrizes foi utilizada para o
relatório de sustentabilidade, porém não fornecem um parecer sobre o desempenho da organização nem
sobre a qualidade das informações constantes no relatório.

3 METODOLOGIA
A pesquisa é documental, qualitativa, utilizando dados secundários, localizados nos websites
das empresas eleitas e publicadas pela revista Exame, em julho de 2012, como as 1000 melhores e
maiores empresas do Brasil, sendo que alguns relatórios foram localizados no website da BOVESPA.
Do total de 1000 empresas divulgadas na pesquisa, foram selecionadas 11 empresas, utilizando o
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critério de indústrias de bens de consumo entre as 50 maiores indústrias - dentre os vários rankings das
empresas que ficaram entre as 50 maiores do setor, um dos critérios utilizado pela revista Exame para
agrupar, considerando o faturamento líquido - resultando em número de 11 empresas. Considerou-se
como critério de seleção as indústrias bens de consumo pela ligação direta, em massa e imediata com a
sociedade consumidora.
O principal método utilizado é a de análise de conteúdo. “Por análise de conteúdo entende-se
um conjunto de técnicas que visam, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos
conteúdos de mensagens, obter indicadores que permitam tirar inferências sobre as condições de
produção e ou recepção das mensagens.” (SIENA, 2011, p. 71 e 72).
Na primeira etapa, da pesquisa realizou-se uma busca nos websites, das empresas eleitas pela
revista Exame, edição especial maiores e melhores empresas do Brasil, numa edição especial anual e
também no website da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) para localizar a publicação dos
relatórios socioambientais. Foram acessados os relatórios e analisados o conteúdo dos mesmos,
permitindo ter uma visão da gestão das organizações, frente à questão socioeconômica e ambiental,
assim como identificar as empresas que estão empenhadas em seguir as diretrizes da Global Reporting
Interative (GRI), uma organização com sede na Holanda, que provê uma proposta de modelo de
relatório de sustentabilidade. O período de análise foram os relatórios publicados no ano de 2011.
Para a análise de conteúdo considerou-se os princípios, dimensões e indicadores de
sustentabilidade; realizaram-se várias sessões de trabalho destinadas a uma pré-análise, com leituras
individualizadas do material na busca da compreensão e de uma visão mais ampla da sustentabilidade e
dos fatos relevantes referente à cada empresa. Em um segundo momento buscou-se correlacionar cada
um dos relatórios considerando os indicadores do GRI. Em fase conclusiva passou-se à interpretação
dos dados coletados tendo como parâmetro as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI). A
análise em conjunto dos dados permitiu identificar as coerências e as inconsistências das práticas
socioambientais considerando os princípios de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e o
embasamento teórico.
Quanto aos fins da pesquisa é descritivo, uma vez que descreve características de uma situação
específica, no caso a identificação das práticas de gestão em conformidade com o modelo de diretrizes
da GRI. Para a apresentação dos resultados foi feito uma análise descritiva e tabelas, para melhor
visualização.
Foi selecionado o setor indústrias de bens de consumo usando o critério de fácil acesso dos
produtos a população. A Tabela 3 apresenta a relação das empresas, indústrias de bens de consumo,
assim como a Cidade e Estado sede no Brasil, o ano a que se refere o relatório, se publica qual o
modelo de relatório adotado:

Tabela 3 - Distribuição das empresas e modelos de relatórios de sustentabilidade.
Nº

EMPRESA

SEDE

PERÍODO

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

MODELO
ADOTADO

1

Bunge Alimentos

Gaspar, SC

2011

SIM

GRI

2

Cargill

São Paulo, SP

2011

SIM

PRÓPRIO
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3

Ambev

São Paulo, SP

2011

SIM

GRI

4

JBS

São Paulo, SP

2011

SIM

GRI

5

BRF/ Sadia

Itajaí, SC

2011

SIM

GRI

6

BRF

Itajaí, SC

2011

SIM

GRI

7

Unilever

São Paulo, SP

2011

SIM

GRI

8

Natura

Itapecerica da
Serra, SP

2011

SIM

GRI

9

Souza Cruz

Rio de Janeiro, RJ

2011

SIM

GRI

10

Nestlé

São Paulo, SP

2011

SIM

GRI

11

Marfrig

São Paulo, SP

2011

SIM

CDP

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foi possível verificar que entre as 11 empresas pesquisadas, apenas duas não seguem as
diretrizes da GRI, sendo a Marfrig, que optou pelo modelo CDP e a Cargill que adota um modelo
próprio de relatório. Conforme o checklist (GRI, 2009, p.3), há 79 indicadores divididos da seguinte
forma: Desempenho Econômico (9); Desempenho Ambiental (30); Práticas Trabalhistas e Trabalho
Decente (14); Direitos Humanos (9); Sociedade (8); e Responsabilidade pelo Produto (9). O Quadro 1 a
seguir apresenta a distribuição dos indicadores de desempenho do modelo GRI, demonstrando as
características do relatório e sua composição:
Quadro 1 - Distribuição dos Indicadores de Desempenho do Modelo GRI.
INDICADORES DE DESEMPENHO - GRI
INDICADORES
PROTOCOLO

Dimensão Econômica

EC1
Desempenho
Econômico

EC3
EC4
EC5*
Presença no
Mercado

EC6
EC7

Impactos
Econômicos
Diretos
Materiais
Dimensão
Ambiental

EC2

Energia

EC8
EC9*
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5*
EN6*
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Apresentar o valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas,
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores
de capital e governos.
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da
organização devido a mudanças climáticas
Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício.
Ajuda financeira significativa recebida do governo.
Variação e proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local
em unidades operacionais importantes
Políticas, práticas e gastos com fornecedores locais.
Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência
recrutados na comunidade local.
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos.
Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos.
Materiais usados por peso ou volume.
Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.
Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.
Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.
Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia ou
que usem energia gerada por recursos renováveis.
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Água

EN7*
EN8
EN9*
EN10*
EN11

Biodiversidade

EN12
EN13*
EN14*
EN15*

Emissões,
Efluentes e
Resíduos

EN16
EN17
EN18*
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25

Produtos e
Serviços

Praticas trabalhista e trabalho decente

EN27

Conformidade

EN28

Transporte

EN29

Geral

EN30
LA1
LA2
LA3*
LA4

Emprego

Dimensão Social

EN26

Relações entre
empregados e a
Governança

LA5
LA6*

Saúde e
Segurança no
Trabalho

LA7
LA8
LA9*
LA10

Treinamento e
Educação

LA11*
LA12*

Diversidade e
Igualdade de
Oportunidade

XV ENGEMA 2013

LA13
LA14

Iniciativas para reduzir o consumo de energia e as reduções obtidas.
Total de retirada de água por fonte.
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.
Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de
áreas protegidas, ou adjacentes a elas e áreas de alto índice de biodiversidade
fora das áreas protegidas.
Descrição de impactos significativos na biodiversidade.
Habitats protegidos ou restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na
biodiversidade.
Número de espécies na IUCN e em listas nacionais de conservação com
habitats.
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa por peso.
Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa por peso.
Iniciativas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reduções obtidas.
Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio por peso.
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.
Descarte total de água, por qualidade e destinação.
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.
Número e volume total de derramamentos significativos.
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados.
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos
d’água e habitats afetados por descartes de água pela relatora;
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a
extensão da redução desses impactos.
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de
produtos vendidos, por categoria de produto.
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e
materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de
trabalhadores.
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região.
Rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região.
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral.
Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva.
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças
operacionais.
Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e
saúde, compostos por gestores e por trabalhadores.
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos
relacionados ao trabalho por região.
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de
risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou
membros da comunidade com relação a doenças graves.
Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com
sindicatos.
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminado por
categoria funcional.
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua.
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e
de desenvolvimento de carreira.
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e
discriminação de empregados por categoria, de acordo com o gênero, faixa
Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional.
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HR1
Práticas de
Investimento e de
Processos de
Compra

HR2
HR3*

Não Discriminação
Liberdade de
Associação e
Negociação

Direitos Humanos

Abolição do
Trabalho Infantil
Prevenção de
Trabalho
Forçado/Escravo
Práticas de
Segurança
Direito dos
Indígenas
Comunidade

HR4
HR5
HR6
HR7

Sociedade

Políticas Públicas

HR9*

Número total de casos de violação de direito dos povos indígenas e as medidas
tomadas.

SO1

SO3
SO4
SO5
SO6*
SO7*

Conformidade

SO8*

Saúde e
Segurança do
Cliente

PR1
PR2*

Responsabilidade pelo Produto

PR3
PR4*
PR5*
Comunicações de
Marketing

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho
infantil.
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a
erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.
Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou
procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos

Concorrência
Desleal

Rotulagem de
produtos e
Serviços

Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e
a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas
tomadas para apoiar esse direito.

HR8*

SO2
Corrupção

Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que forma submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos.
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.
Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos
relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo
o percentual de empregados que recebeu treinamento.
Número total de casos de discriminação e medidas tomadas.

PR6
PR7*

Conformidade

PR8*

Privacidade do
cliente

PR9

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e
gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada,
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de
riscos relacionados a corrupção.
Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção
da organização.
Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.
Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies.
Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos.
Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e
monopólio e seus resultados.
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.
Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e
segurança são avaliados, visando melhorias.
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na
saúde e segurança durante o ciclo de vida.
Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de
rotulagem e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências.
Casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços.
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisa
que medem essa satisfação.
Programa de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a
comunicações de marketing incluindo publicidade, promoção e patrocínio.
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos
voluntários relativos a comunicações de marketing.
Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e
perda de dados de clientes.
Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

* Indicadores adicionais
Fonte: Adaptado das diretrizes da GRI, 2006, p. 27 a 37.
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Existem ainda outros indicadores específicos que são encontradas nos suplementos setoriais da
GRI, que atualmente cobrem 12 setores de atividades, como o de alimentos e de energia.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para a análise dos resultados, os indicadores foram comparados com as informações divulgadas
por cada empresa em seus relatórios de sustentabilidade. Devido à diversidade de formas que as
empresas apresentam seus relatórios, foi considerado SIM (S), para o relatório que de alguma forma
aborda o aspecto e NÃO (N) para a ausência de qualquer informação a respeito, conforme apresentado
no Quadro 2:
Quadro 2 - Distribuição dos Resultados das Análises dos Relatórios por Empresa comparado aos
Indicadores do GRI.

Dimensão Ambiental

Dimensão Econômica

DIMENSÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO – GRI
IND
EMPRESAS
ASPECTOS
1 2
3 4 5
6
7 8
EC1
S
S S S
S S S
EC2
S
S N S
S S S
Desempenho Econômico
S
EC3
S
S N S
S S S
EC4
S
N N S
S N S
S
S N N N S S
EC5*
Presença no Mercado
EC6
S S N N S
S S S
EC7
S
N N S
S S S
EC8
S
S S S
S S S
Impactos Econômicos Diretos
S
S N N N S S
EC9*
EN1
S
N N S
S S S
Materiais
S
EN2
S
S N S
S S S
EN3
S
S S S
S S S
EN4
S
S S S
S S S
Energia
S S S N S
S S S
EN5*
S
S N N N S S
EN6*
S
S N N N S S
EN7*
EN8
S
S S S
S S S
Água
S S S N S
S N S
EN9*
S
S N S
S S S
EN10*
EN11
S
S N S
S S S
EN12
S
S N S
S N S
Biodiversidade
S S S N N N S S
EN13*
S
S N N N S S
EN14*
S
N N N N N S
EN15*
EN16
S
S N S
S S S
EN17
S
S N S
S S S
S
S N S
S S S
EN18*
EN19
S
N N S
S S S
Emissões, Efluentes e
EN20
S
S
N
N
S
S S S
Resíduos
EN21
S
S S S
S S S
EN22
S
N S S
S S S
EN23
S
S N S
S S S
EN24
S
N N N N S S
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9
S
S
S
N
N
N
S
N
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
S
N
S
N
S
N
S
S
N
N
N
S
S
N
N

10

N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
S
N
S
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N

11

N

N
N
N

N

N

N

N
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Produtos e Serviços
Conformidade
Transporte
Geral
Emprego

Praticas
trabalhist
as e
trabalho
decente

Relações entre Empregados e
Governança
Saúde e Segurança no
Trabalho

Treinamento e Educação
Diversidade e Igualdade de
Oportunidade

Dimensão Social

Práticas de Investimento e de
Processos de Compra

Direitos
Humanos

Não - Discriminação
Liberdade de Associação e
Negociação
Abolição do
Trabalho Infantil
Prevenção de Trabalho
Forçado/Escravo
Práticas de Segurança
Direito dos Indígenas
Comunidade
Corrupção

Sociedad
e

Políticas Públicas
Concorrência Desleal
Conformidade
Saúde e Segurança do Cliente

Responsa
bilidade
pelo
Produto

Rotulagem de produtos e
Serviços
Comunicações de MKT
Conformidade
Privacidade do cliente

EN25
EN26
EN27
EN28
EN29
EN30
LA1
LA2
LA3*
LA4
LA5
LA6*
LA7
LA8
LA9*
LA10
LA11*
LA12*
LA13
LA14
HR1
HR2
HR3*
HR4

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

S
S
N
S
S
N
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
N
S
S
S
N
N
N
S

N
S
N
N
N
S
S
S
N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
S
N
N
N
N
N

N
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

N
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
S
N
S
N
N
N
N
S
S
N
N
S
N
S

N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

HR5

S

S

S

N

S

S

S

S

N

N

N

HR6

S

S

N

S

S

S

S

S

S

N

N

HR7

S

S

N

S

S

S

S

S

N

N

N

HR8*
HR9*
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6*
SO7*
SO8*
PR1
PR2*
PR3
PR4*
PR5*
PR6
PR7*
PR8*
PR9

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

N
N
S
N
S
S
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
N
S
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

S
N
N
N
S
S

S

S
S
N

S
S
S
N
N
S
S
S
N
N

N
N
N
N
N
N

N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os relatórios das empresas Bunge, Cargill, Ambev, Unilever, Sousa Cruz e Nestlé foram
locados nos websites das próprias empresas e o relatório das empresas Natura, JBS, BRF e Marfrig
foram localizados no website da BOVESPA.
Com a análise realizada nos relatórios, foi possível concluir que, de forma geral, as empresas:
 A indústria Bunge Alimentos (1) em 2011 declara o Nível de aplicação A+, responde também a
indicadores específicos para o grupo de alimentos. A empresa pública relatórios de
sustentabilidade desde 2003.
 A Cargill (2) utiliza um relatório com modelo próprio, inviabilizando neste momento a análise
utilizando os indicadores, a mesma foi realizada baseada nos aspectos que tem uma visão geral
do assunto.
 A Ambev (3) apresenta seu relatório de sustentabilidade juntamente com o seu relatório anual,
atende parcialmente as diretrizes do GRI, declarando o Nível de aplicação B.
 A JBS (4) publicou seu primeiro relatório adotando as diretrizes GRI em 2010, e declara o
Nível de Aplicação C.
 A BRF/Sadia (5) e a BRF (6), em processo de fusão neste ano, apresentaram relatórios e se
declararam com Nível de Aplicação A+, respondendo pela primeira vez aos indicadores
específicos ao setor agregando volume e valor à qualidade das respostas relatadas.
 A Unilever (7) responde além dos indicares analisados, aos indicadores específicos de
alimentos. Apresenta Nível de Aplicação A+.
 A Natura (8) foi a primeira empresa brasileira a declarar relatório de sustentabilidade no ano
2000, hoje possui o Nível de Aplicação A+.
 A Souza Cruz (9) apesar de relatar adotando as diretrizes da GRI, não declarou Nível de
aplicação.
 A Nestlé (10) apresentou pela vez em 2011 o relatório baseado nas diretrizes do GRI e já
declarou Nível de Aplicação A+.
 A Marfrig (11) utiliza o modelo CDP e no relatório de 2011 o mesmo não informa métricas para
análise. Faz referência ao início à implementação de sua política de sustentabilidade geral em
Dezembro de 2010 e que foi definido por seis dimensões: Social, cadeias de suprimentos,
ambiental, tecnológica, econômica produto, todas em relação a fornecedores, parceiros, clientes,
empregados, acionistas em geral. As emissões de carbono são consideradas em uma estratégia
específica, apesar de aparecer em vários pontos das demais dimensões.
Analisando o número de declarações por Níveis de Aplicação de Conteúdo a maioria das
empresas já declaram o nível mais alto de Aplicação, evidenciando um comprometimento do setor com
a publicação de seus relatórios de acordo com as diretrizes da GRI, conforme apresentado na tabela 4
seguir:
Tabela 4 - Distribuição por Níveis de Aplicação de Conteúdo declarado.
NÍVEL DE APLICAÇÃO
DECLARADO

%

A+

6

54,5

A

0

0%

NÍVEIS DE APLICAÇÃO
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B+

0

0%

B

1

9,1%

C+

0

0%

C

1

9,1%

NÃO DECLARA

1

9,1%

OUTROS MODELOS

2

18,2%

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 CONCLUSÃO
Tomando como ponto de partida o paradigma do desenvolvimento sustentável e o que foi
mencionado na revisão da literatura sobre a gestão ambiental, responsabilidade socioambiental,
indicadores de desempenho e relatórios de sustentabilidade, o estudo mostra um quadro em
desenvolvimento e, portanto, ainda bastante fragmentado. Diante do cenário exposto pela análise deste
estudo, foi possível concluir que, de forma geral, as empresas sabem da importância da divulgação dos
relatórios e estão empenhadas em seguir as diretrizes da GRI, inclusive algumas já se declarando no
nível mais alto. Algumas estão em processo de desenvolvimento nesta jornada de elaboração de
relatório de sustentabilidade e em 2011 fizeram seu primeiro relatório adotando estas diretrizes. O fato
é que o setor de bens de consumo, representado nesta amostra, está comprometido com seus relatos
socioambientais e financeiros.
O objetivo da publicação de Relatórios de Sustentabilidade vai além de informar aos
stakeholders. Deve provocar mudanças, transformações no ambiente na medida e com a velocidade que
as organizações se desenvolvem e ficou evidente que ainda há muito a fazer, se considerar a
informação publicada pela revista HSM, em sua mais recente edição, que traz a informação que a
América Latina só representa 11% dos relatórios publicados na GRI.
Da amostra analisada a luz das diretrizes da GRI pode se concluir que as empresas Bunge, BRF,
Unilever e Natura apresentaram os níveis mais altos de Aplicação de Conteúdo em suas divulgações,
enquanto a Marfrig, Cargill e Souza Cruz apresentaram níveis mais baixos de Aplicação de conteúdo
referente às diretrizes da GRI.
Este trabalho teve a finalidade de analisar o conteúdo dos relatórios de sustentabilidade das
empresas elencadas, tendo como escopo as diretrizes do GRI, por meio da análise de conteúdo dos
relatórios divulgados pelas próprias empresas. O objetivo foi alcançado e acredita-se que o esforço
desta pesquisa possa contribuir para a comunidade acadêmica, gestores, e público que tenha interesse
em compreender sobre a gestão socioambiental, o processo de elaboração e divulgação de um relatório
de sustentabilidade como ferramenta de transformação nas organizações e no ambiente na qual está
inserida. Portanto, este trabalho foi construído levando-se em conta os objetivos de escopo mais amplo
a que será aplicado.
Como trabalho futuro, pode ser citado um maior aprofundamento por meio de uma pesquisa
mais abrangente, com mais dados e utilizando como ferramentas software específicos para análises de
conteúdo e outros para possíveis análises quantitativas visando uma projeção de cenário futuro.
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O JOGO DA LOGÍSTICA REVERSA

Marcos Ricardo Rosa Georges
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
marcos.georges@puc-campinas.edu.br

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma tecnologia para o ensino da Logística. Trata-se de um jogo de
tabuleiro, com cartas, dados e peças. Seu objetivo é simular o planejamento e operação da logística reversa, elaborando um
cenário suficientemente complexo onde será necessário planejar a operação de coleta semanal de produtos em diversos
clientes. O Jogo da Logística Reversa concilia aspectos lúdicos de um jogo com grande detalhamento e complexidade para a
aplicação de conceitos e ferramentas da logística. Os elementos do jogo são apresentados em detalhes, bem como sua
dinâmica, desde a etapa inicial até a etapa final, de modo a detalhar um grande repertório de problemas de natureza logística
aos quais os jogadores são submetidos e devem resolver. Comentários das situações vivenciadas em aula são feitos e
sugestões para aperfeiçoamento desta tecnologia encerram o trabalho.
Palavras chave: Logística Reversa, Gestão de Operações, Estratégia, Ensino e Pesquisa em Administração, Jogos de
Empresas.

Abstract: This article presents the development of a technology for teaching logistics. This is a board game with cards, dice
and pieces. Your goal is to simulate the design and operation of reverse logistics, developing a sufficiently complex
scenario where you need to plan the operation weekly collection of products for various customers. The Game of Reverse
Logistics combines playful aspects of a game with great detail and complexity to the application of concepts and tools of
logistics. The game elements are presented in detail, as well as its dynamics, from the initial stage to the final stage, in order
to drill a large repertoire of problems logistic nature to which players are submitted and must solve. Reviews of the
situations experienced in class are made and suggestions for improvement of this technology close the work.
Keywords: Reverse Logistics, Operations Management, Strategy, Teaching and Research in Management, Business
Games.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. INTRODUÇÃO
O Jogo da Logística Reversa é um jogo de tabuleiro que simula o planejamento e a operação
semanal da logística reversa de produtos dos clientes para a fábrica..
O tabuleiro do Jogo da Logística Reversa é baseado sobre o mapa rodoviário do estado de São
Paulo e usa cartas, dados e peças que simbolizam clientes, veículos, produtos, fábricas e demandas.
A idéia central do Jogo da Logística Reversa é configurar uma situação detalhada o suficiente
para exigir das equipes participantes a aplicação de conceitos e ferramentas da logística empresarial no
planejamento e operação da logística reversa, especialmente os conceitos de dimensionamento e
seleção de modal de transporte, roteirização e programação de veículos.
O Jogo da Logística Reversa é derivado diretamente do Jogo da Logística desenvolvido por
Georges (2009, 2010a, 2010b), mas adaptado para ser utilizado no planejamento e operação da
logística reversa.
Sua utilização é ampla, podendo ser dimensionado para cursos de diferentes níveis, do ensino
técnico até a pós-graduação. No caso específico deste artigo, o Jogo da Logística Reversa foi utilizado
na disciplina de Administração da Cadeia de Suprimentos no curso de graduação em Administração.
Este artigo apresentará em detalhes o Jogo da Logística Reversa, incluindo seus elementos e
dinâmica em sala, contextualizando seu desenvolvimento e mostrando uma aplicação e espera-se que
seu uso promova o desenvolvimento da logística reversa.
2. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E JOGOS DE EMPRESA
O Jogo da Logística Reversa se originou na necessidade deste autor em buscar novas
metodologias de ensino-aprendizagem que estimulasse o interesse dos alunos em sala de aula, haja
vista que o método de aula expositiva já não era suficiente para atrair e reter a atenção.
Nesta perspectiva, o presente autor descobre as chamadas metodologias ativas de ensino
aprendizagem, dentre as quais se destaca os jogos de empresas.
Segundo Gomes (2006), os métodos de ensino podem ser conceituados como métodos ativos e
passivos. A metodologia ativa de ensino se opõe às metodologias passivas de ensino, que têm como
símbolo máximo a aula expositiva. No caso da aula expositiva e nas demais metodologias passivas, o
aluno tem um papel secundário no processo de ensino-aprendizagem, pois toda a atenção é dada ao
professor que assume o papel principal, ao passo que as metodologias ativas o aluno assume posição
central, sendo o principal agente no seu processo de aprendizagem. São exemplos de metodologias
ativas de ensino: o método do caso, simulações, ensino baseado em problemas, jogos e role playing;
são exemplos de metodologias passivas de ensino: aulas expositivas, palestras, conferências, leituras e
vídeos.
Sauaia (2006) afirma que os jogos de empresa representam um método educacional cuja
principal característica é prover uma dinâmica vivencial que guarda grande semelhança com o
ambiente empresarial. Propicia grande interação entre os colegas de grupo, que assumem papeis
gerenciais complementares, discutindo idéias e tomando decisões.
Tanabe (apud SANTOS, 2003) define jogo de empresa como o exercício seqüencial de tomada
de decisões, estruturado em torno de um modelo de uma situação empresarial, na qual os participantes
se encarregam da tarefa de administrar a empresa simulada.
Segundo Santos (2003) os jogos de empresas são abstrações matemáticas simplificadas de uma
situação relacionada com o mundo dos negócios. Os participantes do jogo, individualmente ou em
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equipes, administram a empresa como um todo ou parte dela, através de decisões seqüenciais. Os jogos
de empresas também podem ser definidos como um exercício de tomada de decisões em torno de um
modelo de operação de negócios, no qual os participantes assumem o papel de administradores de uma
empresa simulada.
É nesta perspectiva que o Jogo da Logística Reversa se apresenta. Trata-se de uma tecnologia
desenvolvida para o ensino que assume todos os elementos reconhecidos num jogo de empresas e que
confere uma dinâmica ativa em sala de aula, bem diferente das aulas expositivas, possibilitando o
máximo envolvimento e participação dos alunos além de desenvolver habilidades e atitudes que
dificilmente são desenvolvidas em aulas expositivas.
3. OS ELEMENTOS DO JOGO DA LOGÍSTICA REVERSA
O tabuleiro e as cartas são os principais elementos do jogo, e são vistos a seguir.
3.1. O TABULEIRO
O Jogo da Logística Reversa ambienta-se no estado de São Paulo. O tabuleiro é inspirado no
mapa rodoviário, porém somente algumas cidades e rodovias foram incluídas no jogo, de modo a
reduzir as opções de localização de cliente e possíveis rotas na dinâmica do jogo. A figura 1 a seguir
apresenta o tabuleiro do jogo.
O tabuleiro tem dimensão de 0,80 x 0,60 metros, escala de 1:16.600.000 delimitando um plano
cartesiano por meio de um sistema de coordenadas, de modo a possibilitar a determinação da posição
de cada cidade do tabuleiro. As rodovias desenhadas no tabuleiro não estão em escala, somente o
contorno do estado e dos municípios estão em escala. Há distinção entre rodovias duplicadas e rodovias
simples e também há a indicação das praças de pedágio existentes embora, no caso do jogo, são todos
bidirecionais e com preço uniforme por eixo.
As cidades são preenchidas em três tonalidades indicando a categoria desta cidade, que pode ser
A, B ou C. Cada categoria de cidade terá um padrão de demanda diferente. Não há uma regra rígida
que definiu quais cidades pertencem a cada categoria, houve apenas uma classificação segundo o PIB
per capta da cidade e sua importância regional. Cidades com PIB per capta inferior a 10.000 reais ao
ano foram incluídas na categoria C. Cidades com PIB per capta superior a 10.000 reais ao ano foram
incluídas nas categorias A ou B.
3.2. AS CARTAS
Outro elemento fundamental do Jogo da Logística Reversa são as cartas. As cartas representam
diversas entidades do jogo, são elas:
 Os Clientes;
 Os Produtos;
 Os Veículos;
 As Condições de Coleta, e
 Os Eventos Aleatórios.
Cada carta contém um conjunto de informações necessárias para a realização de uma das etapas
prevista no jogo. A seguir será detalhado cada um dos tipos de carta existente no jogo, a começar pelas
cartas dos clientes
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3.2.1. CARTAS DOS CLIENTES
Cada município do tabuleiro é representado por uma carta, exibida na figura 2 a seguir. Por
meio de sorteio, estas cidades formarão a base dos clientes espalhadas pelo estado de São Paulo. São 44
cidades que compõe o baralho de cidades, e este baralho tem a função de formar, por meio de sorteio, a
base de clientes para as equipes que participarão do jogo, a tabela 1 a seguir, mostra a relação das
cidades que compõe o baralho de clientes.
As cartas dos clientes trazem informações fundamentais para a realização do jogo, a primeira
informação é o número de dados a serem jogados que determinará a quantidade de produtos a serem
recolhidos semanalmente deste cliente, tal como mostra a figura 2, onde há o número 3 acima da figura
dos dados.
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Figura 1 – Tabuleiro do Jogo da Logística Reversa
Tabela 1 – Relação das cidades que compõe o baralho de clientes
1 Adamantina

12 Caraguatatuba

23 Jundiaí

34 São Carlos

2 Andradina

13 Catanduva

24 Limeira

35 São João da Boa Vista

3 Araçatuba

14 Cruzeiro

25 Lins

36 São Joaquim da Barra

4 Araraquara

15 Dracena

26 Marilia

37 São José dos Campos

5 Assis

16 Fernandopolis

27 Ourinhos

38 São José do Rio Preto

6 Avaré

17 Franca

28 Piracicaba

39 São Paulo

7 Barretos

18 Guaratinguetá

29 Presidente Prudente
40 Sorocaba

8 Bauru

19 Itapetininga

30 Registro

41 Taubaté

9 Botucatu

20 Itapeva

31 Ribeirão Preto

42 Tupã

10 Bragança Paulista

21 Jales

32 Rio Claro

43 Votuporanga

11 Campinas

22 Jaú

33 Santos

44 Teodoro Sampaio

Clientes da categoria A jogam três dados para determinar sua quantidade semanal em unidades
de produto paletizado. Clientes da categoria B jogam dois dados e clientes da categoria C jogam apenas
um dado para determinar a quantidade semanal do produto a ser recolhido em unidades de produto
paletizado.

Figura 2 - Carta de Cliente
Outra informação necessária é o tempo de tráfego urbano, representado pelo tempo acima da
figura do veículo. Para Campinas (figura 2) o tempo total de tráfego urbano é de duas horas, e
compreende o tempo para o veículo entrar na cidade, transitar pelas ruas, chegar até o cliente e retornar
à rodovia. Cada cidade tem um tempo total de transito urbano proporcional a população do município.
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3.2.2. CARTAS DOS PRODUTOS
O produto a ser recolhido no Jogo da Logística Reversa também é definido por meio de sorteio
de uma carta do baralho de produtos. São produtos que compõe este baralho e a figura 3 a seguir ilustra
uma carta de um produto.
As informações contidas nas cartas dos produtos dizem respeito as suas características físicas,
características de mercado, características do fornecedor, condições de armazenagem e manuseio
dentre outras.

Figura 3 - Carta do Produto
As características físicas compreendem a dimensão, o peso do produto e o número de unidades
contidas no produto unitizado (que no produto exibido na figura 3 é um pallet). As informações das
características físicas são fundamentais para se determinar o número máximo de produtos transportados
num veículo. As características de mercado compreendem informações sobre preço, custo do estoque e
da falta de cada item. As características do fornecedor compreendem informações sobre o custo fixo de
um pedido de reposição, sobre o pedido mínimo e sobre o padrão de entrega do fornecedor.
Os demais produtos seguem a mesma estrutura, diferindo no peso, nos custos e no padrão de
fornecimento. A figura 4 a seguir apresenta outras cartas dos produtos.
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Figura 4 - exemplos de diferentes produtos
Estes produtos deverão ser recolhidos na quantidade determinada pelo sorteio dos dados
contidos na carta de cada cliente. Esta operação de logística reversa deverá ser feita utilizando um
veículo que deverá ser definido pela equipe participante do jogo e que pode ser escolhido pelas cartas a
seguir.
3.2.3. CARTAS DOS VEÍCULOS
São cinco opções de veículos: furgão, toco, truck, semi-reboque e duplo semi-reboque, cada
qual com características técnicas e de desempenho diferentes, que exigirá das equipes participantes
grande poder de análise para selecionar a melhor opção e o número de veículos adequado. A figura 5 a
seguir apresenta a carta do veículo ‘tipo semi-reboque’, e a figura 6 apresenta os demais veículos.

Figura 5 - Carta do Veículo tipo truck
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Figura 6 - As demais cartas dos veículos
As características técnicas e de desempenho agrupam informações como: capacidade útil (peso
e cubagem), capacidade no tanque de combustível e rendimento (km/l), quantidade de óleo necessária e
intervalo de troca de óleo, número e tipo de pneus e intervalo de troca de pneu, velocidade média,
intervalo para revisão mecânica, lubrificação, recapagens e tempo de depreciação.
As características de mercado informam: preço do veículo novo e usado, valor do seguro, dos
impostos, do salário do motorista, do preço do pneu e da recapagem, do litro de óleo lubrificante e do
óleo combustível, da jornada de trabalho do motorista, o percentual de encargos trabalhistas e taxa de
juro praticado no mercado. Estas informações fornecidas pela carta do veículo são fundamentais para
se calcular quanto custa usar este veículo a cada quilômetro rodado e a cada hora de uso.
Outra informação relevante que as cartas dos veículos fornecem é o tempo total de parada,
representado pelo tempo circunscrito no círculo ao lado da figura da empilhadeira. Este tempo inclui as
operações de carregamento, descarregamento, manobra do veículo no pátio do cliente, verificação e
acerto de documentação.

3.2.4. CARTAS DAS CONDIÇÕES DE COLETA
A carta da condição de coleta fornecerá os dias e horários exigidos pelo cliente para o
recolhimento do produto. A figura 7 a seguir apresenta uma carta de condição de coleta, onde é
possível se fazer o recolhimento do produto somente na segunda e na sexta-feira.
No início, as equipes têm a liberdade de escolher o dia e horário que farão o recolhimento dos
produtos em todos os clientes, segundo a conveniência do operador logístico. Mas, à medida que o jogo
se desenvolve e as semanas vão passando, a condição de coleta passa a ser uma variável externa e,
neste caso, os dias e os horários para efetuar o recolhimento dos produtos para um determinado cliente
numa dada semana é feito pelo sorteio das cartas de condição de coleta.
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Figura 7 - Carta da condição de coleta
Na primeira semana do jogo, todos os clientes aceitam receber o veículo que fará o
recolhimento do produto em dia e horário definido pelo operador logístico. No entanto, a cada rodada
do jogo, um cliente da base de clientes passa a ter sua condição de coleta definida pelo sorteio, até que
todos os clientes tenham seus dias e horários definidos segundo estas cartas e não mais segundo a
conveniência do operador logístico.
Variando-se os dias de semana e os horários de coleta foram elaboradas 16 cartas de condições
de coleta, algumas mais flexíveis, permitindo até três dias na semana e outras mais rígidas com
somente dois dias possíveis.
A condição de coleta deve ser entendida como uma condição de contorno fornecido ao sistema
e que deve ser respeitada sob a penalidade de não atender o prazo solicitado.
3.2.5. CARTAS DOS EVENTOS ALEATÓRIOS
Se as cartas de condições de coleta são condições de contorno do sistema, as cartas dos eventos
aleatórios são perturbações externas ao sistema, na qual as equipes não têm domínio e que deverão ser
consideradas em suas propostas de solução.
Ao final de cada semana é retirada uma carta de evento aleatório que imporá, durante a semana
seguinte, uma condição particular, tal como: uma quebra do veículo, uma rodovia interditada e outros
imprevistos. Ao total são 20 cartas de eventos aleatórios e a figura 8 a seguir apresenta alguns
exemplos deste tipo de carta.
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Figura 8 - Cartas de Eventos Aleatórios
3.2.6. OUTROS ELEMENTOS
Complementam os elementos do Jogo da Logística Reversa os dados usados no inicio de cada
semanal para se determinar a quantidade de produtos a serem recolhidos em cada cliente. Também são
usadas peças que simbolizam no tabuleiro a localização das Fábricas e dos clientes.
4. A DINÂMICA DO JOGO DA LOGÍSTICA REVERSA
Uma vez apresentado os elementos do jogo, apresenta-se agora a dinâmica do Jogo da Logística
Reversa.
O Jogo da Logística Reversa possui três etapas distintas, conforme ilustra a figura 9 a seguir. A
etapa de Inicio é destinada aos sorteios necessários para configurar o cenário do jogo. A etapa 2 é uma
etapa de planejamento da frota que realizará a operação de logística reversa e a etapa 3 é a operação de
logística reversa propriamente dita. A etapa 3 se repete por um número de semanas previamente
definido e o jogo se encerra quando estas rodadas semanais acabam.
SEQUÊNCIA DO JOGO DA LOGÍSTICA REVERSA
2. PLANEJAMENTO
DA FROTA

1. INÍCIO

Evento
Aleatório e
Condição de
Entrega

3. OPERAÇÃO
LOGÍSTICA REVERSA
RODADAS
SEMANAIS

FIM

Figura 9 - Seqüência do jogo da Logística
Cada etapa do Jogo da Logística Reversa está detalhada a seguir.
4.1. INÍCIO
Esta etapa destina-se a formação das equipes e aos sorteios da base de clientes, da localização
das fábricas e do produto a ser recolhido.
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Na aplicação do Jogo da Logística Reversa feito pelo presente autor foram formadas foram
sorteados 20 clientes, duas fábricas e um produto. Porém, nada impede que a base de clientes, o
número de fábricas e o número de produtos a serem recolhidos sejam diferentes.
As 20 cidades sorteadas como sendo clientes desta aplicação estão exibidos na tabela 2 a seguir.
As duas fábricas também foram sorteadas e sua localização é Catanduva e Sorocaba, e o produto a ser
recolhido é o exibido na figura 3 (produto logístico nº1).
Tabela 2 – Relação das 20 cidades sorteadas que compõe a base de clientes
1 araçatuba

6 caraguatatuba

11 ourinhos

16 santos

2 araraquara

7 dracena

12 piracicaba

17 são joão da boa vista

3 assis

8 franca

13 pres. Prudente

18 são josé do rio preto

4 barretos

9 jales

14 registro

19 sorocaba

5 botucatu

10 limeira

15 ribeirão preto

20 taubaté

A figura 10 exibe o tabuleiro do jogo com as cidades sorteadas (em verde) e as duas fábricas
sorteadas (em vermelho).
Jales

Barretos

Franca

São José
do Rio Preto

Araçatuba

Catanduva

Ribeirão Preto

Dracena

Araraquara
São João da
Boa Vista
Presidente
Prudente

Limeira
Assis
Ourinhos

Piracicaba
Botucatu

Taubaté

Sorocaba
Caraguatatuba

Santos

Registro

Figura 9 – Base de clientes sorteada e duas fábricas sorteadas para o Jogo da Logística Reversa
Observa-se que as cidades em verde escuro são classificadas como cliente tipo A (Araraquara,
Ribeirão Preto e Santos), as cidades em verde bandeira são clientes tipo B e as cidades em verde claro
são clientes tipo C.
Ao final desta primeira etapa é de conhecimento quem são os clientes, bem como a disposição
geográfica de cada um. Também é conhecido qual o tipo de produto que deverá ser semanalmente
recolhido para as duas fábricas tal como a distribuição de probabilidade desta quantidade semanal a ser
recolhida.
4.2. PLANEJAMENTO DA FROTA
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Esta etapa tem como objetivo desenvolver a capacidade de planejamento da frota necessária
para realizar a logística reversa no cenário constituído pela etapa anterior.
O planejamento da frota requer a resposta para duas perguntas simples: qual o tipo de veículo e
qual a quantidade de veículos.
É possível escolher o tipo de veículo que comporá a frota por diversos critérios, a maioria
qualitativa. Até o momento não se conseguiu aplicar nenhuma metodologia estruturada para se escolher
o tipo de veículo e o tamanho da frota necessário. Esta decisão acaba por ficar sujeito a critérios
subjetivos que avaliam o tipo de produto a ser recolhido.
Em geral, para os produtos mais pesados escolhem-se os veículos de maior capacidade e para
produtos mais leves escolhem-se os veículos de menor capacidade.
Como o produto a ser recolhido é o produto logístico nº1 (figura 3), que é o segundo produto
mais leve jogo com densidade próxima de 0,5 toneladas por metro cúbico, escolheu-se o veículo tipo
truck para compor a frota.
O dimensionamento da quantidade de veículos foi feito pela quantidade média de produto a ser
recolhido. O cálculo desta quantidade média semanal a ser recolhida é feito através de uma conta
simples. Sabe-se que o valor esperado do resultado do sorteio de um único dado é 3,5. Observando os
clientes verificou-se que 4 são do tipo A, 7 são do tipo B e 9 são do tipo C, logo serão jogados 35 dados
para se determinar a quantidade semanal de produtos a serem recolhidos. Portanto, o valor esperado
para o resultado da soma de 35 dados será de 35*3,5 que é igual a 122,5 pallets, em média, por semana.
O que equivale a um volume médio semanal de 61,25 toneladas por semana.
Sabendo que o veiculo tipo truck tem capacidade de 12 toneladas, seriam necessários 7 veículos
do tipo truck para atender esta quantidade média se fosse necessário transportá-la de uma única vez.
Mas como esta quantidade será transportada ao longo da semana e sabendo que a semana tem 5 dias
úteis, a decisão para o dimensionamento da frota é de dois veículos, um veículo para cada fábrica.
Escolhido o tipo de veículo e dimensionado o tamanho da frota, inicia-se a próxima etapa que é
a operação de logística reversa de recolhimento semanal deste produto nos clientes sorteados.
4.3. OPERAÇÃO SEMANAL DE COLETA - A LOGÍSTICA REVERSA
A primeira tarefa desta etapa é fazer o sorteio da quantidade de produtos a ser recolhido em
cada cliente da base na primeira semana.
Utilizando um dado para os clientes tipo C, dois dados para clientes tipo B e três dados para
clientes tipo A foram obtidos as seguintes quantidades (tabela 3) de produtos a serem recolhidos na
primeira semana do Jogo da Logística Reversa. Por exemplo, em Jales serão 4 pallets e em Barretos
serão 6 pallets.
Tabela 3 – Resultado do sorteio da quantidade de produtos a serem recolhidos na primeira
semana
n

Quantidade

n

Quantidade

n

Quantidade

n

Quantidade

1 araçatuba

5

6 caraguatatuba

5

11 ourinhos

6

16 santos

11

2 araraquara

11

7 dracena

6

12 piracicaba

6

17 são joão da boa vista

5

3 assis

1

8 franca

2

13 pres. Prudente

1

18 são josé do rio preto

9

4 barretos

6

9 jales

4

14 registro

4

19 sorocaba

13

5 botucatu

4

10 limeira

8

15 ribeirão preto

10

20 taubaté

10
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Nesta primeira semana não há nenhuma restrição de retirada e também não há nenhum evento
aleatório. Também se considera que as duas fábricas não têm restrições de quantidades de produtos a
receber.
Logo, a pergunta a ser respondida nesta etapa é: como executar a logística reversa para efetuar
o recolhimento destas quantidades de produtos nestes clientes e devolvendo-os para as fábricas sabendo
que há 2 veículos truck disponíveis.
Esta pergunta requer a determinar qual a fábrica para onde será enviado o produto recolhido de
cada cliente, bem como elaborar diversas rotas com a seqüência de clientes e programar estas rotas ao
longo da semana para estimar os horários que os veículos passarão em cada cliente e retornarão para as
fábricas.
A determinação de qual fábrica será usada para receber os produtos recolhidos de cada cliente
foi simples devido inexistência de restrição de capacidade das fábricas. Sendo assim, para um dado
cliente se verificou qual das duas fábricas tem a menor distância até este cliente, escolhendo-se então a
fábrica mais perto.
Escolhendo-se a fábrica mais perto foi fácil dividir a base de clientes em duas regiões distintas:
região atendida pela fábrica de Catanduva e região atendida pela fábrica de Sorocaba. A figura 10 a
seguir mostra a partição da base de clientes nestas duas regiões distintas.
Região
Catanduva

Jales

Barretos

Franca

São José
do Rio Preto

Araçatuba

Catanduva

Ribeirão Preto

Dracena

Araraquara
São João da
Boa Vista

Região
Sorocaba

Presidente
Prudente

Limeira
Assis
Ourinhos

Piracicaba
Botucatu

Taubaté

Sorocaba
Caraguatatuba

Santos

Registro

Figura 10 – Partição da base de clientes em duas regiões distintas
Caso houvesse capacidade máxima de produto que cada fábrica pudesse receber, seria
necessário a recorrer a programação linear e ao modelo clássico de transporte para se determinar a
quantidade de produtos que cada cliente destinaria a cada fábrica de modo a não exceder a capacidade
das fábricas e minimizar o custo de transporte.
Determinado qual fábrica receberá os produtos provenientes de quais clientes inicia-se a tarefa
de construção rotas de coleta. Nesta tarefa podem-se usar diferentes métodos e aqui foi usado um dos
métodos mais simples de roteirização: o método da varredura.
Partindo da fábrica de Catanduva e usando o veículo ‘tipo truck’ cuja capacidade é de 24 pallets
(ou 12 toneladas) foi possível construir as seguintes rotas para recolhimento dos produtos conforme
ilustra a figura 13 a seguir.
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4 Jales

6
9 São

5

Rota
#3

2

Barretos
Franca

Rota
#1

José do
Rio
Preto

Catanduva

Araçatuba

10
Ribeirão
Preto

6
Dracena

Rota
#2

Pres.
Prudente

Araraquara

11

1

Assis

1

Ourinh
os

6

Figura 13 - Rotas para o recolhimento dos produtos na primeira semana
Como é sabida a distância entre todas as cidades do Jogo da Logística Reversa, assim como a
velocidade do veículo, o tempo urbano em cada cidade e o tempo de carregamento e descarregamento
de cada veículo, foi possível determinar o tempo total de cada rota.
No caso das rotas apresentadas na figura 13 têm-se os seguintes tempos: rota #1 12:30h, rota #2
19:26h e rota #3 14:23h., totalizando um tempo de 46:19h.
A figura 14 a seguir ilustra o cálculo do tempo total para a rota #1, onde se soma 0:30h a cada
parada de carregamento e descarregamento (informação da carta do veículo), soma-se o tempo urbano
em cada cidade (informação da carta da cidade) e soma-se o tempo de viagem, que é calculado pela
distancia percorrida dividida pela velocidade média do veículo.
carregamento e
descarregamento

tempo
urbano

distância
(km)

Catanduva

00:30

01:20

109

Barretos

00:30

01:20

136

Franca

00:30

01:10

90

Ribeirao Preto

00:30

01:30

132

Catanduva

00:30

TEMPO TOTAL

02:30

ROTA #1

467
05:20

04:40

12:30 h

Figura 14 - Exemplo de Cálculo do Tempo Total de uma Rota
Definidas as rotas e calculados os tempo totais de cada rota, passa-se a última tarefa desta etapa:
a programação de veículos. Tal tarefa consiste em alocar as rotas definidas para a semana corrente nos
veículos disponíveis para efetuar a logística reversa
Observe que são necessários 2 veículos para realizar as três rotas da fábrica de Catanduva, pois
a semana tem somente 40 horas. A programação destas três rotas na primeira semana é livre, pois não
há nenhuma restrição de dias e horários por parte dos clientes.
Mas, a partir da segunda semana, os clientes passarão a ter dias e horários para receber o
veículo da coleta. A cada nova semana, um cliente deixará de receber o veículo em qualquer dia e
horário e passará a definir por meio de sorteio os dias e horários da coleta.
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Como exemplo, considere que foi sorteada a condição de coleta número 1, a mesma carta
exibida na figura 7 para a cidade de Araçatuba. Logo, a programação das rotas nos veículos deverá ser
feita de modo que a coleta nesta cidade aconteça na segunda ou na sexta e entre 8:00h. e 14:00h, pois o
cliente da cidade de Araçatuba é um cliente tipo B. E o evento aleatório sorteado para a semana exigirá
que um dos veículos ficará parado na um dia devido a manutenção preventiva programada.
Considerando a restrição de coleta e a necessidade de manter o veiculo parado um dia, a
programação das rotas é mostrado na figura 15 a seguir.
SEGUNDA
Veículo 1

TERÇA

ROTA #1

Veículo 2

QUARTA

QUINTA

SEXTA

ROTA #3

ROTA #2

Figura 15 - Programação dos veículos para uma dada semana
Observe que a coleta na cidade de Araçatuba acontecerá na segunda-feira, com previsão de
chegada para as 11:10h., pois a rota #2 será a primeira rota da semana para o veículo 2 que começará
pela cidade de Araçatuba (já que o sentido da rota é definido pelo coletor). Veja também que o veículo
1 também ficará o dia de quarta-feira sem coleta, de modo a atender a exigência da carta do evento
aleatório.
Ao final da semana e efetuada todas as coletas, inicia-se a semana seguinte, sorteando a
quantidade de produtos a ser coletadas em cada cliente, bem como novas condições de coleta e evento
aleatórios para a próxima semana.
Ainda não há um número definido de rodadas que finaliza o jogo. Na aplicação feita foram
realizadas cinco semanas do jogo e trouxe complexidade suficiente para exigir muita capacidade de
raciocínio e habilidade com planilhas eletrônicas para planejar e executar as coletas semanais desta
operação de logística reversa.

5. CONCLUSÕES
O Jogo da Logística Reversa se mostra uma interessante ferramenta para o aprendizado da
logística. Com elementos simples e estrutura enxuta, permite grande flexibilidade e amplitude de temas
ao docente que, a seu critério, ou conforme o andamento da disciplina consegue priorizar temas e dar a
profundidade desejada facilmente.
A formatação nos moldes de um jogo de tabuleiro traz poder de persuasão ao jogo e gera
fascínio aos alunos já interessados em jogos e desperta curiosidade nos alunos indiferentes.
A dinâmica em sala de aula assume outro ritmo, exigindo muito mais dos alunos e do professor,
principalmente na construção de planilhas para se resolver os problemas propostos pelo jogo.
No entanto, cabe ressaltar que ainda há pontos que devem ser mais bem tratados no jogo, como
a questão da seleção do modal e do dimensionamento da frota. Há também, a necessidade de melhorar
o material de apoio ao estudante (os jogadores), elaborando manual, exemplos e planilhas de apoio.
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Também há a possibilidade de se ampliar ou reduzir a complexidade do jogo, através do
aumento ou diminuição do número de clientes e do número de produtos a ser coletado, na limitação de
capacidade de recebimento das fábricas, de modo a atender outros públicos além dos estudantes de
graduação, como estudante de nível técnico ou estudantes de pós-graduação.
No entanto, uma certeza pode ser enunciada deste trabalho, que é a necessidade de usar as
metodologias ativas de ensino em detrimento das aulas meramente expositivas, ícone máximo das
metodologias passivas de ensino-aprendizagem.
Tal abordagem baseada em jogos permite não só a transmissão do conhecimento mas também o
desenvolvimento de habilidades e atitudes que não eram desenvolvidas anteriormente. Observam-se
claramente nos alunos posturas como: iniciativa, liderança, assumir responsabilidades,
comprometimento, capacidade de propor soluções, decisão sob pressão, dentre outras.
É gratificante para o docente ver, ao final do semestre, sinais claros do avanço dos seus alunos,
tanto no conhecimento como em outras competências requeridas pelo mercado de trabalho e pela
sociedade, e o Jogo da Logística Reversa permite isso!
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RESUMO
Nos últimos tempos, as organizações empresariais e consequentemente a contabilidade, têm-se influenciada pelas
incidências de novas variáveis: novas tecnologias, ativo humano, racionalização dos custos, gestão dos custos por
atividades, etc., que vem contemplar e aperfeiçoar a doutrina existente. Neste sentido, a Contabilidade, vista como um
sistema de informação da situação e da evolução patrimonial, econômica e financeira da empresa, deve incluir, em seus
relatórios, todos os dados relacionados ao meio ambiente, facilitando o acesso a mais esta informação ao seu grande número
de usuários, auxiliando-os no processo de tomada de decisão. O contador deve participar de forma ativa neste processo de
planejamento, avaliação e controle das questões sociais e ambientais, registrando e divulgando as medidas adotadas e os
resultados alcançados. Neste sentido este trabalho trata sobre responsabilidade social e ambiental, contabilidade ambiental e
a importância das questões sociais para o profissional de contabilidade, finalidade e destinatário da contabilidade ambiental,
áreas da contabilidade ambiental e seus momentos, sua classificação e benefícios da contabilidade de gestão ambiental.
PALAVRAS-CHAVE – social, responsabilidade, contabilidade, ambiental, stakeholders.

ABSTRAT
In recent times, business organizations and consequently accounting, have been influenced by the impact of new variables:
new technologies, human assets, rationalization of costs, management costs for activities, etc.., Coming contemplate and
refine the existing doctrine. In this sense, Accounting, seen as an information system of the situation and developments in
equity, economic and financial company, should include in their reports, all data related to the environment, facilitating
access to this additional information to its large number of users, helping them in the process of decision making. The
counter should participate actively in the process of planning, evaluation and control of social and environmental issues,
recording and publicizing the measures taken and results achieved. In this sense this work deals with social and
environmental responsibility, environmental accounting and the importance of social issues for the accounting professional,
purpose and recipient of environmental accounting, environmental accounting areas and their moments, their classification
and benefits of environmental management accounting.
KEY WORDS – social, responsibility, accounting, environmental, stakeholders.
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1 - INTRODUÇÃO
Os assuntos ambientais estão crescendo em importância para a comunidade de negócios em termos de
responsabilidade social, do consumidor, desenvolvimento de produtos, passivos legais e considerações contábeis. A
inclusão da proteção do ambiente entre os objetivos da administração amplia substancialmente todo o conceito de
administração Os administradores cada vez mais têm que lidar com situações em que parte do patrimônio das empresas é
simplesmente ceifada pelos processos que envolvem o ressarcimento de danos causados ao meio ambiente,
independentemente desses danos poderem ser remediados ou não.
Nesse cenário, é cada vez mais árdua a tarefa do administrador no tratamento desses assuntos na Contabilidade e
sua divulgação. A complexidade da atividade de certas empresas muitas vezes é fator que dificulta o tratamento a ser
dado no registro e na divulgação de, principalmente, os chamados passivos ambientais. Este assunto envolve julgamento
e conhecimento específico, daí a necessidade de envolver não somente a alta administração e a classe contábil, mas
também engenheiros, advogados, juristas, etc.
Portanto, a participação da Contabilidade é de extrema importância, pois vai despertar o interesse para as
questões socioambientais, ajudando a classe empresarial a implementar, em sua gestão empresarial, a variável ambiental,
não apenas para constar na legislação, mas por uma verdadeira conscientização ecológica.
Neste sentido, não podemos ficar para trás, não podemos perder mais esta oportunidade de nos inserirmos no seio
da sociedade, assumindo uma nova postura como cidadão e como profissional perante a sociedade. Porém, estão aí os
desafios para os contadores: fazer uma Contabilidade adequada ao um modelo ambiental, integrada e competitiva, que
compreenda movimentos econômicos, movimentos operativos e movimentos ambientais.
2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
Responsabilidade Social, para Carrol apud Donaire (1999, p.22), “diz respeito às expectativas econômicas, legais,
éticas e sociais que a sociedade espera que as empresas atendam, num determinado período de tempo”.
Cohen (2000, p.88) afirma que: “é um fenômeno mundial que as empresas venham sendo mais cobradas em seu
papel de cidadã”. A sociedade tem papel fundamental nesse processo, pois pode pressioná-las através de seu poder de
compra, privilegiando as que tenham o compromisso de seguir o conceito de Responsabilidade Social.
Donaire (1999, p.21) afirma que “a responsabilidade social (...) implica um sentido de obrigação para com a
sociedade.” O autor continua afirmando que: “Esta responsabilidade assume diversas formas, entre as quais se incluem
proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, planejamento da comunidade, eqüidade nas oportunidades de
emprego, serviços sociais em geral, de conformidade com interesse público.”
São esses os benefícios diversos que a empresa pode assumir. Assim como, a empresa deveria representar o
equilíbrio dito acima que conduz ao conceito de Responsabilidade Social, que basicamente, está ligado a três aspectos: a
comunidade na qual atua, através de atos de cidadania; o meio-ambiente; e, os recursos humanos empregados.
Nessa nova racionalidade social, a responsabilidade social deve ser resultado de uma reflexão interna,
promovendo também uma efetiva participação de todo o corpo funcional. Conforme Grajew (2000, p. 15), responsabilidade
social “envolve o comportamento ético e a qualidade das relações que a empresa estabelece com todos os seus públicos. É
um processo contínuo de aprendizagem, que para se concretizar, deve estar incorporado à gestão dos negócios”.
Em direção a essa concepção de responsabilidade social, no Relatório Setorial do BNDES (2000) consta que a
responsabilidade social corporativa não está situada apenas no âmbito da caridade ou da filantropia. Seu conceito está mais
próximo das estratégias de sustentabilidade a longo prazo das empresas, incluindo a preocupação com os efeitos de suas
atividades desenvolvidas e o bem-estar da comunidade.
Responsabilidade social corporativa para Almeida (2003) é o compromisso das empresas em contribuir para o
desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando seus funcionários e suas famílias, a comunidade local e a sociedade
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para melhorar sua qualidade de vida. A responsabilidade social corporativa inclui direitos humanos, direitos trabalhistas,
proteção ambiental, relações com os fornecedores e o monitoramento dos direitos dos stakeholders, conforme é
demonstrado na figura 1.
Figura 1 – Definição de responsabilidade social corporativa

Fonte: Almeida (2003)
Os elementos relacionados abaixo, de acordo com AECA (2004), facilitam uma definição mais precisa de
responsabilidade social corporativa:
 Responsabilidade: capacidade para reconhecer, aceitar e estabelecer respostas nas conseqüências de um
comportamento realizado consciente e livre.
 Social: qualidade de pessoa como elemento integrante de um sistema social ou coletivo de indivíduos.
 Corporação: entidade de interesse público, comumente associada a um projeto econômico, em particular a empresa.
 Compromisso voluntário: obrigação contraída por vontade própria sem interferência de nenhuma classe.
 Organização: conjunto de pessoas estabelecido, institucionalizado e estruturado adequadamente, dotado de meios
para alcançar determinados fins.
 Sociedade: agrupamento natural de pessoas que constituem unidade distinta de cada um de seus indivíduos, com o
fim de cumprir, mediante mútua cooperação, todos ou alguns dos fins da vida.
 Meio ambiente: entorno físico natural, incluídos o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e os recursos renováveis, tais
como os combustíveis fósseis e os minerais.
 Pessoa: indivíduo da espécie humana.
 Grupos de interesses, partes interessadas ou stakeholders: grupos de pessoas ou indivíduos afetados de uma ou outra
forma pela existência ou ação das organizações e com algum interesse legítimo sobra às mesmas.
Responsabilidade social corporativa, segundo o Instituto Ethos (2001) relaciona-se à capacidade da empresa
de atender simultaneamente os interesses dos diferentes públicos com os quais ela se inter-relaciona, sendo capaz de
incorporá-los ao planejamento de suas atividades. Isto significa que a empresa é socialmente responsável quando
consegue gerar valor não apenas para seus proprietários e acionistas, mas sim para todos os demais públicos com os
quais ela se relaciona: empregados, fornecedores, clientes, governo, meio ambiente e comunidade.
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3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A gestão ambiental e da responsabilidade social, para um desenvolvimento que seja sustentável econômica, social e
ecologicamente, precisa contar com executivos e profissionais nas organizações, públicas e privadas, que incorporem
tecnologias de produção inovadoras, regras de decisão estruturadas e demais conhecimentos sistêmicos (sistema)
exigidos no contexto em que se inserem.
O desenvolvimento econômico e o meio ambiente estão intimamente ligados. Só é inteligente o uso de recursos naturais
para o desenvolvimento caso haja parcimônia e responsabilidade no uso dos referidos recursos. Do contrário, a
degradação e o caos serão inevitáveis. De acordo com a figura 2, a ordem é a busca do desenvolvimento sustentável, que
em três critérios fundamentais devem ser obedecidos simultaneamente: equidade social, prudência ecológica e eficiência
econômica.
Figura 2 – Desenvolvimento Sustentável – Tripé da sustentabilidade empresarial

Fonte: http://www.ecocasa.com.br/
Os novos tempos, conforme Tachizawa (2002) caracterizam-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à
expectativa de interagir com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado e que atuem de
forma ecologicamente responsável.
A melhoria das condições de vida, segundo Coelho & Dutra (2000), passa obrigatoriamente por um conjunto de
ações que transcende ao importante item de preservação ambiental e se expande para a melhoria das condições de trabalho,
assistência médica e social, além de incentivo às atividades culturais, artísticas, bem como à preservação, reforma e
manutenção de bens públicos e religiosos.
A questão ambiental está se tornando cada vez mais matéria obrigatória das agendas dos executivos. A
internacionalização dos padrões de qualidade ambiental descrito na série ISO 14000, a globalização dos negócios, a
conscientização crescente dos atuais consumidores e a disseminação da educação ambiental nas escolas permitem antever
que a exigência futura que farão os consumidores em relação à preservação do meio ambiente e à qualidade de vida deverá
intensificar-se.
Neste contexto Kraemer (2000) diz que as organizações deverão incorporar a variável ambiental no aspecto de
seus cenários e na tomada de decisão, mantendo com isso uma postura responsável de respeito à questão ambiental.
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Empresas experientes identificam resultados econômicos e resultados estratégicos do engajamento da organização na causa
ambiental. Estes resultados não se viabilizam de imediato, há necessidade de que sejam corretamente planejados e
organizados todos os passos para a interiorização da variável ambiental na organização para que ela possa atingir o conceito
de excelência ambiental, trazendo com isso vantagem competitiva.
Na informação sobre o meio ambiente, se deve incluir a Contabilidade, porque, na atualidade, o meio ambiente é
um fator de risco e de competitividade de primeira ordem. A não inclusão dos custos e obrigações ambientais distorcerá
tanto a situação patrimonial como a situação financeira e os resultados da empresa.
4 - CONTABILIDADE AMBIENTAL E A IMPORTÂNCIA DAS QUESTÕES SOCIAIS PARA O
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
A preocupação mundial em torno do meio ambiente caminha para um consenso em torno da adesão a um novo
estilo de desenvolvimento que deve combinar eficiência econômica com justiça social e prudência ecológica. A combinação
desses elementos somente será possível se houver um esforço conjunto de todos com objetivo de atingir o bem-estar geral
no futuro.
Os contadores têm um papel fundamental nesta perspectiva, uma vez que depende desses profissionais elaborar
um modelo adequado para esta entidade, incentivar às empresas a implementarem gestões ambientais que possam gerar
dados apresentáveis contabilmente, nos balanços sociais, além de criar sistemas e métodos de mensuração dos elementos e
de mostrar ao empresário as vantagens dessas ações.
Para Sá (2001), as exigências sociais e ambientais, aquelas do mercado, a luta imperialista, a velocidade extrema
das comunicações, o progresso espantoso no processo da informação, as aplicações científicas cada vez mais ousadas em
quase todos os ramos do saber humano, foram os fatores que inspiraram as modificações conceituais, também em
Contabilidade.
Hoje, a Contabilidade mede somente os elementos que possuem preço. Conforme Gray (2003), a maioria desses
elementos ambientais não carrega rótulo de preço e pode, portanto, ser ignorado. Então, enquanto o ‘encaixe’ não é perfeito,
há quase que uma certeza de que o sucesso contábil e a degradação contábil andam juntos.
O mesmo autor diz que a primeira tarefa da contabilidade ambiental é compreender melhor este processo e os
processos sociais relacionados. A segunda é buscar formas através das quais a Contabilidade possa ser ajustada dentro da
atual ortodoxia, visando encorajar uma maior interação social e ambiental benigna.
Diante disto, a Contabilidade Ambiental é o processo que facilita as decisões relativas à atuação ambiental da
empresa a partir da seleção de indicadores e análises de dados, da avaliação destas informações com relação aos critérios de
atuação ambiental, da comunicação, e da revisão e melhora periódica de tais procedimentos.
As inovações trazidas pela Contabilidade Ambiental estão associadas à pelo menos três temas:
 a definição do custo ambiental;
 a forma de mensuração do passivo ambiental, com destaque para o decorrente de ativos de vida longa, e;
 a utilização intensiva de notas explicativas abrangentes e o uso de indicadores de desempenho ambiental, padronizados
no processo de fornecimento de informações ao público.
Junto a essas variáveis, se encontra ainda o respeito ao meio ambiente, cuja incidência econômica, sócio-jurídica e
cultural está fora de toda dúvida e cujo impacto deve ser reconhecido na Contabilidade.
A Contabilidade não vai resolver os problemas ambientais, mas face à sua capacidade de fornecer informações,
pode alertar os vários atores sociais para a gravidade do problema vivenciado, ajudando desta forma na procura de soluções.

4.1 - FINALIDADE E DESTINATÁRIO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
Existem três motivos básicos para a empresa adotar uma Contabilidade Ambiental:
Razão de gestão interna – Está relacionada com uma ativa gestão ambiental e seu controle.
Exigências legais – A crescente exigência legal e normativa pode obrigar os diretores a controlar mais seus riscos
ambientais, sob pena de multas.
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Demanda dos partícipes – A empresa está submetida cada vez mais a pressões internas e externas. Essas demandas podem
ser dos empregados, acionistas, administração pública, clientes, bancos, investidores, organizações ecológicas, seguradoras
e comunidade local.
Convém especificamente saber por que a empresa quer um sistema de Contabilidade Ambiental. Em outras palavras, que
resultados espera obter com isto. É importante conhecer quais são os objetivos.
 Saber se a empresa cumpre ou não com a legislação ambiental vigente;
 Ajudar a direção em seu processo de tomada de decisões e na fixação de uma política e nos objetivos de gestão
ambiental;
 Comprovar a evolução da atuação ambiental da empresa através do tempo e identificar as tendências que se observam;
 Detectar as áreas da empresa que necessitam especial atenção (áreas críticas) e os aspectos ambientais significativos;
 No caso de empresas com uma política ambiental já estabelecida: conhecer se tem cumprido com os objetivos ambientais
fixados pela companhia;
 Identificar oportunidades para uma melhor gestão dos aspectos ambientais;
 Identificar oportunidades estratégicas: como a empresa pode obter vantagens competitivas graças a melhoras concretas
na gestão ambiental: quais são as melhoras que dão valor à companhia.
 Obter informação específica para fazer frente à solicitação dos partícipes concretos.
Os partícipes (conforme quadro 1) podem ser: diretores, empregados, acionistas, comunidade local, administração
pública, clientes, fornecedores, investidores, bancos e entidades financeiras, seguradoras, organizações ecológicas,
universidades e centros de pesquisas e seus interesses estão descritos no quadro 2.
Quadro 1 – Partícipes envolvidos na responsabilidade social e ambiental

empregados
clientes

Fornecedores

diretores

Aquele que afeta e é
afetado pelas
atuações da
companhia

Acionistas

associações

ecologistas

Adm. Públicas

Comunidade
Empresas setor

Fonte: Fenech (2002)
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Quadro 2 - Interesses específicos de cada partícipe
PARTÍCIPE
PRINCIPAIS INTERESSES
1 – Trabalhadores
Garantia de emprego. Salários. Orgulho e sentimento de
dignidade. Saúde e segurança no lugar no trabalho
2 – Comunidade local
Riscos de saúde. Ruídos. Odores. Resíduos expelidos no
solo, água e ar. Conhecimento da atividade da empresa.
Riscos de acidente.
3 – Clientes e fornecedores
Qualidade dos produtos. Preços. Segurança nos produtos.
Garantia nos produtos.
4 – Administração pública
Cumprimento da legislação. Acidentes e denúncias.
Consumo de recursos. Evidência de que a empresa cumpre
seus compromissos ambientais
5 – Entidades financeiras, investidores e Resultados financeiros. Informações sobre responsabilidade
acionistas.
ou obrigações legais e respeito a terceiros. Custos
ambientais e sua gestão. Investidores ambientais.
Vantagens comerciais relacionadas com a gestão ambiental.
Custo do não cumprimento legal.
6 – Organizações ecológicas
Informação ambiental no âmbito local. Impacto nos
ecossistemas. Impactos ambientais do produto ou serviço.
Fonte: Fundació Fórum Ambiental (1999)
4.2 - ÁREAS DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
As três grandes áreas que classificam os instrumentos da Contabilidade Ambiental são: produção (aspectos),
direção (decisões) e meio ambiente (impactos).
4.2.1 - Aspectos ambientais – são os elementos específicos das atividades, produtos ou serviços da empresa que podem
interagir positivamente ou negativamente com o meio ambiente.
4.2.2 - Decisões ambientais – incluem todas as políticas, estratégias, planos de ação e instrumentos de trabalho que a
direção da empresa adota para desenvolver uma gestão ambiental determinada da companhia.
4.2.3 - Impactos ambientais – se definem como toda troca do meio ambiente seja adversa ou benéfica ao seu resultado,
total ou parcialmente, das atividades, produtos ou serviços da empresa.

4.3 - MOMENTOS DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
Existem três momentos no processo definido de Contabilidade Ambiental de acordo com a Fundació Fórum Ambiental
(1999).
4.3.1 - Medida – consiste na obtenção de dados relevantes. Para isto é preciso ter definidas, antes, as áreas de influência
ambiental e de criação de valor que devem ser estudadas, e os indicadores a utilizar para obter a informação adequada de
cada aspecto relevante dentro de cada área.
Uma vez estabelecidas a finalidade, os destinatários e os critérios da Contabilidade Ambiental, podemos entrar
no detalhe de suas três etapas principais: a medida, a avaliação e a comunicação.
O que é feito, neste estado, é transformar informações dispersas e heterogêneas em dados úteis, comparáveis e
analisáveis. Para isso, é preciso ter definidos, antes, as áreas de influência ambiental e de criação de valor que devem ser
estudados e os indicadores a utilizar para obter a informação adequada de cada aspecto relevante dentro de cada área.

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O principal instrumento de medida são os indicadores ambientais que expressam informação útil e relevante
sobre a atuação ambiental da empresa e sobre seus esforços por influenciar em tal atuação.
4.3.2 - Avaliação – consiste na análise e conversão dos dados em informação útil para tomada de decisão, assim como na
valoração e ponderação desta informação.
Uma vez medida a atuação ambiental da empresa, com a ajuda dos indicadores, transformamos uma informação
dispersa em um sistema de dados. É o momento de avaliar e analisar estes dados, comparando a realidade com os objetivos,
políticas e recursos da empresa.
Nesta fase há duas atividades importantes a realizar:
 analisar, depurar e explorar os dados para obter informação requerida, de modo que se possam tomar decisões na
empresa.
 avaliar tal informação através da comparação, da ponderação e a análises da carteira ambiental.
4.3.3 - Comunicação – da atuação ambiental da companhia, tanto faz dentro como fora da empresa. Tal processo de
comunicação consiste na transmissão de informação sobre a atuação ambiental da empresa e dos partícipes (stakeholders)
externos ou internos, sobre a base da valoração que a direção realiza sobre as necessidades e interesses, tanto da empresa
como dos diferentes partícipes.
4.3.3.1 - Destinatário e motivos (para quem?) – A comunicação pode interessar a um grande número e partícipes, com
interesses e prioridades distintos.
Em primeiro lugar, a informação deve ser dada ao destinatário. A partir daí, deve-se estabelecer o conteúdo e a
forma da comunicação que mais convém aos interesses da empresa e das demandas dos distintos partícipes. O quadro 3
discorre sobre os motivos pelos quais os partícipes necessitam de informação ambiental.
Quadro 3 - Necessidade de informação ambiental
PARTÍCIPES
POR QUE QUEREM INFORMAÇÃO AMBIENTAL
1 – Trabalhadores
-Comprovar que seu empresário é responsável, e que qualquer risco
ambiental ou de saúde se administra eficazmente.
-Avaliar como seu trabalho tem contribuído e a atuação ambiental do
conjunto da empresa.
-Compreender quais as razões que levam a empresa a investir
ambientalmente e como estas ações podem afetar seus empregos e lugares de
trabalho.
2 - Comunidade local
-Compreender como as operações da empresa afetam a qualidade do ar, da
água e do solo no âmbito local.
-Conhecer a existência de processos e programas em marcha para administrar
os riscos e os impactos ambientais.
3 – Clientes
-Avaliar a conveniência da empresa como potencial fornecedor.
-Comparar a atuação da empresa com a de fornecedores alternativos.
-Estar informados sobre possíveis riscos e responsabilidades ambientais
potenciais.
-Estar informados dos impactos ambientais associados com produtos e
serviços que eles compram.
4 - Fornecedores
-Compreender o estabelecimento de seu cliente a respeito da gestão
ambiental
-Conhecer se seu cliente estabelece algum requisito prévio aos fornecedores
antes de contratar ou comprar.
5 – Administração pública
-Conhecer com precisão o que a empresa está fazendo para administrar e
melhorar sua atuação ambiental.
-Assegurar o cumprimento legal por parte da empresa.
-Tomar idéias da prática empresarial para o desenho de novas normas
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6 – Entidades financeiras,
investidores e acionistas.
7 – Entidades de promoção
ambiental
8 – Organizações ecológicas

reguladoras.
-Avaliar o risco financeiro para poder tomar decisões ponderadas nos campos
do seguro, crédito e investimento.
-Identificar exemplos de boas práticas.
-Imitar as melhores atuações ambientais
-Conhecer o impacto ambiental potencial da empresa no território.
-Ter bases para intervir possíveis denúncias ou reclamações contra a empresa
ou outras empresas do mesmo setor ou território.
-Obter evidência e pontos de referência para suas campanhas de
sensibilização e educação ambiental.
Fonte: Fundació Fórum Ambiental (1999)

4.3.3.2 - Objetivos e tipologia da comunicação (para quê?) – A partir daí, a empresa pode e deve estabelecer seus
objetivos da comunicação ambiental em cada caso, assim como a tipologia ou forma de comunicação mais adequada.
Abaixo, resumimos alguns objetivos estabelecidos por cada partícipe, assim como a mensagem a lançar por parte da
empresa como instrumentos de comunicação mais adequados (quadro 4).
Quadro 4 - Objetivos estabelecidos por partícipe, mensagem da empresa e instrumento de comunicação.
OBJETIVOS
MENSAGENS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
PARTÍCIPES
Trabalhadores

Informar as boas práticas Política
ambiental, Informe ambiental, Informe
ambientais e seus motivos
objetivos e resultados.
social, Memorando anual,
Boletim interno de empresa.
Comunidade local -Melhorar a compreensão Limitação
da Informe ambiental, Visita à
sobre atividades ambientais contaminação, gestão dos empresa,
Boletim,
na empresa.
resíduos
responsáveis, Departamento
de
-Prevenir
protestos
e atenção aos interesses da comunicação, Notas de
denúncias
comunidade.
imprensa, Grupos adhoc de
estabelecimento
de
problemas.
Clientes
e -Assegurar novos contratos Vendemos
produtos Marketing,
Etiquetas
fornecedores
com eles.
ambientalmente seguros, ambientais de produto, mala
-Aumentar quota de mercado. desejo de contribuir com a direta a clientes e a grande
-Atrair novos clientes
segurança do consumidor, fornecedores.
transparência
ante
problemas
ambientais,
desejo de conhecer as
demandas do fornecedor.
Administração
-Informar de nossas boas Atividades ambientalmente Informe
ambiental,
pública
práticas de gestão ambiental. responsáveis, resumo de Certificado
ISO,
custos e benefícios das negociação.
atuações ambientais.
Entidades
-Mudar percepção de risco
Gestão do risco, economia Informe ambiental, Informe
financeiras
e -Melhorar a taxa de crédito.
de custos através de uma social, Memória anual,
investidores
-Atrair investidores.
melhor gestão ambiental.
Boletim, Informação de
-Futuro dos produtos
imprensa.
Acionistas
-Aumentar o preço da ação.
Gestão do risco, economia Informe ambiental, Informe
-Reafirmar os acionistas.
de custos através de uma social, Memória anual,
-Atrair novos acionistas.
melhor gestão ambiental.
Boletim, Informação de
imprensa.
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Organizações
ecológicas

-Mudar sua percepção da Melhora
da
atuação Informe ambiental, Visitas,
empresa.
ambiental, interesses em Memorando
anual,
-Dar uma base de fato para as cooperar para melhorar os negociações,
Boletim,
discussões sobre as atividades temas ambientais
Informação de imprensa.
da empresa
Fonte: Fundació Fórum Ambiental (1999)

4.4 - CLASSIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
A EPA (2002) classifica os tipos de Contabilidade Ambiental conforme o quadro abaixo:
Tipos
de
Contabilidade Enfoque
Dirigido a usuário
Ambiental
a) Contabilidade Nacional
Macroeconômico, Economia Nacional
Externo
b) Contabilidade Financeira
A empresa
Externo
c) Contabilidade Gerencial ou de A empresa, Departamentos, Linha de Interno
Custos
Produção, etc.
Fonte: http://es.inel.gov/partners/acctg/acctg.htm
4.4.1 - Contabilidade Nacional – é uma medida macroeconômica. O termo Contabilidade Ambiental está referido na
Economia Nacional. Por exemplo: o termo Contabilidade Ambiental pode ser usada em unidades físicas ou monetárias de
acordo com o consumo de Recursos Naturais da Nação, sejam renováveis ou não renováveis. Neste contexto, a
Contabilidade Ambiental tem sido denominada “Contabilidade de Recursos Naturais”.
4.4.2 - Contabilidade Financeira – relacionada com a preparação dos estados financeiros que estão baseados de acordo
com os Financial Accounting Standards Board (FASB) y a los Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP). A
Contabilidade Ambiental, neste contexto, está referida à estimação e informação das responsabilidades ambientais e os
custos do ponto de vista financeiro.
4.4.3 - Contabilidade Gerencial – é o processo de identificação, compilação e análise de informação, principalmente para
propósitos internos. Está dirigida à administração dos custos, em especial para tomada de decisões administrativas no
âmbito da produção e outro.
Neste sentido, podemos determinar que existem três possíveis contextos onde se aplica o termo Contabilidade
Ambiental, um aplicado na Contabilidade Nacional, englobando aspectos macroeconômicos, e os outros dois
relacionados mais à realidade microeconômica, com uma unidade empresarial, que é a que nos interessa.
Posto isto, pode-se definir a Contabilidade de Gestão Ambiental como a identificação, estimação, a análise, o
relatório interno, e o uso dos materiais e da informação do fluxo da energia, da informação ambiental do custo, e de
outras informações dos custos para a tomada de decisão convencional e ambiental dentro de uma organização.
A aplicação da Contabilidade de Gestão Ambiental pode potenciar grandes poupanças de custos na gestão de resíduos,
dado que os custos de manuseamento e de deposição de resíduos são relativamente fáceis de definir e de imputar a
produtos específicos. Outros custos ambientais, incluindo os custos da conformidade ambiental, custos legais,
deterioração da imagem da empresa, e riscos e responsabilidade ambiental, são mais difíceis de avaliar.
A Contabilidade de Gestão Ambiental, segundo a EPA (2002):
 focaliza nos custos internos à companhia
 não inclui custos externos à sociedade
 dá ênfase particular na contabilidade para custos ambientais
 abrange não somente a informação ambiental e outra do custo, mas também informação explícita em fluxos do exame
e os fatos dos materiais e da energia.
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 a sua informação pode ser usada para a maioria de tipos de atividade ou de tomada de decisão da gerência dentro de
uma organização, mas é particularmente útil para atividades ambientais proativas da gerência.
Neste contexto, a contabilidade de gestão ambiental incorpora e integra dois dos três blocos de edifício do
desenvolvimento sustentável: ambiente e economia.
A utilização geral da informação da Contabilidade de Gestão Ambiental serve essencialmente para ser utilizada
internamente pela empresa nas suas tomadas de decisão. A nível interno, os procedimentos incluem: medições físicas do
consumo de materiais e energia, fluxos de deposição e deposição final, avaliação monetária de custos, poupanças e
receitas relacionadas com atividades que apresentam potenciais impactos ambientais.

4.5 - BENEFÍCIOS DA CONTABILIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL

4.5.1 - Benefícios potenciais à indústria
 identifica, estima, aloca, administra e reduz os custos, particularmente os tipos ambientais de custos.
 controla o uso e os fluxos da energia e dos materiais.
 dá informação mais exata e detalhada para suportar o estabelecimento e a participação em programas voluntários,
custos efetivos para melhorar o desempenho ambiental.
 informação mais exata e mais detalhada para a medida e o relatório de desempenho ambiental, assim melhorando a
imagem de companhia com os stakeholders, tais como clientes, comunidades locais, empregados, governo e
fornecedores.

4.5.2 - Benefícios potenciais à sociedade
 permite o uso mais eficiente de recursos naturais, incluindo a energia e a água;
 reduz os custos externos relacionados à poluição da indústria, tal como os custos da monitoração ambiental.
 fornece informações para a tomada de decisão, melhorando a política pública.
 fornece a informação ambiental industrial do desempenho que pode ser usada no contexto mais extenso das
avaliações do desempenho e de condições ambientais nas economias e em regiões geográficas.
Os exemplos de muitas iniciativas ambientais que se beneficiam da Contabilidade de Gestão Ambiental incluem:
 prevenção da poluição
 design e implementação do sistema de gestão ambiental
 projeto para o ambiente
 cálculo dos custos, poupanças e benefícios de projetos
estabelecimento de metas quantificadas de desempenho
 divulgação ao exterior de despesas, investimentos e responsabilidades em ambiente
 compra ambiental preferível
 avaliação anual dos custos/despesas em ambientes
 relatório externo na área do ambiente ou da sustentabilidade
 produção mais limpa, prevenção de poluição, gestão da cadeia de fornecedores e projetos de eco-design
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 avaliação de investimentos, cálculo das opções de investimento
 preço dos produtos
elaboração de orçamentos
 avaliação do desempenho ambiental dos indicadores e benchmarking
 relatório ambiental do desempenho.
5 - CONCLUSÃO
Os objetivos da administração, tradicionalmente, eram quase exclusivamente econômicos. No entanto, conforme
Callenbach (2003), desde a segunda guerra, com a crescente integração da dimensão social na economia, o conceito de
administração foi sendo gradualmente ampliado até incluir a dimensão ecológica. O mercado não mais aceita o descaso no
tratamento dos recursos naturais. Os consumidores estão interessados em produtos limpos. A legislação torna-se mais
rígida, imputando sanções aos infratores, obrigando as empresas a encarar com seriedade e responsabilidade a variável
ambiental em sua estratégia operacional.
A empresa cidadã se desenvolve imersa na sociedade, na qual busca seus clientes, funcionários e outros insumos
necessários para sua operação. Ela não se atém apenas aos resultados financeiros expressos em seu balanço, mas inova a
formulação de um balanço social, em que avalia sua contribuição à sociedade.
Portanto, verifica-se que a sociedade é que dá permissão para a continuidade da empresa e que os detentores de
recursos não querem arriscar indefinidamente seus patrimônios em companhias que se recusem a tomar medidas preventivas
na área social e ambiental. Posição semelhante assumem os consumidores. Profissionais competentes não podem
comprometer a saúde em função da permanência em locais inadequados.
Logo, a empresa precisa se adaptar aos parâmetros exigidos para não agredir ao meio ambiente e, por meio do
reconhecimento e divulgação do seu passivo ambiental, e da evidenciação dos ativos ambientais e dos custos e despesas
com a preservação, proteção e controle ambiental, ela torna claro para a sociedade o nível dos esforços que vem
desenvolvendo com vistas ao atingimento de tais objetivos.
O contador, como menciona Sá (2000), precisa comparecer nesse novo cenário, com a disposição e
competências necessárias para cooperar com a preservação do planeta, prosperidade das sociedades e valorização do
homem. Deverá ser o agente capaz de disseminar a responsabilidade social na sua organização e nas empresas a quem
presta serviços. É ele o detentor de informações ricas e privilegiadas, e capaz de influenciar positivamente as organizações e
contribuir para a tomada de decisão.
Partindo dessa premissa, a Contabilidade não pode ficar fechada à escrituração e mensurações quantitativas do
patrimônio da empresa. Ela deve estar aberta a evolução tecnológica e às mudanças rápidas do mundo moderno. Estar
presente na luta pela preservação ambiental natural, criando modelos contábeis eficazes e orientando o empresário na
aplicação destes modelos para satisfazer as necessidades da riqueza da empresa com eficácia e também satisfazer com
eficácia as necessidades do meio ambiente natural.
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Resumo: O gerenciamento dos resíduos e o papel dos catadores como agentes ambientais vêm ganhando destaque nos
últimos anos devido à sanção da Lei 12.305/10 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Nesse sentido,
reconhece-se que a partir da sanção da lei surgem novas demandas a serem atendidas pelos catadores, como é o caso da
logística reversa. Sendo assim parcerias com universidades, empresas privadas, empresas públicas e organizações nãogovernamentais têm sido fomentadas para a realização de treinamento e capacitação de catadores. Esse artigo tem como
objetivo avaliar o projeto de capacitação de catadores de materiais recicláveis, o CATAFORTE – Fortalecimento do
Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis, no Distrito Federal. Para atingir este objetivo foi
realizada uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, cujo procedimento técnico foi o estudo de caso. Os procedimentos
de coleta de dados utilizados foram a entrevista semi-estruturada e análise documental. O estudo foi realizado no período de
Janeiro/2013 a Julho/2013. Verificou-se que o projeto CATAFORTE obteve êxito nas suas duas edições já concluídas,
principalmente nos ganhos políticos para o catador, na melhora de relacionamento com o poder público e de infraestrutura
para suas cooperativas.
Palavras-chave: Catador de materiais recicláveis; Gerenciamento de resíduos sólidos; PNRS; Projeto CATAFORTE

Abstract: The waste management and the role of waste pickers as environmental agents, become prominent in recent years
due to the approbation of Law 12.305/10 which deals with Brazil’s National Policy on Solid Waste - NPSW. It is
recognized that the law generates new demands to waste pickers. Thus partnerships with universities, private companies,
public companies and non-governmental organizations have been encouraged to conduct training of waste pickers. The
objective of this article is to evaluate the CATAFORTE project – Strengthening the Associations and Cooperatives of
Recyclable Materials in Distrito Federal. In order to achieve this objective it was conducted an applied, descriptive and
qualitative research, which technical procedure was the case study. The data collection procedures used were semistructured interviews and documentary analysis. The study was conducted between the January, 2013 and July, 2013. It was
found that the project CATAFORTE succeeded in its two editions already completed, especially in political gains for the
waste pickers, in improving relations with the government and infrastructure for the cooperatives.
Key-words: CATAFORTE Project, NPSW, Training, Waste Management, Waste pickers.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente pequenas e grandes cidades brasileiras sofrem com problemas de degradação
ambiental, como resultado de um acelerado processo de crescimento urbano que acarreta, entre outras
consequências, problemas ambientais que repercutem local e globalmente. O grave quadro social que
envolve a presença de crianças, adolescentes e adultos vivendo nos inúmeros lixões é preocupante
(GRIMBERG, 2007). Estima-se que existem cerca de 35 mil crianças em lixões e 800 mil catadores
trabalhando em depósitos a céu aberto e nas ruas em todo o país, destes somente uma pequena parte
está organizado em cooperativas (GRIMBERG, 2007). A realidade não é diferente na capital federal
do Brasil, Brasília e nas suas regiões administrativas presentes no Distrito Federal, pois o elevado
crescimento populacional levou à disposição de resíduos sólidos no Lixão da Estrutural e a
desigualdade social faz milhares de pessoas dependerem do lixo.
O trabalho de catação dos resíduos recicláveis no lixão e nas ruas é degradante e perigoso, mas
esta categoria de trabalhadores (reconhecida pela CBO – Classificação de Ocupações Brasileiras desde
2000) vem conquistando força política para pressionar a criação de políticas públicas que beneficiem
esta categoria. Segundo o Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais
Recicláveis (2008), a participação da sociedade civil na implantação da coleta seletiva solidária é
essencial, pois se corretamente separados, os resíduos sólidos urbanos possuem maior valor agregado e
o trabalho dos catadores é facilitado.
O gerenciamento dos resíduos e o papel dos catadores como agentes ambientais vêm ganhando
destaque nos últimos anos devido à sanção da Lei 12.305/10 (GUARNIERI, 2011). Também no meio
empresarial, percebe-se um maior interesse já que políticas públicas como a referida lei, atribuem
responsabilidades à cadeia produtiva de vários tipos de resíduos como pneus, agrotóxicos, embalagens
em geral, pilhas e baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos (BRASIL, 2010a). Estudos como o de
Calderoni (2003), apresentam que a produção a partir da reciclagem é mais econômica do que a
produção a partir de novas matérias-primas o que torna o papel do catador, cada vez mais importante
tendo em vista que este atua na primeira etapa deste complexo circuito econômico, conforme afirma
Magera (2003), realizando o que hoje é denominado de ‘garimpo urbano’.
Nesse sentido, reconhece-se que a partir da sanção da PNRS surgem novas demandas a serem
atendidas pelos catadores, como é o caso da logística reversa e sendo assim, parcerias com
universidades, empresas privadas, empresas públicas e organizações não-governamentais têm sido
fomentadas para a realização de treinamento e capacitação de catadores, a fim de prepará-los para as
demandas advindas com a PNRS (GUARNIERI e CERQUEIRA STREIT, 2013)
Instigar a reforma no pensamento dos sujeitos participantes, valorizando a importância de sua
capacitação, para que fosse alcançada uma percepção multidimensional da realidade mostrou-se
fundamental em algumas tentativas de construção de políticas para a gestão de resíduos sólidos, como a
apresentada por Corrêa et al. (2012). Entretanto, quando aplicada à realidade dos catadores de materiais
recicláveis, alteram-se os elementos essenciais para se realizar um treinamento eficiente de fato, tendo
em vista as realidades sociais, econômicas e educacionais vividas pelos trabalhadores desta categoria.
Assim, esse artigo tem como principal objetivo avaliar o projeto de capacitação de catadores de
materiais recicláveis, o CATAFORTE – Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos
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Catadores de Materiais Recicláveis, no Distrito Federal. Cabe ressaltar que o projeto CATAFORTE é
uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e a Secretaria Nacional de Economia Solidária do
Ministério do Trabalho e Emprego - SENAES, envolvendo aa capacitação de 10.600 catadores em 20
estados e no Distrito Federal (MTE, 2013). Esta pesquisa é limitada ao estudo do projeto no âmbito das
cooperativas do Distrito Federal. O fato de não haver um estudo pontual sobre o projeto e a capacitação
de catadores do Distrito Federal após a sanção da PNRS é o que justifica e traz relevância a presente
pesquisa.
Para atingir este objetivo foi realizada uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, cujo
procedimento técnico foi o estudo de caso. Os procedimentos de coleta de dados utilizados foram a
entrevista semi-estruturada e a análise documental. O estudo foi realizado no período de Janeiro/2013 a
Julho/2013. Foram entrevistados o representante da Gerência de Monitoramento e Assessoramento
Técnico a Projetos – GEMAP da Fundação Banco do Brasil – FBB, o representante dos catadores de
materiais recicláveis do Distrito Federal – CENTCOOP/DF e o secretário adjunto da Secretária
Nacional de Economia Solidária –SENAES pertencente ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
Verificou-se que o projeto CATAFORTE obteve êxito nas suas duas edições já concluídas,
principalmente nos ganhos políticos para o catador, na melhora de relacionamento com o poder público
e de infraestrutura para suas cooperativas. Ressalta-se que ainda são necessárias capacitações relativas
à PNRS e logística reversa, a fim de que os catadores estejam preparados para atender as demandas
advindas com a sanção da Lei 12.305/10.
2. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
A lei 12.305/10 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) contendo princípios,
diretrizes, instrumentos e objetivos que regulamentam desde dezembro do mesmo ano, o
gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos às responsabilidades dos geradores e do
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010a). A referida lei foi
regulamentada pelo Decreto Federal número 7.404/2010 (BRASIL, 2010b). Cabe ressaltar que a partir
da PNRS são definidos como prioritárias as acoes de logística reversa de seis categorias de resíduos:
i)pilhas e baterias; ii) lâmpadas; iii) embalagens e resíduos de agrotóxicos; iv) equipamentos
eletroeletrônicos e componentes; v) embalagens e o próprio óleo lubrificante w; vi) pneus inservíveis.
Ainda destaca-se uma possível sétima categoria que são as embalagens em geral (BRASIL, 2010a;
BRASIL, 2010b).
Dentre os instrumentos da PNRS, destacados no artigo 8 da Lei 12.305/10 figura o incentivo à
criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010a). Além disso, em seu artigo 18, que trata da
elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, destaca-se que serão
priorizados no acesso aos recursos da União, aqueles que “implantarem a coleta seletiva com a
participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda” (BRASIL, 2010a, art.18). Ademais, em seu
artigo 33, que trata da obrigatoriedade da estruturação e da implantação dos sistemas de logística
reversa, está especificado na Lei 12.305/10 que cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e
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comerciantes “atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o parágrafo primeiro (embalagens em
geral)” (BRASIL, 2010a, art. 33)
Observa-se que legislações mais rigorosas, que levam a uma maior conscientização dos
consumidores e empresários em relação a danos ambientais serviram de base para a elaboração da
PNRS, como foi o caso da legislação alemã. Evidentemente, a realidade brasileira difere da europeia,
principalmente no que tange à realidade social. A figura do catador de material reciclável está presente
na maioria das cidades brasileiras e agora melhor organizado, este personagem historicamente
marginalizado deseja ser incluído e participar ativamente na gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos, já que há tempos desempenha um papel fundamental neste processo (GUARNIERI,
2011).
Tendo em vista as demandas advindas com a PNRS, que prevê dentre outros aspectos a inclusão
das cooperativas dos catadores de materiais recicláveis a SENAES, no âmbito do ‘Plano Brasil Sem
Miséria’, vem investindo, em parceria com o Ministério do Combate à Fome desde 2012, mais de 39
milhões de reais em ações de fomento para a organização e o desenvolvimento de cooperativas com o
propósito da inclusão socioeconômica de catadores. Além disso, ressalta-se que até 2014, a intenção é
investir mais de R$140 milhões no setor (MTE, 2013).
As normas abrangentes contidas na lei, respondem às demandas de ecologistas e da sociedade
civil no geral, sensíveis ao acúmulo crescente de dejetos em áreas urbanas e rurais (GONÇALVES et
al, 2013). Em relação ao catador de material reciclável, o mesmo autor levanta que a Lei o percebe
como prestador de serviço ambiental à sociedade, o que justifica o fato de serem incluídos em políticas
sociais na tentativa de melhorar os índices estatísticos sociais e educacionais nesta população. Na
prática, com a implementação de PNRS, as cooperativas de catadores devem operar em paralelo com a
gestão formal de resíduos sólidos urbanos, que normalmente é realizada pelos governos locais. Além
disso, essas cooperativas devem receber apoio da administração pública, o que inclui: galpões de
triagem, itens de proteção individual e equipamentos diversos (TIRADO-SOTO e ZAMBERLAN,
2013).
Existe ainda a necessidade de financiamento dessas cooperativas pelo governo, nos locais onde
atuam, o que considera-se justificável sob o ponto de vista orçamentário, considerando que fornecem
serviços de limpeza e reduzem a necessidade de disposição em aterros locais, o que reduz os custos do
governo local com estas atividades (TIRADO-SOTO e ZAMBERLAN, 2013).
Esta nova regulamentação, entre outros objetivos, busca diminuir a fabricação de produtos
nocivos ao meio ambiente e atribuir responsabilidades àqueles envolvidos de alguma forma na
produção, distribuição ou comercialização dos produtos, além disso, esta e outras leis modernas devem
educar o consumidor para que reduza o dispêndio e prefira produtos que menos afetem negativamente à
natureza (GUARNIERI, 2011).
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3. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Em um cenário como o atual, com uma crescente precarização do mercado de trabalho formal e
um aumento na proporção de ocupações instáveis e mal remuneradas, faz-se necessário investir em
iniciativas que gerem trabalho e renda focalizada no apoio à atividades de pequeno porte. Assim,
viabilizam-se microempreendimentos que dinamizam suas bases econômicas e passam a gerar
impactos significativos em sua região (SILVEIRA et al., 1997).
Para tal, é primordial que se integrem programas de capacitação com outras modalidades de
fomento (como crédito popular). Porém em primeiro plano, vem a educação básica: além de um direito
essencial, tornou-se um pré-requisito para a inserção no mundo do trabalho. Entende-se que para se
estruturar programas de capacitação no contexto da geração de trabalho e renda, no desenvolvimento
de habilidades de gestão para melhorar a capacidade gerencial frente ao seu empreendimento, é preciso
antes de mais nada educação fundamental (raciocínio matemático e capacidade oral e escrita)
(SILVEIRA et al., 1997).
Assume-se que como a gestão de resíduos não está associada exclusivamente a aspectos
jurídicos e tecnológicos, a divisão de responsabilidades vinculada a um processo educativo permanente
é de grande importância, já que o fator ético é o maior desafio para a implementação de uma gestão de
resíduos eficiente (CORRÊA et al., 2012). Neste sentido, considerando-se as demandas advindas com a
PNRS, o processo de capacitação dos catadores de materiais recicláveis torna-se premente, pois
principalmente no que tange à categoria de embalagens pós-consumo em geral, são estes que atuam na
coleta, triagem e venda às empresas recicladoras, processos que são parte do processo de logística
reversa (GUARNIERI, 2011).
Ademais, quando trazida para a realidade dos catadores, a educação ambiental deve ser
encarada como formação e exercício da cidadania, que tem por base uma nova ética com outros valores
morais que considera as mais diversas formas de conhecimento. Assim, aqueles que passam por este
processo educativo são levados a criar uma consciência local e planetária bem como despertar para um
saber ambiental pautado nestes novos valores éticos e novas políticas de convívio social (CORRÊA et
al., 2012).
De acordo com Leff (2000), o ‘saber ambiental’ é fundamental para o combate à problemática
ambiental tendo em vista que trata-se da integração das ciências da natureza e da sociedade. O saber
ambiental busca um conhecimento holístico e sistêmico do qual considera o social como um todo. Este
saber ambiental envolve além da conscientização de preservar o meio ambiente, o conhecimento de
como tratar os resíduos sólidos que chegam até os agentes ambientais, representados pelos catadores de
materiais recicláveis.
Cabe ressaltar que a interdisciplinaridade ambiental é limitada quando analisada tão somente no
campo do ensino e da pesquisa. Ela se caracteriza por ser um processo resultado da inter-relação entre
conhecimento e prática. Portanto, para se respeitar igualmente o conhecimento não científico (LEFF,
2000), é aconselhável que o próprio catador que conhece os materiais, sua classificação e o valor de
cada um, realize também o trabalho de um educador socioambiental no processo de implantação da
coleta seletiva na sua cidade, atuando diretamente junto à população. Nesse sentido cabe ressaltar a
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experiência bem sucedida da cidade de Londrina-PR, que atua em um modelo de coleta seletiva de
baixo custo, envolvendo as cooperativas de catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2007).
Para a operacionalização da coleta seletiva com a devida participação dos catadores, estes
deverão atuar em espaços físicos com os devidos equipamentos e instalações sanitárias, sendo assim,
reduziria a insalubridade inerente à atividade e diminuiria drasticamente o risco de acidentes. Em
relação a capacitação em aspectos administrativos e gerenciais, propõe-se que seja realizada por
organizações não-governamentais, universidades e o SEBRAE (ABRÃO, 2000).
O modelo de coleta seletiva de baixo custo, utilizado pela cidade de Londrina-PR, é
considerado uma das melhores práticas pelo governo e, tem como um dos elementos centrais a
incorporação de forma eficiente e perene de catadores, que já atuam na maioria das cidades, numa
política pública planejada. Quando não há catadores, é possível envolver a população menos
favorecida, gerando trabalho e renda (BRASIL, 2007). Cabe ressaltar o processo intensivo de
capacitação realizado junto aos participantes que abrange aspectos de conscientização ambiental, uso
de equipamentos de proteção individual, triagem, manuseio e transporte de resíduos, além de elementos
da educação básica, a fim de preparar o catador para atuar no processo de gestão de resíduos
eficientemente (VAZ, SILVA e FRANÇA, 2002; BRASIL, 2007).
4. COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO DISTRITO
FEDERAL
Empreendimentos econômicos solidários são organizações econômicas originadas da
participação voluntária dos trabalhadores e são baseadas em princípios de autogestão, cooperação,
eficiência e viabilidade. Há séculos existem relatos de formas comunitárias de organização em resposta
à vontade de igualdade econômica e à necessidade de procurar meios de subsistências para o grande
volume de trabalhadores excluídos pelas empresas capitalistas (GAIGER, 2003).
Atualmente, quem busca essa alternativa econômica frente à lógica mercantil capitalista, são os
catadores de materiais recicláveis. Entre os excluídos da acumulação de capital, provavelmente são os
catadores que se encontrem em posição mais desfavorável na sociedade. Em busca de seu sustento,
reviram lixeiras em busca de material reciclável e por isso, muitas vezes, são confundidos com
mendigos. Assim, continuam fazendo seu trabalho de importante papel ambiental, porém de maneira
invisível e marginalizada (STREIT, 2006).
Em busca de um mínimo reconhecimento, o cooperativismo torna-se uma alternativa viável pois
estimula a formação de uma consciência coletiva e por consequência, resgata a auto-estima e valores
muitas vezes esquecidos, como o da cidadania e da solidariedade (SOUSA e MENDES, 2001).
A organização de cooperativas de catadores de materiais recicláveis pode originar-se de agentes
externos à atividade da catação, ou dos próprios trabalhadores em busca de melhores rendimentos,
afinal, o ramo da reciclagem também está imerso na lógica de mercado onde elementos como preço,
produtividade e concorrência devem ser bem administrados para que haja uma permanência e
crescimento do empreendimento, o que garante trabalho e renda para os cooperados (GONÇALVES,
2006).
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O fato de os trabalhadores estarem reunidos em cooperativas, lhes proporciona uma certa
independência para se organizarem, sendo respeitado o ritmo e vontade de cada um. Porém, esta
flexibilidade não torna o trabalho mais fácil como fora identificado no estudo de Sousa e Mendes
(2001), que relatam casos de até 24 horas seguidas de trabalho.
Conforme relatos obtidos no trabalho de Sousa e Mendes (2001) e Streit (2006), ambos
aplicados na realidade do Distrito Federal, catadores descrevem seu ambiente de trabalho como
perigoso e difícil, além de terem compartilhados diversos casos de acidentes por corte, perfurações,
atropelamentos, inclusive casos de morte. Os riscos de trabalhar em Lixão a céu aberto, estão no
contato direto com o chorume, na proximidade com o fogo, riscos de explosões (devido ao gás
metano), além do contato direto com materiais químicos e contaminados. A carência de uma estrutura
sanitária e um local adequada para se realizar as refeições, somam-se aos fatores que aumentam a
dificuldade e a insalubridade dos trabalhos no Lixão.
Além destas dificuldades, os cooperados ainda podem passar por dificuldades internas que
tornam frágil o sentido de coletividade. A formação ainda incipiente da cooperativa, a baixa
escolaridade dos trabalhadores e qualificação profissional, a ausência ou inaplicabilidade de recursos
materiais podem aumentar o número e a intensidade dos conflitos dentro e entre as cooperativas de
catadores de materiais recicláveis (SOUSA e MENDES, 2001).
Mesmo diante de tantas dificuldades de sobrevivência, é fundamental destacar as conquistas
recentes desses empreendimentos solidários brasileiros, sobretudo as cooperativas de catadores de
materiais recicláveis. Como por exemplo, o acúmulo de capital social, a criação e o fortalecimento da
atuação em rede, bem como modernização tecnológica e as capacitações que melhoram o
conhecimento técnico-administrativo, a educação no geral e a autoestima do cooperado (BESEN,
2011).
Segundo Gonçalves et al. (2013), para que se continue o processo de fortalecimento das
cooperativas e melhora na qualidade de vida dos cooperados, a ajuda do poder público e de outros
agentes sociais, deve prosseguir. Nesse contexto, após a sanção da PNRS os catadores devem
aproveitar o momento político favorável e consolidar políticas públicas, as negociações com governo e
empresas privadas e garantir de os processos de capacitação (BESEN, 2011).

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa pode ser classificada, conforme a proposição de Silva e Menezes (2005): i) Do
ponto de vista de sua natureza, é uma pesquisa aplicada pois objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos; ii) Do ponto de vista de seus objetivos,
a pesquisa é descritiva, pois visa descrever com exatidão os fenômenos da realidade estudada; iii) Do
ponto de vista da forma de abordagem a pesquisa é qualitativa, pois preocupa-se com o universo de
significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, relacionando-os a processos e fenômenos; e iv) Do
ponto de vista do procedimento técnico, é um estudo de caso, que é caracterizado pelo estudo profundo
e exaustivo de um ou fenômeno atual dentro de seu contexto de realidade, de maneira a permitir o seu
amplo e detalhado conhecimento (Yin, 2001).
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O estudo de caso teve como objeto o Projeto CATAFORTE, no âmbito das cooperativas do
Distrito Federal, o qual foi realizado por meio de parceria entre a Fundação do Banco do Brasil e
SENAES e, envolveu a capacitação de catadores em 20 estados e no Distrito Federal. O estudo foi
realizado no período de Janeiro/2013 a Julho/2013.
Para a coleta de dados foram utilizados dois tipos de instrumento de pesquisa, os quais são: i)
Entrevista semi-estruturada e ii) Análise documental. De acordo com Yin (2001), a combinação de dois
ou mais instrumentos de pesquisa proporciona maior confiabilidade nas constatações obtidas com o
estudo de caso, e é denominada ‘triangulação’.
Foram entrevistados o representante da GEMAP – Gerência de Monitoramento
e
Assessoramento Técnico da FBB, o representante dos catadores que preside a CENTCOOP/DF na
atualidade e, o secretário adjunto da SENAES – Secretária Nacional de Economia Solidária ligada ao
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
No que tange à análise documental, foram consultadas fontes primárias e secundárias,
constituídas por relatórios da FBB e do MTE, informações obtidas nos sites das organizações
envolvidas, matérias publicados em sites de empresas governamentais e privadas.
Com base na pesquisa bibliográfica, foram elaboradas 11 perguntas para cada entrevistado,
considerando-se diversidade das informações a serem fornecidas por cada um, as quais são
apresentadas no Quadro 1.
ROTEIRO DE ENTREVISTA
REPRESENTANTE GEMAP e SENAES
REPRESENTANTE CENTCOOP
1. Como surgiu a ideia e como foi feito o estudo 1. O catador foi ouvido ainda no início das
para identificar as reais necessidades do catador?
discussões sobre o CATAFORTE, para melhor
2. Quais os objetivos do projeto?
identificar as reais necessidades do catador?
3. Quem são e como se estabeleceu as parcerias 2. Pelos relatos e pelos resultados mostrados, você
com as outras instituições colaboradoras do acredita que o catador adquiriu mais conhecimentos
CATAFORTE?
sobre gestão e finanças, para que sua cooperativa se
4. Qual eh a participação da UNITRABALHO envolva em todo o processo da Cadeia Produtiva
neste projeto? E da UNISOL?
dos Resíduos Sólidos?
5. Quem coordenou e ministrou as aulas dadas 3. Muitos dos catadores ligam o projeto
durante a “capacitação de catadores e lideranças das CATAFORTE `à rede CENTCOOP. Como foi a
cooperativas com foco em logística” ocorrida no participação da Central ao longo do projeto?
CATAFORTE II? Existia um método de avaliação 4. Em sua opinião, quais foram as principais
no final do curso?
conquistas do Projeto CATAFORTE?
6. Na pesquisa anterior, foi identificada que os 5. Aqui no DF, você saberia dizer quantos
catadores conhecem a PNRS, mas possuem um catadores foram atendidos?
fraco entendimento do que eh Logística Reversa. A 6. Na sua avaliação, quais as maiores conquistas
que você atribui esta diferença?
alcançadas pelo CATAFORTE?
7. Seminários, work-shops e capacitações de 7. Na pesquisa anterior, foi identificada que os
catadores vêm ocorrendo Brasil a fora desde a catadores conhecem a PNRS, mas possuem um
sanção da PNRS. Como você acredita que o fraco entendimento do que eh Logística Reversa. A
CATAFORTE contribuiu para que estes eventos que você atribui esta diferença?
acontecessem? Você acredita que a reunião de 8. Como andam as negociações com o GDF para a
catadores nesses eventos contribui para a inclusão do catador no Plano de Resíduos Sólidos
estruturação de redes de logística?
do Distrito Federal? Você acredita que as
8. Fazendo uma analise de todo o país, você cooperativas estão prontas?
acredita que as cooperativas estão prontas para 9. Qual o número de catadores atendidos por cada
serem incluídas no Plano de Gerenciamento de etapa e região do país?
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Resíduos Sólidos que estão sendo elaboradas pelos 10. No geral, o CATAFORTE foi muito bem
municípios do Brasil?
recebido pelo catador e a parte III do projeto já eh
9. Na sua avaliação, quais as maiores conquistas aguardada. Porquê, Na sua opinião?
alcançadas pelo CATAFORTE?
11. Como andam as construções dos Galpões?
10. Qual o número de catadores atendidos por cada Quais cursos serão necessários para o catador
etapa e região do país?
quando ele estiver neste novo ambiente de trabalho?
11. O CATAFORTE III vai acontecer? Quando?
Qual será o seu foco?
Fonte: Elaborado pelos autores (2013)
Quadro 1. Roteiros de entrevista

As entrevistas foram baseadas no roteiro apresentado no Quadro 1 e realizadas presencialmente,
foram também gravadas e transcritas a fim de garantir a fidedignidade dos dados obtidos. Quanto ao
tratamento dos dados, foi utilizada a análise categorial temática, proposta por Bardin (1977), a qual
busca núcleos de sentido nas falas dos entrevistados e propõe categorias de análise.

6. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
6.1 CATAFORTE I E II – CONCEPÇÃO, PARCERIAS E OBJETIVOS

Há uma década foi criado um Comitê Interministerial, formado por ministério e empresas
estatais, para discutir a questão dos catadores. Por mais que a Secretaria Nacional de Economia
Solidária - SENAES ainda não estivesse formalmente criada, ações já estavam sendo elaboradas para o
Plano Plurianual seguinte. Sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente – MMA, foi criada uma
ação orçamentária específica pra catador de materiais recicláveis, a fim de demonstrar a prioridade
dada a esta classe trabalhadora ainda no início de um novo governo no Brasil. O CATAFORTE é
ligado ao programa ‘Brasil sem miséria’ e está instalado em 20 estados brasileiros, totalizando 386
empreendimentos econômicos solidários. O programa contrata, por meio de convênio, entidades
estaduais ligadas à reciclagem.
A organização cada vez maior das associações e cooperativas contribuiu para esta crescente
participação e inclusão do catador em políticas públicas. Esta categoria de trabalhadores passou a se
expressar como sujeito político, reivindicar seus direitos e mostrar seu papel na cadeia de
gerenciamento de resíduos sólidos, presentes em grande parte dos municípios brasileiros. Portanto, O
CATAFORTE é consequência desse ambiente favorável institucional, social e político.
De acordo com os entrevistados, coube ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE a
responsabilidade da atuação junto ao catador e a aplicação dos recursos. Como a Fundação Banco do
Brasil - FBB já era uma forte parceira em outros projetos e esta já possuía experiência com estas
organizações solidárias, consolidaram esta parceria também para o CATAFORTE.
Em 2009, iniciou-se o projeto CATAFORTE com foco na capacitação e estímulo de catadores
de materiais recicláveis para atuação em rede. Pra tal, também seria necessário assistência técnica na
regularização legal e na gestão de cooperativas para viabilizar a atuação das cooperativas de materiais
recicláveis em redes de comercialização. Portanto o CATAFORTE I acarretou em um fortalecimento
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das cooperativas e associações devido aos investimentos em cursos (saúde no trabalho, cidadania,
cooperativismo, entre outros) bem como a assistência técnica que lhe fora dada para a formalização e
gestão dos empreendimentos (FBB, 2012).
Essa atuação em rede serviu de alavanca para que a categoria começasse a pensar coletivamente
também entre cooperativas, o que aumentou seu poder de negociação junto aos compradores,
fornecedores, grau de participação na sociedade e nas políticas de suas cidades. De acordo com os
entrevistados, a partir daí que se percebeu a necessidade de melhoria na logística que resultou na
execução do CATAFORTE II no final de 2010. Com a PNRS já sancionada a FBB deu prosseguimento
com a parceria com o MTE/SENAES e agora a Petrobras e o BNDES juntaram-se ao projeto para
viabilizar a aquisição de veículos, que de acordo com o secretário da SENAES é “fundamental para a
ampliação da capacidade logística das organizações de catadores de materiais recicláveis”.
Além da aquisição de caminhões para a realização de coleta, transporte e comercialização de
materiais recicláveis, o CATAFORTE II realizou capacitações em logística reversa para lideranças e
para catadores das cooperativas integrantes das redes e continuou a prestar assistência técnica para a
elaboração de planos de logística executáveis para essas redes. Para a operacionalização dos Projetos
Cataforte, no período de 2009/2012, foram investidos recursos que somam mais de R$ 42 milhões
(FBB, 2012).
Do processo formativo do Cataforte I e II, participaram cerca de 10.600 catadores de materiais
recicláveis, 25 redes de empreendimentos solidários da cadeia produtiva de resíduos sólidos foram
formadas ou consolidadas, totalizando mais de 200 empreendimentos solidários, distribuídas conforme
a Tabela 1:
Região
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Nordeste
Fonte: FBB, 2012

Estado
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Distrito Federal
Bahia

Quantidade
de Redes
4
4
4
1
8
1
3

Tabela 1: Empreendimentos Solidários

O fortalecimento das redes de cooperativas e associações de catadores continua como norte para
todas as ações também para o CATAFORTE II. Seguindo esta meta maior, o termo “Logística
Solidária” foi apresentado aos catadores em um curso de 20 horas/aula e de 80 horas/aula para os
dirigentes e presidentes de cooperativas. Esta capacitação de catadores e lideranças das cooperativas
com foco em logística teve o objetivo maior de incluí-los nos processos de logística reversa nos
estados, pois com uma parceria bem consolidada com o setor empresarial gerador de resíduos, os
catadores podem obter ganhos econômicos ao auxiliar empresas a cumprirem com as obrigações legais
(SENAES, 2013).
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6.2 CATAFORTE I E II – METODOLOGIA, ENTRAVES E CONQUISTAS
A SENAES possui estratégias políticas metodológicas para a educação em economia solidária,
sintetizadas na Recomendação número 8 de 04 de julho de 2012. Para a construção social que exige os
trabalhos de educação nesses empreendimentos solidários um primeiro componente é elementar: que se
entenda o fato de que o trabalho gera conhecimento. Partindo deste princípio básico e destas grandes
orientações, as estratégias metodológicas podem variar (SENAES, 2012).
Ações de capacitação e educação em empresas autogestionárias e solidárias são substanciais na
possibilidade de emancipação e de transformação dos sujeitos e da sociedade. Para se alcançar estes
objetivos o processo educacional não pode ser contraditório com o princípio da autogestão, seguindo
procedimentos mais humanizados, como Paulo Freire ensinou, estimulando o saber-fazer da auto
crítica. Parte-se do pressuposto que formar é muito mais do que meramente treinar o educando no
desempenho de destrezas (FREIRE, 1997 ).
A valorização da diversidade também faz parte destas diretrizes para que se desenvolva de
maneira participativa processos e metodologias adequadas de reconhecimento, validação e certificação
de saberes dos trabalhadores reconhecendo suas experiências, considerando também o conhecimento
não científico adquirido por estes que são vistos agora, como sujeitos dotados de saberes e identidades
construídas de maneira coletiva (SENAES, 2012).
No Distrito Federal, de acordo com os entrevistados fora utilizada a metodologia da alternância,
que “...combina momentos formativos presenciais com momentos de vivência prática, muitas vezes
ministradas por um próprio catador que possuía expertise no assunto (sob a coordenação e supervisão
da organização executora)”. Este método instiga que os aprendizados sejam constantemente
experimentados, ampliados e aprimorados o que promove reflexões e questionamentos que enriquecem
debates durante as aulas teóricas, anteriormente maçantes e cansativas.
As capacitações realizadas durante o CATAFORTE I e II foram se aperfeiçoando para atender a
realidade de baixa escolaridade que atinge a grande maioria dos catadores de materiais recicláveis.
Foram realizadas com menos de três horas seguidas e em dias alternados, buscando a melhor
assimilação do conteúdo. A utilização de recursos com mais imagens e menos textos, também foi uma
estratégia encontrada ao longo do processo formativo de catadores no Distrito Federal, segundo o
representante da FBB que foi responsável por gerenciar o projeto “essas alternativas tivemos que
aprender na prática, durante a execução!”
Este aprendizado metodológico representou uma dificuldade inicial, mas que segundo os
entrevistados, já foram adaptadas à realidade educacional do catador. Um fator muito problemático é o
caráter emergencial que caracteriza este tipo de atividade. Se o catador deixar de trabalhar um dia
sequer para participar de programas de capacitação, possivelmente ele e sua família sentirão em curto
prazo as consequências negativas. Logo, buscou-se um sistema de compensação utilizando doação
periódicas de cestas básicas, de acordo com a frequência do catador no encontros do CATAFORTE.
Segundo o Gerente da FBB, “várias cestas básicas atrasaram devido a impedimentos legais e eles
(catadores) começaram a ficar receosos com o CATAFORTE, mas isso foi bem no início. Este entrave
legal encontrado no repasse destes alimentos, gerou atraso do projeto no Distrito Federal, mas dentro
de meses fora solucionado.”
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O projeto CATAFORTE (em suas duas edições) foi considerado como exitoso para os
entrevistados, entretanto houveram problemas que estão sendo debatidos entre os organizadores para
que se atenuem na realização do III. Foram identificados problemas relacionados à morosidade
burocrática/contratual com entidades que não cumprem prazos pactuados e, identificadas fragilidades
nas cooperativas ao prestar contas ou no envio de seus relatórios. No geral, os entrevistados mostramse satisfeitos com o trabalho das executoras (unidades que aplicam o programa na ponta, junto ao
catador), ainda assim as chamadas públicas que contratam estas executoras serão mais criteriosas
quanto a escolha dos educadores sociais. Por fim, como aprendizado e possível melhoria, buscará
aproveitar melhor os conhecimentos do catador que possui forte conhecimento de diversos assuntos
relacionados à sua prática, mas ainda muito pouco sistematizado o que possibilitará o aumento dos
êxitos alcançados na próxima etapa do projeto.
Nem todas as conquistas das etapas já concluídas do CATAFORTE podem ser mensuradas e
atingiram as diversas camadas envolvidas no processo: Para o governo, segundo o entrevistado do
MTE, a experiência adquirida em capacitação visando o fomento aos empreendimentos econômicos
solidários e de redes de cooperação constituídas por catadores de materiais recicláveis foi relatada
como válida e enriquecedora. Segundo o entrevistado ligado ao governo (SENAES/MTE), “..o projeto
ensinou a gestão pública a trabalhar com catador em direção à autogestão.” Para a categoria, segundo o
presidente da CENTCOOP/DF “...houve um ganho em relacionamento com o poder público, tendo em
vista que o CATAFORTE serviu também como instrumento fundamental para fortalecimento político
do movimento.”
Se o objetivo era o fortalecer as organizações, pode-se considerar meta cumprida pelo
CATAFORTE I e II. O que não quer dizer que não existe mais trabalho a fazer, mas hoje muitas destas
cooperativas capacitadas conseguiram ter uma relação com seu município e portanto, o maior ganho é
político e não econômico. Em relação ao catador em si, conforme afirma o representante da FBB “o
conhecimento sobre a PNRS entre outros saberes construídos durante o CATAFORTE dão
embasamento para este dialogar com o prefeito ou um técnico do munícipio, sem que seja ludibriado.”
É notório que os resíduos sólidos serão cada vez mais motivos para disputas entre os entes envolvidos
no seu gerenciamento, por isso essa tomada de consciência do catador de que o mesmo deve tratar sua
cooperativa como um negócio alterando sua maneira de pensar imediatista e enxergando-se como
sujeito político é considerada pelos entrevistados como a maior conquista do CATAFORTE I e II.

6.3 CATAFORTE III – FORMAÇÃO
TRABALHADORES E PARA A SOCIEDADE

POLÍTICO-PEDAGÓGICA

PARA

OS

O CATAFORTE III com lançamento previsto para 31 de julho deste ano será um produto dos
aprendizados das edições que a antecederam. A ideia do CATAFORTE III é realizar investimentos
para a manutenção da perspectiva da autogestão nas redes, até 2014 quando a encerrará o prazo para o
fechamento dos lixões, segundo a PNRS. Por isso, de acordo com Secretário Adjunto da
SENAES/MTE “...o foco maior será fortalecer ainda mais as 25 redes já consolidadas para que elas
possam manter seu processo organizativo e social bem como avançar nos seus negócios, por isso serão
criadas somente 10 novas redes de empreendimentos solidários.”
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A estruturação de negócios sustentáveis será o maior objetivo do CATAFORTE III, de forma
que viabilize o acesso às oportunidades de negócios para os empreendimentos solidários.
Oportunidades estas, decorrentes da PNRS como, por exemplo, a implantação da coleta seletiva nos
municípios, a logística reversa, a prestação de serviços ambientais sendo devidamente remunerados por
tal atividade.
Os parceiros serão mantidos e outros serão incluídos como a Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA e o Ministério do Meio Ambiente – MMA. Com o intuito de fortalecer a perspectiva de
autogestão para atuarem em rede serão realizadas melhorias nas cooperativas com o objetivo de colocar
as cooperativas em níveis semelhantes quanto à infraestrutura e capacidade técnica. Em seguida, serão
implementadas “Bases de Serviço de Apoio” responsáveis por prestar assistência técnica, compostas
por especialistas de diversas áreas (administradores, contadores, engenheiros, juristas...). Serão 35
bases para atender as 35 redes espalhadas pelo país. Estes serviços serão de suporte e não gerenciarão
nenhum empreendimento, sendo esta responsabilidade dos próprios catadores. Haverá na base um
consultor gerencial, um profissional que prestará consultoria, mas não gerenciará o empreendimento
solidário. Essas bases auxiliarão as entidades na elaboração dos Planos de negócio das redes para
prestação de serviço, por esse motivo as organizações precisarão estar cada vez mais profissionalizadas
e com maior capacidade técnica.
Estas bases então auxiliarão o Escritório Nacional de Projeto. O Escritório vai cumprir um papel
estratégico: receber das redes e sua respectiva base de apoio, seus Planos de Trabalho, e assim poder
prestar uma consultoria especializada visando o aperfeiçoamento do projeto o que viabilizará, enfim, a
concretização do negócio. A coordenação geral do CATAFORTE III ficará por conta do Comitê Gestor
Estratégico formado pelas entidades apoiadoras que viabilizam a realização do CATAFORTE. Este
Comitê se reunirá a cada três meses para tomar decisões estratégicas e realizar um acompanhamento
político-pedagógico do projeto como um todo. Na Figura 2, a FBB mostra como ocorrerá a atuação
cíclica do CATAFORTE III:
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Fonte: FBB, 2012.
Figura 2 – Atuação Cíclica do CATAFORTE III

Conforme demonstrado na Figura 2, haverá conexão entre as redes solidárias, apoio de suas
bases de serviço que reportarão aos Escritórios de Projetos sob a coordenação da FBB e dos outros
entes, por meio do Comitê Estratégico. Em relação a metodologia aplicada, serão repassadas as
diretrizes presentes em SENAES (2012), por meio de seminários nacionais com as entidades
executoras e os mobilizadores sociais (catadores previamente selecionados). Nestes encontros serão
discutidos a pedagogia da autogestão e seus mais diversos instrumentos e linguagens.
Assim, verifica-se com base nas entrevistas e análise documental que haverá um aprendizado
contínuo, um processo político pedagógico para todo os envolvidos, o que na visão do secretário
adjunto do SENAES/MTE, especialista no tema, “...sintetiza bem a definição de educação para
economia solidária”
7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas de apoio e fomento aos empreendimentos solidários ganharam força após
a sanção da Lei 12.305/10 – PNRS, pois inclui as cooperativas de catadores de materiais recicláveis e
os outros atores envolvidos no processo de geração e gerenciamento dos resíduos sólidos. Apesar das
conquistas recentes, ainda há muito a ser feito para que a lei gere mudanças positivas na vida cotidiana
dos catadores de materiais recicláveis. O avanço ambiental que simboliza o encerramento dos lixões
brasileiros até 2014 representa também oportunidades e desafios para quem depende dos resíduos
sólidos no país. Portanto, é preciso fomentar as parcerias entre organizações privadas, públicas e não
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governamentais para que possam atuar em rede conquistando mercados e avançando em outros elos da
cadeia produtiva do lixo, profissionalizando suas atividades para que sejam devidamente incluídos no
plano de gerenciamento de resíduos sólidos do seu município.
Com o objetivo de analisar um projeto de capacitação para empreendimentos solidários
constituídos por catadores de materiais recicláveis, a presente pesquisa escolheu o CATAFORTE, pois
não há indícios de que já tenham ocorrido investimentos maiores do que o aplicado neste projeto no
Brasil. De abrangência nacional, o CATAFORTE já mudou a realidade de mais de 10.000 catadores,
presentes em 20 estados e Distrito Federal, desde 2009 e de acordo com os entrevistados nesta
pesquisa, o projeto aumentará em área atingida, valor investido e número de catadores capacitados.
Nos anos de 2009 e 2010 ocorreu o CATAFORTE I, e nos dois anos seguintes (2011 e 2012)
foram desenvolvidas as ações previstas para o CATAFORTE II. Para 2013 e 2014, estão previstas
ações que fortaleçam ainda mais estes empreendimentos para garantir o acesso dessas redes de
cooperativas às oportunidades derivadas da PNRS, que serão materializadas pelo CATAFORTE III.
Verificou-se que o projeto CATAFORTE obteve êxito nas suas duas edições já concluídas,
principalmente nos ganhos políticos para o catador, na melhora de relacionamento com o poder público
e de infraestrutura para suas cooperativas. Espera-se que a próxima edição preencha lacunas de
formação para a manutenção do processo organizativo e social desses empreendimentos e participem
ativamente do gerenciamento de resíduos sólidos da localidade em que se instala, bem como nas
atividades de logística reversa a aserem promovidas pelas empresas privadas.
Este trabalho possui limitações no que tange à abrangência, pois restringiu-se ao estudo do
projeto CATAFORTE no Distrito Federal e também, referente aos entrevistados, pois houve acesso
somente aos representantes da FBB, MTE e CENTCOOP. Estudos futuros podem abordar a opinião
dos próprios catadores e das entidades executoras responsáveis por realizar a capacitação direta junto
aos catadores.
Ademais, devido ao fato de os prazos impostos pela PNRS vencerem em 2014, são necessárias
pesquisas contínuas de monitoramento e avaliação dos projetos de capacitação que ocorrerão, o que
indica a tendência destes estudos para pesquisas futuras. Além da investigação da maneira com que este
agente ambiental historicamente marginalizado, tem sido incluído na elaboração do plano de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos nos municípios do qual seus empreendimentos pertencem.
Também sugerem-se pesquisas que abordem os resultados do projeto CATAFORTE em outos estados
e também, a análise da obtenção de conhecimento relacionado à logística reversa durante e após a
execução do CATAFORTE III.
Este trabalho contribui na dimensão social da sustentabildiade, por inserir-se no contexto de
trabalho da reciclagem com a participação da figura do catador de material reciclável. Este, atua como
importante agente ambiental em seu empreendimento solidário e busca elaborar projetos estruturados
para aproveitar as oportunidades relacionadas à Politica Nacional de Resíduos Sólidos, mas para isso
precisa passar por processos contínuos de capacitação e educação em economia solidária. Dessa forma,
empresas privadas, públicas e não governamentais podem utilizar esta pesquisa como base para a
proposição de alterações e melhorias nos próximos projetos a serem implementados.
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Resumo: O estudo analisou a partir dos modelos de Van Bommell (2011) e de Barbieri (2011) a relação do poder de
inovação na implementação da estratégia para a sustentabilidade de empresas do setor mineral. O estudo foi conduzido por
meio de um survey com empresas vinculadas ao Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e utilizou a técnica de análise
de correspondência múltipla (Homals). Nesse sentido, foi possível verificar que as empresas que apresentam características
de inovação e atividades ambientais possuem uma postura estratégica ofensiva em relação à sustentabilidade, investindo em
aspectos ambientais e na inserção de tecnologias em seus produtos e processos.
Palavras-chave: Estratégia; Inovação; Sustentabilidade; Indústria mineral
Abstract: The study analyzed, from the models of Van Bommell (2011) and Barbieri (2011), the relationship of the power
of innovation on strategy implementation to the sustainability of mining companies. The study was conducted through a
survey with companies related to the Brazilian Mining Institute (IBRAM) and it was used the technique of multiple
correspondence analysis (HOMALS). Accordingly, we found that companies that exhibit characteristics of innovation and
environmental activities have an offensive strategic posture in relation to sustainability, investing in environmental aspects
and in the integration of technology in their products and processes.
Key-words: Strategy; Innovation; Sustainability; Mining industry
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1. INTRODUÇÃO
Estudos realizados na área de sustentabilidade não têm obtido conclusões definitivas acerca da
elaboração de estratégias sustentáveis nas organizações. Mais precisamente, ainda não há uma
conclusão definitiva sobre por que algumas empresas utilizam estratégias defensivas ou ofensivas.
Além disso, gestores ainda não têm conhecimento acerca da existência de uma correlação positiva entre
a adoção de uma estratégia sustentável e o desempenho empresarial. No entanto, inúmeras são as
pressões internas e externas que demandam que a empresa esteja engajada em prol de uma gestão que
considere aspectos econômicos, sociais e ambientais. Neste sentido, o que provavelmente auxilia esta
adoção é uma gestão da inovação aliada à sustentabilidade.
O Brasil detém um dos maiores patrimônios minerais e é um dos maiores produtores e
exportadores de minérios. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2011a), no período de
2001 a 2011, a produção mineral brasileira tem crescimento projetado de 550%, partindo de um valor
de produção de 7,7 bilhões de dólares para 50 bilhões, além de ser responsável por 4% do PIB (Produto
Interno Bruto) e 25% das exportações.
Neste contexto, a extração e o processamento dos minerais, no entanto, estão associados a uma
série de desafios, incluído as questões econômicas, ambientais e sociais. O principal deles consiste em
mostrar que a extração, invariavelmente, proporciona vários impactos ambientais, ou seja, esgotamento
dos recursos não renováveis, mudanças da flora e da fauna. Porém são essenciais para a vida cotidiana,
transformando-se em inúmeros produtos utilizados pela sociedade como também em matérias-primas
para as indústrias. Pretende-se, então, com essa pesquisa, verificar de que maneira as empresas do setor
associam as características de atividade de inovação e ambiental com a estratégia buscando tecnologias
que apliquem o conceito da sustentabilidade.
A gestão da inovação tem se tornado um fator primordial para o sucesso e continuidade das
organizações. Em outras palavras, as organizações podem obter vantagens (como, por exemplo,
redução de custos, aumento da produtividade e exploração de novos mercados) garantido posições
competitivas frente à concorrência como resultado de investimentos em inovação. Mais importante
ainda, tem-se a questão das inovações de produto e processo que podem vir a melhorar o desempenho
ambiental das empresas (PORTER & VAN DER LINDE, 1995; VAN BOMMEL, 2011), visto que há
uma grande visibilidade (tanto positiva quanto negativa) nos cenários nacional e internacional no que
se refere às questões ambientais.
O foco da estratégia voltada para a inovação sustentável pode ser evidenciado de três maneiras:
(1), no produto; (2), no processo; e (3) no produto/processo. A escolha do foco da estratégia pode
depender de diversos fatores externos e internos à empresa. Como fatores externos podem-se citar, por
exemplo: o setor de atuação da empresa; e o relacionamento da empresa com a cadeia produtiva (VAN
BOMMEL, 2011). Por outro lado, como fatores internos, podem-se citar: a capacidade da empresa em
aprender sobre o ambiente natural dos negócios e de colocar em prática este conhecimento na estratégia
da empresa (VAN BOMMEL, 2011). A inovação e a sustentabilidade são resultados de um processo de
aprendizagem organizacional. Os principais recursos utilizados nesse processo envolvem a informação
(sobre o avanço da tecnologia, sobre os mercados, os concorrentes, as regulamentações) e o
conhecimento (as competências, o know-how), em um ambiente organizacional favorável
(SENGE,1990).
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De acordo com diversos autores, a estratégia corporativa resultante, então, pode ser uma
estratégia ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional, ou oportunista (FREEMAN, 1974);
defensiva, prospectiva, analítica, ou reativa (MILLES & SNOW, 1978). Por sua vez, a estratégia
corporativa para a sustentabilidade resultante, conforme Orsatto (2002), pode ser baseada: (1), na
produtividade em recursos; (2), além da conformidade legal; (3) de liderança de custo ambiental; ou
(4), baseada em produtos eco-orientados. De acordo com Van Bommel (2011) e Barbieri (2011), a
estratégia para a sustentabilidade resultante pode ser resignada, defensiva, ou ofensiva. De acordo com
estudos realizados na área de sustentabilidade (por exemplo, VAN BOMMEL, 2011), o que
provavelmente determina a estratégia utilizada (y) são as características da inovação (xi) e as atividades
sustentáveis (xii).
Serão utilizadas evidências do setor mineral Brasileiro para se obter insights sobre por que essa
diversidade de estratégias ocorre. Duas possíveis causas da adoção de diferentes estratégias, conforme
apontado por estudos recentes (por exemplo: VAN BOMMELL, 2011, BARBIERI, 2011, etc.) são as
características de inovação e as atividades sustentáveis. Neste sentido, o presente trabalho analisará se
as características da inovação e a adoção de atividades sustentáveis influenciam na escolha da
estratégia organizacional para a sustentabilidade ou não. O setor mineral Brasileiro apresenta-se de
grande importância para esta pesquisa devido à sua natureza produtiva/extrativa e também por seu
produto ser um recurso natural não-renovável, ou seja, existe uma modificação nas características
ambientais originais provocadas pela natureza produtiva deste setor. Ao mesmo tempo em que a
natureza produtiva mineral agride o meio-ambiente, a busca de tecnologias que minimizem esses
impactos é de grande importância.
O objetivo do presente trabalho, logo, é o de analisar a relação do poder de inovação na
implementação da estratégia para a sustentabilidade de empresas do setor mineral.

2. O PROCESSO DE INOVAÇÃO E A ESCOLHA DA ESTRATÉGIA PARA A
SUSTENTABILIDADE
2.1 A Escolha da Estratégia para a Sustentabilidade
Conforme discutido na seção anterior, inúmeras pressões nos ambientes institucional e
organizacional têm demandado das empresas o estabelecimento de um processo de estratégia para a
sustentabilidade. As organizações, então, podem tentar inserir a questão da inovação e da
sustentabilidade na estratégia corporativa, ou então utilizar mais de uma estratégia ao mesmo tempo.
Ou seja, uma estratégia corporativa e uma estratégia para a sustentabilidade.
Para Porter (1986, p. 68) “estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um
conjunto de diferentes atividades”. Parnell (2010) complementa que cada empresa possui sua própria
estratégia e, com isso, é possível identificar grupos de empresas que executam estratégias genéricas
semelhantes.
Nesta perspectiva Freeman (1974) argumenta que as organizações podem se posicionar
estrategicamente em 6 (seis) maneiras diferentes (Figura 1): (1), ofensivamente; (2), defensivamente;
(3), de maneira imitativa; (4), dependente; (5), tradicional; ou (6), oportunista.
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Tipos de Estratégias
Estratégia Ofensiva
Estratégia Defensiva

Conceito
Tem como foco a liderança tecnológica e de mercado
Busca acompanhar as mudanças tecnológicas, porém seu objetivo não é liderar o
mercado
A empresa tem interesse nas mudanças tecnológicas, mas não tem possibilidade de
Estratégia Imitativa
diminuir o hiato tecnológico em relação às empresas líderes
Possui uma postura reativa, promovendo mudanças em seus produtos ou processos,
Estratégia Dependente
mediante solicitação de seus clientes
Não existe pressão de mercado e interesse da empresa para mudança
Estratégia Tradicional
Depende da sensibilidade do empresário em perceber uma oportunidade de mercado
Estratégia Oportunista
Figura 1.Tipos genéricos de estratégia corporativa
Fonte: Adaptado de FREEMAN,, 1974.

No que se refere especificamente à relação entre a inovação na cadeia de suprimentos e a
escolha da estratégia para a sustentabilidade, Van Bommel (2011), identifica três tipos resultantes:
resignada, defensiva, e ofensiva. A estratégia resignada ocorre quando não se inicia o processo de
implementação de sustentabilidade na cadeia de suprimento. A estratégia defensiva, por sua vez,
prioriza estabelecer requisitos ambientais ao longo da cadeia. Por fim, a estratégia ofensiva busca
cooperar na cadeia de suprimento com o intuito inovar orientando para sustentabilidade.
Corroborando esse pensamento, Barbieri (2011) ressalta que as abordagens defensiva e ofensiva
são ambivalentes, ou seja, uma mesma empresa pode adotar a abordagem ofensiva para uma linha de
produtos e a abordagem defensiva para outras linhas e para insumos de apoio. De acordo com Barbieri
(2011), tanto a abordagem defensiva quanto a ofensiva conduzem a uma série de atividades relativas ao
produto que conduzem a resultados inovadores na cadeia de suprimento, por exemplo: selos
socioambientais relacionados a aspectos específicos de sustentabilidade, como comércio justo, manejo
sustentável de recursos naturais, ausência de trabalho infantil etc., que se aplicam no âmbito inter e
intra-organizacional podendo, em alguns casos, alcançar toda a cadeia de suprimento. A estratégia
defensiva, por um lado, ancora-se na avaliação de fornecedores. Por outro lado, a estratégia ofensiva
ancora-se no desenvolvimento de fornecedores e cooperação com a empresa focal para
desenvolvimento de novos produtos e serviços sustentáveis. O impacto positivo das atividades pode ser
avaliado quanto à sua contribuição à redução do impacto socioambiental negativo ou de geração de
valor sustentável à cadeia de suprimento e à sociedade. Já a estratégia resignada por sua vez, de acordo
com o autor, cessa as atividades.
Orsatto (2002), apresenta os tipos de estratégias ambientais que as empresas podem adotar
para otimizar o retorno sobre os investimentos ambientais. O setor em que a empresa opera, seu
posicionamento, tipos de mercado e suas competências determinarão o foco competitivo mais
apropriado (processos organizacionais ou produtos) e a fonte potencial de vantagem competitiva (custo
e diferenciação) adotadas pelas organizações.
Contudo, o atual contexto dos negócios tem influenciado as empresas se estruturarem e se
adaptarem na formulação de estratégias para obtenção da vantagem competitiva, em resposta às
necessidades do ambiente. A escolha da melhor estratégia pela empresa proporcionará melhoramento
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das práticas de gestão ambiental corporativa, reduzindo os impactos provocados pela atividade
industrial.
Neste estudo será adotado o modelo de estratégias ambientais proposto por Orsatto (2002). A
partir dessa tipologia será possível identificar as atividades mitigadoras das empresas do setor mineral,
bem como a sua postura estratégica ambiental em relação à extração dos minerais, que ainda se
deparam sendo agressivas ao meio ambiente.
2.2 O Poder de Inovação e a Escolha da Estratégia para a Sustentabilidade
Atualmente, as empresas necessitam cada vez mais envolver seus clientes com novas soluções,
buscando ser competitivas perante seus concorrentes. A implementação de inovações é a maneira pela
qual as empresas conseguem criar novas expectativas nos consumidores e gerar diferenciações em
relação aos demais competidores (FLORIANI, BEUREN & HEIN, 2010).
Neste contexto, Magalhães (2007, p. 42) define inovação como “toda mudança evolutiva ou
disruptiva, em qualquer das dimensões competitivas, que tiver como objetivo prolongar a vida das
organizações”.
Outras diferentes definições de inovação, vistas sob distintas lentes (por exemplo: econômica,
difusionista, científica, etc.) por diversos autores (SHUMPETER, 1939; ROGERS & SHOEMAKER,
1982, dentre outros) podem ser apresentadas. A Figura 2 demonstra as conceituações teóricas revisadas
por Vieira et al, (2008).
Autores
Schumpeter
(1939)
Rogers e
Shoemaker
Rothwell e
Egveld (1982)
Drucker
(2003)

Definição
Econômica
Difusionista
Científica e
tecnológica
Empreendedora

Conceitos/ Definições
Define Inovação como uma função baseada em pensamento criativo
e ação.
Uma inovação é uma ideia, uma prática, ou um objeto percebido
como novo por um indivíduo
Inovação envolve a criação de técnicas novas e úteis.

Inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, os meios
pelos quais são exploradas as mudanças como oportunidades para
novos negócios ou serviços diferentes.
Hyvärinem
A inovação é compreendida como fazer coisas diferentes, não
(1992)
necessariamente em uma maneira objetiva nova.
Figura 2: Definições de inovação sob diversas lentes teóricas
Fonte: VIEIRA et al, 2008.

Existe uma ampla literatura (OCDE, 2005; BARBIERI & ÁLVARES, 2003; BOTELHO,
CARRIJO & KAMASAKI, 2007; RUNBACH, 2007; VILA & KUSTER, 2007) sobre os tipos de
inovações que podem ocorrer nas empresas, tais como: radicais, incrementais, de produto, de processo,
tecnológicas, organizacionais e mercadológicas. Nesta perspectiva, Vieira et al (2008), classifica as
diversas formas de inovação de acordo com as diferentes visões dos autores conforme se observa na
Figura 3.
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Tipo de inovação

Inovação de produto

Autor

Definição

Sundbo e Galouj
(1999)
Bhat (2002)

A inovação de produto reflete o processo de criação de novos produtos que possuam
performance superiores, preços baixos, designer moderno e tamanhos cada vez menores

Scannel,Vickery,
Droge (2000)
Reis (2003)
Inovação Tecnológica
Laranja (1997)
Manual de
Oslo,OCDE (2004)
Inovação de Processo

Pereira e Moraes
(1998)

Inovação de mercado

Pereira & Morais
(1998)

Inovação Sistemática

Drucker (2003)

É a habilidade que uma empresa tem em desenvolver novos produtos ou tecnologias em
respostas ás necessidades do cliente, ou antecipar-se a elas e desenvolver estes mesmos
produtos e tecnologia antes que esta mesma necessidade se torne clara.
Inovação tecnológica é a introdução no mercado, com êxito, de novos produtos ou
tecnologias no processo de produção ou nas próprias organizações.
A inovação tecnológica pode ser definida com a aplicação de conhecimentos
tecnológicos, que resultam em novos produtos, processos ou serviços, ou uma melhora
significativa de seus atributos.
São adoções de métodos de produção de produção novos ou significativamente
melhorados.
A inovação de processo é representada pela inovação dos métodos de fabricação: a
disposição da linha de montagem, a utilização de novas máquinas e, eventualmente, de
novas matérias-primas.
Ë pura e simples descoberta de novos mercados para um produto antigo é definida como
sendo uma inovação de mercado.
A inovação sistemática consiste na busca deliberada e organizada de mudanças, e na
análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação
econômica ou social.

Figura 3: Definições dos tipos de inovação
Fonte: VIEIRA et al, 2008

Diversos autores (por exemplo: BARBIERI et al, 2009; MAÇANEIRO & CUNHA, 2010), têm
discutido a respeito de uma gestão da inovação que considere a questão da sustentabilidade. Estes
autores consideram a inovação como essencial para a sustentabilidade empresarial nas dimensões
ecológica, social, econômica, cultural ou espacial sem priorizar uma delas em detrimento das demais.
A implantação de inovações nos processos organizacionais apresenta um dos principais desafios
gerenciais atualmente, devido às pressões no ambiente competitivo (por exemplo: regulamentações) em
relação à sustentabilidade (COSTA, SANTOS & OLIVEIRA, 2011).
A temática da sustentabilidade surgiu, segundo Barbieri (2007, p. 92), em “meados da década
de 1980, tendo como pano de fundo a crise ambiental e social que desde o início dos anos 1960 já
começava a ser percebida como uma crise de dimensão planetária”.
No ano de 1983, na assembleia geral da ONU, foi criada a Comissão Mundial para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, com o objetivo de pesquisar os problemas ambientais mundiais. Em
1989, os resultados são publicados no “Relatório Brundtland”, onde são criados dois conceitos
“sustentabilidade” e “nova ordem mundial” (GRUN, 2006).
Após o relatório do Brudtland, em 1987, a sustentabilidade foi incorporada na estratégia
corporativa das empresas e em 1991, foi criada a Carta Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável que, de acordo com Tachizawa e Andrade (2008, p.61), as “organizações necessitam
partilhar o entendimento de que deve existir um objetivo comum, e não um conflito, entre
desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para o momento presente, como para as
gerações futuras”. Corroborando, Seifert (2007) complementa que a sociedade vem percebendo que a
forma que vem desenvolvendo suas atividades produtivas está provocando sérios problemas
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socioambientais e econômicos. Aliados a isso, impactos crescentes vêm afetando a saúde e a qualidade
de vida de boa parte da população.
Neste contexto, a sustentabilidade corporativa consiste em três componentes: o ambiental, o
social e o desempenho econômico. Esta perspectiva corresponde à ideia do triple bottom line, um
conceito desenvolvido por Elkington (2004), que considera simultaneamente os objetivos econômicos,
ambientais e sociais do ponto de vista microeconômico.
Brito e Lombardi (2007) afirmam que a temática da sustentabilidade vem sendo muito discutida
atualmente. Porém, de acordo com os autores, para que essa discussão tenha significado, é necessário
que as organizações e a sociedade se sensibilizarem no sentido de que o meio ambiente é finito e a sua
utilização inadequada os levará a um colapso global.
Desse modo, pode-se observar que a inovação e a sustentabilidade são fundamentais no
ambiente competitivo empresarial. A integração desses conceitos torna-se fundamental para a criação
de novos produtos e de processos com uma visão de minimização de impactos no ambiente, garantindo
a preservação ambiental às gerações futuras.
Existem estudos que sugerem algumas características que podem evidenciar o poder de
inovação na implementação da estratégia para a sustentabilidade. Van Bommell (2011), por exemplo,
sugere as seguintes características: (1), orientação externa e transparência nos processos de inovação;
(2), cooperação entre os departamentos; (3), conhecimento sobre o ambiente dos negócios e adaptação
desse conhecimento à realidade da empresa; (4), liderança na introdução de novos produtos e de novos
processos no mercado; (5), autonomia e lidera o mercado em relação a iniciativas inovadoras; e (6),
orientação para os resultados da inovação. A Figura 4 apresenta as definições propostas pelo autor para
cada uma destas características.
Características

Definições

Orientação externa e transparência nos processos de
inovação

Conhecimento sobre o ambiente dos negócios e adaptação
desse conhecimento à realidade da empresa

A empresa possui como foco a diferenciação e a competição com as demais
organizações.
A empresa proporciona a sinergia e facilita o bom funcionamento de trabalho entre os
departamentos.
A empresa busca conhecer o ambiente competitivo das organizações e adaptar-se à
realidade de cada empresa.

Liderança na introdução de novos produtos e de novos
processos no mercado

O desenvolvimento de novos produtos é a grande meta competitiva realizada pela
empresa na busca de novos mercados.

Autonomia e liderança no mercado em relação a
iniciativas inovadoras

A empresa busca estar atenta à busca de novas tecnologias, sendo a primeira a criar
novos produtos ou melhorias do processo.
A empresa busca obter lucros ou algum tipo de resultado, tendo como foco a
inovação.

Cooperação entre os departamentos

Orientação para os resultados da inovação

Figura 4: Características de inovação nas empresas
Fonte: VAN BOMME, 2011.

Além das características da inovação, outra variável que provavelmente influencia na escolha da
estratégia ambiental são as atividades sustentáveis. A escolha de cada uma delas irá determinar o tipo
de estratégia empresarial. Por exemplo, aquelas atividades em que a empresa atua de maneira isolada
incorporando aspectos sociais e ambientais, buscando reduzir custos e impactos ambientais no processo
produtivo a partir de pressões externas (por exemplo: políticas públicas, legislação, etc.) podem
influenciar a adoção de uma estratégia defensiva voltada para a sustentabilidade. Por outro lado,
aquelas atividades sustentáveis que auxiliam a empresa na busca de reduzir os impactos ambientais no
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processo produtivo e o envolvimento dos stakeholders, buscando ir além da conformidade com a
legislação podem influenciar a adoção de uma estratégia ofensiva voltada para a sustentabilidade, como
mostra a Figura 5.
Atividades Ambientais

Descrição

Produto/Organização

-O desenvolvimento sustentável como prioridade no projeto, operação e encerramento das operações das
minas.
- Avaliação global e periódica dos impactos ambientais diretos e indiretos da atividade empresarial nos
ecossistemas e na comunidade desde o projeto, exploração até o fechamento da mina

Iniciativas multi-stakeholder

- Incentivos aos stakeholders (clientes, fornecedores, empregados, comunidade etc.) para a adoção de
práticas e princípios baseados na sustentabilidade.
- Divulgação para os stakeholders (clientes, fornecedores, empregados, comunidade etc.) do seu desempenho
econômico, social e ambiental e da sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.

Certificação/
Esquemas abertos

- Sistema de gestão ambiental a fim de avaliar, prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos.
- Certificações ambientais como ISO 14001/SA 8000.

Diretrizes gerais/Códigos de
conduta

- Políticas e práticas comerciais éticas.
- Integração dos princípios do desenvolvimento sustentável às suas práticas e políticas.

Figura 5: Atividades sustentáveis
Fonte: VAN BOMMEL, 2011, e BARBIERI,2011.

Dada a importância do setor mineral para a economia mundial, a busca por tecnologias voltadas
para o melhoramento e aproveitamento dos processos utilizados de forma racional faz com que as
empresas busquem impactar menos o meio ambiente, seja na redução de resíduos ou reaproveitamento
de processos, gerando oportunidades de negócio que vão além das competências empresariais.
3. MÉTODO DO ESTUDO
3.1 Abordagem de Pesquisa
A pesquisa caracteriza-se como quantitativa e foi conduzida por meio de um survey, com a
aplicação de um questionário estruturado em empresas industriais do setor mineral.
O
procedimento adotado foi a análise da homogeneidade (Homals). Segundo Pestana e Gageiro (2003, p.
483), essa técnica “permite estudar a relação entre mais do que duas variáveis nominais e representá-la
em poucas dimensões”. Na sequência, foi efetuada a análise de correspondência múltipla, relacionando
as variáveis poder de inovação (características da atividade de inovação e da atividade ambiental) e a
estratégia para a sustentabilidade empresarial.
O universo da pesquisa foi constituído de empresas industriais do setor mineral associadas ao
IBRAM. Atualmente são duzentos e noventa (260). A escolha dessa população como objeto de
investigação, decorre do fato do setor ser representativo na economia brasileira e possuir grandes
desafios no que se refere ao desenvolvimento sustentável, tendo em vista algumas particularidades
como sua natureza extrativa e utilização de recursos não renováveis. A coleta de dados foi realizada por
meio de questionário estruturado no período de outubro de 2011 a outubro de 2012 enviado por e-mail
às empresas objeto de estudo. Os dados foram tabulados e analisados com o auxílio dos softwares
Microsoft Excel e Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, por meio da adoção de modelos
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de análise multivariados. Obteve-se um retorno de 51 questionários, representando 20% da população
pesquisada.

3.2 Modelo Conceitual
O objetivo deste trabalho é o de estudar a relação do poder de inovação na implementação da
estratégia para a sustentabilidade de empresas do setor mineral.
Nesse sentido, de acordo com alguns autores (por exemplo, VAN BOMMELL, 2011), a escolha
da estratégia (y) pode ser (provavelmente) influenciada por duas variáveis: a gestão da inovação, mais
precisamente as características de inovação (xi) (por exemplo: orientação externa e transparência nos
processos de inovação; liderança na introdução de novos produtos); e as atividades sustentáveis (xii)
(por exemplo: código de conduta, certificações, etc.). A partir dos conceitos e informações obtidos na
fundamentação teórica, com base nos estudos de Van Bommell (2011), Barbieri (2011) e Orsatto
(2002), foi construído o modelo conceitual foi elaborado o modelo conceitual da pesquisa, o qual
contempla as variáveis apresentadas na Figura 6.

Figura 6: Modelo conceitual da pesquisa
Fonte: VAN BOMMEL, 2011, e BARBIERI ,2011 e ORSATO, 2002.
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3.3 Operacionalização das Variáveis
Na fase quantitativa, a operacionalização das variáveis foi fundamentada em três blocos
(macrovariáveis). Em relação ao primeiro bloco, encontram-se a variável independente sobre
características da atividade de inovação. No segundo bloco, a variável independente referente às
características das atividades ambientais e, por fim, no terceiro bloco, a variável dependente sobre a
estratégia para sustentabilidade. Na figura 8 , são apresentados as descrições de cada variável deste
estudo:

Dimensões
Tipos de Estratégias
Característica da Atividade de Inovação
Características da Atividade Ambiental

Variáveis
Dependente
Independente
Independente

Figura 8: Operacionalização das variáveis
Nota. Fonte: Elaborada pelo autora (2013).

3.4 Coleta e análise dos dados
O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa survey, no período de outubro de 2011 a
outubro de 2012, com a aplicação de um questionário estruturado, em quatro blocos: perfil do
respondente, caracterização da empresa, potencial de inovação, atividades ambientais, estratégias para
a sustentabilidade com as empresas associadas ao IBRAM ). Para a análise de dados, foi utilizada uma
escala intervalar, na qual os respondentes deveriam assinalar o grau (nota) que melhor traduzia a sua
concordância em relação às ações adotadas pela empresa, no intervalo entre 0,1 (menor grau de
concordância) e 1 (máxima concordância), conforme Figura 7. O algarismo 0 (zero) representava a
opção não se aplica.A escala utilizada neste estudo foi validada em uma dissertação de mestrado de
autoria de Kneipp (2012), buscando analisar a influência da gestão para a sustentabilidade no
desempenho em empresas do setor mineral.
0,1
Discordo
Totalmente

1
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Concordo
Totalmente

Figura 7 - Escala intevalar utilizada no questionário
Fonte: KNEIIP, J.M. Gestão para a sustentabilidade e desempenho em empresas do setor mineral. 2012. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós- Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria,
2012.

O questionário foi estruturado com base no modelo conceitual de pesquisa. Após esta etapa, foi
encaminhado para avaliação de especialistas na área, para fins de validação. Depois desses
procedimentos, os questionários foram direcionados por meio de e-mail aos responsáveis pela área de
inovação e sustentabilidade das empresas.
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Os dados da etapa quantitativa foram tabulados e analisados a partir da aplicação de técnicas de
análise univariadas, bivariadas e multivariadas com o auxílio dos softwares (Excel e SPSS).

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização das empresas estudadas
Características
Organizacionais (Média)

Dados

Tempo de fundação
Principais produtos
Número de empregados
Receita operacional bruta
Introdução de inovação

37 anos
Agregados minerais, o carvão mineral, o calcário e o ferro
De 100 a 499 empregados (média empresa)
Acima de R$ 2,4 milhões R$ 90 milhões ( pequena e média empresa)
Produto e em processo

Responsabilidade da inovação na
empresa

A empresa é a única responsável pela atividade de inovação

Figura 9 : Resumo do perfil predominante das empresas
Nota. Fonte: Resultados da pesquisa (2013).

De acordo com o Figura 9, é possível verificar que as empresas possuem média de existência é
37 anos, têm elevado grau de maturidade e produzem agregados minerais, carvão mineral, calcário e
ferro e caracterizam-se ainda como de médio e pequeno porte.A inovação em produto e em processo,
de forma simultânea, faz parte do comportamento tecnológico da maior parte das empresas deste
estudo.
Os resultados expostos revelam que a maioria das empresas considera ser a principal
responsável pela atividade de inovação.Esse fato pode ser explicado pela natureza da atividade
extrativa, ou seja, o produto considerado bruto apresenta pouco valor agregado.
Em suma, é possível depreender que as empresas do setor mineral analisadas, em sua maioria,
apresentam o seguinte perfil: têm elevada variabilidade em relação ao tempo de atuação, têm como
principal produto os agregados minerais, médio e grande porte e inovam em produto e processo.
4.2 Análise de Correspondência Múltipla ( Homals)
A fim de verificar a relação existente entre as variáveis poder de inovação (atividade de
inovação e atividade ambiental) e estratégia para a sustentabilidade, foi realizada uma análise de
correspondência múltipla (Homals). As novas variáveis geradas foram divididas em duas categorias de
análise de acordo com a Figura 10:
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Indicadores
Defensiva
Ofensiva

Variáveis
Estratégia
Orientação Externa
Cooperação entre departamentos
Conhecimento do ambiente
Liderança na introdução
Autonomia e lidera
Orientação para resultados
Desenvolvimento sustentável
Avaliação global
Incentivos stakerolders
Divulgação de seu desempenho
Sistema gestão ambiental
Certificações ambientais
Políticas e práticas ambientais
Integração dos princípios

Alta
Baixa

Figura 10 – Modelo inicial da análise de regressão múltipla (Homals).
Nota. Fonte: Resultados da pesquisa (2013).

Com as análises realizadas, foi observado que a dimensão 1 possui eigenvalue (autovalores) de
5,615 e a dimensão 2, o valor de 2,874. Os autovalores informam sobre a contribuição de cada
dimensão, explicando a variabilidade contida nos dados ( PESTANA e GAGEIRO, 2003). Na Tabela 1,
é possível observar as medidas de discriminação das variáveis que mais contribuem para a definição de
cada dimensão.
Tabela 1 :
Medidas de discriminação das variáveis
Variáveis
Orientação Externa
Cooperação entre departamentos
Conhecimento do ambiente
Liderança na introdução
Autonomia e liderança
Orientação para resultados
Desenvolvimento sustentável
Avaliação global
Incentivos stakerolders
Divulgação de seu desempenho
XV ENGEMA 2013

Escores
Dimensão 1
0,525
0,486
0,345
0,131
0,192
0,237
0,518
0,535
0,333
0,482

Dimensão 2
0,189
0,139
0,127
0,611
0,572
0,303
0,171
0,153
0,050
0,007
12
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Sistema gestão ambiental
Certificações ambientais
Políticas e práticas ambientais
Integração dos princípios

0,382
0,333
0,327
0,652

0,307
0,103
0,008
0,100

Na Figura 11, são apresentadas as relações de correspondência entre as categorias atividade de
inovação e atividade ambiental e estratégia.

Figura 11 - Correspondência entre as categorias
Nota. Fonte: Resultados da pesquisa (2013).

Os dados apresentados no Figura 10, permitem efetuar algumas considerações a respeito da
relação o poder de inovação e o posicionamento estratégico, que serão apresentados na Figura 12, com
a postura estratégica defensiva e ofensiva das empresas analisado.
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Atividade
Ambiental

Atividades de
inovação

Construto

Variáveis
Orientação Externa
Cooperação entre departamentos
Conhecimento do ambiente
Liderança na introdução
Autonomia e lidera
Orientação para resultados
Desenvolvimento sustentável
Avaliação global
Incentivos stakeholders
Divulgação de seu desempenho
Sistema gestão ambiental
Certificações ambientais
Políticas e práticas ambientais

Postura Estratégica
Defensiva
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Ofensiva
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Figura 12: Postura estratégica defensiva e ofensiva das empresas
Nota. Fonte: Resultados da pesquisa (2013).

Uma empresa, para se estabilizar no mercado, necessita implementar estratégias competitivas
que resultem na busca do seus objetivos. No entanto, as estratégias empresariais implementadas pelas
empresas determinam sua postura. De acordo com o Quadro 21, foi possível verificar duas posturas
estratégicas: defensiva e ofensiva.
As empresas com perfil estratégico defensivo apresentam todos os indicadores referentes às
características de inovação e à característica de atividade ambiental com intensidade baixa. Notam-se,
nesse tipo de empresa, algumas características referentes à sua postura conservadora: atua em mercados
mais seguros, não lidera na introdução de novas tecnologias, possui comportamento mais conservador
no investimento de práticas ambientais (VAN BOMMELL,2011; ORSATTO,2002).
Observa-se que as empresas com postura ofensiva, ao contrário, apresentam todas as variáveis
referentes à atividade de inovação e atividade ambiental com intensidade alta. Os dados evidenciam
uma flexibilidade dessas empresas, buscando oportunidades de mercado, bem como a inserção, em suas
estratégias, dos princípios da sustentabilidade. Evidenciam-se, nesse tipo de empresa, algumas
características desta postura, tais como investimento em tecnologias ambientais; inovações em produto
ou em processo (VAN BOMNELL,2011; ORSATTO,2002).
Com a análise efetuada, foi possível concluir que as empresas que apresentam alta intensidade
no que se refere à adoção de características da atividade de inovação e atividade ambiental possuem
uma postura estratégica ofensiva para a sustentabilidade, investindo em aspectos ambientais e na
inserção de tecnologias em seus produtos e processos. Assim, pode-se supor que a adoção de tal
postura deve-se ao fato de que essas práticas realizadas pelas empresas provavelmente lhes conferem
maior competitividade. Por outro lado, as empresas que apresentaram baixos níveis em relação às
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características de inovação e às de atividades ambientais adotam um posicionamento estratégico
defensivo em relação à sustentabilidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação do poder de inovação na implementação da
estratégia para a sustentabilidade de empresas do setor mineral
A fim de atingir o objetivo do estudo, foi realizada uma análise de correspondência múltipla
(Homals). Nesse sentido, foi possível concluir que as empresas que apresentam características de
inovação e atividades ambientais possuem uma postura estratégica ofensiva em relação à
sustentabilidade, investindo em aspectos ambientais e na inserção de tecnologias em seus produtos e
processos. A adoção de tal postura se deve ao fato de que essas práticas realizadas pelas empresas
provavelmente lhes conferem maior competitividade.
Diante deste exposto, o atual contexto dos negócios tem influenciado as empresas a se
estruturarem e se adaptarem na formulação de estratégias para obtenção da vantagem competitiva, em
resposta às necessidades do ambiente. A escolha da melhor estratégia pela empresa proporcionará
melhoramento das práticas de gestão ambiental corporativa, reduzindo os impactos provocados pela
atividade industrial.
Desse modo, pode-se observar que a inovação e a sustentabilidade são fundamentais no
ambiente competitivo empresarial. A integração desses conceitos torna-se fundamental para a criação
de novos produtos e de processos com uma visão de minimização de impactos no ambiente, garantindo
a preservação ambiental às gerações futuras.
Os fatores limitantes desse estudo se referem ao número de empresas que se disponibilizaram a
responder ao questionário, tornando a amostra pouco representativa em relação à população
pesquisada. Desse modo, não é possível generalizar os resultados encontrados em relação às empresas
do setor. As conclusões relatadas neste estudo referem-se, portanto, somente às empresas participantes
da amostra. Outra limitação refere-se ao porte das empresas pesquisadas na survey, em sua maioria, de
pequeno e de médio porte. A presença mais efetiva de empresas de maior porte poderia trazer outros
elementos importantes para a análise.
Como sugestão para estudos futuros, com o intuito de aprofundar os estudos aqui apresentados,
recomenda-se a ampliação do número de empresas pesquisadas, como também ampliar a análise,
buscando comparar o setor brasileiro com outros países.
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Resumo: Esta investigação objetiva compreender a realidade social, econômica e ambiental dos agentes que compõe as
associações de recicladores de Caxias do Sul/RS, abordando a temática da gestão dos resíduos sólidos e a precarização do
trabalho na região. Resgata e analisa os problemas ambientais causados pelo lixo, de forma a alertar a necessidade de buscar
formas de amenizar estes impactos, olhando para a reciclagem de resíduos sólidos como uma alternativa socioambiental.
Neste sentido o trabalho contextualiza as unidades de reciclagem no município de Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu
histórico. Contudo, o presente trabalho está focalizado em uma das unidades recicladoras, utilizando-se do método do
estudo de caso com abordagem histórico-estrutural e coleta de informações ad hoc. Os resultados do estudo inferem
possíveis alternativas para que as unidades de reciclagem obtenham o melhor potencial de ocupação e renda, incluindo
também considerações que podem auxiliar as associações através de ações sociais do poder público local para enfrentar
questões derivadas desse tema.
Palavras-chave: Associações de recicladores; Reciclagem; Meio ambiente.
Abstract: This research aims to understand the social, economical and environmental reality of the agents who form the
recycling association of Caxias do Sul/RS, approaching the management of solid waste and the precariousness of this job in
the region. It rescues and analyzes the environmental problems caused by the garbage, to alert the necessity of seeking ways
of softening these impacts, looking to the solid waste recycling as a social-environmental alternative. In this sense, the study
contextualizes the units of recycling in the municipality of Caxias do Sul/RS, by its historic. However, this study is focused
in one of the recycling units, using the case study method with a historical-structural approach and information collection ad
hoc. The results of the study infer possible alternatives for the recycling units to obtain the best potential of occupation and
income, also including considerations that can assist the associations through social actions of the local public authorities to
face issues derived from this theme.
Key-words: Recycling associations; Recycling; Environment.
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1 INTRODUÇÃO
A preocupação com o meio ambiente ganha a cada momento maior relevância, pois o
desenvolvimento econômico, a urbanização e a melhoria dos padrões de vida nas cidades, levaram a
um aumento da quantidade e complexidade dos resíduos gerados (RATHI, 2006). Além de
comprometimento dos recursos naturais, as gerações futuras sofrerão influências causadas pela
degradação do meio ambiente, se não forem adotadas medidas que minimizem estes prejuízos
causados, em sua maioria, pelas atividades humanas e empresariais nocivas ao ambiente (TINOCO;
KRAMER, 2011).
De acordo com Siqueira (2011), os problemas socioambientais sempre existiram durante a
evolução da humanidade, mas nos últimos séculos, com o avanço do capitalismo, o processo produtivo
se acelerou, ocasionando um impacto ambiental considerável, além de uma forte disparidade social.
Ressalta-se neste sentido a responsabilidade do sistema econômico dominante e a atual situação do
meio ambiente, pois estes se refletem nas questões sociais da população.
Nos países em desenvolvimento ainda persistem as desigualdades sociais, fazendo com que haja
um excedente de mão de obra, que carece de oportunidades. Neste ritmo que surgem os catadores de
materiais recicláveis, visualizando no lixo uma oportunidade de renda e inconscientemente
contribuindo para a preservação do meio ambiente (BIRKBECK, 1978; MEDINA, 2000). No Brasil
são mais de 500 mil pessoas segundo estimativas do Movimento Nacional dos Catadores (as) de
Materiais Recicláveis (MNCR), que surgiu em meados de 1999 com o 1º Encontro Nacional de
Catadores de Papel (WITH, DIAS, MITLIN, 2011).
As Unidades de Reciclagem, também chamadas de associações ou cooperativas de recicladores,
criadas a partir da organização de segmentos da população excluída da economia formal que, além de
exercerem a função de geradora de trabalho e renda para esses segmentos classificados como
informais, surgem como alternativas de preservação do meio ambiente. Segundo Andrade e Guerrero
(2001), implantar um programa de gerenciamento de resíduos nasce da preocupação em integrar
medidas efetivas para resolver os problemas dos dejetos com a possibilidade de alternativas de trabalho
e renda para as classes menos privilegiadas.
Visando integrar o reaproveitamento das matérias-primas através da coleta seletiva, as
atividades desenvolvidas pelos recicladores consistem no gerenciamento dos resíduos sólidos, tendo
como estratégia à redução do volume desses resíduos destinados aos aterros sanitários, por meio da
reciclagem. Semelhante ao processo de trabalho industrial, os materiais separados são beneficiados,
armazenados e comercializados, revertendo o produto de sua venda em renda para os trabalhadores
envolvidos no processo (PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010).
Dessa forma, o reaproveitamento da matéria-prima em reciclagem é a solução alternativa para
no mínimo três questões fundamentais: a ambiental, a social e a econômica, que apontam como
problemas típicos de cidades de médio e grande porte. Em relação ao volume de resíduos sólidos
coletados, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB de 2008 revela que o total de resíduos
sólidos domiciliares e/ou públicos coletados foi de 183.488 toneladas ao dia. A comparação das PNSBs
2000 e 2008 mostra que houve um acréscimo de 58.207 toneladas coletadas ao dia, em todo o País,
muito pouco pelo montante de lixo que toda a sociedade gera, sendo que ainda 50,8% vão parar nos
lixões a céu aberto (IBGE, 2010).
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Por meio de estratégias de gestão inovadora, com perspectiva de desenvolvimento sustentável
em que é possível contemplar aspectos econômicos, sociais e ambientais, as Unidades de Reciclagem
propiciam o reaproveitamento de matérias-primas como plásticos, metais não ferrosos, papel, alumínio
e vidro, que seriam destinados aos aterros sanitários. Possibilita-se, neste sentido, a geração de trabalho
e renda por meio das unidades que realizam as operações de triagem, prensagem e comercialização do
lixo reciclável. Como consequência aumenta-se à vida útil dos aterros sanitários e desenvolve-se uma
cadeia de valor agregado no processamento da reciclagem.
Em síntese, busca-se nesta pesquisa responder ao seguinte questionamento: quais os reflexos
sociais, econômicos e ambientais nos agentes que compõem as associações de reciclagem no município
de Caxias do Sul/RS? O objetivo geral do estudo é compreender os reflexos nos âmbitos econômico,
social e ambiental do trabalho desenvolvido pelas Associações de Recicladores presentes no município,
a partir do estudo de caso de uma unidade de reciclagem e da visão de dois agentes sociais envolvidos
neste processo: a CODECA (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul) e Caritas Diocesana de
Caxias do Sul.
O artigo está estruturado em seções, sendo que se inicia com esta introdução, seguida pela
revisão da literatura que abrange assuntos sobre reestruturação da produção, precarização do trabalho e
desgaste ambiental provocado pelo lixo. Após, são apresentados os aspectos metodológicos que
envolvem o estudo. Em seguida, são apresentados os dados e resultados obtidos com a pesquisa de
campo. Por fim, são evidenciadas as considerações finais do estudo e as referências bibliográficas
utilizadas no seu desenvolvimento.
2 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE
2.1 Reestruturação produtiva e precarização do trabalho
De acordo com Harvey (2011) as transformações em curso no processo produtivo capitalista
não podem ser entendidas apenas como um movimento de reorganização dos meios de produção com
base na maior adoção de tecnologias, flexibilização do processo de exploração da força de trabalho,
redimensionamento territorial e locacional das plantas fabris.
A reestruturação produtiva envolve as transformações que a sociedade está sofrendo e apontam
para uma mudança no padrão de acumulação capitalista, com desdobramentos marcantes para a
dinâmica espacial e territorial do trabalho. Salienta-se que, “o fenômeno do desemprego e da
precarização das condições de trabalho na nova era do capital, podem facilmente ser observados na
maior parte das cidades brasileiras” (GONÇALVES; THOMAS JUNIOR, 2002, p. 9; HARVEY,
2011).
Deduz-se que a reestruturação produtiva gerada pelo resultado de novas tecnologias impôs uma
reconfiguração espacial e territorial que divide a sociedade. O reordenamento que ocorre na economia e
nos locais onde se localizam os movimentos de mudança liderados pelo capital, mudam os cenários
geográficos e ao mesmo tempo os cenários econômicos.
As modificações no mercado de trabalho, não se resumem as mudanças estruturais, mas vão
além do próprio espaço de produção, chegando às esferas políticas e econômicas dos Estados, que ao se
redimensionarem, com maior ou menor presteza, estarão contribuindo para um rearranjo amplo na
esfera da organização da sociedade para produção, pois, a flexibilização do processo produtivo se
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contemplará também com a flexibilidade dos direitos adquiridos historicamente pelos trabalhadores,
seja pela sua anulação ou pelo seu relaxamento, permitindo assim uma maior agilidade para os
empregadores no momento do contrato ou da dispensa, além de um menor gasto com os encargos
trabalhistas (GONÇALVES; THOMAZ JUNIOR, 2002). Os autores dizem que as mudanças
econômicas trazem as mudanças sociais e são marcadas pelo princípio da flexibilidade.
Antunes (1997) quando fala dos países do terceiro mundo que optaram pela industrialização, diz
que neles ocorre o processo de desproletarização do trabalho industrial, pelo fato de se apresentar de
diversas formas, principalmente pelo trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado vinculado à
economia informal.
Nos anos 90, as políticas econômicas utilizadas no Brasil afetaram o mercado de trabalho e
algumas destas políticas acabaram estimulando os setores informais. O consequente crescimento do
mercado de trabalho informal foi uma forma de fugir do desemprego e enfrentar as alterações
provocadas pela crise do capitalismo estrutural e os efeitos da reestruturação produtiva (MUSSE,
2009).
A informalidade e a precarização do trabalho discutida por Gonçalves e Thomaz Junior (2002)
resgata a história da economia e do trabalho que caracterizaram o setor informal e procura demonstrar
as transformações no mercado de trabalho. Os autores fazem uma denúncia acerca das condições de
trabalho que a informalidade utiliza, sendo uma forma de precarização do trabalho no Brasil.
Todos esses elementos da reestruturação produtiva, informalidade e da flexibilização fazem
parte de um arcabouço maior, que devem ser considerados para que não se percam de vista as questões
estruturais, que afetam a todos. Chomsky (1997) relata que houve a partir de 1970, principalmente pela
desregulamentação do capital por parte dos Estados Unidos da América, uma expansão do volume
deste capital, acelerando a chamada globalização da economia. O autor destaca que a globalização tem
consequências importantes, dividindo a sociedade em dois segmentos – “um de extrema riqueza e
privilégio, e outro de imensa miséria e desespero, formado por pessoas inúteis, dispensáveis”. Tal
divisão é acentuada pelas políticas ditadas pelo Ocidente, que impõe um sistema neoliberal de livre
mercado, canaliza os recursos aos ricos e investidores estrangeiros, afirmando que algo irá resultar dali,
“como num passe de mágica, logo depois da chegada do Messias” (CHOMSKY, 1997, p.12-13).
As crises recentes do capitalismo tendem a aprofundar as desigualdades sociais e de classe, haja
vistas que a economia global está mais volátil e a ganância dos donos de capital parece não ter fim
(HARVEY, 2011). Portanto, é necessário construir mecanismos sociais de garantia de emprego, renda
e vida digna, na perspectiva de um outro mundo possível, sem desigualdades e sustentável.
2.2 O lixo e a gestão do desgaste ambiental
A problemática ambiental nos últimos anos tem ocupado de forma sistemática espaços nas
notícias diárias dos principais telejornais mundiais, principalmente quando países que renunciavam a
essas questões se percebem entrincheirados pelas diversas consequências da degradação do meio
ambiente de seu território. Uma das muitas questões que afetam a qualidade do meio ambiente são os
resíduos sólidos, pois na medida em que as populações crescem principalmente no meio urbano, o
volume destes materiais aumentam proporcionalmente. Segundo Motta e Sayago:
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a geração de resíduos sólidos (domiciliares, hospitalares, industriais e agrícolas) é também um
dos principais problemas ambientais. O lixo não coletado e indevidamente disposto compõe a
carga poluidora que escorre pelas águas pluviais (run-off) urbanas e rurais. O lixo coletado e
com disposição inadequada em aterros ou a céu aberto e em áreas alagadas gera problemas
sanitários e de contaminação hídrica nos locais onde é depositado. Quando se trata de carga
tóxica, geralmente de origem industrial ou agrícola, as consequências ambientais na saúde
humana e na preservação da fauna e flora são mais danosas (MOTTA e SAYAGO, 1998, p.2).

O lixo é um material “mal-amado”, descartá-lo imediatamente, não tocá-lo e evitar ao máximo o
contato é o desejo da maioria, porém sua formação é inevitável, todos produzem. De um problema
individual, o lixo passa a ser um problema público no momento em que vai para a lixeira, para as ruas
ou para os terrenos baldios. A alternativa primeira, encontrada na maioria das cidades brasileiras, são
os aterros ou lixões, que se proliferam em dois tipos de problemas: o ambiental refletido na
contaminação dos rios e do solo e o social, quando os seres humanos que, por falta de alternativas,
vivem da cata do lixo e na busca de algo aproveitável, seja para a venda ou mesmo para alimentação.
Muitos municípios brasileiros já têm se destacado na perspectiva de mudar essa história, com
uma série de estudos realizados (HISATUGO; MARÇAL JÚNIOR, 2007; AQUINO; CASTILHO JR.;
PIRES, 2009; CARMO, 2009; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010; LINO; BIZZO; SILVA;
ISMAIL, 2010; ROCHA, 2012; TIRADO-SOTO, ZAMBERLAN, 2013). As principais alternativas são
a coleta seletiva de lixo, possibilitando que somente seja encaminhado ao aterro o que realmente não
pode ser reaproveitado, sendo que todo o material reciclável é entregue a cooperativas ou associações
de recicladores, que separam do lixo os materiais reaproveitáveis e os vendem, obtendo uma
remuneração, fruto de seu trabalho.
No mundo e principalmente nos países asiáticos também há uma preocupação crescente e atual,
tendo em vista que também possuem bolsões de miséria como o Brasil, que vivem da renda gerada pelo
lixo. Autores enfatizam a necessidade de envolvimento da comunidade na gestão dos resíduos sólidos,
como uma das alternativas mais econômicas (RATHI, 2006; SUTTIBAK, NITIVATTANANON,
2008; VIJ, 2012; OTHMAN et al., 2013).
Segundo Calderoni (2003), diversos fatores justificam a reciclagem do lixo, como a exaustão de
matérias-primas, custos crescentes de obtenção de matérias-primas, economia de energia,
indisponibilidade e custo crescente dos aterros sanitários, custos de transporte crescentes, poluição e
prejuízos à saúde pública, geração de renda e emprego e por fim, redução dos custos de produção.
Vozes contra a reciclagem, no início dos tempos, sensibilizaram-se, quase que inexistindo nos dias de
hoje, as quais argumentavam os altos custos que as prefeituras teriam que desembolsar para viabilizar a
coleta seletiva, a ausência de mercado para os produtos recicláveis, cujo preço de venda não cobria os
custos de coleta, transporte e processamento. Alguns destes problemas ainda existem, mas estão longe
de justificar o desprezo ao meio ambiente e os seres humanos que por falta de alternativas vivem nos
lixões.
Questões relacionadas à gestão ambiental que abarcam o assunto do correto tratamento do lixo é
tema bastante discutido nas esferas públicas e privadas. Segundo Calixto (2008), a cobrança da
sociedade fez com que tanto empresas, como entidades públicas iniciassem um tratamento especial
com o meio ambiente, seja com o desenvolvimento de políticas e projetos de educação ambiental,
correção de problemas causados, ou com a divulgação de todas as atividades e ações que envolvam a
relação da organização com o meio ambiente, junto com os valores desembolsados.
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De acordo com Tinoco e Kramer (2011), a gestão ambiental é característica presente nas mais
variadas atividades produtivas, devido ao fato das entidades estarem cada vez mais preocupadas em
desenvolverem produtos e serviços que estejam de acordo com uma relação equilibrada com o meio
ambiente, forçando também o setor público a desenvolver políticas de enfrentamento aos problemas
ocasionados ao meio ambiente e o tratamento e destinação correta do lixo.
Cabe destacar que o Brasil possui a lei n. 12.305, relativa ao Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, com o objetivo de contemplar não somente o manejo dos resíduos sólidos de forma
mais sistemática e específica, mas propor princípios, objetivos e diretrizes vinculados à preservação
ambiental e ao desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2010).
2.3 As associações e cooperativas de reciclagem
As primeiras cooperativas e associações de reciclagem foram formadas ao final da década de
80, permitindo novas perspectivas na relação dos grupos de catadores com o poder público
(DEMAJOROVIC, BESEN, 2007). Segundo Dias (2006), o primeiro projeto de coleta seletiva no
Brasil ocorreu na cidade de São Paulo durante o período de gestão da prefeita Luiza Erundina e a
fundação da primeira cooperativa de reciclagem, a Cooperativa dos Catadores de Papel, Aparas e
Materiais Reaproveitáveis (Coopamare) foi no ano de 1989.
As experiências e pesquisas demonstram que a forma de viabilizar a coleta seletiva pode ser
pela constituição de associações ou cooperativas (ABREU, 2007). O Brasil e a Colômbia têm os
maiores e melhores movimentos de catadores de resíduos reutilizáveis e recicláveis, com um propósito
econômico e social e muitos se definem como organizações de luta e parte da economia solidária
(BONNER, 2008).
As associações de recicladores exercem importante função econômica e social, além da
ambiental. Baseando-se na organização do trabalho de papeleiros, catadores e carroceiros, que já se
encontram no mercado formal em muitas cidades brasileiras, as associações de catadores possibilitam a
oportunidade de um trabalho, por meio da venda de materiais a serem reaproveitados pelas indústrias.
Dificuldades são enfrentadas, como se pode perceber por relato de Gonçalves (2006) em relação
à cidade de Presidente Prudente (São Paulo):
os compradores de resíduos recicláveis reconhecidos pelos catadores como sucateiros,
intermediários, aparistas, ou simplesmente compradores, participam desse circuito econômico
como “receptores” dos resíduos recicláveis recolhidos por aqueles nas ruas ou nos lixões, ou
com qualquer outro que queira comercializar quantidades relativamente pequenas dessa
mercadoria. [...] Esses comerciantes se aproveitam para lucrar no circuito econômico da
reciclagem através de uma economia de escala, ou seja, da sua capacidade de agregar grandes
quantidades para depois comercializar, da condição que têm de armazenar para segurar as
mercadorias estocadas em época de preços baixos (GONÇALVES, 2006, p. 78-79).

A PNRS prevê em seu artigo 8º “o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (BRASIL, 2010, p.
5). Este incentivo do poder público é fundamental para a constituição destas instituições que
desempenham um papel fundamental para a sociedade.
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Além disso, estudos demonstram que a remuneração dos catadores de materiais recicláveis
organizados tende a ser até duas vezes maior do que atuar isoladamente, bem como as condições de
trabalho são significativamente melhores (MUÇOUÇAH, 2010). E esta remuneração pode aumentar se
o trabalho for desenvolvido em rede por estas cooperativas ou associações, tendo em vista que
eliminam os atravessadores (WIEGO, 2009; TIRADO-SOTO, ZAMBERLAN, 2013).
3 METODOLOGIA
Tendo por base o objetivo principal da pesquisa que é compreender os reflexos nos âmbitos
econômico, social e ambiental do trabalho desenvolvido pelas Associações de Recicladores presentes
no município de Caxias do Sul/RS, portanto, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois visa
proporcionar maior familiaridade com a problemática e assim torná-la mais explícita. Utiliza
abordagem qualitativa, a fim de expor de forma minuciosa, as especificidades de uma dada realidade
ou situação social (FOSSATI; LUCIANO, 2008).
Quanto ao método, classifica-se como um estudo de caso único, tendo em vista que investiga
um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto real, e os limites não são claros entre
o fenômeno e o contexto (YIN, 2010).
As fontes de evidências foram entrevistas, observações diretas através de visita técnica e
documentação. As entrevistas foram aplicadas a dois agentes sociais envolvidos no processo: a
CODECA (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul) e a Caritas Diocesana de Caxias do Sul,
entidade de assessoria das Associações de Recicladores. A entrevista teve como intenção conhecer as
percepções qualificadas sobre um problema que assola a toda população, o lixo urbano, mas também
conhecer a realidade de trabalho destas pessoas que desempenham a atividade de reciclagem.
Também foi realizada uma visita técnica em uma cooperativa de recicladores, com vistas a
conhecer a realidade, com possibilidade de interloculação com os cooperados. Com base na coleta de
dados e informações das associações, procedeu-se um registro descritivo das informações, além de
análise, triangulação e interpretação.
4 DISCUSSÃO
4.1 O contexto local
Caxias do Sul é uma cidade com uma população estimada em 446.911 habitantes (IBGE, 2013).
Embora seja considerada a segunda cidade mais populosa do estado, atrás apenas de Porto Alegre/RS,
ela é considerada uma cidade de porte médio. É a terceira economia do Estado. Compõe a aglomeração
urbana da Região Nordeste, no qual é a cidade-pólo. É uma das cidades que compõem o denominado
polígono industrial brasileiro.
Concentra 53,4% de suas atividades no setor industrial, 29,6% no segmento de serviços e 17%
no comércio (CIC, 2013). Em consonância com a estrutura de localização da população na área de
abrangência de Caxias do Sul, as atividades urbanas são dominantes, no que diz respeito à geração do
produto e à criação de empregos. É no setor secundário, porém, que o município se destaca, sendo
considerada o segundo pólo industrial do Estado.
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Apresenta um parque industrial diversificado com forte influência do setor metal-mecânico.
Esse parque industrial tem se desenvolvido seguindo os moldes do processo de reestruturação
produtiva, ou seja, revela uma modernização que integra elementos do fordismo com o do
neofordismo, diferente de outras regiões onde existe uma tendência à diversificação.
Nessa trajetória, Caxias do Sul cresceu de forma significativa em relação a outros municípios do
interior do Estado que tiveram situações semelhantes ao seu processo inicial de ocupação. O PIB do
Município é de R$ 15.692.359 bilhões em 2010, e o PIB per capita é de R$ 36.034,46 (FEE, 2010).
Com uma vocação predominantemente industrial, Caxias do Sul foi ágil e vanguardista na
assimilação das novas tendências de transformações econômicas e tecnológicas, possibilitadas pela
globalização dos mercados, graças à flexibilidade de suas empresas em se adequarem ao modelo de
desenvolvimento vigente.
Estratégias de internacionalização com capital vindo de fora também foram utilizadas. A
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul também assegura que a competitividade do
município foi garantida com a chegada de “empreendimentos sustentados por capitais vindos de fora,
em setores que até então eram mantidos por capital local, como foi o caso da instalação dos shopping
centers e das grandes cadeias de supermercados” (MACHADO e HERÉDIA, 2001, p. 173).
Caxias do Sul tem mantido um forte parque industrial, procurando integrar-se ao capitalismo
flexível, embora ainda estejam presentes estratégias do modelo fordista. Segundo dados da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais), em 2011, 85.522 trabalhadores estavam ocupados na indústria
da transformação, equivalendo a 47,97% da população empregada em trabalho formal.
Diante de uma economia dinâmica, outro fato que se destaca para compreender esse contexto, é
a crescente atração migratória, que aponta para uma migração interna do próprio estado. A busca de
trabalho tem sido um dos motivos dessa atração e pode ser correlacionada com a informalidade.
Esses dados levam a crer que existem populações que não estão sendo beneficiadas com esse
incremento da economia caxiense. E mais: há uma tendência de esse fato agravar-se já que a migração
não cessa. Por outro lado, percebe-se uma inserção da economia caxiense no processo global. Como já
foi dito anteriormente, se repete a relação integração global e marginalização. Essa realidade leva as
camadas da população mais pobre a buscar no trabalho informal, na marginalidade, nos lixões, uma
forma de sobreviver.
4.2 A coleta seletiva em Caxias do Sul-RS
A cidade de Caxias do Sul, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS), divulgada em junho de 2013, referente ao ano de 2011, produz 120 mil toneladas
em resíduos, sendo que destes, 28 mil toneladas são resíduos sólidos recolhidos por coleta seletiva e
distribuídos às 11 entidades associativas presentes no município, as quais possuem em torno de 220
associados.
As unidades são geridas pelas suas respectivas associações e recebem cargas diárias de resíduos
sólidos, oriundo da coleta seletiva, sendo a quantidade por elas estabelecida e negociada junto a
CODECA. Cada uma tem o seu próprio estatuto e regimento interno, que estabelece as normas de
funcionamento e os critérios para a inclusão de novos associados. Os recicladores são remunerados por
seu trabalho de acordo com um sistema de partilha, no qual cada associação estabelece a periodicidade
dos pagamentos e os critérios para desconto, não havendo nenhuma espécie de vínculo empregatício.
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Tecnicamente o trabalho nas unidades começa com o recebimento das cargas, que são
depositadas em grandes cestos nos galpões. Nesses galpões, os recicladores fazem a separação dos
resíduos utilizando bombonas plásticas para depositar cada tipo de material. O material das bombonas é
encaminhado às prensas e, após a prensagem, os fardos são pesados e armazenados para a venda.
Atualmente, todo esse material é comercializado com os denominados “atravessadores” (aquele que
compra mercadorias por preço baixo para revendê-las com grande lucro), que por sua vez, repassam
para as indústrias de transformação de produtos reciclados. Todo o material selecionado é devidamente
controlado, para que depois possa ser realizada a partilha.
Outro aspecto importante a ser ressaltado nesta rotina de trabalho refere-se à divisão das tarefas.
Na associação visitada, normalmente a separação do material é feita pelas mulheres, e os homens pelo
carregamento e pela prensagem. É comum ouvir que o trabalho de separação tem que ser feito pelas
mulheres porque elas são mais cuidadosas, e que as atividades de carregamento e prensagem, por
exigirem maior força física, devem ser realizadas pelos homens. Na Figura 1 procurou-se demonstrar
de forma sintética o roteiro dos resíduos e a consequente ação de cada ator.

Resíduos

CODECA
Coleta
Entrega nas
Associações
Recolhe resíduo

Associações de
Recicladores

Um tempo depois...
Novos Produtos

Separação

Separação

Separação

Indústria de
Transformação
Prensagem

Compradores/
Atravessadores

Prensagem Prensagem

Venda

Figura 1: O Roteiro dos resíduos sólidos urbanos
Fonte: elaboração própria

Organizados em forma de associação, no geral os grupos de recicladores tem uma direção eleita
por dois anos, que pode ser reeleita. Todas as decisões do cotidiano são tomadas pela diretoria, ou em
assembleias sempre que necessário para discutir o andamento do trabalho, controle de produção e o
planejamento das atividades. Essas associações são constituídas juridicamente, mediante estatutos e
regimentos internos, o que as torna autônomas, seja da CODECA ou de qualquer outra instituição.

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

4.3 As unidades de reciclagem em Caxias do Sul/RS
A constituição das Associações de Recicladores acontece num contexto no qual a política
nacional e internacional vem desfavorecendo cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras. O
desemprego em massa, a falta de investimentos em políticas públicas, a segregação da população nas
grandes cidades, consequência do êxodo rural, fez com que essa mesma população se encontrasse sem
perspectiva, fixando-se às margens da cidade, formando núcleos de sub-habitação.
No ano de 1997, a Caritas Diocesana de Caxias do Sul iniciou a criação da primeira Associação
de Recicladores que começou com o trabalho de 41 pessoas desempregadas. A partir dessa, formaramse mais dez associações, envolvendo atualmente em torno de 220 pessoas, que através da separação dos
materiais recicláveis oriundos dos dejetos urbanos e industriais conseguem recursos financeiros para
uma vida digna.
Segundo informações da Caritas Diocesana, a Associação de Recicladores Interbairros de Vila
Maestra, surgiu em junho de 1997, como projeto-piloto em parceria com a Fundação de Assistência
Social - FAS e a CODECA. Atualmente já possui um pavilhão, um refeitório, uma sala de escritório
junto ao pavilhão e quatro prensas. Os recursos vieram do Fundo Municipal de Assistência Social, do
Ministério das Cidades e de parceiros como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No
início havia acompanhamento da Prefeitura Municipal, com auxílio da Secretaria de Educação, da
Saúde, da Assistência Social, enfim, o órgão público totalmente envolvido com essa iniciativa. No
entanto, hoje a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, já não consegue dar a mesma assistência.
A associação de Recicladores do Bairro Serrano surgiu através do MSTE (Movimento dos
Trabalhadores Sem Emprego). O próprio grupo construiu o pavilhão com apoio da Prefeitura e da
comunidade. O terreno foi cedido através de comodato, pelo Estado. Os equipamentos foram
adquiridos através de recursos do projeto PIÁ 2000, projeto este que se estendeu a todas as associações
de recicladores de Caxias do Sul/RS.
Já a Associação de Recicladores Novo Amanhã do Bairro Desvio Rizzo iniciou as suas
atividades em março de 2001, quando reuniu um grupo de 37 pessoas que no momento encontravam-se
desempregados e provenientes do Programa de Renda Mínima, todos residentes nos bairros: Vila
Amélia, Desvio Rizzo e Planalto Rio Branco, juntamente com a equipe multidisciplinar formados por
técnicos da FAS. Do grupo inicial, permaneceram apenas nove pessoas que começaram a trabalhar com
a proposta do projeto associativo de emancipação social, com a reciclagem de resíduos sólidos
oriundos da coleta seletiva.
As demais associações tiveram trajetórias semelhantes, cada uma com as suas particularidades,
mas todas fruto da falta de oportunidades no mercado de trabalho formal, obrigando os trabalhadores
desempregados a buscarem uma alternativa de sobrevivência.
Os principais produtos separados e comercializados nas unidades de reciclagem referem-se a
papel, papelão, plástico e sucata ferrosa. De acordo com as informações fornecidas pela Caritas
Diocesana, todos trabalham como associados das unidades de reciclagem e não tem carteira assinada.
Os mesmos trabalham em média de cinco a seis dias por semana, de 8 a 9 horas por dia.
A partir de levantamento da Caritas Diocesana, que mapeou o perfil dos trabalhadores, é
possível descrever quem são os associados das associações. O quadro 1 apresenta estes dados.
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Quadro 1 – Perfil dos associados trabalhadores
51,72% masculino
48,28% feminino
Gênero
3,45% - 15 a 20
15,52% - 21 a 30
Idade
anos
anos

Estado Civil
Família
Escolaridade

53,45% casados
81,03% possuem
dependentes
63,79% ensino
fundamental
incompleto

82,76%, de 1 a 2
salários mínimos
31,03% são naturais
Naturalidade
do município de
Caxias do Sul
Fonte: Caritas Diocesana, Caxias do Sul.
Renda mensal

31,03% solteiros
65,52% são chefes de
família
15,52% ensino
fundamental
completo

25,86% - 31 a 40
anos

20,69% - 51 a 60
anos

24,14% - 41 a 50
anos

10,34% acima de
60 anos

13,8% viúvos

1,72% separados

15,52% foram
alfabetizados fora
da escola

3,45% são
analfabetos e
apenas 1,72%
segundo grau
completo

17,24% de 2 a 3
salários mínimos
68,97% de outros
municípios

A análise dos dados indicou inúmeras situações que precisam ser aprofundadas, porém é
possível nas questões levantadas, sintetizar alguns pontos positivos:
a) apoio dado pelo poder público, no caso a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, no início do
projeto de criação das associações, principalmente através da CODECA e do Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE;
b) assessoria da Secretaria de Saúde, Educação e da Fundação de Assistência Social – FAS, no
momento inicial;
c) envolvimento de várias entidades, como a Igreja Católica, Legião Brasileira de Assistência aos
Necessitados - LEFAN, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e Centro dos
Direitos Humanos;
d) conquista de recursos através do governo do Estado do RS – Projeto Piá 2000;
e) a quantidade de resíduos sólidos recolhidos por dia em Caxias do Sul, pela CODECA, e
transferidas para as associações dos recicladores, sem custo;
f) o envolvimento direto de 220 pessoas nas associações, ressalta a importância de dar
continuidade a este projeto, pois na maioria são pessoas marginalizadas, que estariam nas ruas;
g) nova vida às pessoas que fazem parte das associações, pois não precisam mais ficar catando lixo
na rua ou no lixão, além de colaborarem com a preservação do meio ambiente;
h) perspectiva de construir um trabalho cooperativo e solidário.
Foi possível detectar na entrevista com a CODECA, que há uma série de medidas que estão
sendo trabalhadas, que visam beneficiar as associações, porém, ainda pouco percebidas por elas. Entre
as quais se destacam:
a) política de intervenção da CODECA, nas associações, com o apoio da FAS e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - SDE, quanto verificado problema;
XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

b) permanente assessoria da CODECA, da FAS e da SDE nas associações, com uma pessoa em
cada órgão, prestando orientação em diferentes questões;
c) ampliação do número de associações;
d) reativação das associações que deixaram de atuar;
e) criação em breve de um sistema de concessão de mantimentos para os associados das
associações, como forma de complemento a sua renda mensal;
f) em conjunto com a Secretaria de Habitação, política de melhoria da infraestrutura das casas dos
associados, reutilizando materiais (tijolos, ferro, telhas e madeira) que são recolhidos em
demolições realizadas pela prefeitura municipal;
g) elaboração de um diagnóstico mensal das associações, por parte da CODECA, o que auxilia as
associações na sua gestão, bem como ao poder público, quanto ao destino do lixo da cidade.
Os pontos que necessitam um trabalho mais detalhado, tanto do poder público, como das
próprias associações e todas as entidades parceiras envolvidas e que possam de alguma forma
colaborar, são destacados a seguir:
a) problemas relacionados à autogestão das associações, nos quesitos econômico-financeiros e
gestão de pessoas;
b) maior apoio do poder público;
c) necessidade de maior diálogo com a CODECA;
d) necessidade de interação entre as associações, para criar ações conjuntas, por exemplo, central
de vendas;
e) necessidade de maior reflexão em relação à consciência política dos associados;
f) problemas relacionados ao alcoolismo, drogas e prostituição no grupo de associados, havendo
necessidade de ações do poder público e outras instituições com capacitação;
g) a existência na cidade de catadores de resíduos, que passam antes da coleta seletiva, retirando
aqueles materiais mais rentáveis, por exemplo, latinha de alumínio;
h) regularização da licença ambiental das associações de recicladores;
i) existência de intermediários da compra de materiais;
j) buscar formas de baratear o custo do recolhimento do lixo, que é alto, porém, compensado pela
preservação do meio ambiente;
k) falta de recursos para ampliação da coleta seletiva e para políticas de apoio as associações já
existentes.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão do contexto econômico, social e ambiental do trabalho desenvolvido pelas
associações de recicladores, foi o objetivo principal desta investigação, emergindo uma série de
informações que apontam para a necessidade de aprofundamento e planejamento das ações em torno
desta temática. A geração de trabalho e renda por meio das associações de recicladores tem sido de
fundamental importância, principalmente quando se considera o aumento significativo do nível de
desemprego das camadas mais pobres e sem instrução da população de Caxias do Sul/RS.
Ressalta-se que os benefícios para o meio ambiente são evidentes. Para que as associações
continuem gerando novos postos de trabalho, faz-se necessário a ampliação do volume diário da coleta
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seletiva, de maneira que todas as associações sejam supridas e que sua produção garanta uma
remuneração mínima para cada associado. Nesse caso, o que se pretende é aumentar a produtividade do
trabalho até que se atinja uma escala produtiva que possibilite maior agregação de valor no processo de
trabalho dos recicladores.
Inúmeros são os desafios, principalmente ao poder público que deve ser o catalisador de novas
associações, bem como o interlocutor com outras entidades que queiram colaborar com essas
iniciativas. Por exemplo, há uma dificuldade de venda de alguns resíduos, podendo ser fomentada, via
indústrias locais, que certamente serão parceiras em determinado nível do processo de produção.
A conscientização da população para com esta atividade, na linha do apontam os estudos
internacionais (RATHI, 2006; SUTTIBAK, NITIVATTANANON, 2008; VIJ, 2012), também deve ser
aprimorada, pois existe um sentimento por parte da população de que é uma atividade marginal.
Percebe-se, neste sentido, que a maioria dos agentes vê no mercado de trabalho formal uma forma de
inserção na sociedade, além dos anseios advindos da busca pela dignidade e dos benefícios que essa
proporciona.
Por fim, pode-se dizer que alguns pontos ainda são de extrema relevância para a sobrevivência
das unidades de reciclagem. Um foco importante é a padronização dos processos administrativos de
maneira que as associações possam futuramente se autogerenciar de forma sustentável, com o aumento
dos recursos oriundos do beneficiamento, e principalmente da comercialização do material reciclado,
que atualmente não existe uma política mais incisiva para este procedimento.
Esta temática apresenta-se importante, pois o que se apresenta no contexto mundial é um
agravamento da situação ambiental, pois as pessoas estão consumindo mais e o meio ambiente mostrase incapaz de regenerar-se na mesma velocidade, gerando consequências desastrosas para o planeta.
Este estudo não é conclusivo, pelo contrário, faz parte de um esforço acadêmico para
aprofundar o assunto e dar visibilidade a esta iniciativa, como forma de conscientizar outras entidades,
principalmente outras prefeituras municipais, a adotarem tal prática, que irá beneficiar tanto o âmbito
econômico, como o social e ambiental da sociedade.
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O DESIGN DE JOIAS BRASILEIRO: UM ENFOQUE NA GESTÃO DE RECURSOS
NATURAIS
Larissa da Cunha de Jesus
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
(c_larissa@hotmail.com)
Tamily Roedel
Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE
(tamily.roedel@unifebe.edu.br)

Resumo: As joias são adornos corporais, carregadas de significados, que marcam o momento histórico em que estão
inseridas e as relações entre os indivíduos de um grupo. Este artigo tem como objetivos analisar, dentro das publicações de
revistas de moda, joias brasileiras com as tendências ressaltadas pelo Instituto Brasileiro de Gemas e Metais preciosos,
como favoráveis para agregar valor às peças; apresentar o mercado de matérias-primas da indústria de joias e bijuterias,
enfatizando a importância de se conhecer a procedência dos recursos naturais, os quais serão usados na confecção das peças;
e descrever o papel do designer na produção e comercialização destes adornos. Em relação à abordagem, a pesquisa é
qualitativa e descritiva; e quanto ao tipo, é um estudo de caso, onde foram observadas coleções de joias publicadas nas
Revistas Vogue e Elle. Devido ao volume de material pesquisado, optou-se pela amostragem da designer Camila Klein,
descrevendo as características de suas criações que foram apresentadas na Revista Vogue de fevereiro de 2012. Percebe-se
claramente que as questões abordadas neste trabalho como problemas do setor joalheiro na verdade estão ligadas as grandes
discussões do design moderno.
Palavras-chave: Design de moda. Joias. Gestão de recursos naturais.

Abstract: The jewels are body adornments, loaded with meanings that mark the historical moment in which they operate
and the relationships between individuals in a group. This article aims to analyze, within the publications of fashion
magazines, brazilian jewelry with trends highlighted by the Brazilian Institute of Gems and Precious Metals as favorable to
adding value to products; present the market of raw materials and the jewelry industry, emphasizing the importance of
knowing the origin of natural resources, which will be used in the manufacture of goods, and describe the role of the
designer in the production and marketing of ornaments. In the approach, the research is qualitative and descriptive, and the
type, is a case study, which were observed jewelery collections published in magazines Vogue and Elle. Because of the
volume of research material, we chose to sample the designer Camila Klein, describing the characteristics of their creations
were presented in Vogue Magazine at February 2012. It is clear that the issues addressed in this work as the jewelry
industry's problems are actually linked the great discussions of modern design.
Key-words: Fashion design. Jewelry. Natural resources Management.
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1 INTRODUÇÃO
As joias são adornos corporais, citadas em culturas distintas desde os primórdios da
humanidade, que com suas características estéticas, econômicas e simbolismo marcam o período em
que foram feitas. No século XXI os produtos de joalheria passaram a ser valorados por fatores como
identificação cultural, exclusividade e raridade. Esses itens se tornaram mais apreciados do que o valor
monetário dos materiais empregados. Ergonomia, fatores de usabilidade, exclusividade, bem-estar
psicológico e fatores ecológicos são levados em conta (STRALIOTTO, 2011).
Segundo dados do IBGM (2011), a indústria joalheira tradicional vem sofrendo, nos últimos
anos, com a forte concorrência de ateliês de design (ourives), incluindo lojas de varejo, que passaram a
produzir os próprios produtos que comercializam. No Brasil, o segmento foi obrigado a investir no
design e estilo próprios, com profissionais capacitados que exploraram a rica oferta de matérias-primas
e as uniram com referências da cultura nacional, criando assim, um design brasileiro, que vem sendo
reconhecido internacionalmente por suas cores, alegria e criatividade.
Na joalheria, como em outros setores, o design é uma nova realidade produtiva, que amplia a
utilização da forma, cor e texturas, e que traz consigo a possibilidade de fortalecer e agregar ainda mais
valor aos produtos, gera maiores lucros, abre novos mercados e possibilita o crescimento das empresas.
Além disso, os valores mais acessíveis proporcionados pela miscelânea de matéria-prima nacional e a
crise mundial fazem com que o produto nacional seja cada vez mais bem-vindo.
Constantemente o design é citado como uma das principais forças na competição do mundo
corporativo global. É fato que, empresas têm reconhecido a importância do design e da inovação na
busca de uma vantagem competitiva sustentável, seja ela através da construção de uma marca forte ou
na criação de um produto ou um serviço que atenda diretamente a uma necessidade de mercado.
Esta pesquisa justifica-se, sobretudo, pela importância da conscientização do profissional do
design de moda na cadeia produtiva de joias, gerindo o processo, para que este contribua, com suas
peças na gestão dos recursos naturais utilizados.
O objetivo geral deste trabalho é analisar, dentro das publicações de revistas de moda, joias
brasileiras com as tendências ressaltadas pelo Instituto Brasileiro de Gemas e Metais preciosos, como
favoráveis para agregar valor às peças. Para tanto, delinearam-se os seguintes objetivos específicos:
apresentar o mercado de matérias-primas da indústria de joias e bijuterias, enfatizando a importância de
se conhecer a procedência dos recursos naturais, os quais serão usados na confecção das peças; e
descrever o papel do designer na produção e comercialização destes adornos.
Para investigar a indústria de joalheria e bijuterias do Brasil, este artigo é iniciado com uma
análise do trabalho dos designers contemporâneos, o processo de criação de designers da área,
identificando os conceitos que conduzem seus trabalhos e como compreendem os princípios de
sustentabilidade nos seus projetos, além de detectar em seus produtos características do sistema de
moda. A escolha do material estudado partiu de uma análise de 36 exemplares de duas revistas de moda
nacionais, Elle e Vogue, e da presença do design das joias em suas páginas editoriais e publicitárias. O
estudo apontou um destaque para três designers Fabrízio Giannone, Camila Klein e Antonio Bernardo,
dos quais defino apenas um, Camila Klein, como foco da análise, em função de limitações de tempo e
espaço.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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2.1 MODA
“A moda compreende mudanças sociológicas, psicológicas e estéticas, intrínsecas à arquitetura,
às artes visuais, à música, à religião, à política, à literatura, à perspectiva filosófica, à decoração e ao
vestuário” (RECH, 2002, p. 29). No presente trabalho o termo moda é usado para definir um sistema
que sugere mudanças de comportamento e aparência de maneira cíclica. Envolve a produção e a
comunicação dessas mudanças dependendo intimamente da cultura. Introduz mudanças de
comportamento e aparência de acordo com os ideais de uma época e pode ser entendida como um
sistema de produção e de comunicação.
A joia, apesar de figurar como adorno em uma macrovisão da história da moda, é uma
protagonista importante quando é estudada em seus detalhes. Diante disto percebe-se que ao analisar o
fenômeno moda nas coleções de design de joias e bijuterias é necessário levar em consideração a
dinâmica da cadeia deste setor e definir as distintas características que cada autor pode dar para as suas
criações.
Para contextualizar, destacam-se aqui os três diferentes tipos de joias: joia clássica, joia
tradicional e joia fashion1. A joia clássica é aquela com formas mais atemporais, os elementos
estilísticos de moda são menos explorados, porém existentes. Verificam-se lapidações, formas clássicas
e características valorizadas na joalheria habitual, como a qualidade de acabamentos e a escolha por
materiais preciosos, que enaltecem este tipo de criação. As joias tradicionais são aquelas apreciadas por
seu valor cultural. Nesta classificação entram as alianças de noivado e casamento, assim como terços e
amuletos que fazem referência a tradição de um determinado grupo. E as joias fashion, são as que
acompanham as tendências, desenvolvidas normalmente por designers abarcados com as tendências de
moda, e que são projetadas para serem usadas em conjunto com os elementos da moda instaurada, foco
da pesquisa. Nesta modalidade, o uso de materiais alternativos é mais comum do que em outras, pois
ajudam a aumentar as particularidades da tendência em voga.
2.2 JOIAS E BIJUTERIAS
De origem francesa, a palavra joalheria é derivada da palavra jouel, que por volta do século XIII
foi “anglicanizada”. Entende-se como joia, um objeto usado junto ao corpo que realça esteticamente a
aparência de quem o usa, ou seja, um adorno corporal (GOLA, 2008).
Em sua origem, era usada para unir peças do vestuário, mas com o passar do tempo se tornou
um acessório decorativo. Sejam exclusivamente usadas como adornos, ou para outras finalidades, as
joias são carregadas de significados, marcam o momento histórico em que estão inseridas e as relações
entre os indivíduos de um grupo. Conhecendo as características da joalheria de um povo em períodos
distintos e relacionando-as com os costumes, a geografia e a diversidade de materiais utilizados, é
possível esboçar a evolução da criação da identidade do mesmo.
No início a produção de joias era feita por casas da alta joalheria, em sua maioria francesa,
produtores de joias fantasias e uma criação em pequena escala de ornamentos feitos por artistas de
vanguarda.
A bijuteria é conhecida como a área da joalheria que emprega ligas metálicas semelhantes a ouro
e prata, pedras semipreciosas, resinas, plásticos, acrílicos, cujo objetivo era criar imitações de joias,
mas que com o tempo tornou-se uma vertente da ourivesaria bastante explorada, pois agrega valor a
1
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materiais menos preciosos e seu foco recai na confecção de peças bem características, marcantes de
uma época.
Foi através de Gabriele Chanel que o mercado de bijuterias tomou dimensões significativas,
sendo usado como complemento das criações dos grandes ateliers de roupa. Em 1910, a estilista
resolveu voltar-se para a alta costura, e em 1924, ela cria seu atelier de bijuteria, dando um novo
sentido aos ornamentos feitos de pedras verdadeiras ao lado de imitações, marcando um estilo próprio,
bem diferente da joalheria tradicional da época. (NACIF, 2008).
Até 1970 a joalheria nacional era composta basicamente de cópias feitas de joias estrangeiras.
Os artistas-artesãos da época eram responsáveis pela confecção de peças sem pretensão de torná-las
artigos, que pudessem ser industrializados. Ao passo que estes viam os empresários como interesseiros,
e os mesmos viam os artistas como sonhadores sem noção do mercado, fato que só foi modificado
quando foram criadas associações que forneciam suporte para a criação. Nos últimos anos, pode-se
perceber o resultado desta interação com o crescimento e fortalecimento do setor joalheiro, e a
premiação de designers brasileiros na Americam Facet Award, World Facet Awards, Anglo Gold
Audition, Gold Virtuose, Internacional Pearl Design Contest, IF Design.
2.3 O CONSUMO DE LUXO
Inicialmente a palavra “Consumo” estava relacionada ao conceito de destruição, gasto,
desperdício e esgotamento. Ao analisar estes conceitos percebe-se que são inerentes ao ciclo da
indústria de produção de bens. Segundo Featherstone (1995), o consumo passa a ser um auxiliar do
trabalho, tendo como premissa a expansão da produção capitalista, assim ele não deriva da produção,
mas é um o objetivo da mesma. As atividades de lazer são captadas pela indústria, assim como as
formas tradicionais de associação na família e promessas de felicidade, e são transformadas em
produtos. Acumular bens serviu para que o valor da troca triunfasse, fazendo com que as mercadorias
adquirissem amplas associações culturais suprimindo a memória do valor de uso original desses bens.
Verifica-se uma crescente produção de bens simbólicos. Os novos processos industriais fazem
da arte, parte dessa produção, ligando-a com à publicidade, ao marketing e ao design. Esse salto da
criatividade no âmbito artístico e aos objetos cotidianos produzidos em massa, gerou uma proliferação
de signos e estetização da vida urbana.
O luxo no processo de globalização não foi desvinculado da exclusividade e do distinto, porém
está mais associado aos prazeres pessoais que não fazem parte do jogo de ascensão social e não é
necessariamente caracterizado como ostentação. A alta costura, por exemplo, não é mantida com a
finalidade de vender seus produtos, mas sim de encantar, criar sonhos, e isso é o que torna a marca
portadora de significados. O custo e o preço do produto não fazem parte da criação desses sonhos, o
que mantém o preço elevado é a manutenção da aura de exclusivo, apesar de muitas vezes ser
produzido em grande quantidade, e não somente ter o valor material. Desde que sejam suficientemente
raros estes “sonhos” continuarão sendo objetos de desejo (CASTILLO, 2008).
No design, a individualidade no atendimento, a criação personalizada e o uso de elementos que
despertam memórias pessoais são considerados luxos. Os eletrônicos, como os aparelhos celulares, são
exemplos da necessidade de ir contra a padronização e a impessoalidade de produtos massificados. A
necessidade de demonstrar características únicas leva a criação de elementos que destacam a
personalidade de quem o possui. No design de joias estes diferenciais podem vir através da utilização
de pedras e metais que façam parte da história do cliente ou serem criações exclusivas.
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2.4 O PAPEL DO DESIGNER NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE JOIAS E
BIJUTERIAS
Clientes e usuários de serviços e produtos estão cada vez mais preocupados com o ciclo pelo
qual os artigos que lhe interessam passam até chegar a suas mãos. Uma competitividade sustentável
limita até onde as empresas devem ir para conseguir manter sua produção com um preço atraente,
porém sem extrapolar fatores, que aos olhos desses consumidores, se tornam mais relevantes. A
preocupação com a origem dos materiais empregados, com os direitos e qualificação dos trabalhadores
envolvidos, a aplicação de novas técnicas na cadeia produtiva e o comprometimento que a empresa tem
em anular qualquer dano socioambiental da produção, poderia agregar valor ao produto final.
No que diz respeito à indústria de joias, um tema muito pertinente, ao se levar em conta a
preocupação social do design é a procedência dos diamantes usados nesse setor. Para um consumidor
consciente este fator e eventuais danos socioculturais, controle dos resíduos e o conceito sob o qual o
item foi criado, são fundamentais no momento de definir a importância monetária a ser despendida.
Dentro do panorama apresentado aqui, percebe-se que existe um campo muito amplo para os
profissionais interessados em garantir soluções integradas, possíveis e plurais (RECH, 2007). Quando
as competências do profissional de moda e design interagem com o processo de gestão, surgem
instrumentos eficientes, capazes de aumentar a competitividade da empresa.
Atualmente, na indústria joalheira, percebe-se a exigência cada vez maior não só de um projeto
de design, mas também de um mapeamento dos consumidores, definindo suas carências e afinidades.
Caracteriza-se então um novo conceito de projeto, que é capaz de associar as criações às sensações que
a joia desperta em quem a usa, fator importante levado em consideração na análise da motivação para
compra. Desse modo o designer de joia fica incumbido de nortear a criação tendo como referência o
usuário, e sendo capaz de trabalhar com todas as variáveis da produção, justificando todos os elementos
utilizados na elaboração do produto final.
Custos de produção, metais, modelagem, gemas, desenvolvimento de coleção, de embalagens,
de ponto de venda, marketing e identidade da marca são competências do designer que asseguram a
viabilidade do projeto. Portanto o profissional com este perfil é, por exigência do próprio mercado,
indispensável. (LLABERIA, 2009).
2.5 O DESIGNER DE JOIAS NO BRASIL
No Brasil, o designer de joias é um profissional ainda pouco conhecido. Sua área de atuação é
relativamente nova. A maior parte dos cursos de design na área de criação e desenvolvimento de joias é
recente. Estudos no setor, especialmente a respeito da metodologia do projeto de design, começam a
surgir. Nota-se o autodidatismo na atuação de muitos profissionais com os conhecimentos provenientes
da prática diária destes junto às empresas. Neste mercado há espaço tanto, para a produção artesanal ou
manual, bem como para a produção em escala industrial. O maior desafio na hora de criar peças
desenvolvidas em qualquer um desses dois métodos de trabalho é alinhar a cultura tradicional da
joalheria de peças únicas com a aceitação do mercado para peças em maior escala.
Outro tema bastante discutido é a criação de uma identidade nacional e o incentivo do
surgimento de elementos de diferenciação que aumentem a competitividade do produto com
“brasilidade”. Esta identidade pode estar mais ligada às gemas e materiais típicos, como, também às
formas e ícones relacionados à cultura brasileira.
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De acordo com o IBGM (2012) o Brasil vende joias e matérias-primas para cerca de 50 países,
especialmente Arábia Saudita e Emirados Árabes, sendo o maior exportador do mundo de pedras
preciosas em estado bruto, no entanto, ocupa apenas singelo 18º lugar na exportação de joias prontas.
A principal joalheria nacional é a H. Stern, fundada há 60 anos no Rio de Janeiro pelo alemão
Hans. A rede, conta atualmente com 80 lojas espalhadas nas principais capitais do mundo. Suas peças
são inclusive, usadas pelas estrelas de Hollywood.
Com um maior destaque ao profissional de moda e design na cadeia produtiva da indústria
têxtil, espera-se que sejam correlacionadas as questões que vem sendo discutidas neste setor, aos
problemas enfrentados no campo do design de joias brasileiro.
Apesar de ser um campo novo, o Brasil possui cursos e especializações em design de joias,
como o da PUC – Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), que inclusive oferece
o programa de Especialização em Design de Joias, como o objetivo de promover o aprimoramento do
projeto de concepção da joia, da bijuteria e do adorno, através do uso do design. A UEMG
(Universidade do Estado de Minas Gerais) tem o curso de Design de Gemas e Joias, que visa
especializar profissionais para as atividades de projeto integrado de design em gemas e joias, que
compreende os aspectos envolvidos no seu processo de concepção, planejamento, desenvolvimento e
gestão. Outras instituições relacionadas à capacitação técnica de profissionais da área também
oferecem cursos mais específicos na área de lapidação e confecção de joias, como o SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial).
É importante destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo IBGM (Instituto Brasileiro
de Gemas e Metais Preciosos), uma entidade nacional sem fins lucrativos com sede em Brasília e subsede em São Paulo, que foi criada em 1977, para representar a cadeia produtiva do setor de gemas,
joias, bijuterias, folheados e relógios. Estão associados ao IBGM, 18 entidades de classe estaduais e
nacionais além de 47 das mais importantes companhias desta cadeia produtiva. Elas se localizam
principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás,
Distrito Federal e Amazonas, que inclusive são os principais pólos de produção/comercialização do
país. É responsável por coordenar e executar diversos projetos que visam o desenvolvimento dos pólos
de extração, produção e comercialização dos produtos brasileiros, a Associação das gemas e joias às
atividades turísticas. (IBGM, 2012).
2.6 RECURSOS NATURAIS USADOS PARA A CONFECÇÃO DE ADORNOS
O Brasil, em especial, possui ricas fontes de matérias-primas para a confecção de joias e
bijuterias, com destaque para as pedras brasileiras, usadas por importantes designers como as mineiras
Adna Sales e Carla Abras, a paulista Eliane Gola e a carioca Ludmila Valente, que inclusive ganharam
prêmios internacionais.
A análise da cadeia produtiva do mercado mundial de joias e bijuterias, depende do
entendimento de dados sobre a produção de metais preciosos e gemas, exportação e importação desses
insumos.
Mesmo se tratando de um mercado ligado às tendências da moda e comportamento, é destacar
os fatores geopolíticos, econômicos e culturais associados à confecção de adornos, além da
pulverização geográfica dos recursos minerais de cada região. Com isso, é possível fazer a relação com
os momentos históricos globais e regionais destacando características relevantes na dinâmica deste
mercado.
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Segundo a Kimberley (2012) os principais produtores de diamantes brutos em 2011 foram a
Rússia (27,85% da produção mundial), República Democrática do Congo (17,07%), Botsuana
(14,21%), sendo que o Brasil teve uma representação de apenas 0,02%. Na verdade os diamantes não
são raros, apenas são controlados para que não sejam desvalorizados. O valor então vem da regulação
da oferta e não da incidência geológica. Botsuana, África do Sul, República Democrática do Congo e
Angola são exemplos de países ricos em diamantes e que sofreram e sofrem com guerras civis que são
financiadas justamente pela comercialização ilegal deste recurso. Este último foi o primeiro país a
chamar a atenção aos “Diamantes de conflito” (Nunes, 2010), que é como são chamados os diamantes
provenientes de zonas de guerra. A África produz cerca de 50% dos diamantes brutos do mundo, o que
poderia servir como subsídio para a melhoria desse continente acaba financiando a compra de
armamento para as guerrilhas que assombram e escravizam a população civil.
Em 2010, os principais produtores de ouro bruto foram China, Austrália e Estados Unidos,
sendo que o Brasil teve uma parcela pouco expressiva do mercado, localizando-se na décima terceira
colocação no ranking mundial (GFMS, 2010). O garimpo de ouro, feito em diversos pontos do país, é
tido como uma atividade declinante, com produção de 8 toneladas/ano. Já o garimpo de pedras
preciosas é visto como uma atividade em aclive, realizado, quase que todo, por garimpeiros e pequenas
empresas de mineração que estão presentes em praticamente todo o país. Acredita-se que quase 80%
dos produtos dessa extração sejam exportados (tanto em sua forma bruta quanto lapidada). Sobre o
processo de lapidação estima-se que o mercado tem como principal característica ser formado por
empresas de “fundo de quintal” e, em menor ocorrência, indústrias integradas, que se unem para
garantir qualidade, prazos e lapidações distintas.
Devido à alta carga tributária que incide sobre o setor, calcula-se que quase 50% do mercado é
de maneira informal. Para alcançar novos patamares é necessário um suporte de crédito com o qual não
se pode contar. As empresas não têm acesso às linhas de crédito existentes porque o setor tem como
característica a necessidade de mais capital de giro do que fixo, o que faz com que os balanços
contábeis não retratem a realidade da empresa (IBGM, 2010).
O preço do ouro influenciou na escolha por confeccionar peças mais leves, de design, e assim
mais baratas, incentivando a busca por materiais alternativos (couro, fibras vegetais, madeira, resina e
borracha). Não apenas o preço do ouro impulsionou essa busca, mas a tendência do mercado em se
preocupar com aspectos sustentáveis na cadeia produtiva levou a essa procura. Bijuterias e folheados
com design arrojado, que trabalham esses materiais além de pedras naturais de cores e formas
diferentes é um setor que cresce, tanto no mercado externo com no interno.
A Itália, apesar de não produzir ouro bruto, aparece em terceiro lugar no ranking dos maiores
produtores de joias de ouro. Caldas (1999) ressalta que nos anos 70 o crescimento de marcas como
Armani e Versace e a ascensão de Milão como cidade referência de moda, o país consolidava a moda
“made in Italy”. Nos anos 90, uma jogada de marketing consolidou o design italiano. A moda também
passou a valorizar os acessórios como objetos de desejo (entre eles joias e bijuterias), identificando-os
como mais “duráveis” do que as roupas, portanto os consumidores desses artigos passaram a
representar o grosso da receita (no caso da Gucci, 90% de seu rendimento).
De acordo com dados da Gold Survery de 2010 a joalheria é o principal destino do ouro
produzido no mundo (Tabela 1). Os eletrônicos aparecem em segundo lugar, representando apenas
9,87% do mercado em contraste aos 61,07% do primeiro lugar. (GFMS, 2010).
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Tabela 1 - Fabricação mundial de produtos de ouro.
FABRICAÇÃO MUNDIAL DE PRODUTOS DE OURO
Uso
2005
2006
2007
2008
2009
Joalheria
2.718
2.299
2.423
2.304
1.813
Eletrônica
285
316
321
311
274
Dental
62
60
57
55
52
Outros Fins Industriais
89
91
96
94
82
Moedas
110
128
134
187
228
Medalhas
37
59
68
69
58
TOTAL MUNDIAL
3.283
2.918
3.076
2.891
2.542

2010
2.016
326
48
90
207
88
3.301

Fonte: IBGM (2011).
Os metais preciosos utilizados em aparelhos eletrônicos descartados caracterizam atualmente
uma nova modalidade de garimpo: o garimpo digital. Nos lixões do Brasil são desperdiçados
anualmente cerca de 10 toneladas de ouro. Outros 17 tipos de metais preciosos também são descartados
em meio a 500.000 toneladas de produtos eletrônicos que vão parar nos aterros. Essa riqueza escondida
despertou o interesse de empresas estrangeiras, que chegaram ao país e estão se profissionalizando e
transformando lixo eletrônico brasileiro em dinheiro. A mineradora belga Umicore é uma delas. Por
ano ela recebe 250.000 toneladas de matéria-prima contendo metais preciosos. Em 2009 o faturamento
mundial desta empresa foi de 6,9 bilhões de euros (que equivale a R$ 15,4 bilhões). Não são apenas
empresas de garimpo que estão lucrando nesse mercado, quem guarda todo esse material também, que
é o caso das empresas de manutenção de artigos de informática (MARTINS, 2010).
Os metais preciosos utilizados em aparelhos eletrônicos descartados caracterizam atualmente
uma nova modalidade de garimpo: o garimpo digital. Nos lixões do Brasil são desperdiçados
anualmente cerca de 10 toneladas de ouro. Outros 17 tipos de metais preciosos também são descartados
em meio a 500.000 toneladas de produtos eletrônicos que vão parar nos aterros. Essa riqueza escondida
despertou o interesse de empresas estrangeiras, que chegaram ao país e estão se profissionalizando e
transformando lixo eletrônico brasileiro em dinheiro. A mineradora belga Umicore é uma delas. Por
ano ela recebe 250.000 toneladas de matéria-prima contendo metais preciosos. Em 2009 o faturamento
mundial desta empresa foi de 6,9 bilhões de euros (que equivale a R$ 15,4 bilhões). Não são apenas
empresas de garimpo que estão lucrando nesse mercado, quem guarda todo esse material também, que
é o caso das empresas de manutenção de artigos de informática (MARTINS, 2010).
O Japão é o país que mais reaproveita os componentes encontrados em artigos eletrônicos
descartados. Cerca de 50% de todo o ouro do país é reciclado. No Brasil não se sabe ao certo quais os
valores movidos por este processo de recuperação. De acordo com Hélciton Santini, presidente do
IBGM, o país importa cerca de US$10 milhões deste tipo de resíduo, o que envolve resto de joalherias
e componentes eletrônicos descartados.
3 MÉTODO DE PESQUISA
Em relação a abordagem, a pesquisa é qualitativa, do tipo descritiva. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2010, p.27) “tem
como objetivo a descrição das características de determinada população”, que no caso deste trabalho é fazer a descrição do
trabalho de uma designer de joias.
XV ENGEMA 2013

8

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

De acordo com o método empregado, a pesquisa é um estudo de caso, que consiste no estudo amplo de um determinado
objeto (GIL, 2010). Optou-se por uma análise do conteúdo dos trabalhos desenvolvidos nos últimos três anos da designer
Camila Klein, especificamente no material publicado em revistas femininas. O recorte espacial e temporal é o das revistas
femininas Vogue Brasil e Elle Brasil publicadas no Brasil entre 2010 e 2012. Além das revistas analisadas, foi utilizada a
clipagem da designer, disponível em sua página da WEB.
O intervalo de tempo foi selecionado por oferecer uma inquirição minuciosa do período e por representar o atual estado da
arte do mercado de joias e bijuterias no país. Inicialmente foram analisadas 36 edições das revistas publicadas no período
estudado.
É importante ressaltar que, em um primeiro momento foram pré-selecionados os designers Fabrizio Giannone, Camila Klein
e Antonio Bernardo, porém em decorrência da quantidade de material, se focou nos trabalhos de apenas um deles.
Selecionados os textos que seriam analisados com mais atenção, partiu-se para uma análise das coleções na busca de
elementos do design que sustentassem a marca nacional.
Observa-se que os principais anunciantes e produtos divulgados por meio de editoriais e artigos são de uso feminino da área
de moda: bijuterias, joias, roupas, calçados, relógios, bolsas, óculos; beleza: cremes, perfumes, maquiagens, xampus,
cremes e tinturas de cabelo; lazer: resorts, hotéis, viagens, esportes, bebidas; arte: artistas, exposições, mostras; tendências:
estilo de vida, moda, arquitetura, design.
Tendo como referência, os dados do IBGM, foram analisadas as criações da designer, para entender os elementos que
serviriam como diferenciais do seu trabalho, para destacá-lo como “produto da cultura brasileira”, foi feita a análise da
edição n. 402 de fevereiro de 2012, que apresenta o editorial de moda “Potência Máxima” da Revista Vogue Brasil. Com
peças de designers brasileiros e também algumas peças da designer Camila Klein o editorial apresentava as tendências para
o inverno. Após este levantamento buscaram-se algumas inserções da designer em editoriais e peças que não fossem de
publicidade paga ou no editorial principal, que seria estudado em seguida, na edição completa. No exame do conteúdo do
editorial principal levou-se em consideração fatores como lugar, modelo, peças e texto que dialogariam mais tarde com as
características identificadas como de “brasilidade” discorridos por Dalpra (2009).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO
Camila Klein é artista plástica e designer de acessórios, e desenvolve suas criações trabalhando
com pedras e metais como verdadeiras obras de arte, produzindo peças exclusivas de design único nos
últimos 11 anos. Sua primeira loja foi inaugurada em novembro de 2006, e atualmente, possui seis lojas
próprias, duas no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. Seu estilo eclético e único faz com que suas
peças sejam reconhecidas internacionalmente. Suas obras misturam cores, texturas inusitadas, com
cristais e pedras rústicas, conquistando a elite fashion. (KLEIN, 2012). Suas bijuterias são classificadas
pela Vogue (2012) como “exageradas na medida certa”, e exportadas para os cinco continentes, além
de serem vendidas no seu e-commerce.
Dentro das opções estudadas do período de 2010 a 2012, dos meses de fevereiro, abril, junho,
agosto, outubro e dezembro, das revistas Vogue Brasil e Elle Brasil (Fig. 1) foi escolhido o mês de
fevereiro de 2012, com peças de tendência para o inverno. As duas edições apresentaram peças da
designer escolhida para a análise, porém a edição da Vogue Brasil divulgou as peças de Camila Klein
no editorial principal.
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Figura 1: Capa da Vogue Brasil e da Elle Brasil (fev. 2012).
Fonte: Adaptado de Vogue e Elle (2012).

A Designer na edição
Ilustrando a p.17 (Fig.2), na reportagem de Daniela Falcão, está o colar Bolo de nozes (Fig.3).
Trata-se da “Carta da editora” onde ela descreve aquela edição como envolvida no clima de carnaval,
citando, entre outras coisas, as maxi bijuterias como tendência e também comenta o editorial principal,
nas Cataratas do Iguaçu.

Figura 2: Editorial da Vogue Brasil.
Fonte: Vogue (2012, p.17).

Figura 3: Colar de Camila Klein.
Fonte: Vogue (2012, p.17).

Podem-se encontrar ainda peças de Camila Klein em mais duas páginas desta edição, na seção
“Estilo”, onde aparece um colar da designer na p. 51 (Fig. 4) e outro na p. 61 (Fig. 5). Na p. 157 (Fig.
6) há ainda um colar feito especialmente para o editorial “Potência Máxima”, que aparece sendo usado
juntamente com peças de outro designer, Otavio Giora.
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Figura 5: Colar de Camila Klein.
Fonte: Vogue (2012, p.61).

Figura 4: Editorial da Vogue Brasil (seção “Estilo”). Figura 6: Colar de Camila Klein.
Fonte: Vogue (2012, p.51).
Fonte: Vogue (2012, p.157).

Análise do Editorial
De acordo com a análise do Programa MindStyle (uma matriz conceitual feita para pesquisas de
campo e no escritório que ajuda a relacionar os indicadores sobre cenários futuros) afirma-se que:
O Brasil é certamente o país com a taxa mais alta de imaginário no mundo, seja como
quantidade de estímulos, seja como qualidade dos conteúdos. A relevância de um Mindstyle
e dos conceitos emersos abraça um panorama amplo de tendências em ato no mundo global
e demonstra a possibilidade do Brasil impor-se no mundo através de seus próprios valores e
de suas próprias sensibilidades. Cada região brasileira pode e deve contribuir para o
renascimento e para o relançamento do país, apontando para a originalidade de cada uma
das regiões e para projetos específicos em que emergem os talentos do lugar. Interessante a
este propósito a definição “picos criativos” e das palavras chave para cada região, que nos
permite restituir um panorama completo das qualidades brasileiras e de suas paisagens
socioculturais. É desse modo que poderão vir à tona as suas extraordinárias potencialidades
em termos de sensibilidade ecossustentável, valorização do patrimônio étnico-cultural,
centralidade dos sensos e da percepção, capacidade de compartilhar e sustentar a própria
identidade. (DALPRA, 2009, p.46).

Com o nome de “Potência Máxima” (Figs. 7 e 8) e fotografado por André Passos a chamada
deste editorial é: “Em Foz do Iguaçu, Adriana Lima adere a novo sexy com vestidos de jérsei
recortados e maxibijoux que tem a cara do Brasil”. Na apresentação das fotos foi abordado o fato de o
‘decorativismo’ estar de volta à moda, com brilhos, bordados e franjas e compara o ‘maximalismo’ das
tendências nacionais e internacionais ao exagero esperado para o mês desta edição, fevereiro, mês de
carnaval. Para uma edição chamada de maxi foi escolhido um cenário de grandes proporções, atrás da
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modelo a exuberante paisagem das Cataratas do Iguaçu cujo rio serve de força motriz às turbinas da
usina de geração elétrica de Itaipu, com isso podemos relacionar o termo “potência” do título do
trabalho com energia, que é o que sugere a locação escolhida.
As imagens mostram a modelo posando em diferentes pontos que evidenciam a paisagem
exuberante do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, que é um Patrimônio Natural da Humanidade, criado
em 1939 e que detém uma das maiores concentrações de mata Atlântica remanescente no sul do país,
que faz fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai.
A modelo escolhida para essa edição foi a baiana Adriana Lima, conhecida internacionalmente
por fazer parte do elenco fixo da marca de lingerie Victoria’s Secret e que foi considerada a modelo
mais sexy do mundo em 2008 pelo site models.com (MARCAS, 2006). Com traços marcantes Adriana
posa sensual, imponente e sofisticada com joias e bijuterias que, de acordo com a pesquisa feita neste
trabalho, fazem referência às tendências apontadas pelo IBGM para o inverno 2012.
Analisando o material, a tendência Étnico Chic, com muitas franjas, penas, tons terrosos e um
mix de materiais é a que se destaca neste editorial. As peças escolhidas trazem pedras com cortes mais
rústicos (exemplo das ágatas da pulseira da p.150 e do colar da p. 155), penas (como nos brincos da
p.150, colares das pp. 153, 155 e 157, e no adereço de cabelo e pulseiras da p.159), o uso de metais
mais escuros, dando a impressão de um ar, um tanto, rústico como o de inverno (brincos p. 152,
colares, pulseiras e braceletes das pp. 156 e 157, colar da página 159). Características desta tendência
foram realçadas no editorial de moda com elementos que enfatizam a brasilidade no design. Pedras
brasileiras, cores, a despreocupação em misturar formas e componentes contrastantes, e preocupação
em adornar de modo a enaltecer uma mulher feminina e sensual são particularidades desse estilo.

Figura 7: Editorial “Potência máxima” da Revista Vogue Brasil.
Fonte: Vogue (2012, pp.150-151).
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Figura 8: Editorial “Potência máxima” da Revista Vogue Brasil.
Fonte: Vogue (2012, pp.152-153).

A designer Camila Klein trabalha a joia fashion, confirmando as tendências usadas pelo IBGM
(2010), com o uso de materiais folheados, os quais diminuem o consumo de ouro maciço. Ao escolher
suas pedras, a designer, dá preferência por produtos nacionais; e por uma lapidação de pedras
contemporânea. Apesar dos temas desenvolvidos em suas criações não estarem diretamente
relacionadas ao folclore brasileiro, suas peças são muito características, o que a distingue de outros
designers, agregando valor ao seu trabalho.
Este é o momento em que o estilo de vida brasileiro está cada vez mais conhecido,
principalmente devido aos trabalhos de designers, como Camila Klein. Nos últimos anos, o American
Way Life, que foi a chave do fortalecimento econômico nos Estados Unidos no século XX, foi
perdendo força, e percebe-se a possibilidade da criação brasileira ditar o crescimento da economia
nesta área, nas próximas décadas.
O designer tem o papel de pesquisar e definir o que será criado e para isso deve entender o
contexto em que essa criação estará inserida. Esta é a forma de acertar suas metas de criação com as
expectativas de seu público. Para um produto como o da designer Camila Klein, observa-se a
preocupação em entender o tipo de consumo de seu público, que são principalmente mulheres das
classes A e B, apresentando peças bem acabadas e de qualidade, argumentos que defendam seus temas
de criação e busquem reforçar, a cada coleção, seu estilo próprio. Suas joias fashion (bijuterias de luxo)
mantêm uma áurea de exclusivas, mesmo trabalhando repetições. A marca é sinônimo de bom gosto,
elegância e atitude, e oferece elementos exóticos e regionais, proporcionando uma atmosfera brasileira.
Isto acontece por ousar ao escolher uma miscelânea de elementos diferentes, característico do estilo
brasileiro de criar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

XV ENGEMA 2013

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Percebe-se claramente que as questões abordadas neste trabalho como problemas do setor
joalheiro na verdade estão ligadas as grandes discussões do design moderno. As atribuições do termo
“design” para a gestão do ciclo do produto de joalheria é extenso e, pelo menos no Brasil,
relativamente novo, o que leva a uma necessidade de programar projetos integrados e consistentes para
que seja notada alguma mudança. A joalheria tradicional e clássica passam por transformações e
melhorias, que mantêm seu público, mas é na “nova joalheria”, onde a criação carrega a identidade da
marca e do local buscando novos materiais, que o país pode se diferenciar e aumentar sua renda,
primando pelas características que diferenciam o design brasileiro, e não o volume de peças.
É necessário compreender a importância dos métodos utilizados por profissionais integrados de
moda e design na confecção de acessórios de bijuterias e joias. As competências desejadas para a
manutenção de uma identidade forte compilada a um senso estético apurado e à noção de estrutura
organizacional que favoreça o desenvolvimento consciente do produto são encontradas por
especialistas.
Um estudo mais detalhado da cadeia produtiva da joia e bijuteria dará liberdade para o designer
escolher subsídios que agreguem valor às suas criações e ao mesmo tempo não comprometam a marca.
A questão da procedência dos materiais empregados pode ajudar na aceitação do mercado, tendo em
vista a crescente preocupação que este vem apresentando ter com questões antes ignoradas. Cita-se
como exemplo, a questão ambiental na criação da marca, o cuidado que tem com os pontos de extração
da matéria-prima, enaltecer a cultura do local onde a produção acontece, fiscalizar o trabalho para que
ele não tenha um caráter de escravidão e a ajudar a estrutura da comunidade atingida por suas
atividades faz com que o ciclo produtivo seja menos agressivo.
Apesar de ainda delicada, a indústria de joias e bijuterias vem crescendo nos últimos dez anos.
Comparando o mercado nacional e o internacional de design de joias pode-se afirmar que o Brasil tem
muito a ganhar com o desenvolvimento de uma identidade cultural mais reconhecida. Assim como a
Itália, que tem em seu estilo, renome e reconhecimento e que agrega valor aos seus artigos. O Brasil
tem condições de ampliar seu mercado levando em conta que além de uma cultura farta que pode servir
de inspiração tem-se ainda uma oferta incalculável de matéria-prima que favorece a criação de adornos
ricos em detalhes e misturas.
O investimento na modernização do parque tecnológico, no aprimoramento das técnicas de
trabalho e na capacitação de mão de obra em todos os níveis da indústria é um movimento recente.
Promover a integração entre escolas tecnológicas, laboratórios gemológicos e centros de especialização
de gestão.
Esse trabalho veio ao encontro ao momento do setor joalheiro, que demonstra necessitar de um
aumento da capacitação dos profissionais envolvidos em cada etapa do ciclo dos produtos, e entender
quais as principais características da identidade brasileira que poderão servir de chamariz para o
mercado externo, e que darão força ao design nacional. Mapeou-se neste segmento lacunas que podem
ser preenchidas com as competências dos profissionais de design de moda, sendo esta uma área de
conhecimento multidisciplinar, tratando desde a concepção da identidade da marca, do levantamento
das tendências, da definição de uma proposta de coleção conforme a disponibilidade de recursos, da
criação de joias e bijuterias, do estudo do público, da divulgação e marketing destes produtos, da
criação de um ambiente de compra que dê uma experiência única aos clientes, e tantas outras
possibilidades, até o de integrar o designer com a indústria que podem servir para consolidar o design e
o comércio de joias e bijuterias do país.
XV ENGEMA 2013

14

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

REFERÊNCIAS
CALDAS, Dário. Universo da moda: curso on line. São Paulo: Anhembi, 1999.
CASTILHO, Kathia; VILLAÇA, Nízia. (Org.) O novo luxo. 2. ed. São Paulo: Anhembi Morumbi,
2008.
DALPRA, Patrícia. (Org.) DNA Brasil: tendências e conceitos emergentes para as cinco regiões
brasileiras. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009.
ELLE. Revista Elle Brasil, n.285, abr.2012. Disponível em: <http://elle.abril.com.br/revista /edicoesanteriores>. Acesso em: abr.2012.
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.
GOLA, Eliana. A joia: história e design. São Paulo: Ed. SENAC, 2008.
GFMS. Gold Servey. 2010. Disponível em:<http://static.gowebcasting.com/documents
/files/events/event_00000064_56xE0qcK. pdf>. Acesso em: 12 abr. 2012.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
IBGM. Estatística dos países fabricantes de joias de ouro. 2011. Disponível em:<http://www.
ibgm.com.br/ admin/upload/estatistica/arquivo/632-PaisesFabJoiasOuro_2002_2011.pdf>. Acesso em:
15 abr. 2012.
IBGM. O setor de gemas e joias no Brasil. Brasília, fevereiro de 2010. Disponível em:
<www.ibgm.com.br/>. Acesso em: 15 abr. 2012.
IBGM. Quem somos. Disponível em: <http://www.ibgm.com.br/ibgm_quem_somos.php>. Acesso em:
25 abr. 2012.
KIMBERLEY.
Kimberley
Process
Rough
Diamond
Statistics.
Disponível
em:
<https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics>. Acesso em: 5 mai. 2012.
KLEIN, Camila. Loja virtual de Camila Klein. Disponível em: <http://www.camila klein.com.br/>.
Acesso em: 24 abr. 2012.
LLABERIA, E. M. L. da C. Design de joias: Desafios contemporâneos. 2009. Dissertação de
Mestrado em Design, Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2009. Disponível em:
<http://www.anhembi.br/mestradodesign/pdfs/engracia.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2012.
MARCAS. Mundo das Marcas. 2006. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.
com.br/2006/08/de-beers-diamond-is-forever.html>. Acesso em: 8 abr. 2012.
MARTINS, Victor. Corrida do Ouro: Garimpo eletrônico. Correio Braziliense, 3 jun. 2010.
Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2010/
06/03/internas_economia,195909/index.shtml>. Acesso em: 02 mai. 2012.
NACIF, Maria Cristina Volpi. Luxo e Fantasia: a bijuteria de alta costura e a herança de Coco Chanel.
In: CASTILHO, Káthia; VILLAÇA, Nízia. (Org.). O Novo Luxo. São Paulo: Anhembi Morumbi,
2008. pp. 97-103.
NUNES, Frederico. Diamantes de conflito. 2010. Disponível em: <http://fredericonunespap.blogspot.com.br/2010/03/diamantes-de-conflito.html>. Acesso em: 18 abr.2012.
RECH, Sandra Regina. Moda: por um fio de qualidade. Florianópolis: UDESC/DAPE, 2002.
RECH, Sandra Regina. O gestor de Design de Moda: Agente diferenciador no mercado globalizado.
2007. Disponível em:<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_
auspicios_publicaciones /actas_diseno/articulos_pdf/A030.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2012.

XV ENGEMA 2013

15

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

STRALIOTTO, Luiz Marcelo. Ciclos: Estudo de casos de ecodesign de joias. 2011. Dissertação de
Mestrado em Design, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18600/000 731003.pdf?sequence=1>. Acesso em: 5
abr. 2012.
VOGUE. Revista Vogue Brasil, n.402, fev. 2012. Disponível em: < http://vogue.globo.
com/sumario/fevereiro-de-2012>. Acesso em: abr. 2012.

XV ENGEMA 2013

16

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A CRIANÇA COMO UM AGENTE MULTIPLICADOR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Cássia Maria Vieira Martins da Cunha Menezes
Universidade Nove de Julho - UNINOVE
css_martins@yahoo.com
Aleixo Leopoldo da Cunha Menezes
Universidade Nove de Julho - UNINOVE
aleixo.leopoldo@gmail.com
Ernani Eroic
Universidade Nove de Julho - UNINOVE
eroic@sabesp.com.br

Resumo:
A questão ambiental, nos últimos anos, tem estado mais presente no cotidiano das pessoas, propiciando uma nova visão do
mundo em que vivemos. Essa conscientização vem sendo despertada cada vez mais cedo, no ambiente escolar, via ações de
educação ambiental. Atualmente as escolas estão começando a dar uma crescente importância ao assunto, com destaque
para o incentivo de dirigentes e educadores em algumas iniciativas. O objetivo deste estudo é avaliar como a educação
ambiental vem sendo tratada no ensino infantil e fundamental ante a perspectiva dos alunos se tornarem futuros agentes
multiplicadores nesta área. Para a consecução deste objetivo, efetuou-se uma revisão da literatura sobre o assunto e
conduziu-se entrevistas e observações diretas em duas escolas. A partir desse entendimento, destaca-se neste estudo a
importância da escola na divulgação de conhecimento via ações de Educação Ambiental, geralmente abordando assuntos
envolvendo a interação homem–natureza de forma transversal entre as disciplinas existentes. Observou-se que os
educadores das duas escolas estudadas são conscientes da importância do assunto, dedicando atenção especial em atividades
que envolvem conscientização e respeito ao meio ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Educação Infantil.
Abstract:
The environmental issue in recent years has been present in everyday life of our society, providing new elements for
awareness of mankind as it regards respect to nature. As an example, some elementary schools are providing the basics of
environmental education to their students through some practices and experiments. Presently, this issue has been growing
up in importance as it has been deserving more attention from both elementary schools´ heads and educators. The objective
of this study is to make a preliminary assessment of how environmental education is being treated in elementary education
taking into perspective that these kids will be the future multipliers in this area. This assessment was supported by a
literature review on the subject and also on both interviews and observations carried out in two different schools. Based on
this preliminary understanding, this study highlights the importance of school in disseminating knowledge through
Environmental Education practices, usually addressing issues involving the interaction man - nature transversely in the
existing disciplines. It was observed that the teachers of the two schools analyzed are aware of the importance of the
subject, devoting special attention to activities that involve awareness and respect for the environment.
Key-words: Environmental Education. Sustainability. Environmental Management. Childhood Education.
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1. INTRODUÇÃO
Em nossa sociedade, nas últimas décadas, as questões ambientais ganharam uma maior relevância.
Incluindo nos meios estudantis e principalmente entre os educadores que perceberam a necessidade de
atualizar-se, aprofundar seu conhecimento sobre as relações com o meio ambiente para desempenhar o
seu papel nessa nova realidade da educação.
Estimular o aluno, a olhar ao seu redor é um ponto importante desta educação que também ensina que
ele é parte integrante do meio, neste momento a educação ambiental começa a participar de forma
interativa na vida escolar deste jovem estudante, oferecendo a possibilidade de compreender e interagir
com o meio em que vive, com respeito e consciência.
A batalha da formação do homem pode ser definida como vencida ou vencedora na Educação
Infantil e, também, no Ensino Fundamental. É nesse mundo, cujas lembranças carregamos num
lugar especial de nossos corações, que se travou a mais bela batalha para se erguer e afirmar o
que somos hoje (BRANCO, 2007, p.5).

De acordo com Menezes (2012) a Educação Ambiental - EA tem a sua importância conferida por
diversos autores, onde é observado o trabalho de conscientização realizado na sociedade, almejando
garantir a sobrevivência sadia das futuras gerações e sua continua atuação na sustentabilidade do
planeta.
No Brasil, em 1992, a Carta Brasileira para a EA foi formalizada na Conferência da Organização das
Nações Unidas - ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado na cidade do Rio de
Janeiro, intitulada Rio-92, ou cúpula da terra (O GLOBO, 2012). Uma das considerações é descrita da
seguinte forma: “(...) a EA é componente imprescindível do desenvolvimento sustentável”, (DIAS,
2004, p.50). Em 1999, a Lei 9.795/99 - Política Nacional de EA, onde tem início o desenvolvimento do
Programa de EA dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação.
De acordo com Dias (2006), a EA é um processo permanente, onde os indivíduos e a comunidade se
conscientizam do seu meio ambiente, ampliando seu conhecimento, experiências e capacidade de atuar
de forma individual e coletiva em prol de solucionar questões ambientais presentes e futuras.
No decorrer deste trabalho será estudada, através da utilização da revisão bibliográfica e da observação
não participativa, como a EA é compreendida por professores e alunos do ensino infantil e
fundamental. Tendo a oportunidade de observar algumas das metodologias aplicadas para conscientizar
o aluno e inspirá-lo com a possibilidade de ser um agente multiplicador deste conhecimento, com o
propósito de responder à questão da criança como um possível agente multiplicador da EA.
2. METODOLOGIA
O desenvolvimento do trabalho foi dividido em duas etapas, descritas a seguir:
Revisão bibliográfica e documental – revisão de publicações que abordam a educação em relação ao
meio ambiente, destacando alguns autores como: Almeida (2007), Barbieri (2011), Berna (2008),
Branco (2007), Capra (2006), Dias (2002, 2004, e 2006), Freire (1980 e 1996) e Gadotti (2000), dentre
outros. Etapa que possibilitou a construção da base para um entendimento histórico da EA e o que há
de estudos dirigidos ao objetivo deste artigo, que é a criança como possível multiplicador do
conhecimento.
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Exploratória – visitas programadas às duas instituições de ensino, infantil e fundamental (uma pública e
outra privada), em que, de acordo com Menezes (2012) se utilizou um questionário aberto como guia
de entrevistas e um roteiro de observação não participante.
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos
na observação de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas
também examinar fatos e fenômenos que se desejam estudar. (...) A observação ajuda o
pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos
não têm consciência, mas que orientam seu comportamento (MARCONI e LAKATOS,

2005, p. 192-193).
2

A EMERGÊNCIA DA QUESTÃO AMBIENTAL

O homem desde o início da formação das primeiras sociedades teve como princípio ser um utilitarista
em relação ao meio ambiente.
Com a Revolução Industrial, na Inglaterra da segunda metade do século XVIII, a industrialização
começou um período inédito para a humanidade (BORGES e TACHIBANA, 2005, p. 2), que além da
extração de matérias primas, extraídas da natureza, também começava o processo de produção, o
consumo de combustíveis fósseis e a geração de resíduos, dando início a preocupação com as questões
ambientais.
Segundo Hawken et al. (1999 apud BORGES e TACHIBANA, 2005, p. 2), na primeira metade do
século XX, começa a ser observada uma deterioração ambiental nunca vista anteriormente, devido ao
povoamento das cidades e a mecanização da produção agrícola, onde a mata nativa e o seu ecossistema,
davam lugar ao crescimento urbano e à atividade agropecuária.
Acidentes ambientais ocorreram em alguns países, devido a esta deterioração do meio ambiente, como:
no Japão, em 1954, com a contaminação causada pelo mercúrio na baía de Minamata; nos Estados
Unidos, em 1979, na usina nuclear de Three Miles Island e no Brasil, em Cubatão, cujo complexo
petroquímico gerava uma intensa poluição que causava sérios danos à saúde da população (RIZZO,
2012).
Alertaram o mundo para a necessidade da presenvação do meio ambiente. A ONU, através da
realização da Conferência Científica da ONU sobre a Conservação e Utilização de Recursos, em 1949,
e com a Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris, em 1968 já previa possíveis questões como
estas. A publicação do Relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma e a
Conferência de Estocolmo, em 1972 (I CNUMAD – I Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento) foram importantes eventos para a deflagração de uma consciência
ecológica em nível mundial (ANDRADE et al., 2000 apud BORGES e TACHIBANA, 2005, p. 3).
Com o agravamento dos danos ambientais de forma global os organismos internacionais começaram a
promover mais ações técnicas, políticas e educacionais por parte dos governos e autoridades em
diversos níveis, contanto com ações de educação aos cidadãos, empresas e órgãos públicos.
De acordo com Menezes (2012) a situação atual “determina uma sociedade mais participativa e crítica
no âmbito das políticas públicas, para tanto é importante o fortalecimento do fator educacional como
ferramenta para o desenvolvimento da conscientização das questões ambientais”.
O tema da EA é recente e objetiva formar cidadãos cientes das suas responsabilidades na relação com o
meio ambiente, constituindo uma importante ferramenta para o ensino e a conscientização das novas
gerações.
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O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA IMPORTÂNCIA NA
EDUCAÇÃO

Um panorama cronológico de fatos importantes que contribuíram para a consolidação da EA. 1889 será apresentado a seguir, com vistas a embasar este estudo.
Patrick Geddes, foi considerado o pai da Educação Ambiental, defendeu, que “(...) uma criança em
contato com a realidade do seu ambiente não só aprenderia melhor, mas também desenvolveria atitudes
criativas em relação ao mundo em sua volta” (DIAS, 2004, p. 29).
1945 - a expressão Environmental Studies (Estudos Ambientais) entra para o vocabulário dos
profissionais do ensino na Grã-Bretanha.
1968 - Conferência em Educação na Universidade de Keele, Grã-Bretanha, que surge o termo
Environmental Education (Educação Ambiental), onde também recomendada a fundação da Society for
Environmental Education – SEE (Sociedade para a Educação Ambiental). Albert Schwitzer ganha o
Prêmio Nobel da Paz, por seu trabalho sobre ética ambiental, neste mesmo período o Brasil, se achava
imerso no regime ditatorial e ainda distante da preocupação internacional com o meio ambiente
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). A UNESCO desenvolveu um programa pioneiro, que
está em vigor até hoje, intitulado “Homem e Biosfera”, onde é discutida a relação da EA afinada com o
movimento pelo desenvolvimento sustentável (BARBIERI E SILVA, 2011, p. 19). Criação do Clube
de Roma que deu origem ao relatório denominado The limits to growth (Os limites do crescimento).
Este relatório apresentou uma perspectiva do que poderia ocorrer se a sociedade continuasse a usar sem
cautela, os recursos naturais (CÂMARA MULTIDISCIPLINAR DE QUALIDADE DE VIDA, 2012),
causando o início de uma conscientização em relação ao meio ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2012).
1972 - também ocorreu a Conferência de Estocolmo ou Conferência da ONU sobre Ambiente Humano,
que apresentava como objetivo: “(...) estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem
de inspiração e orientação à humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano”
(INSTITUTO EMBRATEL, 2012, p.1).
1975 - a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), através
da Conferência de Belgrado, Iugoslávia, promoveu um encontro internacional de EA, com os seguintes
objetivos que, segundo Dias (2004), foram: (i) Elevar a conscientização e sensibilidade em relação ao
meio ambiente; (ii)Propiciar uma compreensão básica, principalmente com relação às influências do
ser humano e de suas atitudes; (iii) Propiciar mudança nas atitudes; (iv) Proporcionar condições para
que os indivíduos e grupos sociais adquiram as habilidades necessárias a esta participação ativa; (v)
Estimular a avaliação das providências efetivamente tomadas em relação ao MA e os programas de EA
e (vi) Desenvolver o senso de responsabilidade nas questões ambientais.
1977 - UNESCO em colaboração com o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente foi realizada a I Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em Tbilisi,
estabelecendo alguns objetivos para que fosse sustentável o real engajamento do cidadão e suas
percepções sobre os problemas ambientais locais. No Brasil, a influência da Conferência de Tbilisi se
fez presente com a promulgação da Lei Nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, suas finalidades e mecanismos de formulação e execução, esta Lei refere-se, em seus
princípios, à “Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade,
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objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente”, assim como o Artigo
225 da Constituição Federal que estabelece a “promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública”. Em outra esfera, o Ministério da Educação e do Desporto
desenvolveu os “Parâmetros Curriculares Nacionais – Convívio Social e Ética – Meio Ambiente”, onde
é proposta a abordagem da dimensão ambiental de modo transversal no ensino fundamental
(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS, 1998).
1984 - CONAMA estabelece as diretrizes para a EA no Brasil.
1987 - MEC considera necessária a inclusão da EA dentre os conteúdos a serem explorados nas
propostas curriculares das escolas de 1° e 2° graus.
1988 - por força das articulações ambientalistas, a Constituição brasileira traz no capítulo VI, Artigo
255, parágrafo 1, item VI a seguinte citação sobre o papel do Poder Público: “promulgar a educação
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, Artigo 255º).
Em Maio de 1991, o MEC cria a Portaria 678 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012) onde
resolve que os sistemas de ensino, em todas as instâncias contemplem conteúdos referentes à EA.
1992 - segundo Cordani et al. (1997, p. 1), no final da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Humano, a Rio-92, “(...) foram assinados os mais importantes acordos
ambientais globais da história da humanidade: as Convenções do Clima e da Biodiversidade, a Agenda
21, a Declaração do Rio para Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a Declaração de Princípios para
Florestas.”. Dias (2004) menciona que a Rio-92 “(...) corrobora com as premissas de Tbilisi e, através
da Agenda 21, seção IV, Cap. 4, define as áreas de programas para EA, reorientando a educação para o
desenvolvimento sustentável.” (DIAS, 2004, p. 50).
1999 - Congresso Nacional Brasileiro decreta e o Presidente da República sanciona a Lei 9.795/99, que
institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Esta Lei estabelece nos seus Capítulos I e
II, a questão da educação ambiental como um direito de todos, incumbindo as instituições de ensino a
oferecerem a EA como parte integrante do currículo educacional. A referida Lei apoia profissionais
interessados na participação deste plano de desenvolvimento e cria oportunidades de estudos, pesquisas
e experimentos, ampliando assim, as possibilidades de ações continuadas em diferentes matérias do
ensino regular com o objetivo do ensino da educação ambiental.
2000 - MEC, Ministério da Educação e Cultura e a Secretaria de Educação Fundamental (SEF)
organizaram a oficina de trabalho “Panorama da Educação Ambiental no Ensino Fundamental”, tendo
enfoque no Ensino Fundamental e baseado na formação dos professores e na Educação Ambiental da
escola à comunidade. A proposta de utilização do PROPACC – Proposta de Participação-Ação para a
Construção do Conhecimento vem ao encontro da incorporação da Educação Ambiental como meio de
criar uma nova interação criadora, que redefinirá o tipo de pessoa que se necessita formar e os cenários
futuros que se deseja construir para a humanidade, em função do desenvolvimento de uma nova
racionalidade ambiental (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2001).
2002 - o Decreto nº. 4.281/2002, que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental, definiu
os princípios relativos à EA a serem aplicados em todo o Brasil, ficando estabelecido que todos têm
direito à educação ambiental e apresentando a EA como um “componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
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caráter formal e não formal” (MARCATTO, 2002, p. 36), devendo ser tratada como um tema
transversal em todos os níveis de ensino.
De acordo com Menezes (2012) a importância da EA reside “na aproximação da questão ambiental e
do conhecimento escolar à realidade social, cuidando de questões do cotidiano do aluno, além de
estimular os professores em suas práticas didáticas a se envolverem com questões da vida como um
todo”.
4
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Diversos autores têm contribuído para a construção da Educação Ambiental, oferecendo, em seus
trabalhos, importantes referenciais teóricos.
Berna (2010) publicou um livro intitulado “Como fazer educação ambiental” - oferece elementos
teóricos, técnicas e atividades para educação e mobilização dos alunos, por meio do ensino de educação
ambiental nas escolas.
Branco (2007) - propõe uma série de atividades, onde a ideia é a de mudar-se o referencial: “não mais
olhar a natureza como de domínio do ser humano, mas, sim, olhar a natureza como parte do ser
humano. (...) Trata-se de olhar o universo com outros olhos: olhos de congregação entre o universo
social, ambiental e individual” (BRANCO, 2007, p. 5).
Dias (2006) - apresenta em seu livro “Atividades interdisciplinares de educação ambiental”, diversas
opções de atividades que vão além da participação em aula por parte do aluno. O autor estimula e
enfatiza que “o processo educativo é eminentemente prático. Não se pode alcançar a plenitude da
consciência analítica e crítica apenas com teorias. O fazer, o observar, o sentir são essenciais” (DIAS,
2006, p. 37).
Bombana e Czapski (2011) - têm uma proposta de integração da escola com a comunidade e a casa do
aluno, baseada no desenvolvimento de hortas. As autoras fazem sugestões de atividades
complementares, para a primeira e a segunda fase da educação infantil e terceira da primeira fase do
ensino infantil ou primeira do ensino fundamental.
Capra (2006) - ao citar Michael (2006), destaca o Programa River of Words (ROW) da série K nos
EUA, sobre as normas e programas de educação, que trata das relações entre membros da comunidade
escolar. O programa propõe como prática, o meio em que a criança vive e elas utilizarão as artes para
explorar e expressar o que entendem por seus verdadeiros lugares, trabalhando a ideia da
sensibilização, sentir e entender, ensinando a criança a conhecer e ter respeito pelo seu lugar. Michael
(2006, p. 142) explica que a combinação da emoção no processo da educação, de modo geral, é crucial
no método da aprendizagem.
Reigot (2009, p.48) - “O importante é incluir nas atividades de educação ambiental a temática próxima
ou distante (geograficamente) relacionada com o cotidiano das pessoas”.
Margolin (1978) - em seu livro “Pedagogia Indígena: Um olhar sobre as técnicas tradicionais de
educação dos índios californianos”. Ele discorre sobre técnicas de educação dos índios, onde as
crianças aprendiam, simplesmente acompanhando os pais, ou seja, via conhecimento por imitação e
absorção.
5

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
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Menezes (2012) “na educação fundamental “tem início o processo de educar o indivíduo para tomar o
seu lugar na sociedade”. Finalmente, a educação tradicional compreendeu a relevância da questão
ambiental, adotando novas práticas didáticas, com ferramentas pedagógicas para sensibilizar o aluno e
prepará-lo para participar da construção de uma sociedade melhor adaptada aos preceitos da
sustentabilidade, “com uma visão ampla dos seus problemas gerais e reais e dos recursos que permitam
mudar a situação, significando uma maior atenção aos currículos escolares em ciências humanas e
sociais”, ainda segundo Menezes (2012).
Para Vieira (2008), na Conferência de Estocolmo, em 1972, houve uma ampliação do conceito de EA e
na Conferência Intergovernamental de Tbilisi, em 1977, foi reconhecido em nível internacional que:
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos,
objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio,
para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios
biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de
decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida (SATO, 2002, p. 23-

24 apud VIEIRA, 2008)
O Ministério da Educação, no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), o elaborou o
Projeto Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, para a escola fundamental, sendo o meio ambiente
considerado um tema transversal (sinônimo de interdisciplinaridade). com conceitos diversos e que
implicam em práticas pedagógicas com características distintas.
A coordenadoria de Educação Ambiental (2011) tem como propósito a aplicação de programas de
capacitação dos educadores e o acesso das escolas às informações ambientais.
Vieira (2008) aponta que um currículo escolar é uma construção social, ligado a um momento
histórico, a sociedade e as relações que esta sociedade estabelece com o conhecimento.
As escolas selecionadas por Menezes (2012) autora, com a intenção de conhecer o que acontece
atualmente no âmbito escolar, aceitaram ser observadas de forma direta, mas sem a interferência ou
envolvimento do autor nas atividades escolares. Também foi permitido que os dirigentes e educadores
fossem entrevistados em suas atividades ligadas à EA no ensino infantil e fundamental. De acordo com
Menezes (2012) “com uma ressalva de que estas escolas, seus educadores e alunos não seriam
identificados por uma questão de privacidade das instituições de ensino, assim como, de seu corpo
docente, colaboradores e alunos. Sendo assim, neste trabalho, as escolas tiveram seus nomes
suprimidos, passando, doravante, a serem denominadas de escolas A e B”.
Estas escolas observadas, tem como objetivo a integração da escola, em suas atividades pedagógicas
com a comunidade local, com vistas a dar continuidade do ensino para fora do perímetro físico das
instituições. Esta integração escola-comunidade é observado nos estudos investigativos, como a coleta
de lixo seletivo na escola, atividade que é também incentivada a ser realizada em casa.
O governo via fomento de ações, como, por exemplo, no caso do Conselho Nacional de Educação
(CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, 2001) desenvolve um programa
denominado “Mobilização Nacional pela Nova Educação Básica - Uma consulta à sociedade”, onde é
apresentado que o trabalho de implementar as diretrizes está apenas começando, de forma gradativa,
entendendo-se que este processo terá ajustes e valorizando a prática dos professores e a colaboração
das comunidades escolares.
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Para Menezes (2012) “o alcance dessas iniciativas governamentais em EA tem se revelado limitado, de
modo que ações isoladas de escolas, como as estudadas, pelo que deu para ser observado, via este
estudo de escopo muito preliminar, é que têm prevalecido e, às vezes, ganhado algum destaque.”
6

A CRIANÇA COMO AGENTE MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO

Branco (2007) e Almeida (2007), consideram a importância da criança como um agente multiplicador
no processo da disseminação dos conceitos de posturas ambientalmente corretas e de sustentabilidade à
sociedade.
O Quadro1 apresenta uma síntese dos aspectos relevantes destacados por alguns destes autores.
Item
1

2

3

Autores*
BRANCO (2007)
“Identificação de
líderes
multiplicadores”

BRANCO (2007)
“Refletindo sobre o
meio ambiente”
RENNER E NISTI
(2008)
–
Documentário “A
Criança, a Alma do
Negócio”
ALMEIDA (2007)

4

5

Escola
italiana
Vittorino Da Feltre
(2011)

Aspectos Relevantes Destacados
 Incentivo à prática de um aluno identificar outro aluno como agente
multiplicador
 Estímulo aos alunos a serem agentes multiplicadores
 Observação e valorização da divulgação de conceitos para melhorar a
qualidade de vida de todos
















Reflexão sobre as atividades voltadas para o meio ambiente
Perseverança nas atividades individuais
Atividades em grupo
Desejo de consumo nas crianças incentivado pelo marketing
Comunicação direcionada ao consumo
Comparação entre as atividades das meninas no passado e agora
Ouvir o que a criança tem a dizer
Plano de ajuste comportamental
A criança reproduzindo o que ela vê e entende, sem filtro
Criança como agente multiplicador
Criança como meio de divulgação de mensagens
Professor como aliado na educação da criança e mudança do coletivo
Implementação do SGA na escola, ISO 14001
Competição e cooperativismo entre pais e filhos nas atividades da escola
Alunos passaram a monitorar o dia-a-dia de suas casas para o não
desperdício de produtos e materiais

QUADRO 1 - Síntese dos aspectos relevantes em EA destacados por autor quanto às práticas
cognitivas e observações dos estímulos que as crianças recebem.
FONTE: Menezes (2012).

Analisando o Quadro 1 pode-se compreender alguns elementos como, a utilização da criança como
agente multiplicador, item 1 e 4 (Branco, 2007 e Almeida, 2007). Assim como a prática de atividades
envolvendo o aprendizado da EA, observado nos itens 2, 3 e 5 (Branco, 2007, Renner e Nisti, 2008 e
Escola Italiana da Feltre, 2011).
As variações de abordagem vão desde o jogo de marketing para aquisição de bens, como no
documentário “A Criança, a Alma do negócio” até o caso contrário, como do projeto do educador
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Almeida (2007) que desenvolve um plano de trabalho com a intenção de ter a criança como vetor da
multiplicação de melhores conceitos sobre desperdício.
O Projeto Escola no Campo, criado em 1991, com parceria entre a Syngenta e o Governo de São Paulo
também tem a criança como um agente multiplicador dos conceitos de responsabilidade social e
ambiental, tendo como principal objetivo a conscientização das crianças de que, antes delas
completarem 18 anos, não devem manejar produtos agrotóxicos. Estas crianças são incentivadas a
serem “vetores do conhecimento” de que os agrotóxicos devem ser manipulados de forma segura e
correta, pois nem sempre os adultos manipulam estes produtos com o cuidado devido. Elas também
aprendem a valorizar o meio ambiente e o trabalho realizado pelos agricultores.
O Quadro 2, desenvolvido por Menezes (2012) apresenta uma síntese das opiniões de alguns autores
sobre a função da escola na formação da criança como agente multiplicador.
Itens
1

Autores*
RUY (2004)

Papel da escola e do ambiente escolar
“se apresenta como o melhor ambiente para implementar a consciência de preservação do meio”

2

ALMEIDA
(2007)

3

PONTALTI
(2005)
BERNA
(2008)

destaca a importância de que o professor é um aliado fundamental para o sucesso do projeto. “O
professor passou a ser a chave do sucesso, uma vez que é o único profissional do mundo a ter a
força de mudança do comportamento coletivo. É no professor que trabalha com as crianças de 7
à 14 anos que reside a maior importância na formação de um ser humano. Ele é ídolo, é poder é
amigo” declarou o especialista.
“é o espaço social e o local onde o aluno dará sequência ao seu processo de socialização,
iniciado em casa, com seus familiares".
 Criação do “Clube do amigo” – alunos e a direção da escola em prol do meio ambiente
 Projeto “pretende contribuir com a sociedade no esforço de educar o cidadão crítico e
participativo, procurando envolver toda a comunidade.”
 Discussões de grupos e trabalhos participativos, nas escolas.

4

QUADRO 2 – Síntese de alguns aspectos destacados por autores sobre o papel da escola e do ambiente
escolar na formação da criança como agente multiplicador
FONTE: Menezes (2012).
Segundo Menezes (2012), pode-se observar que os autores destacados nos itens 1 e 3 (RUY, 2004 e
PONTALTI, 2005) enfatizam o papel instituição como um todo, enquanto outros autores enfatizam a
participação do professor e da sociedade vide itens 2 e 4 (ALMEIDA, 2007 e BERNA, 2008). Em
todos se verifica a importância da escola na formação da criança como agente multiplicador.
7

QUATRO ELEMENTOS-CHAVE PARA A INSERÇÃO DA EA NO ENSINO INFANTIL E
FUNDAMENTAL

Elementos-chave, neste artigo, compõem a base de uma estrutura funcional pertinente ao processo de
educação do indivíduo, tendo como enfoque a criança como agente multiplicador dos conceitos da
educação ambiental. Menezes (2012) desenvolveu a Figura 1 a partir da revisão de literatura específica
e da pesquisa baseada na observação não participante de seu trabalho monográfico durante as visitas às
instituições de ensino.
Os quatro elementos são: a escola, a pedagogia, os estímulos e a casa do indivíduo.
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 Escola – Primeiro elemento-chave: “O espaço físico da instituição de ensino é o primeiro
elemento-chave da inserção da EA no ensino infantil e fundamental, por oferecer a possibilidade
de ser o centro de aprendizado e replicação desse aprendizado” (MENEZES, 2012).
 Pedagogia – Segundo elemento-chave: devido a importância de que haja uma pedagogia dedicada
ao envolvimento do estudante com a atividade a ser desenvolvida “e educadores que saibam como
dela se utilizar adequadamente” (MENEZES, 2010).
 Estímulos - Terceiro elemento-chave: na escola, através das atividades pedagógicas, as crianças
recebem estímulos, através das atividades propostas na escola. Estas atividades, de acordo com o
trabalho de Menezes (2012) têm uma importância diferenciada e acrescida quando a família do
estudante interage, seja em atividades proposta como lição de casa ou com a participação da
comunidade no ambiente físico escolar.
 A casa do aluno - Quarto elemento-chave: “refere-se aos estímulos à EA oriundos da casa do
aluno, via interações em atividades corriqueiras como separação de resíduos para a coleta seletiva
e, eventualmente, plantação de horta. Tais estímulos geralmente, propiciam que se cultive, desde
cedo, nas crianças a responsabilidade na tarefa de educar a si mesmo e de ajudar a desenvolver a
consciência ambiental no próprio meio em que se vive..” (MENEZES, 2010).
Branco (2007) propõe a atividade “Cuidando do ambiente familiar” onde o aluno é estimulado a gerar
um relatório sobre suas atividades dentro de casa, auxiliando na percepção de que as atitudes em casa
podem ser iguais às atitudes fora de casa, fortalecendo a autonomia e a responsabilidade e ajudando o
aluno a se familiarizar com a ideia de que o homem também faz parte do meio ambiente e é
responsável por ele, que serviu de base para Menezes (2012) em suas visitas de observação não
participativa às escolas.
Para Menezes (2012), a análise das atividades das duas escolas, aqui denominadas A e B, têm a linha
pedagógica apoiada nas bases e regulamentações do MEC e da Secretaria de Educação Municipal de
São Paulo, com o diferencial de que a Escola “B” também estabelece algumas ações oriundas de sua
filosofia de ensino própria. Ambas também transmitem as matérias da base curricular estabelecidas
pelo MEC e tem a EA como uma matéria transversal em seu ensino. Os professores das duas escolas
são estimulados, através de sensibilização e formação em Educação Continuada, a compreenderem o
valor da EA no ensino infantil.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de sua transversalidade a EA em relação às demais disciplinas, conquistando o seu espaço nas
agendas escolares e trazendo algumas discussões sobre a sua importância na conscientização e
formação das crianças e a sua aplicabilidade no ensino infantil e fundamental, através de várias
metodologias existentes.
Por meio dos textos dos autores pesquisados, este estude permite observar a importância do
aprendizado da EA, ainda nos primeiros anos do ensino básico, onde a sua contribuição para a
conscientização das causas ambientais e a formação do futuro cidadão são extremamente importantes.
Concordando com Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 26).
Num segundo momento, a experiência como observadora, nas duas instituições de ensino, mostraram
que os educadores acreditam no valor de ensinar uma criança a compreender o meio em que vivem,
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valorizando a própria vida e seu entorno. Eles mostraram, através de suas ações, fossem com os alunos,
pais ou colaboradores da escola, que independente das condições financeiras ou dos recursos
educacionais disponíveis, é possível ser oferecida uma educação consciente, do meio em que se vive e
o que se espera do futuro.
O objetivo deste estudo foi verificar a potencialidade da criança como um possível agente multiplicador
da educação ambiental, tendo a escola como o principal ator na sua formação e na sua conscientização
em relação às questões ambientais.
Sendo assim, através dos textos pesquisados e das experiências observadas nas instituições de ensino
visitadas foi possível detectar que a criança, seja por meio de comunicados das escolas aos pais, a
respeito de alguma atividade, como reciclagem, a ser desenvolvida em casa, ou questionários que elas
são convocadas a realizarem junto à suas famílias ou comunidade, mostra que, atualmente, a criança de
forma direta ou indireta já exerce uma influencia, junto aos seus familiares e amigos.
Esta influência é devido à sua conduta em relação às questões ambientais em que está envolvida,
tornando-a naturalmente, um agente multiplicador, em resposta à questão inicial que deu origem a este
estudo, que é a possibilidade de ter a criança em sua formação básica escolar, no ensino infantil e
fundamental, como um possível multiplicador da EA.
Entretanto, o resultado deste trabalho tem limitações devido ao fato de apenas duas escolas terem sido
o público alvo da pesquisa e do tempo limitado destinado às observações das práticas de atividades
com os alunos.
Por outro lado, sabe-se também que tanto professores como funcionários nem sempre expressam suas
críticas devido a receios de represálias por parte das direções.
Desta forma, a despeito das reservas em relação a resultados, um ponto muito relevante foi o respeito
ao incentivo oferecido pelas escolas a autora em desenvolver este trabalho, pois estas instituições de
ensino acreditam, assim como a autora, que outras escolas, que adotam práticas de EA também
deveriam ser analisadas sob a ótica do presente estudo para propiciar considerações mais generalizadas.
Levando-se em consideração que um aspecto importante, a destacar, em relação à pesquisa efetuada
nas duas instituições, é que independentemente da diferença observada em relação ao poder aquisitivo,
maior entre o público da Escola B, em relação ao da Escola A, o interesse e dedicação de professores e
alunos, de cada uma das instituições, eram semelhantes, o que leva a crer que o EA é, por si só,
bastante estimulante e instigante, ministrá-la depende muito mais dos indivíduos envolvidos, do que da
estrutura existente.
Portanto, tendo como referência a pesquisa que norteou a condução deste trabalho, conclui-se que a
EA, devido ao seu formato multidisciplinar, à sua característica de aplicabilidade do seu conhecimento
na prática e principalmente através de atitudes, prepara a criança para ser um agente multiplicador, de
forma natural e espontânea, pois, nos exemplos citados e a observação junto às instituições de ensino,
verificou-se que a criança, antes de ser multiplicadora da informação, ela é um agente ativo na sua
própria educação ambiental.
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Resumo: Os conceitos de Logística Reversa, Resíduos Sólidos e Reciclagem são apresentados nesse artigo, sugerindo que
muitas vezes essas aplicações são tratadas de forma separada, não atingindo assim um desempenho maior em relação à
Sustentabilidade Ambiental. Propõe-se uma discussão sobre à formação de cadeias de suprimentos reversas e de como esses
três elementos se relacionam, em relação ao abastecimento, às necessidades das recicladoras, qualidade do resíduo sólido e
a formação de um mercado de resíduo consolidado. A questão da formação de cadeia de suprimentos reversa é analisada de
forma crítica em relação à Lei de Resíduos Sólidos, a importação e globalização de resíduos e ao Custo Brasil. Por fim é
apresentado um estudo de caso tendo como foco o abastecimento de uma empresa recicladora da Região Sul do Brasil.
Palavras-chaves: Logística Reversa, Eco design, resíduos.
Abstract: The concepts of reverse logistics, solids residues and recycling are showed in this article, suggesting that in many
times those applications are treated in a different way wish doesn’t bring better performance when related to sustainability.
This study propose a discussion about development of reverse supply chain and how those 03 elements are connected with
supplying, with the needs of recycling industries, the solid residues quality and with an consolidating market of solids
residues. The question about development of reverse supply chain is here analyzed in critical vision under the law of solids
residues, the importation system, the residues’ globalization and to Brasil costs. To complete this article is showed a case
studies focalizing in the supplying of recycling industries located in the south region of Brazil.
Keywords: Residue, reverse logistics, eco design

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. Introdução
Atualmente existe uma preocupação crescente com questões ambientais, sendo que os temas
relacionados ao desenvolvimento sustentável atraem grande interesse por parte da sociedade. Nesse
contexto o governo e o setor empresarial são apontados como elementos fundamentais na busca da
prática de sustentabilidade. As ações ligadas à Gestão Ambiental são amplamente divulgadas e
relacionadas com boas práticas.
Mas tratar essas questões de forma isolada muitas vezes promove resultados paliativos e de curto prazo,
inviabilizando o conceito pleno de sustentabilidade – tanto ambiental como econômica. Muitas vezes,
esse é o caso da Reciclagem, pois existe um foco na conscientização da possibilidade de
aproveitamento de resíduos de pós-consumo através das tecnologias de reciclagem, sem considerar a
operacionalização do mesmo. Assim a reciclagem é vista como a grande solução para a
sustentabilidade ambiental, o que nem sempre reflete a realidade.
A reciclagem é um processo industrial que já existe há muito tempo, mas que começou a difundir-se na
década de 80, quando se percebeu que muitas matérias-primas estavam se esgotando. Por outro lado, os
resíduos de material de pós-consumo estavam ocupando cada vez mais espaço, necessitando ainda de
custos permanentes para manter-los em disposição final, além de custos indiretos com a saúde pública.
Assim como outros processos, a reciclagem é uma tecnologia de processo produtivo, que está inserido
em uma cadeia de suprimento e, portanto, carece de fornecimento e distribuição. A falta de um sistema
planejado de abastecimento pode comprometer a aplicação da reciclagem de materiais de pós-consumo.
A reciclagem não pode ser vista fora do contexto da cadeia de suprimentos. Uma tecnologia de
reciclagem mais moderna e eficiente não teria resultados tão positivos em relação á outra tecnologia
ultrapassada, caso a sua cadeia não fosse eficiente. Tanto o processo interno quanto a cadeia precisam
ser eficientes, pois a sobrevivência de uma empresa está condicionada à sobrevivência da sua cadeia.
O Brasil tem abundância de resíduos de pós-consumo, muitas vezes confundidos como lixo. Essa
abundância permitiria a formação de cadeias reversas sustentáveis, que aproveitariam o resíduo, bem
como corroboraria com a questão ambiental.
A logística reversa, ao planejar os canais de ressuprimentos mantém o foco na sua viabilidade e
competitividade da sua cadeia de suprimentos. Se esses canais se tornarem viáveis, a sustentabilidade
ambiental é uma conseqüência bem-vinda, e não mais uma ação remediadora de um processo de
geração de resíduos.
2. Objetivos e Metodologia de Pesquisa
O objetivo desse estudo é apresentar de forma conjunta os conceitos de Logística Reversa, a
Reciclagem e Resíduos Sólidos, relacionando-os com questões problemáticas da formação de cadeias
de suprimentos reversa. Considera-se que, apesar de serem conceitos bem conhecidos na área
ambiental, existem conflitos e pontos críticos que merecem apreciação. Para consolidar a pesquisa,
propõe-se um estudo de caso, onde se pretende perceber as questões discutidas.
Portanto esse estudo é classificado como pesquisa exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória
permite um aprofundamento no conhecimento dos temas envolvidos. Para Gil (2002), a pesquisa
exploratória “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a tornáXV ENGEMA 2013
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lo mais explícito”. E também descritiva, pois segundo Malhotra (2010) “a pesquisa descritiva é um tipo
de pes uisa conclusiva ue apresenta como principal objetivo a descri o de algo”.
A abordagem da pesquisa é dedutiva, pois busca fundamentos teóricos para aplicar ou fazer conexões
com a realidade pesquisada. Sobre essa abordagem, Lakatos e Marconi (1996), afirmam que “partindo
das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência de fenômenos particulares”. Essa abordagem
dedutiva se justifica, pois o interesse maior é desenvolver uma discussão em torno dos assuntos
propostos, e fazer as ligações necessárias.
Por fim esta pesquisa utiliza como aplicação o procedimento técnico de estudo de caso, que é o método
é escolhido para estudar um caso ue tenha fronteiras bem definidas. Segundo Yin (2005), “o estudo de
caso caracteriza-se por uma análise profunda e exaustiva de um ou poucos objetos”.
3. Revisão Bibliográfica
3.1 Logística Reversa
Segundo Leite (2003) a área de Logística Reversa se situa dentro da Logística Empresarial, sendo a
primeira responsável por planejar, operar e controlar fluxos e informações logísticas a respeito do
retorno de bens de pós-venda e pós-consumo aos ciclos de negócio ou produtivo. Após terem passado
por algum processo cabível aos canais de distribuição que lhes tenha agregado valor de diversas
maneiras podendo ser de natureza econômica, ecológica, legal, logística, de imagem, corporativa, entre
outras o retorno de bens e também de seus materiais constituintes ao ciclo produtivo de negócios se
torna possível.
Para Donato (2008) o processo de Logística Reversa vem acontecendo há vários anos e teve início com
as indústrias de bebidas que por sua vez utilizavam de vasilhames de vidro retornáveis e com empresas
de gás de cozinha. De forma a fazer com que os produtos chegassem ao consumidor final e após sua
utilização retornassem aos centros produtivos, ciclos se formavam no intuito de fazer com que as
embalagens fossem reaproveitadas de maneira contínua.
Razzolino e Berté (2009) ressaltam a respeito da sensibilidade ecológica que esta vem crescendo com a
conscientiza o do “verde” pelas pessoas juntamente com o avan o dos conceitos e da legisla o
ecológica fazendo com que o assunto seja mais difundido no meio corporativo. Associado a imagem
que as empresas procuram e desejam ter dentro do mercado em que atuam enquadrar-se em parâmetros
tidos como corretos por aqueles que são importantes no meio dos negócios é fator que leva aos novos
padrões de competitividade.
Assim, a Logística Reversa está atualmente associada com:
1. Questões relacionadas a qualidade de vida, destina o, acumula o e forma o de “lixo”,
custos de acondicionamento, problemas de saúde ocasionados;
2. Questões relacionadas a escassez, pois o resíduo passa a ser entendido como uma fonte
potencial de obtenção de materiais
As duas definições não devem ser entendidas como sendo opostas, nem separáveis. Nesse estudo
pretende-se adotar a segunda definição, considerando o conceito de sustentabilidade mais amplo – a
sustentabilidade ambiental contemplando a sustentabilidade econômica.
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A adoção do segundo conceito nesse trabalho é justificada, pois uma vez que o resíduo sólido,
vulgarmente chamado de “lixo”, passa a ter um interesse e valor em uma cadeia produtiva, ele deixa de
ser um problema ambiental e passa a ser uma oportunidade de negocio.
3.2 Canais Reversos
Para operacionalizar a Logística Reversa são planejados os canais reversos, que definem como será o
fluxo de retorno do resíduo gerado. Segundo Gontijo e Dias (2010) “o objetivo fundamental da
logística reversa é dar valor aos produtos descartados e se possível recolocá-los nos fluxo da logística
direta”. “O termo Logística Reversa deve ser entendido n o como uma oposi o, mas como uma
complementa o a denominada Logística Direta.”
Esses não são novidade na logística, sendo uma necessidade relacionada ao acondicionamento, em
particular as embalagens e vasilhames. Antes os canais reversos eram necessários para o produto fluir
na cadeia de suprimento, sendo necessário grande esforço de gerenciamento, dimensionamento e
controle, pois a falta poderia ocasionar a interrupção do fluxo.
Com o advento da descartabilidade o esforço gerencial diminuiu substancialmente, pois a possibilidade
de descartar sem a preocupação com o ciclo de vida da embalagem – a preocupação se limitava ao
produto, e não se previa as conseqüências em relação a disseminação da pratica e consequente acúmulo
poderia trazer.
A descartabilidade, assim como a ampliação de materiais destinados a descartabilidade, foi considerada
uma inovação tecnológica, pois acabava com a necessidade do retorno das embalagens e do
gerenciamento do canal reverso.
No entanto, a acumulação do material descartado e falta de responsabilidade em relação a sua
destinação gerou uma serie de problemas ambientais, que vão desde a escassez de matéria-prima ate o
impacto ambiental. Assim em pouco tempo voltou-se a dar importância aos canais reversos, só que
agora com formas distintas, tanto do produto e da embalagem, quanto do próprio canal.
Para que se entenda melhor de logística reversa é necessário ainda que se tenha conhecimento também
a respeito dos canais de distribuição reversos e como funcionam para que haja melhor interpretação dos
processos pelos quais os produtos passam desde sua produção até que cheguem ao consumidor final.
A figura 3.1 mostrada a seguir apresenta um modelo onde são mostrados os fluxos pelos quais os bens
de pós-venda e pós-consumo percorrem.
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Fonte: Adaptado de Leite (2003)
Figura 3.1 Canais de distribuição diretos e reverso
3.3 Resíduos Sólidos
No Brasil, a norma NBR 10.004/07 define os resíduos sólidos como “todos aqueles resíduos nos estado
sólido e semi-sólido que resultam da atividade da comunidade de origem industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, de serviços, de varrição ou agrícola”.
É importante a diferenciação dos conceitos de lixo e resíduo sólido, uma vez que em linguagem
comum, são termos utilizados como sinônimos. Estes devem ser diferenciados para não atrelar ao
resíduo sólido as pejorativas vinculadas à palavra lixo, e conferir-lhe assim, o significado econômico
positivo que pode ter quando empregado novamente na cadeia produtiva de outros bens ou serviços. De
forma simplificada, lixo é o último estágio do material, quando não se percebe o seu potencial de
reaproveitamento. Já o resíduo é reaproveitável.
Em virtude de a palavra lixo estar altamente vinculada a significados negativos e conotações de total
inutilidade, neste trabalho utiliza-se o termo “resíduos sólidos”. De acordo com Bidone (1999), “da
atividade humana, seja ela de qualquer natureza, resultaram sempre materiais diversos. O constante
crescimento das populações urbanas, a forte industrialização, a melhoria no poder aquisitivo dos povos
de uma forma geral e, vêm instrumentalizando a acelerada geração de grandes volumes de resíduos
sólidos, principalmente nas cercanias das grandes cidades. Aqueles considerados não-reutilizáveis eram
chamados, até passado recente, de lixo” e hoje, segundo Leite (2008), denominados rejeitos.
A palavra lixo tem sua origem do latim, lix, cujo significado é cinzas ou lixívia. É chamado de lixo
aquilo que já não serve mais e é jogado fora. Ao lixo são atribuídas características como inútil,
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imprestável, velho, sem valor, entulho, sujo, entre outras. Evidentemente essa definição não é adotada
já que afasta o objeto do seu valor material e da possibilidade de re-aproveitamento num ciclo de
suprimentos.
3.4 Reciclagem
Conforme a Lei nº 12.305 que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, reciclagem é um
“processo de transforma o dos resíduos sólidos ue envolve a altera o de suas propriedades físicas,
físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas
as condi ões e os padrões estabelecidos pelos órg os competentes”.
Para Calderoni (1999), O termo “reciclagem”, aplicado a lixo ou a resíduos, designa o reprocessamento
de materiais de sorte a permitir novamente sua utilização. Trata-se de dar aos descartes uma nova vida.
De acordo com Duston (1993), citado por Calderoni (1999) a reciclagem “é um processo através do
qual qualquer produto ou material que tenha servido para os propósitos a que se destinava e que tenha
sido separado do lixo é reintroduzido no processo produtivo e transformado em um novo produto”.
Nos últimos tempos os processos de reciclagem evoluíram muito, sendo que materiais que antes não
poderiam ser planejados em um ciclo fechado já podem suprir sua origem. Já existem muitas
tecnologias desenvolvidas, umas sendo já utilizadas e outras ainda estão em desenvolvimento, testes ou
espera – regulamentação, mercado, viabilização de custos, etc.
4. Análise Critica
Os três elementos que compõe o tema dessa pesquisa são Resíduos Sólidos, Reciclagem e Logística
Reversa. A definição em separado desses elementos não permitem vislumbrar os problemas que
envolvem os canais de suprimentos reversos. Portanto é necessário uma visão crítica da interação dos
mesmos.
4.1 Suprimentos para a Reciclagem
Uma vez que este deixou de ser resíduo solido e passou a ser material, com mercado e compradores
definidos, a questão ambiental estará sendo contemplada. Mas não se pode pensar em um
aproveitamento pontual, de curto prazo, pois todo negócio precisa trazer resultados que o sustente. Esse
material tem valor por que pode alimentar uma empresa que faz a sua reciclagem.
A reciclagem é uma etapa da cadeia reversa que, como todo sistema logístico, precisa de
abastecimento. Comparando a cadeia reversa com a cadeia direta, a reciclagem equivale ao processo
industrial de beneficiamento primário ou processamento de matéria-prima.
A aplicação da tecnologia de reciclagem tem seus custos fixos, relacionados á aquisição de tecnologias,
máquinas, processos e equipamentos. E é o custo fixo que muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento
de um negócio baseado em reciclagem de materiais de pós-consumo, pois como se está lidando com
material primário, é necessário volume de produção e demanda pelo material, para diluir o custo fixo.
Muitas vezes a tecnologia existe, mas a sua aplicação só terá viabilidade se forem considerados grandes
e constantes volumes para alimentar essas unidades de reciclagem e diluir o custo fixo. Uma vez que o
material reciclado existe em volume e fluxo constante, ele pode suprir uma cadeia existente, ou
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permitir a criação de uma nova cadeia de suprimentos. Afinal, a partir desse momento ele é tratado
como material, independentemente de que na sua origem tenha sido resíduo de pós-consumo.
Um material que vai alimentar um processo de beneficiamento, independente de ser virgem ou residual,
tem que apresentar uniformidade nos seus lotes de abastecimento, qualidade na sua composição, fluxo
e constancia regular, entre outras prerrogativas. Para se aproveitar a capacidade produtiva da unidade e
importante ter o seu suprimento planejado, pois isso é uma questão de custo industrial e concorrência –
e não só mais uma questão ambiental.
O objetivo do material é ter procura, ter compradores, possivelmente se tornar uma commodity e não
permanecer como um resíduo que pode ser aproveitado. Para que isso acontece a questão maior está na
cadeia de suprimentos que esse novo material estará alimentando.
Portanto, não adianta manter um foco no processo de reciclagem, pois o resultado da eficiência e
produtividade do processo de reciclagem passa a depender da cadeia de suprimentos em que está
inserida. Portanto a reciclagem não pode ser pensada sem separado da sua Logística de Abastecimento
e Distribuição.
4.2 Aplicabilidade da Lei de Resíduos Sólidos
Segundo LEITE (2008), as legislações de resíduos sólidos em diversos países como Alemanha e
Estados Unidos são orientadas pela idéia básica de que o impacto dos seus produtos no meio ambiente
é de responsabilidade direta ou indireta dos fabricantes.
O Brasil iniciou as discussões sobre a criação de leis de resíduos sólidos em 1998, através da criação do
Programa Brasileiro de Reciclagem, de responsabilidade do Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo.
Em 2010, foi criada a Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a tutela
do Ministério do Meio Ambiente, que tem em seu escopo a fomentação da responsabilidade social e da
sustentabilidade através de incentivos ficais e monetários para projetos e planos de gestão de resíduos
sólidos.
A lei brasileira de resíduos sólidos tem como idéia principal, diferentemente dos demais países,
responsabiliza tanto a iniciativa pública quanto privada sobre a gestão de resíduos sólidos. A coleta,
manejo e o destino final dos rejeitos cabem somente a iniciativa pública, o que pode ser visto no Art.
26 “O titular dos servi os públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei
e seu regulamento.” BRASIL (2010)
Segundo o Perfil dos Municípios Brasileiros de 2011, apresentado pelo IBGE, a coleta e manejo de
resíduos sólidos têm sido relapsos, pois os municípios não cumprem com suas obrigações no
atendimento às empresas e domicílios urbanos e rurais.
Outro ponto que pode ser ressaltado é a questão dos incentivos ao desenvolvimento de cadeias reversas
são de caráter social e não empresarial, beneficiando prioritariamente projetos sociais que envolvem
pessoas de baixa renda, conforme descrito no artigo 44 parágrafo II: “ [...]II - projetos relacionados à
responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou
XV ENGEMA 2013

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda; [...].”BRASIL (2010).
O foco social dificulta o surgimento de empresas voltadas para o mercado de reciclagem, bem como a
profissionaliza o da ocupa o de catador e selecionador de “lixo”. Isto conse üentemente corrobora
com a marginalização da ocupação e a desvalorização dos materiais reciclados tornando a atividade
pouco lucrativa.
A aplicabilidade da lei e a eficiência do processo de reciclagem ficam comprometidas pela interferência
do poder público na cadeia. Como este tem o intuito de manter a reciclagem com um cunho meramente
social, a iniciativa privada torna-se engessada quanto ao que deveriam ser suas atribuições, mesmo
tendo incentivos governamentais. Tudo isso gera um produto final de baixa qualidade e
competitividade, prejudicando o surgimento de novas cadeias de suprimento reversas.
4.3 Importação de Resíduos Sólidos
Assim como em outros processos produtivos, uma empresa que realiza a reciclagem precisa ser
abastecida de forma constante, de forma a manter a sua capacidade instalada operando continuamente,
para evitar custos como a ociosidade do processo, da mão de obra ou os custos relacionados à atrasos.
O resíduo sólido fornecido tem seus padrões de qualidade e produtividade, tais como a homogeneidade
dos lotes fornecidos, o nível reduzido de impurezas e a especificação do material agrupado, o que é
conseguido no processo de coletagem e separação. Esses padrões de qualidade do resíduo vão interferir
diretamente no padrão de qualidade do material beneficiado, nos lead-times de processamento e na
manutenção dos processos de reciclagem.
Muitas vezes o resíduo sólido existe, mas não está pronto para ser colocado no ciclo reverso, por falta
de qualidade e padrão comercial, acontecendo uma falta de material para suprir os processos de
reciclagem. As empresas que não encontram o material disponível nos mercados próximos têm que se
valer da importação, seja de outros países ou de outras regiões do país. A geração de resíduos na região
poderia abastecê-las sem necessidade de importação, mas isso não acontece por uma falta de
estruturação da cadeia reversa de suprimentos.
O Brasil, assim como outros países, é um destino do lixo de outras nações. Esse fato gera uma posição
crítica, tanto pela mídia quanto pela opinião pública, considerando que esse material é visto muito mais
como um problema ambiental do que um potencial material de suprimento para a reciclagem. De fato,
existem casos em que não se justifica esse tipo de importação, sendo utilizada muito mais como uma
forma de destinação física e de transferência de responsabilidade do resíduo.
O Brasil compra de forma legal resíduos de outros países para abastecer as suas cadeias de
suprimentos. Evidentemente esses resíduos são os aproveitáveis para a cadeia reversa constituída,
excluindo assim a importação de materiais danosos ao meio ambiente. O país é signatário da
Convenção de Basiléia, que regulamenta o comércio internacional de resíduos perigosos e seus
depósitos, definindo quais materiais podem ter transito interfronteriços.
A importação de resíduos não deve ser entendida como uma ação negativa, como se os países
exportadores estivessem estimulando os importadores, de modo a resolver o próprio problema de
acondicionamento e destinação final de resíduos – ou seja, exportar o lixo. É necessário separar o que é
uma necessidade de suprimento, explicar por que existe tal necessidade e o que caracteriza uma má
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prática de destinação e uso de resíduos. Evidente que a prática de movimentação de resíduos entre
países abre espaço para movimentações irregulares e ameaças ao meio ambiente.
A movimentação de materiais entre países é um negócio sustentável e rentável, pois se baseia em
especialização (core process) – no caso a reciclagem, e em formação de grandes volumes para
minimização do custo unitário do processo.
Por outro lado, a geração de resíduos dos canais diretos no Brasil tem volume suficiente para alimentar
boa parte das demandas das indústrias de reciclagem. Assim, o Brasil poderia ser auto-sustentável em
relação às suas demandas de resíduo, podendo reduzir a importação de outros países, ou em alguns
casos, acabar com essa prática.
Em paralelo, o resíduo brasileiro que não é coletado e agrupado não é totalmente aproveitado pelas
indústrias nacionais, cabendo a esses a disposição final, os aterros sanitários e os lixões. Isso acontece
por causa de uma falta de organização e interesse em se planejar e operacionalizar os canais reversos –
e nesse ponto fica claro que a reciclagem por si só não é uma solução ambiental, pois carece de ser
inserida em uma cadeia de suprimentos.
A dependência de importações de resíduos é um fato concreto, pois as empresas de reciclagem
precisam dar continuidade ao seu fluxo produtivo. Mas isso gera um antintese, já que grande parte do
incentivo às práticas de reciclagem tem um viés ambiental, que é o gerenciamento e aproveitamento do
resíduo gerado na mesma região. Portanto, a prática de transferida o resíduo gerado em uma região ou
país para outro precisa ser avaliada para evitar que se perca a sua função ambiental.
4.4 Custo Brasil
O chamado “Custo Brasil” também é outro elemento ue dificulta o aproveitamento de material no
país, pois os custos de logística, falta de infra-estrutura, monopólios, desperdícios, atrasos, tipo de
transportes e tributos no território nacional muitas vezes superam os custos de importação.
No caso dos tributos, os custos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) não estimulam as cadeias reversas e são problemas
latentes. Os dois impostos se baseiam na não cumulatividade, ou seja, não deveriam incidir mais de
uma vez sobre o mesmo material.
Segundo Calderoni (1999) há a ocorrência de bi-tributação em relação ao ICMS. Dependendo dos
Estados e das distâncias entre fornecedor e reciclador, o ICMS pode tornar o custo final impraticável,
sendo preferível a importação dos resíduos.
E a analisando as cadeias de suprimentos direta e reversa, pode-se considerar que existe uma
bitributação de IPI, tendo em vista que já houve uma cobrança na cadeia direta até o momento do
descarte do produto.
Considerando a alta carga tributária praticada no Brasil, é fácil entender que a margem de ganho obtida
pelos fornecedores nacionais de matéria-prima para reciclagem pode ser menor do que a conseguida
por fornecedores estrangeiros. Considerando ainda que muitos desses esses fornecedores nacionais são
cooperativas de cunho social e de responsabilidade do poder público municipal, é pouco provável que
tenha um gerenciamento empresarial competitivo e investimento em capacidade produtiva.
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O resultado é que é pode ser melhor comprar de países mais distantes do que de regiões próximas do
território nacional. Além do custo e da homogeneização do material bem separado, a questão da
continuidade do abastecimento e da confiabilidade na qualidade do material se tornam pontos
estratégicos para um bom abastecimento.
4.5 Globalização do Lixo
Apesar de a importação de lixo se justificar, considerando a eficiencia e produtividade das empresa
recicladoras, não há como excluir as questões ambientais e sociais envolvidas.
O Brasil é comprador de resíduo de outros países, mas essa importação pode ser justificada
considerando que de fato existe o aproveitamento desse material. Por outro lado, países com a
economia menos desenvolvida podem acabar sendo colocados como verdadeiros de´positos de
resíduos, seja para a separação ou para o depósito final.
A Albânia absorve grandes volumes de resíduos sólidos produzidos em países europeus vizinhos, com
a objetivo de alimentar as empresas de reciclagem ali instaladas. Considerando que o país viveu
décadas isolado num regime comunista e teve seu processo de industrialização atrasada, o negócio da
reciclagem foi uma alternativa interessante para o país.
O potencial dos resíduos sólidos veio como uma oportunidade vinda do exterior, por que a população
ainda não havia inserido de forma plena a cultura da descartabilidade, e tampouco volume para
conceber uma industrialização baseada nesse tipo de material.
Por outro lado o país vivia um estado de preservação ambiental e controle de resíduos, que foi perdido
com a sua nova vocação industrial. O resíduo que chega na Albania não é homogêneo, cabendo o
processo de separação a ser feito no país. Junto com o resíduo sólido que pode ser aproveitado, vem
outros resíduos com destino à disposição final no solo albanês, comprometendo o meio ambiente e a
qualidade de vida.
Outro país que vive problemas ambientais com resíduos que não são gerados por ele mesmo é
Moçambique, que recebe resíduos misturados vindo da Africa do Sul. O caso de Moçambique ainda é
mais crítico pois o resíduo chega ao país só para o processo de separação e disposição final. Depois de
separado em lotes homogêneos o resíduo volta para a África do Sul e é exportado para os países que
realizam o processo de reciclagem propriamente dito. E a parte de resíduo que não foi aproveitado fica
no país, sendo o processo de incineração bem comum para lidar com a disposição final.
O exemplo dos dois países não tem a intenção de comparar ou alarmar as questões ambientais que
envolvem a disposição final no Brasil, mesmo por que o paísl utiliza muito resíduo sólido produzido
internamente para abastecer suas indústrias. Mas servem como exemplo de especialização e
regionalização gerada pela formação de cadeias reversas, que muitas vezes se afasta da idéia de
sustentabilidade.
Dentro do território nacional também existem exemplos que podem ser questionados. Por exemplo, na
Região Sul do país existe um consumo de resíduo de PET muito grande, dado o consumo da indústria
têxtil e outras. A maior parte do material que supre essas indústrias estão em outras regiões, como por
exemplo o Centro-Oeste e o Sudeste, onde existem fornecedores especializados que separam grandes
volumes com classificação e homogeneidade. Assim, parte dos residuos gerados próximos à região de
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consumo deixam de ser aproveitados, uma vez que existe uma concorrência especialidade em outra
região distante.
5. Estudo de Caso
Nessa pesquisa foi proposto um estudo de caso de empresa de reciclagem, para permitir a observação e
percepção dos temas que estão sendo tratados nessa pesquisa: logística reversa, resíduos sólidos e
reciclagem. Para isso foi escolhida uma empresa de reciclagem de PET e plástico, situada na Região
Sul. A empresa opera em dois turnos, conta com cerca de cem funcionários. Por ser uma empresa de
reciclagem, recebe incentivos fiscais do município.
O contato para levantamento de dados se deu em dois momentos distintos. No primeiro, foi feita uma
visita à empresa, quando foram vistos os depósitos de matéria-prima e processos da linha de produção
durante o seu funcionamento. Toda a visita foi acompanhada do gerente de produção responsável, que
respondeu a perguntas livres e esclareceu os processos e fluxos de materiais. No segundo momento foi
feita uma entrevista através de formulário, via e-mail, com o mesmo gerente de produção. É importante
destacar esses dois momentos, pois os dados obtidos na entrevista não correspondiam com alguns
dados levantados e observações feitas durante a visita.
O principal produto da empresa é o flake cristal, com uma produção de cerca de 35 ton/dia, seguido do
plástico polipropileno (PP), com 15 ton/dia. Há também a produção de flake verde, que não é diária e
não há uma estimativa do seu fluxo de produção.
Existe uma procura grande pelos materiais, e toda a produção é absorvida pelo mercado: 70% por
indústrias situadas em cidades próximas e o restante vendido para São Paulo.
Considerando essa grande procura pelo material, foi questionado se havia uma intenção de ampliar a
capacidade produtiva ou criar outras unidades nas regiões próximas. De acordo com os gestores
entrevistados, a empresa está investindo em projetos de melhorias e aquisição de novas máquinas para
ampliar a capacidade de produção. Mas o principal o entrave ainda se dava no fornecimento de
matéria-prima, que na sua maioria vinha de fora da região ou do país.
Na entrevista foi apurado que a empresa consome cerca de 800 ton/mês de garrafas PET cristal, 120
ton/mês de PET verde. E 50 ton/mês de plástico para PP. Sobre a origem desses materiais houve uma
diferença entre os dados fornecidos na visita e os respondidos na entrevista por e-mail.
Durante a visita foi observado no pátio de entrada de materiais um volume de cargas de garrafa PET
cristal compactada e em padrão de paletes. Esse volume era muito bem organizado, homogêneo, trazia
identificação com caracteres chineses e ficava em uma área mais limpa e separada das demais cargas.
O gerente de produção comentou que esse material vindo da China era de qualidade superior, tinha
custo competitivo e correspondia a cerca de 30% do volume total naquele momento. Esse material é
preferido entre os demais, pois tem homogeneidade no tipo de PET e não tem resíduos orgânicos, não
sendo necessário um esforço de preparação e limpeza do material antes de abastecer a linha de
produção. O volume comprado não é maior pelas dificuldades de negociação e tempo de entrega. Mas
havendo previsões confiáveis, e demanda de flakes cristal de alta pureza, o volume negociado pode
aumentar.
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A presença desse material oriundo da China não foi declarada na entrevista. Não cabe a essa pesquisa
discutir se a omissão foi proposital ou uma negligencia, limitando-se apenas a declarar que houve uma
diferença entre o que foi apurado na visita e o que foi respondido na entrevista.
De acordo com os dados levantados na entrevista, a matéria-prima tem origens diferentes. Cerca de
50% do material que chega para ser reciclado vem de fornecedores de Brasília e cidades vizinhas, 30%
da Argentina e 20% de cooperativas do próprio Estado do Rio Grande do Sul. Não há fornecimento por
cooperativas dos estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná, pois as empresas têxteis do Vale do Itajaí
consomem muito material.
O material que vem de Brasília, que representa a principal fonte, é o material mais misturado em
relação aos tipos de PET (verde, cristal, rótulos, etc.) e também mais poluído, com forte presença de
elementos orgânicos misturados com o PET, sejam esses oriundos de sobra de alimentos ou da
presença de animais que freqüentam os aterros. Mesmo com a empresa recicladora entrando em contato
com os fornecedores, não há por parte desses uma tendência de buscar melhoria de qualidade do
produto, sendo essa uma condição inegociável. Portanto esse material deve passar por separação e
lavagem antes de entrar nos processos de reciclagem, o que representa um custo maior.
O material vindo da Argentina é de boa qualidade, apesar de haver misturas de tipos de PET e
plásticos, necessitando de uma pré-separação para entrar da linha de produção. Por fim o material
fornecido na própria região também apresenta qualidade, mas não tem volume para fornecimento
constante. Ainda foi comentado que existe uma variação sazonal, referente ao inverno, quando o
consumo de bebidas engarrafadas com PET diminui, aumentando assim o percentual do volume vindo
de Brasília.
6. Conclusão
Um dos pontos que mais chama a atenção do estudo de caso é a presença de material importado da
China, fato que a empresa não confirma. Como foi posicionado antes pelos autores, não se pretende
discutir os aspectos legais que envolvem a existência desse material.
O fato interessante é que o material é de melhor qualidade, sendo que o seu fornecedor entendeu como
diferencial competitivo a correta separação, homogeneidade e limpeza, fatores esses que colaboram
com os processos subseqüentes da reciclagem.
Para que fornecedores nacionais chegassem a esse padrão de qualidade e se tornarem competitivos com
os materiais estrangeiros, o negócio de coleta, separação e fornecimento de materiais para reciclagem
deveria ser tratado com padrão empresarial, e não apenas com perspectivas sociais e obrigações de leis
aos municípios.
Os próprios municípios que dão incentivos fiscais a empresas de reciclagem podem estar promovendo
cadeias de suprimentos que não incluem a própria região. Ou seja, a empresa recicla resíduos gerados
em outras regiões, com incentivo local.
A importação é interessante para alavancar os fluxos de abastecimento de resíduos, mas se a iniciativa
de reciclagem não for planejada em conjunto com a coleta e abastecimento de resíduos da região, a
questão ambiental não estará sendo alcançada.
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A cadeia de suprimentos deve ser bem consolidada, pois um dos pontos mais críticos na Logística
Reversa de Resíduos Sólidos é a coleta e agrupamento – e não da tecnologia de reciclagem em si.
Analisando a composição da cadeia de suprimentos, percebe-se que a reciclagem é uma atividade da
iniciativa privada. Já o processo de coleta e separação tem uma inserção muito forte de instituições
públicas. As diferenças de interesses e responsabilidades entre os setores público e privado
enfraquecem a formação das cadeias reversas.
Portanto, a falta de material é questionável. Muitas vezes o resíduo sólido existe, mas não está pronto
para ser colocado no ciclo reverso, acontecendo uma falta de material para suprir os processos de
reciclagem. Para estar pronto o material precisa ser coletado, separado, categorizado em relação às suas
características de composição e pureza, e agrupados em lotes comerciais. Então, a falta de material no
mercado se dá pela falta de um sistema de coleta e separação do lixo, de modo a formar volumes
homogêneos em quantidades que alimentem a necessidade das empresas de reciclagem.
Portanto, deve-se dar mais atenção à logística reversa, projetar os canais de resuprimentos mantendo o
foco na sua viabilidade e competitividade. Se esse canal se tornar viável, a sustentabilidade é uma
conseqüência bem-vinda, e não uma ação remediadora de um processo de geração de resíduos.
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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo identificar o grau de consciência de consumidores residenciais de energia elétrica
da cidade de São Paulo com relação ao meio ambiente e ao consumo ecologicamente correto, e analisar a relação destes
fatores com o consumo de energia elétrica e possíveis mudanças em hábitos de consumo. Foi realizada através de uma
survey online, que colheu respostas de 224 pessoas. A pesquisa mostrou que os entrevistados, em sua maioria, possuem alto
grau de consciência ambiental, mas apresentam apenas grau médio de consumo ecologicamente correto. A análise dos
resultados revelou que quanto maior o grau de consciência ambiental, maior a tendência a apresentar um consumo
ecologicamente correto, e que as pessoas aceitariam pagar mais pela energia se esta viesse de fontes renováveis. Outro
aspecto revelado é as pessoas mostram disposição para mudanças nos seus hábitos de consumo de energia, mas que não há
relação entre esta disposição e o grau de consciência ambiental e consumo ecologicamente correto. Também não foram
identificadas relações entre esta disposição e fatores como idade, renda, estado civil e valor da conta de energia.
Palavras-chave: consciência ambiental, consumo ecológico, consumo de energia elétrica.
Abstract: This research intends to identify the consciousness level of residential consumers in São Paulo city related to the
environment and eco-friendly consumption, and analyze the relationship between these factors and electricity consumption
and possible changes in consumption behaviour. It was performed through an online survey, where were obtained 224
respondents, and showed that people, mostly, have a high level of environmental consciousness, but have just a medium
level of eco-friendly consumption. Results revealed that tendency to environmentally friendly consumption grows up with
the level of environmental consciousness, and people would accept paying a little bit more for energy if it was generated
from renewable sources. Furthermore, people are willing to change their energy consumption behaviour, but it´s not related
to environmental awareness and eco-friendly consumption level. Finally, no relationship was found between these aspects
and factors such as age, income, marital status and value of the energy bill.
Key-words: environmental consciousness, ecological consumption, electricity consumption.
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1- Introdução E Justificativa
O consumo de energia está diretamente relacionado à situação econômica e social de um país, e é considerado um
importante indicador do desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida do país, na medida em que varia
conforme o ritmo das atividades dos setores industrial, comercial e de serviços, e conforme o uso de produtos
eletrodomésticos e eletroeletrônicos pela população em geral (ANEEL, 2008).
Ao longo das últimas décadas, diversos equipamentos elétricos foram inseridos na vida das pessoas, gerando uma crescente
demanda por energia e uma dependência irreversível da mesma. Segundo dados do IPEA (2013), como decorrência, o
consumo residencial de energia elétrica no Brasil cresceu mais de cinco vezes nos últimos trinta anos.
A expansão acentuada do consumo de energia, apesar de refletir o aquecimento econômico e a melhoria da qualidade de
vida, pode também apresentar aspetos negativos, como a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a
produção da própria energia e o possível impacto ao meio ambiente (ANEEL, 2008).
Embora muitas vezes ignorados, todas as fontes de geração de energia elétrica causam impactos ambientais de diversas
formas: as usinas termoelétricas produzem altos índices de emissão de gases tóxicos, resíduos sólidos tóxicos e efeito
estufa; as usinas nucleares produzem resíduos radioativos e oferecem riscos de acidentes com consequências gravíssimas e
irreversíveis; e as usinas hidrelétricas causam alterações nos recursos hídricos, interferências no clima, solo, recursos
minerais, vegetação e agricultura, e interferências na fauna e na vida das populações locais e adjacentes (PANZERA et al.,
2010).
Há, portanto, um grande desafio em se conjugar a continuidade do desenvolvimento econômico com medidas que possam
garantir a sobrevivência do meio ambiente. Segundo a ANEEL (2008), “o desafio é reduzir o impacto ambiental e, ao
mesmo tempo, ser capaz de suportar o crescimento econômico – que, entre outros desdobramentos, proporciona a inclusão
social de grandes contingentes da população, com o aumento da geração de renda e da oferta de trabalho.”
Este desafio abrange as esferas pública, empresarial e social, ou seja, governos, empresas e a sociedade têm parcelas de
responsabilidade e precisarão trabalhar em conjunto, cada qual fazendo a sua parte, para que este desafio possa ser
superado.
Portanto, este trabalho se justifica na medida em que se faz necessário conhecer o nível de consciência das pessoas com
relação aos impactos que as suas atitudes têm sobre o meio ambiente, assim como o que estas pessoas estariam dispostas a
fazer em relação ao assunto. Estas informações se constituem em importantes insumos que podem servir, na esfera
governamental, para nortear políticas públicas de energia e identificar lacunas e necessidades de educação para a
sustentabilidade, e, na esfera empresarial, para subsidiar as empresas no desenvolvimento de novos produtos e orientar sua
atuação no mercado.
Sendo assim, se colocam como objetivos deste estudo:

I. Identificar os graus de consciência ambiental e consumo ecológico atual dos consumidores
residenciais de energia elétrica.
II. Analisar a relação entre estes indicadores e hábitos de consumo sustentável de energia elétrica por
consumidores residenciais.
III. Analisar fatores que influenciam mudanças nos hábitos de consumo de energia elétrica por
consumidores residenciais.
Definições operacionais

a) Grau de consciência ambiental: Refere-se ao nível em que indivíduos e a sociedade em geral
conseguem utilizar recursos naturais sem causar impactos que possam danificar o meio ambiente
para as gerações futuras (BERTOLINI & POSSAMAI, 2005). Para a medição deste indicador, será
utilizado o instrumento proposto por estes mesmos autores, onde, através de um conjunto de
questões, se calcula o grau de consciência ambiental de um indivíduo, classificando-o em 4
categorias: 1) não possui consciência ambiental, 2) poucos traços de consciência ambiental, 3)
potenciais traços de consciência ambiental ou 4) consciente em relação ao meio ambiente.
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b) Grau de consumo ecológico: Refere-se ao nível em que indivíduos e a sociedade em geral
consomem produtos e serviços mantendo um comportamento baseado em atitudes sustentáveis,
como dar preferência a produtos que causam menos impactos ambientais, preferir marcas que
investem na preservação ambiental, praticar a reciclagem, preferir tecnologias limpas e evitar o
desperdício (BERTOLINI & POSSAMAI, 2005). Para a medição deste indicador, será utilizado o
instrumento proposto por estes mesmos autores, onde, através de um conjunto de questões, se
calcula o grau de consumo ecológico de um indivíduo, que permite a sua classificação em: 1)
consumidor não ecológico, 2) fraco consumidor ecologicamente correto, 3) potencial consumidor
ecologicamente correto e 4) consumidor ecologicamente correto.
c) Consumo sustentável de energia elétrica: segundo Hansen e Schader (1997), consumo
sustentável é o consumo de bens e serviços realizado com respeito ao meio ambiente, que permite o
atendimento às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
suprir suas próprias necessidades. Com relação ao consumo sustentável especificamente de energia
elétrica, o International Institute for Sustainable Development cita o uso de fontes de energia
renováveis e a redução de desperdícios (IISD, 1995). Neste sentido, a Eletrobrás divulgou, através
do PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – uma extensa série de
medidas que podem ser adotadas no dia-a-dia dos consumidores para um consumo mais consciente
de energia, como: apagar as luzes ao sair dos ambientes, aproveitar a capacidade máxima de
lavadoras de roupas, preferir lâmpadas fluorescentes, que economizam até 80% de energia
comparadas com lâmpadas comuns e preferir eletrodomésticos com o selo Procel, que indica uma
melhor eficiência energética (PROCEL, 2010).
d) Consumidores residenciais: Segundo definição da ANEEL (2010), consumidor de energia elétrica
é uma “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que
solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as
obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s)”. No âmbito desta
pesquisa, foram considerados apenas consumidores residenciais, do tipo pessoa física, da cidade de
São Paulo.
e) Fatores de influência do comportamento do consumidor: de acordo com Engel, Blackwell e
Miniard (2000), os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor estão
relacionados ao produto (preço, nome da marca, país de origem, similaridade entre alternativas de
escolha, envolvimento e conhecimento) e a características individuais do consumidor (recursos
financeiros, características pessoais, personalidade, valores e estilo de vida, classe social, cultura e
família). No âmbito desta pesquisa, foram considerados os fatores preço, relacionado ao produto, e
idade, estado civil e renda, relacionados ao consumidor.
2- Revisão bibliográfica
O termo Desenvolvimento Sustentável surgiu no relatório de Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, em 1987. O conceito foi
adotado durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, e diz que devemos
suprir as necessidades de hoje sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
A sustentabilidade está baseada no tripple bottom line, que são os pilares econômico, social e ambiental. A dimensão
econômica abrange tanto a economia formal como a informal, pois são fornecedoras de produtos e serviços e contribuem
para aumentar a renda monetária e o padrão de vida dos indivíduos. A dimensão ambiental procura integrar a preocupação
com o meio ambiente à rotina de trabalho das empresas, ressaltando a importância de considerarem o impacto de suas
atividades sobre o meio ambiente. Por fim, a dimensão social se refere a aspectos individuais dos seres humanos, como
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habilidades, dedicação e experiências, considerando o ser humano em seu ambiente social e dentro do ambiente empresarial
(Almeida, 2002).
Segundo Goldemberg & Lucon (2006), energia, ar e água são ingredientes essenciais à vida humana. Nas sociedades
primitivas seu custo era praticamente zero, e a energia, que era obtida a partir do fogo, era utilizada para atividades básicas,
como cozinhar, se aquecer e se proteger. Lentamente, ao longo dos séculos, o consumo de energia foi aumentando e outras
fontes de geração se tornaram necessárias. Ainda segundo os mesmos autores, “os padrões atuais de produção e consumo de
energia são baseados nas fontes fósseis, o que gera emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e põem em risco o
suprimento de longo prazo no planeta”.
Com o crescimento da economia brasileira e com o esgotamento do petróleo, principal fonte de energia, é necessário
começar a buscar fontes alternativas de energia, já que esse crescimento acarreta em um consequente crescimento do
consumo da energia elétrica. Encontrar substitutos para essa fonte de energia, minimizar os desperdícios e conservar esse
recurso estratégico será imprescindível para que a civilização pós-industrial continue a sobreviver (Ribeiro, 2003).
Embora seja notório o processo de eficiência no setor de eletrônicos/eletrodomésticos, que impacta na redução do consumo
residencial de energia, o consumo ainda reage negativamente ao aumento da tarifa e positivamente aos aumentos de renda e
de consumo de eletrodomésticos. Estes, por sua vez, são reflexo da melhora de crédito e renda que levou o cidadão
brasileiro, na década de 90, a melhores condições na qualidade de vida e a busca por diversos equipamentos até então não
presentes na vida do consumidor brasileiro (Savoia, 2009).
Bertolini e Possamai (2005), ressaltam que a maioria das pessoas não tem consciência de que pequenas atitudes displicentes
do dia-a-dia são capazes de gerar problemas ambientais.
A conscientização ambiental, portanto, se refere à mudança de comportamento dos indivíduos e da sociedade em relação ao
meio ambiente, em direção a um comportamento mais sustentável, o que requer uma mudança cultural que só será efetiva a
partir da educação (Butzke et al., 2001). Isto se refletirá em pequenas ações, como economizar energia elétrica e água,
preferir produtos gerados pela agricultura ecológica, colaborar com a reciclagem de lixo e reduzir o consumo de produtos
descartáveis.
Dias (1994) afirma que possuir consciência ecológica é consumir o que pode ser produzido sem prejudicar o ambiente para
as gerações futuras e utilizar os recursos ambientais de forma sustentável, indo ao encontro da definição de
Responsabilidade Social do Relatório de Brundtland.
Os fatores que influenciam as decisões de compra dos consumidores são estudados já há vários anos pela área de
‘comportamento do consumidor’, que é definido por Kotler (2000, p. 182) como um campo que “estuda como as pessoas,
grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas
necessidades e seus desejos”.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), os principais fatores que influenciam uma decisão de compra estão relacionados ao
produto (preço, nome da marca, país de origem, similaridade entre alternativas de escolha, envolvimento e conhecimento) e
a características individuais do consumidor (recursos financeiros, personalidade, valores e estilo de vida, classe social,
cultura e família).

3- Metodologia
Esta pesquisa se caracteriza por um estudo não experimental com enfoque quantitativo, que, segundo Martins (2009),
envolve a coleta, organização, sumarização, caracterização e interpretação de dados numéricos.
A pesquisa foi realizada através de uma survey, que é a coleta de informações sobre as características, ações ou opiniões de
um grupo de pessoas, e que tem como instrumento mais comum o questionário (TANUR apud PINSONNEAULT &
KRAEMER, 1993). A survey foi aplicada pelo meio online que, segundo Gonçalves (2008), oferece diversos benefícios
como economia de tempo, facilidade na coleta e tabulação de dados, inclusive de grandes amostras, e preenchimento
obrigatório de respostas.
A população da pesquisa foi limitada aos consumidores residenciais de energia elétrica, do tipo pessoa física, da cidade de
São Paulo. Os entrevistados foram selecionados por seu fácil acesso e disponibilidade, caracterizando uma amostra por
conveniência (KINNEAR e TAYLOR, 1991). Foram considerados na amostra apenas os entrevistados que eram os
responsáveis pelo pagamento da conta de energia elétrica em seu domicílio. Com base nestes critérios, foram obtidas 224
respostas, mas 74 foram desprezadas porque os respondentes não eram os responsáveis pelo pagamento da conta de energia.
A amostra foi composta, portanto, por 150 indivíduos, constituindo assim uma amostra não probabilística que, segundo Hair
Jr. et al. (2005), não tem o objetivo de ser uma representação estatística da população.
Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com 34 questões, divididas em 4 blocos.
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O primeiro bloco envolvia 8 questões para avaliação do grau de consciência ambiental, e foi baseado no instrumento
proposto por Bertolini e Possamai (2005), com escala Likert de 4 pontos (todas as vezes, algumas vezes, pouquíssimas
vezes, nunca). Conforme proposto por estes autores, cada resposta deveria receber uma pontuação, de acordo com a
alternativa escolhida pelo respondente:






todas as vezes: 4 pontos
algumas vezes: 3 pontos
pouquíssimas vezes: 2 pontos
nunca: 1 ponto

A média aritmética simples dos pontos (soma dos pontos / número de questões) iria determinar o índice de consciência
ambiental, e utilizando esse índice foi possível determinar o Grau de consciência ambiental, dividindo os respondentes em
quatro níveis:






1 a 1,5: Não possui consciência ambiental
1,6 a 2,5: Poucos traços de consciência ambiental
2,6 a 3,5: Potenciais traços de consciência ambiental
3,6 a 4: Consciente em relação ao meio ambiente

O segundo bloco continha 9 questões para avaliação do grau de consumo consciente, e também foi baseado no instrumento
proposto por Bertolini e Possamai (2005). O sistema de pontuação, da mesma forma, resultaria no cálculo de um índice, que
permitiria a classificação do respondente em quatro Graus de consumo consciente:






1 a 1,5: Consumidor não ecológico
1,6 a 2,5: Fraco consumidor ecologicamente correto
2,6 a 3,5: Potencial consumidor ecologicamente correto
3,6 a 4: Consumidor ecologicamente correto

O terceiro bloco, com 5 questões, tratava do comportamento em relação ao consumo de energia e disposição para mudança,
e foi elaborado pelos autores com base no referencial teórico. Por fim, o quarto bloco continha 12 questões para qualificação
do respondente.
O formulário do questionário foi elaborado na ferramenta Google Drive, que está disponível gratuitamente na internet e
oferece bons recursos e facilidade para a elaboração do formulário, além de simplicidade na captação das respostas através
de banco de dados próprio.
O questionário foi submetido a um pré-teste com 10 pessoas. Como resultados, foram revisados os textos de algumas
questões que geraram dúvidas e foram feitas as correções de alguns pequenos problemas de funcionamento no questionário
eletrônico.
Uma vez concluído o pré-teste, iniciou-se a fase de coleta de dados. Os contatos foram feitos por e-mail, onde era feita uma
breve explicação do contexto e onde também era fornecido um link que proporcionava o acesso ao questionário eletrônico.
As pessoas contatadas eram, em geral, amigos, colegas ou familiares dos autores. O questionário ficou disponível para
preenchimento no período de 05 a 12 de junho. Ao final deste período, os dados foram extraídos da ferramenta, para que
pudessem ser organizados, tratados e analisados.
Com o objetivo de verificar a confiabilidade das respostas foi calculado o Coeficiente Alfa de Cronbach (Martins e
Teóphilo, 2009). O coeficiente foi calculado para cada um dos blocos iniciais do questionário, relativos respectivamente à
consciência ambiental e ao consumo consciente. Também foi calculado o mesmo coeficiente para Geral, considerando os
dois blocos em conjunto. Os resultados estão apresentados na tabela 1. De acordo com os coeficientes calculados, o Bloco 1
possui um índice considerado abaixo do valor que caracteriza confiabilidade (0,534, enquanto o indicado para alta
confiabilidade é acima de 0,7). Isso indica que o instrumento aplicado não esteja medindo de modo adequado o quanto os
respondedores possuem consciência de quais atitudes são ambientalmente corretas. Já para o Bloco 2 a confiabilidade é
considerada alta, com indicador apresentando resultado de 0,831. Esse alto índice faz com que a média das correlações
considerando os dois blocos seja também alta, gerando um Alfa de Cronbach de 0,821, indicando alta confiabilidade.

4- Apresentação e análise dos resultados
Respostas coletadas
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A pesquisa foi divulgada para a amostra de conveniência e coletou 224 respostas válidas. Desse conjunto, 150 respostas
eram provenientes de respondentes que se enquadravam no público alvo para a pesquisa, filtrados através da questão 1
(Você é o responsável pelo pagamento da conta de energia elétrica de seu domicílio?). Desse modo foi garantido que a
análise foi feita considerando apenas responsáveis pelo pagamento das contas de energia.

Perfil geral do respondedor
O respondedor de nossa pesquisa se caracteriza por ser de ensino superior ou pós-graduado (76%), com idade média de 34,2
anos, sendo a distribuição por sexo bastante homogênea, com masculino prevalecendo com 54% dos respondedores. 58%
são casados ou divorciados, porém 80,7% afirmam residir com outras pessoas na mesma residência. Dos que residem com
outras pessoas, 66,9% informaram que se trata de cônjuges e/ou filhos, 17% residem com pais e/ou irmãos e apenas 15%
afirmam residir com colegas. Quase 65% possuem rendimento superior a R$ 5 mil/mês, sendo que uma parcela expressiva
(30,7%) afirma receber mais de R$ 10 mil de renda mensal. Além de serem os responsáveis pelas despesas relacionadas à
energia, 51% dos respondedores também afirmaram serem os únicos responsáveis pelas despesas totais do domicílio. Dos
quase 49% que dividem as despesas, 52% o fazem com seus cônjuges e 24,7% com pais ou irmãos.

Grau de consciência ambiental
Questionados sobre o conhecimento de quais comportamentos são os mais adequados para a preservação do meio ambiente,
78 (52%) dos consumidores de energia foram classificados como Conscientes em relação ao meio ambiente, enquanto
outros 70 (47%) possuem Potenciais traços de consciência ambiental. Somente 2 consumidores não apresentaram conhecer
comportamentos adequados em relação ao meio ambiente.
Gráfico
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Grau de consumo ecológico
Em relação ao comportamento habitual dos respondedores em consumir de maneira ecologicamente correta (por exemplo,
em relação a embalagens recicláveis, produtos biodegradáveis, etc.) o público entrevistado apresenta o comportamento um
pouco diferente em relação à consciência ambiental. Somente 9 (6%) dos consumidores foram classificados como
Ecologicamente corretos, enquanto que 57% (85 dos consumidores) possuem foram classificados no grupo de Potencial
consumidor ecologicamente correto. Mais de um terço (56 consumidores), ou 37%, foram classificados como Fraco
consumidor ecologicamente correto.
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Relação entre Grau de consciência ambiental X Grau de consciência ecológico
Para verificar se existe uma relação entre os indicadores, foi feita uma tabela de contingência, com o percentual de linha.
Para isso eliminou-se os dois consumidores que haviam sido classificados como Pouco traço de consciência ambiental.
Tabela 1: Tabela de contingência com os percentuais de linhas para as classificações.
Consciente em relação ao Potenciais traços de
meio ambiente
consciência ambiental
Consumidor ecologicamente correto
Potencial consumidor ecologicamente correto
Fraco consumidor ecologicamente correto
Total Geral

100,0%
60,0%
33,3%
52,7%

0,0%
40,0%
66,7%
47,3%

Com a eliminação dos dois indivíduos, 52,7% do total de consumidores são classificados como Conscientes em relação ao
meio ambiente, enquanto que 47,3% têm Potenciais traços de consciência ambiental. Analisando a distribuição dessa
classificação em relação ao Consumo ecologicamente correto, observa-se que 100% dos que estão na classe de Consumidor
ecologicamente correto também é Consciente em relação ao meio ambiente. Dos consumidores classificados em Potencial
Consumidor, 60% foram classificados como Conscientes e 40% com Potenciais traços de consciência ambiental. Já os
consumidores classificados como Fraco consumidor ecologicamente correto, em sua maioria, possuem Potenciais traços de
consciência (aproximadamente 67%). Esses resultados indicam uma relação de quanto maior a consciência ambiental, maior
a tendência em apresentar consumo ecológico. Para validar se essa relação é significativa, foi aplicado o teste Qui-Quadrado
(Hair Jr. et al., 2005). Com um valor Qui-Quadrado de 18,02, e probabilidade de 0,001, pode-se concluir, com confiança de
95%, que existe a relação entre esses dois indicadores. Tomando os índices que originam cada uma dessas classificações
(derivados das ponderações sugeridas por Bertolini e Possamai, 2005), e verificando a correlação linear entre esses índices,
chega-se ao valor de 0,51, indicando uma média correlação de quanto maior o índice relacionado à consciência, maior o
índice relacionado ao consumo ecológico.
Buscando entender os hábitos de consumo sustentável de energia elétrica, e relacioná-los aos graus de consciência
ambiental, foram levantadas questões para os respondentes relativas à disposição a pagar um valor maior em sua conta de
energia, desde que a fonte de energia fosse ambientalmente adequada, e também a disposição a alterar seus hábitos de
consumo de energia elétrica.

Disposição a pagar mais pela energia elétrica
Relacionado a esse item, 66,2% dos respondedores afirmaram estar dispostos a pagar mais, enquanto que 33,8% afirmaram
não estar dispostos.
O gráfico 3 revela que, dentre estes consumidores dispostos a pagar um valor maior pela energia, 76,5% aceitariam pagar de
3% a 10% de acréscimo em suas contas. Agregando mais uma categoria (de 11% a 15%) a esta população, pode-se observar
que aproximadamente 92% aceitariam pagar no máximo 15% de acréscimo.
Gráfico 3: Percentual e percentual acumulado da classe de valores do quanto os respondentes estão dispostos a pagar

a mais por energia ambientalmente adequada.
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Relação entre disposição a pagar mais X grau de consciência ambiental e grau de consumo ecológico
Ao buscar entender se os graus de consciência ambiental e consumo ecológico são fatores relacionados à disposição a pagar
mais pela energia elétrica, desde que seja fornecida de fontes ambientalmente corretas, foram feitas as tabelas de
contingência, relacionando essas duas informações, comparando os percentuais das colunas, e em seguida realizando o teste
Qui-Quadrado para verificar a significância da relação.
Através dos resultados apresentados nas tabelas 3, 4 e 5, observa-se que o nível de consciência dos consumidores sobre
atitudes ambientais não está relacionado à disposição a pagar mais pela conta de energia. Para os dispostos a pagar mais,
56% são classificados como Consciente em relação ao meio ambiente. Esse valor não difere significativamente do
comportamento geral, cujo percentual é 52,7%. No geral, existem 47% de consumidores classificados como Potenciais
traços, e para os que aceitam pagar mais, esse valor é de 44%. O teste qui-quadrado para esse item comprova que a
diferença entre os percentuais gerais e para de cada grupo não é significativa, pois o p-valor do teste (0,243) foi muito
superior ao nível de confiança (0,05).
Analisando o grau de consumo ecológico, nota-se diferenças significativas ao comportamento geral. Enquanto o percentual
geral de classificados como Potencial consumidor ecologicamente correto é 57,4%, para os dispostos a pagar mais o índice
chega a 66,3%. No geral, 36,5% dos consumidores são classificados como Fraco ecologicamente correto, enquanto que os
não dispostos a pagar mais representam possuem percentual de 56%. O teste qui-quadrado corrobora essa relação, pois o pvalor (0,002) foi inferior ao nível de significância estabelecido para o teste (0,05).
Tabela 2: Tabela de contingência com os percentuais de linhas relacionando o grau de consciência ambiental e a
disposição a pagar mais pela energia sustentável.
Está disposto a pagar mais?
Não

Sim

Geral

Consciente em relação ao meio ambiente

46,0%

56,1%

52,7%

Potenciais traços de consciência ambiental

54,0%

43,9%

47,3%

Tabela 3: Tabela de contingência com os percentuais de linhas relacionando o grau de consumo ecológico e a
disposição a pagar mais pela energia sustentável.

Consumidor ecologicamente correto

Está disposto a pagar mais?
Não
Sim
Geral
4,0%
7,1%
6,1%

Potencial consumidor ecologicamente correto

40,0%

66,3%

57,4%

Fraco consumidor ecologicamente correto

56,0%

26,5%

36,5%

Tabela 4: Resultados do teste qui-quadrado relacionando a disposição a pagar mais pela energia sustentável, o grau
de consciência e grau de consumo ecológico.

Relação em pagar valor maior

Qui-Quadrado

Prob (alfa)

Grau de consciência ambiental

1,360

0,243

Grau de consumo ecológico

12,41

0,002

Uma vez que foi evidenciada essa relação, buscou-se verificar se os consumidores com maior grau de consumo ecológico
possuem disposição a pagar mais pela energia ambientalmente correta. Através do gráfico 4 foi verificada distribuição do
índice do grau de consumo ecológico dentro de cada categoria de resposta para o quanto os consumidores aceitavam pagar a
mais. A linha central une as medianas de cada um desses índices. Caso a relação existisse na forma de ‘quanto maior o
índice, mais as pessoas estariam dispostas a pagar’ seria esperado que essa linha apresentasse uma inclinação positiva.
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Porém esse fato não foi observado, indicando ser aleatório o índice do grau de consumo ecológico dentro de cada categoria,
não evidenciando essa relação.
Gráfico 4: Box-plot do índice do grau de consumo ecológico em cada categoria de acréscimo na conta de energia.

Disposição a alterar
elétrica

os hábitos de consumo de energia

Quando questionados se mudariam seus hábitos de consumo, quase 70% dos consumidores afirmaram que alterariam seus
hábitos.
Sobre os principais motivos que motivariam os consumidores a mudar seus hábitos (gráfico 8), 69% disseram que
mudariam caso a energia fosse mais barata em dias/horários alternativos (10,7% para horário das 0h às 5h da manhã, e
58,3% para finais de semana). 17,5% afirmaram que mudariam seus hábitos caso a energia fosse cobrada na modalidade
pré-paga (créditos antecipados).
Gráfico 5: Percentual de acordo com os motivos pelos quais alteraria os hábitos de consumo de energia.

Relação entre disposição a alterar os hábitos de consumo de energia elétrica X grau de consciência ambiental
e grau de consumo ecológico
Os resultados encontrados nas tabelas 6, 7 (contingência, com o percentual do total de linha) e na tabela 8 (resultados do
teste qui-quadrado) deixam evidente que não existe relação entre a disposição em alterar os hábitos de consumo de energia
ao graus de consciência ambiental e grau de consumo ecológico. As tabelas de contingência mostram baixa diferença entre
os percentuais gerais e os percentuais para os que afirmaram estarem dispostos ou não a mudar seus hábitos. Os resultados
dos testes qui-quadrado reforçam esta idéia, uma vez que em nenhum dos casos o p-valor do teste foi superior a 0,05 (nível
de confiança) e sim relativamente distante (0,91 e 0,74).

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Tabela 5: Tabela de contingência com os percentuais de linhas relacionando o grau de consciência ambiental e a
disposição a alterar os hábitos de consumo.
Mudaria seus hábitos?
Não

Sim

Total Geral

Consciente em relação ao meio ambiente

53,3%

52,4%

52,7%

Potenciais traços de consciência ambiental

46,7%

47,6%

47,3%

As tabelas de contingência mostram baixa diferença entre os percentuais gerais e os percentuais para os que afirmaram
estarem dispostos ou não a mudar seus hábitos.
Tabela 6: Tabela de contingência com os percentuais de linhas relacionando o grau de consumo ecológico e a
disposição a alterar os hábitos de consumo.
Mudaria seus hábitos?
Não

Sim

Total Geral

Consumidor ecologicamente correto

8,9%

4,9%

6,1%

Potencial consumidor ecologicamente correto

51,1%

60,2%

57,4%

Fraco consumidor ecologicamente correto

40,0%

35,0%

36,5%

Os resultados dos testes qui-quadrado reforçam, uma vez que em nenhum dos casos o p-valor do teste foi superior a 0,05
(nível de confiança) e sim relativamente distante (0,91 e 0,74).
Tabela 7: Resultados do teste qui-quadrado relacionando a disposição a alterar os hábitos de consumo de energia, o
grau de consciência e grau de consumo ecológico.

Relação em pagar valor maior

Qui-Quadrado

Prob (alfa)

Grau de consciência ambiental

0,010

0,919

Grau de consumo ecológico

1,956

0,743

Outro ponto importante nesse trabalho foi verificar que outros fatores podem influenciar os hábitos de consumo de energia
elétrica por consumidores residenciais. Os fatores aqui verificados foram: idade, rendimento, estado civil, se residem com
outras pessoas, características dos outros moradores e o valor pago na conta de energia.

Relação entre a disposição a pagar mais pela conta de energia e alterar os hábitos de consumo de energia X
idade do consumidor
Para realizar essa verificação foi aplicado o teste-T, que é um teste não paramétrico de comparação de médias (Hair Jr. et
al., 2005). Para essa verificação, foram considerados grupos os respondedores de sim e não, em cada uma das questões.
Caso as médias entre as idades dos grupos fossem diferentes, significaria que o fator idade influencia a disposição a pagar
mais ou a alterar seus hábitos.
Os resultados dos testes (Tabela 9) mostram que a idade também não é fator que influencia nem a disposição a pagar mais,
nem a disposição a alterar os hábitos de consumo. Em ambos os casos, o p-valor do teste (0,167 e 0,919) foi bem acima do
valor de significância adotado (0,05).
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Tabela 8: Resultados do teste-T relacionando a disposição a pagar mais, alterar os hábitos de consumo de energia e a
idade.
Teste-T

Prob (alfa)

Pagar mais pela energia que conserva

0,167

Alterar os hábitos de consumo

0,919

Relação entre disposição a pagar mais pela conta de energia e alterar os hábitos de consumo de energia X
rendimento do consumidor
Para verificar se rendimento mensal do consumidor é um fator que influencia no hábito de consumo de energia sustentável,
também foi comparado o rendimento, relacionando-o tanto à disposição em alterar os hábitos, como à disposição em pagar
mais pela conta de energia. Para isso foram construídas as tabelas de contingências e realizados os testes qui-quadrado.
Tabela 109: Resultados do teste qui-quadrado relacionando a disposição a pagar mais pela energia sustentável, o
grau de consciência e grau de consumo ecológico.
Relação com rendimento

QuiQuadrado

Prob
(alfa)

Mudaria os hábitos

3,41

0,645

Aceitaria pagar mais

12,46

0,029

Comparando o p-valor do teste (0,645) ao nível de significância adotado (0,05), chegou-se à conclusão de que o rendimento
também não afeta a disposição a alterar os hábitos de consumo. Para a disposição a pagar mais pela energia, o teste quiquadrado apresentou significância (p-valor igual a 0,029). Porém, nesse caso, vale ressaltar que o teste é afetado pela baixa
quantidade de observações em alguns dos níveis da tabela, o que prejudica a validade do teste. Desse modo, também não se
pode afirmar a evidência dessa relação.
Da mesma forma, os demais fatores gerais avaliados (estado civil, se reside com outros pessoas, características dos outros
residentes, valor da conta de energia) não apresentaram evidência significativa na relação com as alterações de
comportamento do consumo de energia elétrica por parte dos consumidores estudados.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos dessa pesquisa, apresentados no tópico introdutório, foram atingidos e recebem algumas considerações.
Com relação ao objetivo I (‘Identificar os graus de consciência ambiental e consumo ecológico atual dos consumidores
residenciais de energia elétrica’): identificou-se que os consumidores residenciais de energia elétrica possuem alto grau de
consciência ambiental, mas apresentam apenas grau médio de consumo ecológico. Poucos consumidores (6%) são
ecologicamente corretos.
Com relação ao objetivo II (‘Analisar a relação entre estes indicadores e hábitos de consumo sustentável de energia elétrica
por consumidores residenciais.’), foi identificada relação entre o grau de consciência ambiental e o consumo
ecologicamente correto, sendo que quanto maior o grau de consciência, maior a tendência a apresentar um consumo
ecológico; 66% dos entrevistados aceitariam pagar mais pela energia, se essa viesse de fontes renováveis, e 75% deles
pagariam de 3% a 10% a mais; a disposição a pagar mais está relacionada com o grau de consumo ecologicamente correto,
porém não há diferença entre o quanto eles aceitariam pagar a mais; 70% dos entrevistados estão dispostos a mudar seus
hábitos, principalmente se a energia for mais barata aos finais de semana ou se for cobrada através de créditos. Não foi
encontrada relação entre a disposição a mudar de hábitos e o grau de consciência e consumo ecológico. existe uma relação,
porém não conclusiva, entre a disposição para mudar os hábitos e a renda.
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Por fim, com relação ao objetivo III (‘Analisar fatores que influenciam mudanças nos hábitos de consumo de energia
elétrica por consumidores residenciais.’), não foi encontrada relação entre disposição para mudança nos hábitos de consumo
e os fatores analisados (idade, renda, estado civil, valor da conta de energia).
Diante destas conclusões, sugere-se para estudos futuros uma pesquisa cruzada: uma pesquisa qualitativa para primeiro
identificar o que poderia fazer as pessoas mudarem seus hábitos e a uma pesquisa quantitativa para validar estas hipóteses.
Por fim, é necessário ressaltar que foi utilizada uma amostra por conveniência e não probabilística, que não constitui,
portanto, uma representação estatística da população.
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CADEIAS DE SUPRIMENTOS SOLIDÁRIAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO E
MULTICASO
Marcos Ricardo Rosa Georges
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
marcos.georges@puc-campinas.edu.br

Resumo
Este artigo se propõe a caracterizar como uma cadeia de suprimentos solidária dois Empreendimentos Econômicos
Solidários (EES) que se desenvolveram a ponto de constituírem uma rede. Trata-se de um empreendimento solidário
formado por cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis (Reciclamp) e outro que se organizou como uma rede
que planta, fia, tece e confecciona peças de vestuário com algodão ecológico (Justa Trama). Ambas as redes são constituídas
por dois ou mais EES e seguem os pressupostos da economia solidária. A caracterização destas redes como cadeias de
suprimentos solidárias visa buscar métodos e ferramentas que aprimorem a operação logística destas redes ao reconhecê-las
como uma cadeia de suprimentos. Por meio de entrevistas com seus gestores, da observação direta do trabalho e de
pesquisas documentais, levantou-se informações suficientes sobre sua história, atuação, estrutura e produto logístico que flui
ao longo desta cadeia de suprimentos.
Palavras chave: Cadeia de Suprimentos Solidária, Rede de Empresas, Economia Solidária, Estratégia de Operações,
Cooperativismo.

Abstract
This paper proposes to characterize the supply chain as a supportive two Solidarity Economic Enterprises (SEEs) that
developed to the point of constituting a network. It is a supportive venture formed by popular cooperative collection and
selection of recyclable (Reciclamp) and another that is organized as a network that plant, spins, weaves and manufactures
garments with ecological cotton (Justa Trama). Both networks are composed of two or more EES and follow the
assumptions of solidarity economy. The characterization of these networks such as supply chains solidarity aims to seek
methods and tools that improve the logistics operation of these networks to recognize them as a supply chain. Through
interviews with their managers, direct observation of work and documentary research, rose enough information about its
history, performance, structure and product logistics flowing along this supply chain.
Keywords: Solidarity Supply Chain, Business Networking, Solidarity Economy, Operations Strategy, Cooperative.
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1. INTRODUÇÃO, PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO
O gerenciamento da cadeia de suprimentos definitivamente se consolidou como prática empresarial
e disciplina acadêmica. Já são três décadas que acadêmicos e executivos assumem o postulado de que
as organizações atuam em rede e, a partir daí, propõem teorias e buscam soluções para uma gestão
eficaz das organizações reconhecendo-as como pertencentes a uma rede (Georges, 2012).
Setores mais desenvolvidos da economia já incorporaram a perspectiva da atuação em rede e têm
desenvolvido metodologias e ferramentas para o gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos,
envolvendo seus principais fornecedores e distribuidores numa legítima rede de empresas, operando
eficientemente todo o fluxo logístico de seus produtos e obtendo-se êxito na conquista de seus
objetivos.
Tais segmentos têm contribuindo significativamente para o desenvolvimento de tecnologias de
informação e comunicação e metodologias de gestão que estão alterando significativamente a
administração destas organizações em rede e elevando a gestão logística de todo o fluxo de materiais a
um nível de integração sem precedentes. O planejamento e a operação logística tornaram-se tarefas de
alta complexidade, com decisão supra-organizacional, compartilhamento de informações e recursos e
uso intensivo de tecnologia.
Além dos segmentos mais avançados da economia, também é possível observar o fenômeno da
atuação em rede em segmentos de pouca tradição em inovação e de tecnologias rudimentares. Arranjos
produtivos locais de pequenos fabricantes, clusters de comercio varejista, feira de artesãos,
cooperativas agrícolas e de reciclagem, são alguns exemplos onde o princípio da rede de empresas
também se manifesta e podem se configurar como uma cadeia de suprimento mesmo sem acesso a
tecnologia de informação e comunicação e as metodologias de gestão do estado-da-arte.
Por outro lado, também é notório, seja na comunidade científica ou na sociedade civil, a
preocupação com questões ambientais e sociais decorrentes da atividade empresarial e são muitas as
iniciativas que se pode observar que incluem tais preocupações no desenvolvimento das teorias
acadêmicas e práticas empresariais.
Na gestão de operações e mais especificamente na logística e na gestão da cadeia de suprimentos
têm surgido conceitos como logística verde, logística reversa, cadeia de suprimentos de ciclo fechado,
logística humanitária entre outros. São iniciativas que visam incluir ou adaptar a gestão da cadeia de
suprimentos com aspectos ambientais, sociais e humanitários, ainda que na perspectiva de mercado
livre, aberto, competitivo e global.
Numa perspectiva mais ampla, surgem iniciativas de novos paradigmas econômicos, como a
economia verde, economia solidária e comércio justo que propõe alternativas ao paradigma econômico
vigente para amenizar o esgotamento dos recursos naturais causado pelo consumo frenético e produzir
formas mais justas e igualitárias de se distribuir os lucros e as riquezas advindas da atividade
econômica.
Diante deste cenário emerge a problemática que motiva a presente pesquisa: seria possível aliar a
gestão da cadeia de suprimentos – uma metodologia de gestão sofisticada e de alta complexidade que
surgiu nos segmentos mais avançados da economia – com os pressupostos da economia solidária e
comercio justo?
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Neste cenário, surge o conceito de Cadeia de Suprimento Solidária que une os conceitos de rede e
cadeia de suprimentos no âmbito da economia solidária, promovendo uma gestão logística eficiente
entre os diversos elos da cadeia, mas com objetivos distintos e orientados para a geração de emprego,
renda, comércio justo e solidário.
Reconhecer casos reais e práticos de cadeias de suprimentos solidárias e vislumbrar a adoção das
tecnologias e metodologias das cadeias de suprimentos em prol da sua eficiência logística e eficácia na
conquista dos objetivos de geração de emprego, renda e promovendo o comercio justo e solidários
foram os objetivos da pesquisa que resultou neste artigo.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. DA LOGÍSTICA À CADEIA DE SUPRIMENTOS E ALÉM...
Há muitas definições para o verbete ‘logística’ e a seguir é apresentada as definições do CSCMP –
Council of Supply Chain Management Professional e de Christopher (2009).
“Logística Empresarial é parte da Cadeia de Suprimentos que planeja,
implementa e controla, de modo eficiente e eficaz, o fluxo direto e reverso e a
armazenagem de bens, serviços e informações relativas desde o ponto de origem
até o ponto de consumo de modo a atender os requisitos dos clientes” (CSCMP,
2012).
“Logística é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do transporte e
da armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados (além dos
fluxos de informações relacionados) por parte da organização e de seus canais de
marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura seja maximizada
mediante a entrega de encomendas com o menor custo associado”
(CHRISTOPHER, 2009).
Com o passar dos anos, a logística incorporou a visão de rede de organizações e surge o advento da
cadeia de suprimentos, que traz um novo modelo de negócio ao buscar a máxima eficiência logística ao
longo da cadeia, expandindo as operações e as decisões de modo a envolver todos os elos participantes.
Uma definição de gerenciamento da cadeia de suprimentos é dada pelo CSCMP – Council of
Supply Chain Management Professional.
“O gerenciamento da cadeia de suprimentos abrange o planejamento e a gestão
de todas as atividades envolvidas no fornecimento e aquisição, conversão e todas
as atividades de gestão logística. Importante, também inclui a coordenação e
colaboração com parceiros do canal, que podem ser fornecedores,
intermediários, prestadores de serviços terceirizados e clientes. Em essência, a
gestão da cadeia de suprimentos integra a gestão da demanda e do fornecimento
dentro e entre as empresas” (CSCMP, 2012).
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É evidente o contexto mais amplo da cadeia de suprimentos em relação à logística.
Christopher (2009) afirma que a logística é, essencialmente, a orientação e a estrutura de
planejamento que procuram criar um plano único para o fluxo de produtos e de informações ao longo
de um negócio. Enquanto que o gerenciamento da cadeia de suprimentos apóia-se nesta estrutura
logística para criar vínculos e coordenação entre os processos de todas as organizações que participam
do fornecimento deste produto. Para Christopher (2009), o gerenciamento da cadeia de suprimentos é
definido como:
“A gestão das relações a montante e a jusante com fornecedores e clientes, para
entregar mais valor ao cliente, a um custo menor para a cadeia de suprimentos
como um todo”.
Porém, as definições de gerenciamento da cadeia de suprimentos acima não trazem informações
precisas do que realmente seja uma cadeia de suprimentos. Mentzer et al. (2001) reconhece esse fato e
afirma que é mais comum encontrar definições de gerenciamento da cadeia de suprimento do que
cadeia de suprimentos.
Entende-se que a cadeia de suprimentos é constituída de diversas empresas, no entanto, uma análise
mais rigorosa revela duas incongruências. A primeira se refere ao uso do termo chain, termo que seria
adequado se empresa e fornecedores se configurassem num relacionamento linear, como uma corrente.
No entanto, a observação prática mostra que a configuração das cadeias de suprimento se parece mais
com redes do que cadeias. A segunda incongruência é com relação ao termo suprimento. As cadeias de
suprimentos se expandem a jusante e a montante. Nesta perspectiva, Christopher (2009) argumenta que
seria mais adequado usar gerenciamento da cadeia de demanda ao invés de suprimentos.
Outra definição de cadeia de suprimentos é dada por Aitken (apud CHRISTOPHER, 2009):
“Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando
conjuntamente, em regime de cooperação mútua, para controlar, gerenciar e
aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os
clientes finais”.
Esta definição de Aitken é, segundo a visão do presente autor, a mais adequada definição de cadeia
de suprimentos que se tem conhecimento. Deixa claro a configuração em rede e explícito a atuação
conjunta e cooperada para se atingir um objetivo global da rede.
Este novo modelo de negócio que surgiu com o advento das cadeias de suprimentos trouxe novas
perspectivas de gestão, de alianças estratégicas até a integração e interoperabilidade dos sistemas de
informação transacionais dos elos da cadeia. Muitas ferramentas tecnológicas, metodologias de
gerenciamento e estratégias de gestão surgiram nas últimas décadas em razão deste novo paradigma.
No âmbito estratégico surgiram conceitos como alinhamento estratégico, cadeias de suprimentos
responsivas e eficientes (LEE, 2002; FISHER, 1997), depois surgem cadeia de suprimentos ágeis e
enxuta (LEE, 2004; CHRISTOPHER, 2000, GATTORNA, 2009). Mais recentemente surgiram os
conceitos de cadeia de suprimentos verdes e sustentáveis (DARNALL et al., 2008; CARTER &
ROGERS, 2008; BEAMON, 1999; SEURING & MÜLLER, 2008).
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Já numa perspectiva tática e operacional, surgiu uma diversidade grandiosa de ferramentas
tecnológicas e metodologias de gerenciamento para as cadeias de suprimentos. Estas ferramentas
tecnológicas e metodologias de gestão são fruto de uma visão mais pragmática e analítica da estrutura e
do funcionamento das cadeias de suprimentos.
Nesta perspectiva Lazzarini et al. (2001) afirma que, ao tratar a cadeia de suprimentos como um
conjunto de atividades seqüencialmente definidas que representam sucessivos estágios, à luz da teoria
de análise de redes, é possível utilizar os recursos de mapeamento das redes para reconhecer de modo
preciso toda a complexidade nas relações inter-organizacionais existentes entre os diversos elos da
cadeia de suprimentos. Esta visão mais estruturada e analítica da cadeia de suprimentos permitiu o uso
de diversos recursos de modelagem e otimização, bem como a aplicação de recursos de tecnologia de
informação e comunicação e de automação.
Por fim, este artigo reconhece um grupo de organizações que atuam em rede e lança um olhar sobre
nas duas perspectivas: estratégica e tático-operacional. Na perspectiva estratégica, este artigo procura
caracterizar este grupo de organizações como uma cadeia de suprimentos reversa e solidária, conceitos
detalhados adiante no texto. E, na perspectiva tático-operacional, este artigo apresenta a estrutura, os
processos e o produto desta cadeia de suprimentos a fim sugerir melhorias no seu desempenho.

2.2. CADEIA DE SUPRIMENTOS DIRETA, REVERSA E DE CICLO FECHADO
Os verbetes Direta, Reversa e Ciclo-Fechado que são associados aos conceitos de logística ou
cadeia de suprimentos são postulados em função da orientação do fluxo do produto logístico ao longo
da cadeia de suprimentos.
Logística reversa é "um segmento especializado da logística que foca o movimento e
gerenciamento de produtos e materiais após a venda e após a entrega ao consumidor. Inclui produtos
retornados para reparo e/ou reembolso financeiro" (CSCMP, 2012).
Rogers e Tibben-Lembke (apud CHAVES & BATALHA, 2006) definem logística reversa:
[...] o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e custo
efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e
as informações correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem
com o propósito de recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição.
Uma definição de cadeia de suprimentos reversa é proposta por Georges (2011) a partir da
adaptação da definição fornecida por Aitken (apud CHRISTOPHER, 2009):
“Cadeia de Suprimentos Reversa é uma rede de organizações conectadas e
interdependentes, trabalhando conjuntamente, em regime de cooperação mútua,
para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo reverso de produtos descartados
após o uso, embalagens, produtos com defeito e informações dos clientes finais
para os produtores de origem”.
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A logística reversa está presente há tempos, mas é difícil datar seu surgimento com precisão.
Termos parecidos aparecem na literatura desde os anos setenta, como: canais reversos e fluxos reversos
(GONÇALVES-DIAS & TEODOSIO, 2006).
Geralmente, associa-se logística reversa à reciclagem e reaproveitamento de matérias, porém, sua
essência está no fato dos produtos retornarem sentido oposto ao da logística convencional. O fluxo da
logística reversa se opõe ao fluxo da logística direta. Expandindo o conceito de logística reversa para as
cadeias de suprimento, emergem os modelos de cadeia de suprimentos direta e cadeia de suprimentos
reversa.
Já o conceito de ciclo fechado é próprio da cadeia de suprimentos e é postulado ao se expandir os
conceitos de cadeia de suprimentos direta e reversa de modo a conter todo o ciclo de vida do produto,
da produção ao fornecimento ao mercado e da coleta pós-uso até a sua reciclagem, reinserindo-o no
processo produtivo para novamente ir mercado na forma de produto, tal fenômeno é designado de
closed-loop supply chain, ou cadeias de suprimentos de ciclo fechado, conforme define Guide et al.
(2003).

2.3. A ECONOMIA SOLIDÁRIA
Para o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – (2012), a economia solidária é um jeito
diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem
querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando
no bem de todos e no próprio bem.
Uma definição mais precisa e academicamente rigorosa é dada por Paul Singer (apud NETO &
VALERY, 2009), que define a economia solidária como:
“[...] um modo de organizar atividades econômicas de produção, consumo e
poupança/crédito que almeja completar as igualdades de direitos entre os que se
engajam nestas atividades. Empreendimentos solidários são autogestionários, o
que significa que neles todas as decisões são tomadas pelos membros ou por
pessoas eleitas que os representam. A economia solidária é essencialmente
associativa, ou seja, todos são sócios, sendo incompatível com relações
assimétricas, como as que se desenvolvem entre patrões e empregados.”
Considerando essa concepção, a economia solidária, segundo o MTE (2012), possui as seguintes
características:



Cooperação: Existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades,
propriedade coletiva parcial ou total de bens, partilha dos resultados e responsabilidade solidária
diante das dificuldades.
Autogestão: Exercício de práticas participativas de autogestão nos processos de trabalho, nas
definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações
nos seus diversos graus e interesses.
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Dimensão Econômica: Agregação de esforços, recursos e conhecimentos para viabilizar as
iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços, beneficiamento, crédito,
comercialização e consumo.
Solidariedade: Preocupação permanente com a justa distribuição dos resultados e a melhoria das
condições de vida de participantes. Comprometimento com o meio ambiente saudável e com a
comunidade, com movimentos emancipatórios e com o bem estar de trabalhadoras e
consumidoras.

A economia solidária se apresenta como alternativa para a geração de trabalho e renda e
instrumento para a inclusão social. Apresenta grande diversidade de práticas econômicas e sociais
organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes
de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços,
finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário.
O Atlas da Economia Solidária do Brasil (2005) identificou 14.954 empreendimentos econômicos
solidários (EES) em 2.274 municípios do Brasil (41% dos municípios). Há uma maior concentração
dos EES na região Nordeste, com 44%, 13% na região Norte, 14% na região Sudeste, 12% na região
Centro-oeste e 17% na região Sul.
Quanto a organização, a maior parte dos EES está organizada sob a forma de associação (54%),
seguida dos Grupos Informais (33%) e Organizações Cooperativas (11%) e outras formas de
organização (2%) (Atlas Econ. Sol., 2005).
Porém, alguns EES estão organizados de forma mais sofisticadas que cooperativas e associações.
Alguns EES se configuram como redes de cooperativas e outros se configuram como cadeia de
suprimento, mesmo desconhecendo o conceito de cadeia de suprimento.
Ao reconhecer que alguns destes EES se configuram como uma cadeia de suprimentos, Georges
(2010, 2011) define o conceito de Cadeia de Suprimentos Solidária visando aproveitar os avanços
tecnológicos e os métodos de gestão no incremento da eficiência e eficácia dos EES que se organizam
como cadeia de suprimentos.

2.4. COMERCIO JUSTO
Trata-se de um movimento social e uma modalidade de comércio internacional que busca o
estabelecimento de preços justos, bem como de padrões sociais e ambientais equilibrados nas cadeias
produtivas, promovendo o encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos (COTERA,
2009).
O comercio justo pressupõe a existência de relações comerciais mais justas, solidárias, duradouras e
transparentes. A co-responsabilidade nas relações comerciais entre os diversos participantes da
produção, comercialização e consumo. A valorização, nas relações comerciais, da diversidade étnica e
cultural e do conhecimento das comunidades tradicionais e transparência nas relações comerciais, na
composição dos preços praticados e na elaboração dos produtos, garantindo acesso à informação acerca
dos produtos, processos, e organizações que participam do comércio justo e solidário (MTE, 2012).
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2.5. A CADEIA DE SUPRIMENTOS SOLIDÁRIA
Segundo Georges (2010, 2011), Cadeia de Suprimentos Solidária é definida como:
“Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, com a presença de
empreendimentos econômicos solidários, trabalhando conjuntamente, em regime
de solidariedade e cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o
fluxo de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais
com o propósito de viabilizar iniciativas coletivas e da geração de emprego e
renda”.
Esta definição exige a presença de empreendimentos econômicos solidários (EES), porém não é
necessário que todas as organizações que compõe a cadeia de suprimentos solidária sejam EES. Na
maioria dos casos, as cadeias de suprimentos solidárias compram de fornecedores tradicionais e
buscam canais de distribuição tradicionais.
O regime de solidariedade é um pressuposto da economia solidária que se faz presente nesta cadeia
de suprimentos. A solidariedade pode se manifestar somente entre alguns elos desta cadeia, já que, em
sua maioria, a prática comercial não solidária se dá de forma convencional, como no caso de compra de
matéria-prima de fornecedores tradicionais ou quando o produto for adquirido pelo consumidor final,
pois, não é de se esperar que ninguém compre um produto por solidariedade se este não atender a
necessidade do consumidor final.
Com relação aos objetivos de uma cadeia de suprimentos solidária, pode-se definir como sendo o
atendimento das necessidades do consumidor (pressuposto da economia de mercado) e a viabilização
das iniciativas coletivas e geração do trabalho e renda (pressupostos da economia solidária), este último
objetivo declarado a partir dos princípios que caracterizam um EES.

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, com objetivos exploratórios e que
assume a forma de estudo multicaso. O objetivo é entender melhor o conceito de cadeia de suprimentos
solidária e reconhecer este fenômeno em EES que se desenvolveram o bastante para se configurar
numa cadeia de suprimentos.
Por meio de pesquisa bibliográfica se compreendeu o conceito de cadeia de suprimentos solidária e
com o auxilio da internet se identificou alguns EES que atuam em uma cadeia de suprimentos e que,
portanto, poderiam caracterizar-se como uma cadeia de suprimentos solidária. Foi selecionada, por
conveniência, uma amostra de dois EES que se consolidaram e se desenvolveram a ponto de
configurar-se numa rede no âmbito da economia solidária: a rede Reciclamp e a Justa Trama. Os
procedimentos de coleta de dados adotada foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental,
observação direta e sistemática e entrevistas com gestores a fim de caracterizá-las como uma cadeia de
suprimentos solidária e os resultados da pesquisa estão apresentados a seguir.
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4. CARACTERIZAÇÃO DOS EES COMO CADEIAS DE SUPRIMENTOS SOLIDÁRIAS
A seguir é feita a caracterização destes empreendimentos econômicos solidários como cadeias de
suprimentos solidárias, a começar pela Reciclamp, uma cadeia de suprimentos reversa que atua no
segmento de reciclagem e, depois, a Justa Trama, uma cadeia de suprimentos direta que atua no
segmento têxtil.
A caracterização destas cadeias de suprimentos será feita com base nos seguintes aspectos:


Origem: histórico de surgimento e evolução ao estágio atual;



Atuação: local, regional, nacional ou global;



Estrutura: quais os elos da cadeia e como estão organizados.



Produto Logístico: característica do produto desta cadeia de suprimento;

4.1. A Cadeia de Suprimentos Solidária da Reciclamp
4.1.1. Origem
A Reciclamp se autodenomina como uma central solidária de vendas. Ela surgiu em 2006 após um
grupo de cooperativas, todas incubadas pelo CRCA (Centro de Referência em Cooperativismo e
Associativismo), chegarem a conclusão que seria mais vantajoso para todas as cooperativas se a
produção fosse unificada e, assim, atingir volumes mínimos exigidos para se fazer a venda diretamente
a grandes recicladores e não mais depender de intermediários (aparistas ou sucateiros).
Portanto, a história da Reciclamp e das próprias cooperativas populares que a formam se confunde
com a própria história do CRCA, principal idealizador e fomentador desta rede.
O CRCA, fundado em 2002, surgiu em decorrência do programa “Luxo do Lixo” desenvolvido pela
Cáritas Arquidiocesana de Campinas. Este programa incentivava a criação de cooperativas de coleta e
manuseio de materiais recicláveis. No entanto, a baixa escolaridade e qualificação profissional dos
cooperados impuseram enormes dificuldades em gerenciar seu empreendimento econômico. O CRCA
surgiu como resposta a estas dificuldades, desenvolvendo um trabalho de incubação destas
cooperativas populares.
Ao longo dos anos o CRCA assegurou as cooperativas populares condições dignas e mínimas para
o trabalho, são frutos destes esforços:





A posse ou o comodato dos terrenos aonde funcionam as cooperativas populares;
A elaboração de estatutos, conselhos gestores e demais obrigações para formalizar a situação
como sociedade cooperativa devidamente registrada e autorizada a funcionar;
A existência de registros para controlar o volume de entrada e saída de material e das horas
trabalhadas por cada cooperado de modo a efetuar o rateio das divisas obtidas;
O recolhimento de impostos, em especial a previdência social;
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A melhoria da infra-estrutura, retirando-os de lixões e barracas para galpões de alvenaria com
refeitório, sanitários, escritório, prensas e mesas de separação;
A formação de parcerias com empresas públicas e privadas, com o departamento de limpeza
urbana e outras organizações de modo a garantir volume e regularidade no recebimento de
materiais, eliminando a figura do ‘catador de lixo’ das ruas.

Estes esforços resultaram num incremento da capacidade de produção das cooperativas, atingindo
grande volume e regularidade de produção. Porém, as cooperativas atendidas pelo CRCA atuavam
independentemente, recebendo sua cota de material proveniente da empresa de limpeza urbana e os
separavam e vendiam de modo independente das demais cooperativas, mesmo sendo todas incubadas
pelo CRCA.
A criação da Reciclamp por meio do processo de incubação do CRCA permitiu as cooperativas um
incremento da renda, pois, conjuntamente, as cooperativas obtinham o volume suficiente para romper a
barreira da quantidade mínima necessária para atender grandes recicladores. O incremento na renda dos
cooperados foi imediato, mas a criação da Reciclamp impôs novos desafios, como a coordenar da
produção em diversas cooperativas e garantir padrões de qualidade. Também surgem decisões e
processos inter empresariais, como programação da produção, expedição e finanças.
Com a Reciclamp surgiram questões que são comuns as cadeias de suprimentos, como o efeito da
incerteza na previsão de vendas, a gestão conjunta do estoques e planejamento colaborativo da
produção e coleta de material. Através da Reciclamp os conceitos de colaboração e coordenação na
gestão atingiram o ápice nas cooperativas.
4.1.2. Atuação
A Reciclamp é rede de atuação local e opera na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Das
seis cooperativas populares que a compõe, cinco estão em Campinas e uma em Valinhos. A origem dos
materiais recicláveis é proveniente de empresas, condomínios e industrias da RMC e seus principais
clientes também estão na RMC.
No entanto, ao longo de sua história, a Reciclamp já foi constituída de cooperativas populares
de outras cidades da RMC, como Santo António da Posse e Itatiba, mas atualmente é constituída por
seis cooperativas, tal como a figura 1 a seguir ilustra de forma esquemática.
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Figura 1 – Localização das cooperativas da Reciclamp (fonte: CRCA)
4.1.3. Estrutura
De forma esquemática, a cadeia de suprimentos da Reciclamp possui quatro camadas: a primeira
camada é chamada de fonte de suprimento, segunda camada é constituída pelas cooperativas populares,
a terceira camada é a Reciclamp que faz a venda consolidada deste material aos clientes (quarta
camada). A figura 2 a seguir ilustra de forma esquemática a estrutura da cadeia da Reciclamp.
DLU (Departamento de
Limpeza Urbana)
Outros
agentes
COLETA SELETIVA
MUNICÍPAL
EMPRESA
COLETA

COOPERATIVA 1

..
.

RECICLADORES

COOPERATIVA 2

Indústrias
COLETA
PRÓPRIA

Casas/
Condomínios

RECICLAMP

COOPERATIVA 6

APARISTAS/
SUCATEIROS

COLETA
RECICLAMP

Empresas Publicas e
Privadas

CRCA (Centro de Referência em
Cooperativismo e Associativismo)

Figura 2 - Cadeia de Suprimentos Solidários das Cooperativas Populares (fonte: o autor)
A primeira camada desta cadeia são as fontes de suprimentos. Elas são classificadas em três grupos.
O primeiro grupo é denominado de “Coleta Prefeitura” e origina-se da empresa de limpeza urbana no
município de Campinas e representa 65,5% do material recebido por todas as cooperativas no ano de
2010.
O segundo grupo é denominado “Coleta Própria” e congrega grande variedade de estabelecimentos,
como: indústrias, condomínios residenciais, shoppings, bancos, universidades, empresas públicas entre
outros. Este grupo contém cerca de 250 locais onde os caminhões fazem a coleta, em geral, uma vez
por semana, e que em 2010 totalizou 1.567 tonalizadas ou 32,2 % do material recebido pela cadeia de
suprimentos como um todo. A coleta própria realizada pelos caminhões das próprias cooperativas, mas
nem todas as cooperativas possuem caminhão. Só há 3 cooperativas que possuem caminhão. Nestas
cooperativas, o material proveniente da coleta própria representa cerca de 70%.
O terceiro grupo é denominado “Coleta Reciclamp”, feita pelos caminhões pertencentes à
Reciclamp, que coletam material em quatro locais: REPLAN, centro de distribuição dos correios, um
shopping e um condomínio de empresas. Este grupo representa 2,30% do total coletado em 2010.
Somadas, as três fontes de suprimentos forneceram em 2010 um total de 4.865 toneladas de material às
cooperativas populares pertencentes a esta cadeia de suprimento.
A segunda camada desta cadeia de suprimentos é formada por seis cooperativas, todas são
autogestionadas, com conselhos administrativos formados pelos próprios cooperados, todas
trabalhando em prol de objetivos comum e compartilhando os resultados. As cooperativas populares
são legítimos empreendimentos econômicos solidários.
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Entre as cooperativas há grande cooperação e solidariedade. A cooperação se manifesta na troca de
informações e conhecimentos. As experiências bem sucedidas no processo produtivo são
compartilhadas entre as cooperativas e há constante troca de informações para se saber os níveis de
estoque de material bruto e separado e da capacidade atual de processamento. A solidariedade se
manifesta no compartilhamento de recursos, como caminhões, prensas e até pessoal. Também há
solidariedade na decisão de destinar recebimentos de material para outra cooperativa que se mostra
com risco de parar sua produção por falta de estoque.
A terceira camada é a Reciclamp, que também é um empreendimento econômico solidário (EES),
autogestionado, com conselho administrativo formado por representantes de cada cooperativa
participante e que distribui seus resultados as cooperativas. No entanto, a Reciclamp vai muito além de
um EES.
O último elo desta cadeia de suprimentos são os recicladores. Trata-se de grandes indústrias que
compram os materiais separados e prensados e os utilizam como matérias-primas, caracterizado o fluxo
reverso desta cadeia. São seis os principais clientes da Reciclamp, que compram entre 10 a 50
toneladas de material ao mês, exigindo entregas semanais ou quinzenais de materiais. Neste último elo
não há cooperação e solidariedade, pois os recicladores exigem padrão de qualidade, volume mínimo e
regularidade de entrega como qualquer fornecedor.
4.1.4. Produto Logístico
O produto logístico da rede Reciclamp é o resíduo sólido reciclável. A origem do resíduo sólido
reciclável, chamado aqui de fonte de suprimento, é bem variada e engloba mais de 300 fornecedores
além da coleta seletiva municipal feita nos domicílios da cidade de Campinas.
É um produto que sempre se apresentada no estado sólido, granel e muito heterogêneo quando se
observa o material bruto. Não requer armazenamento específico, sendo, em geral, armazenado somente
sob a proteção da chuva. Quando submetido à operação de separação e enfardamento para entrega, suas
características físicas tornam-se distintas, isto ocorre porque existe uma grande variedade de produtos.
Só de papel e plástico se obtém 21 diferentes subprodutos, além destes há os vidros, os metais e outros
materiais. A figura 3 apresenta os diferentes tipos de papel, plástico e metal que são separados a partir
do resíduo sólido reciclável que chegas às cooperativas. Para cada um destes produtos as características
físicas relevantes estão relacionadas ao formato da carga, peso, pureza máxima admitida e condição de
armazenamento.
PAPEL

PET

Ondulado I PET Cristal

PLÁSTICO
PEAD/PP/
OS

OUTROS

Aparas
Transparen
tes
Aparas
PEAD color
Coloridas
PEAD
branco

VIDRO

METAL

vidro

latinhas

Papelão
misto

PET Verde

Arquivo

PET Misto

PP Branco

PVC Cano

placas
circuito

Jornal

PET Azul

PP Colorido

Tampa
Colorida

sucatas

Papel Misto

PET Óleo

PS Branco

PET
Colorida

PS Colorido

aerosol

Figura 3 – Produtos da separação do resíduo sólido reciclável (fonte: os autores)
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Trata-se de um produto com grande risco biológico decorrente de elementos contaminantes,
material orgânico e dejetos presentes na coleta seletiva. Já na triagem, o risco é físico, sendo cortes e
perfurações as principais ocorrências durante a triagem manual feita pelos cooperados.
A partir destas observações, é possível afirmar que esta cadeia de suprimentos possui todos os
atributos exigidos por um EES e também atende a definição de cadeia de suprimentos solidária
proposta por Georges (2010, 2011).

4.2. A Cadeia de Suprimentos Solidária da Justa Trama
4.2.1. Origem
A Justa Trama iniciou suas atividades em 2004 com o desafio de produzir sessenta mil bolsas para
serem distribuídas durante o Fórum Social Mundial, que seria sediado em Porto Alegre, em 2005.
Naquele momento participaram da produção das sacolas a Cooperativa Nova Esperança (Cones) de
Nova Odessa - SP, empreendimento responsável para fiação e a Cooperativa de Trabalhadores na
Fiação (Textilcooper) de Santo André – SP, na tecelagem. A confecção das peças ficaram por conta da
Univens e da Fio Nobre. Devido ao volume de produção foram chamados mais 30 empreendimentos de
economia solidária para participar do trabalho (JUSTA TRAMA, 2013).
Ainda segundo o site institucional da Justa Trama (2013), houve algumas mudanças na composição
da cadeia ao longo dos anos, mas a Justa Trama compreende cinco cooperativas e uma associação.
4.2.2. Atuação
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A rede Justa Trama possui elos em seis estados da nação. Logo, pode-se afirmar que sua atuação é
nacional. A figura 4 ilustra os estados da nação onde a rede Justa Trama está presente e ao lado uma
tabela com o nome, a sigla, o produto, município e estado de cada elo.
n

Figura 4 – Elos que compõe a
cadeia da Justa Trama (fonte: o
autor e Justa Trama, 2013)
É possível adquirir os produtos
nas cidades onde há cooperativas e
por também por comercio eletrônico,
no próprio site da Justa Trama, que
garante entrega em todo território
nacional.
4.2.3. Estrutura
A cadeia de suprimentos da Justa
Trama também possui quatro
camadas: plantio, fiação e recelagem,
confecção e cliente final.

Nome
Sigla
Produção Município Estado
Associação de
Plantio do
Desenvolvimento
1
ADEC
algodão
Taúa
CE
Cultural e
orgânico
Educacional
Assentamento
Plantio do
Campo
2 Itamarati Mato APOMS
algodão
MS
Grande
Grosso do Sul
orgânico
Cooperativa de
Fiação e
Pará de
3 Produção Têxtil Coopertextil
MG
Tecelagem
Minas
de Para de Minas
Cooperativa Fio
4
Fio Nobre Confecção
Itajaí
SC
Nobre
Cooperativa
Porto
5 Unidas
Univens
Confecção
RS
Alegre
Venceremos
Sementes da
região,
usadas para
ornamentação Porto
6 Cooperativa Açaí Açaí
RO
das peças e
Velho
também
produção de
ecojoias

A primeira camada do plantio do algodão é feito no estado do Ceará e Mato Grosso do Sul pela
ADEC e APOMS. A ADEC (Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá) articula
9 municípios do estado do Ceará: Tauá, Quixadá, Choró, Massapê, Canindé, Sobral, Furquilha, Santana
do Acaraú e Parambu, tendo mais de 250 famílias envolvidas nas suas atividades de plantio. A
Associação de Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul (APOMS) está localizado no município de
Itamarati e iniciou o plantio de algodão orgânico nas cores rubi e verde em 2011, quando então foi
incorporada pela cadeia. Hoje são sete famílias que trabalham na produção.
A segunda camada é fiação e tecelagem do algodão e é feita pela cooperativa de produção têxtil de
Pará de Minas (Coopertextil) é um empreendimento que se originou do processo de concordata de uma
antiga indústria têxtil em 1988. Nesta ocasião o prédio e o maquinário foram arrendados para iniciar a
produção de fios e tecidos. Hoje a Coopertextil possui todo o maquinário e conta com 215 cooperados.
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Já a terceira camada da cadeia é responsável pela confecção e é constituída por três cooperativas, a
saber.


Cooperativa Fio Nobre, em Itajaí/SC, composta por 20 cooperados dos quais produzem
vestidos, peças em tricô, bolsas de tear e design de peças para Justa Trama.



Cooperativa Unidas Venceremos (UniVens), em Porto Alegre/RS, com 28 cooperadas que
produzem peças de vestuário como camisetas e uniformes, além da confecção e gestão na
comercialização das peças da Justa Trama.



Cooperativa Açaí, em Porto Velho/RO que produz biojoias com sementes da Amazônia e
fornecem a Justa Trama botões e sementes utilizadas nas peças confeccionadas.

A coordenação de todos estes elos ao longo da cadeia é feita pela cooperativa central Justa Trama,
uma cooperativa de segundo nível fundada em 2008 com o apoio de diversas entidades e tem papel
central no planejamento e coordenação do fluxo de produção ao longo desta cadeia (GOMES, 2011).
4.2.4. Produto Logístico
Os produtos finais oferecidos pela Justa Trama são confecções moda masculinas e femininas
(camisetas, calças, bermudas, jaquetas, vestidos, saias e bolsas). Na loja virtual da rede são 32 produtos
a venda. Os preços variam de R$29,00 reais (camisetas) a R$82,00 (jaqueta masculina).
Em termos de volume, a rede Justa Trama movimenta quantidade bem menores que a rede
Reciclamp. Em média, são processadas cerca de 10 toneladas de algodão ao ano que se transformam
em cerca de cinco mil peças vendidas.
A Justa Trama possui dois tipos de cliente: o cliente pessoa física e o cliente corporativo. O cliente
pessoa física é o cidadão que adquire peças de vestuário nos pontos de venda, pela internet ou nas
feiras de economia solidária que a Justa Trama participa. Em 2012, foram cerca de 2.500 unidades
vendidas para clientes pessoas físicas. Já os clientes corporativos são empresas que encomendam
sacolas ou outras peças para promoções ou realização de eventos, em 2012 foram encomendadas 3.500
sacolas por clientes corporativos.
O fluxo do produto logístico é basicamente empurrado. Toda a produção do algodão orgânico é
transformada em tricoline, brim e malha. Estes tecidos são então transportados para a Unisol (onde fica
a sede da Justa Trama) e então são distribuídas as cooperativas para a confecção das peças conforme os
níveis de estoque vão se esgotando. Exceção são os clientes corporativos, cujo produto é produzido
após encomenda.

5. CONCLUSÃO
O gerenciamento da cadeia de suprimento é prática recorrente nos segmentos mais avançados da
economia. Os benefícios do gerenciamento da cadeia de suprimentos são concretos e parece não haver
escolha, senão esta, para as empresas que desejam ser competitivas nos dias atuais. Mas é possível se
aproveitar das benesses deste modelo de gestão sem, necessariamente, pertencer a uma cadeia de
suprimentos em que participam grandes empresas.
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As cadeias de suprimentos solidárias da Reciclamp e da Justa Trama são exemplos claros de como
empresas pequenas e com pouco recursos melhoram sua capacidade competitiva organizando-se em
redes.
Claramente foi observada a configuração de cadeia de suprimentos solidária em ambas as redes,
pois ambas possuem elos constituídos de Empreendimentos Econômicos Solidários ao longo do fluxo
do seu produto e ambas as redes possuem objetivos de geração de emprego, renda com gestão
compartilhada e solidária dos resultados.
Também é interessante notar que a cadeia de suprimentos solidária da Reciclamp e da Justa Trama
são distintas quanto a estrutura e operação, embora compartilhem igualmente os pressupostos da
economia solidária. A cadeia de suprimentos da Reciclamp é reversa e a Justa Trama direta. A
Reciclamp possui muitas fontes de suprimento e poucos clientes, já a Justa Trama são poucos
fornecedores e muitos clientes. O cliente da Reciclamp é industrial e o da Justa Trama é pessoa física.
Mas ambas as cadeias de suprimento solidária são igualmente exitosas na distribuição de seus lucros de
forma justa e solidária e na geração de emprego e renda aos seus cooperados.
Mais instigante ainda, e para não dizer paradoxal, estes exemplos de cadeias de suprimentos
solidária se configura no estado da arte no que diz respeito aos modelos de gestão, mas sem perder
princípios totalmente antagônicos ao da competitividade empresarial que produziu este modelo, que é o
da economia solidária e comercio justo.
Sem abrir mão dos ideais de cooperação, comercio justo e geração de emprego e renda, estas
cooperativas populares, na condição de representantes legítimos do efeito indesejado da economia de
mercado, soube, dentro das próprias regras desta economia de mercado, se organizar na forma de rede e
buscar um caminho diferente e mudar seu destino que parecia certo e cruel.
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EVIDENCIAÇÃO AMBIENTAL – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE
DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE PAPEL E CELULOSE COM BASE NO MODELO EDE
– 2009, 2010 E 2011
Carla Caroline Cesconeto
Universidade Federal de Santa Catarina
krla.kroline@gmail.com
Leonardo Flach
Universidade Federal de Santa Catarina
leoflach@hotmail.com

Resumo: Este estudo tem por objetivo verificar o nível das informações ambientais das empresas enquadradas no setor de
papel e celulose, bem como correlacioná-las com indicadores de rentabilidade do ativo e do patrimônio líquido, e o seu
tamanho. Nesse intuito, adotou-se uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem do problema quantitativa. Os dados
foram coletados nos relatórios de sustentabilidade disponibilizados pelas empresas referentes aos exercícios de 2009, 2010 e
2011. As empresas selecionadas na amostra fazem parte do setor de papel e celulose e foram classificadas entre as 1000
maiores empresas do país, conforme a avaliação da Revista “Valor 1000”, edição publicada em agosto de 2012. Para
mensurar o nível de disclosure ambiental das empresas foi selecionado o modelo EDE - Environmental Disclosure
Evaluation. A partir dos dados coletados, percebeu-se que a Suzano Papel e Celulose, maior empresa da amostra não obteve
maior nível de evidenciação ambiental, enquanto a Irani, segunda menor empresa da amostra, apresentou um alto nível de
disclosure.
Palavras-chave: Evidenciação ambiental. Papel e Celulose. Contabilidade Ambiental.

Abstract: This study aims to verify the level of environmental information from companies classified in the paper and pulp,
and correlate them with indicators of Return on Assets and Equity, and its size. Whit this aim, it is adopted a descriptive
research with quantitative approach to the problem. The data were collected in sustainability reports provided by the
companies for the years 2009, 2010 and 2011. The selected companies belong to the pulp and paper sector and were ranked
among the 1000 largest companies in the country, according to the evaluation of the journal "Valor 1000" published in
August 2012. To measure the level of corporate environmental disclosure was selected model EDE - Environmental
Disclosure Evaluation. From the data collected, it was realized that Suzano Papel e Celulose, the largest sample not
obtained the highest level of environmental disclosure, while Irani, second smallest sample company, showed a high level
of disclosure.
Key-words: Environmental Disclosure. Pulp and Paper. Accounting Environmental.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e a industrialização cada vez mais desordenada favorecem, em
grande escala, a degradação do meio ambiente que, muitas vezes, causam danos irreversíveis. Em
contrapartida, a sociedade tem se conscientizado para com esses problemas de modo a forçar as
empresas a justificar as ações que causam tais impactos e a buscar novas alternativas. De acordo com
Rosa et. al.(2011, p. 158), “há, portanto, uma grande movimentação social e científica, com o intuito de
promover avaliação das informações ambientais que também é denominada de evidenciação ambiental
(environmental disclosure)”.
A evidenciação ambiental tem por objetivo divulgar informações sobre o desempenho
econômico, financeiro, social, bem como o desempenho ambiental das organizações aos seus usuários,
considera-se que essas informações não sejam enganosas (TINOCO; KRAEMER, 2004).
No Brasil, não há uma lei que determina a obrigatoriedade da evidenciação ambiental. Todavia,
muitas organizações já evidenciam com o intuito de que essas gerem mais benefícios do que o próprio
custo para produzi-las. Espera-se também tais informações reduzam o custo de agência e que
representem um diferencial na gestão ambiental, visando à captação de novos clientes e investidores
(BORGES; ROSA; ENSSLIN, 2010).
Para Costa e Marion (2007), as informações ambientais são de interesse de todos os grupos de
usuários, visto que, direta ou indiretamente, afetam o patrimônio da entidade. Porém a contabilidade
em si pouco proporciona em termos de qualidade das informações ambientais, uma vez que essas estão
inseridas juntamente com informações operacionais ou financeiras. Para que haja a segregação das
informações ambientais com as financeiras ou operacionais, há autores que defendem a ideia de tornar
a evidenciação ambiental obrigatória (GRAY; BEBBINGTON, 2001; FREEDMAN; STAGLIANO,
2007; GRAY et al., 1996).
Entretanto, Neu, Warsame e Pedwell (1998, p. 265) alertam para três preocupações relativas à
evidenciação ambiental: (a) a influência da pressão externa sobre as divulgações ambientais nos
relatórios anuais, incluindo a quantidade e os tipos de estratégias utilizadas na divulgação; (b) as
características de divulgação ambiental comparada com as divulgações sociais; e (c) a associação entre
as divulgações ambientais e o desempenho real.
Destarte, considerando a temática até aqui abordada, esta pesquisa propõe-se responder a
seguinte pergunta: como estão sendo evidenciadas as informações ambientais das empresas brasileiras
potencialmente poluidoras enquadradas no setor de papel e celulose nos anos de 2009, 2010 e 2011?
Para responder essa questão, o presente estudo tem por objetivo analisar as informações
ambientais divulgadas nos relatórios de sustentabilidade no setor de papel e celulose. Para tal, foram
fixados os seguintes objetivos específicos: (a) quantificar as informações recolhidas com base no
Modelo EDE; (b) apresentar quais as empresas do setor de papel e celulose que mais divulgam suas
informações; e (c) correlacionar as variáveis identificadas no item acima com a rentabilidade do ativo,
rentabilidade do patrimônio líquido e o tamanho da empresa.
A execução deste artigo justifica-se pela importância dessas informações divulgadas nas
demonstrações das empresas, pela necessidade da sociedade em obter maiores informações sobre
aspectos que as envolvem, o meio ambiente e as organizações, pelo papel e celulose estar classificado
entre os que mais causam impactos ao meio ambiente, conforme a Lei 10.165/2000.
XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Justifica-se também por haver poucas pesquisas realizadas que abordam o tema no Brasil.
Podemos citar, dentre outras, o estudo de Nossa (2002) que apresentou uma análise do conteúdo dos
relatórios ambientais de empresas do setor de papel e celulose em nível internacional, também a
pesquisa de Costa e Marion (2007) a qual verificou a uniformidade na evidenciação das informações
ambientais, ainda o estudo de Ribeiro e Gasparini (2006). Esse buscou analisar o disclosure ambiental
nas empresas de papel e celulose no Brasil e nos Estados Unidos. Borges, Rosa e Ensslin (2006), por
sua vez, abordaram a evidenciação voluntária das práticas ambientais.
Quanto às delimitações da pesquisa, ressalta-se que com relação à dimensão física, a mesma
aplica-se ao setor de papel e celulose e que foram listadas no ranking das mil maiores empresas do
Brasil, de acordo com a Revista “Valor 1000”. Em relação à dimensão temporal, aplica-se nos anos de
2009, 2010 e 2011.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste tópico será abordada a fundamentação teórica para melhor entendimento do tema desta
pesquisa. Primeiramente, será apresentado o tema contabilidade ambiental seguido por evidenciação
ambiental.
2.1 Contabilidade Ambiental
A Contabilidade Ambiental, segundo Paiva (2006), surgiu a partir do momento em que o termo
Desenvolvimento Sustentável começou a ocupar as pautas de discussões sobre o rumo do planeta em
virtude da destruição do meio ambiente e dos recursos naturais não renováveis, com a finalidade de: (a)
auxiliar na elaboração do planejamento estratégico; (b) servir de parâmetro no gerenciamento das
atividades-alvo; e (c) fornecer informações externas no sentido de prestação de contas dessas
atividades.
Ribeiro (2006, p. 45) afirma que a contabilidade ambiental não é uma ciência nova, mas um
segmento da contabilidade tradicional e, aquela, por sua vez, tem como objetivo:
[...] identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-financeiro que estejam
relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um
determinado período, visando à evidenciação da situação patrimonial de uma entidade.

Bergamini Junior (2000, p.3), assim como Ribeiro (2006), entendem que a contabilidade
ambiental é um ramo especializado da já conhecida contabilidade e que por sua vez tem por objetivo:
[...] registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos das mesmas
que afetam ou deveriam afetar a posição econômica financeira dos negócios da empresa,
devendo assegurar que: a) os custos, os ativos e os passivos ambientais estejam contabilizados
de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade ou, na sua ausência, com as práticas
contábeis geralmente aceitas; e b) o desempenho ambiental tenha ampla transparência de que os
usuários da informação contábil necessitam.

A contabilidade ambiental pode ser definida como o destaque dado aos registros e informações
da entidade referentes aos aspectos relacionados com o meio ambiente (CARVALHO, 2010).
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Em relação ao ativo ambiental, Ribeiro (2006) o define como bens e direitos de propriedade da
empresa que tenham capacidade de gerar benefícios econômicos futuros e que visem à preservação, à
proteção e à recuperação ambiental. Por sua vez, Pfitscher (2009), considera como ativo ambiental
aquele que permite ao usuário informação das ações ambientais e, consequentemente, possibilitem
avaliá-las.
Ribeiro (2006) e Carvalho (2010) apresentam algumas classificações de ativos ambientais,
seriam: (a) estoques: insumos adicionais ao processo produtivo para eliminar, reduzir ou controlar os
níveis de emissão de resíduos ou materiais para a recuperação ou reparos de ambientes afetados; (b)
provisão para desvalorização: perda de valor econômico para qualquer elemento do ativo intangível
que tenha a extinção de sua vida útil acelerada ou o seu valor econômico diretamente reduzido em
função de alterações do meio ambiente; (c) imobilizado: investimentos realizados para a aquisição de
itens que viabilizem a redução de resíduos poluentes durante o processo de obtenção das receitas e cuja
vida útil se prolongue além do término do exercício social; e (d) investimento: os gastos com
reflorestamento ou aquisições de florestas com objetivo de recuperar o meio ambiente ou mantê-lo
preservado.
O passivo ambiental pode ser entendido como os benefícios econômicos ou os resultados que
serão sacrificados em razão da necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente
(RIBEIRO, 2006).
De acordo com Pfitscher (2009), o conceito de passivo ambiental relaciona-se diretamente com
os investimentos na área ambiental.
Paiva (2006) apresenta classificação dos passivos ambientais em normais e anormais. Segundo
o autor, são passivos ambientais normais aqueles decorrentes do processo produtivo, no qual há
emissão de resíduos com possibilidade de controle, prevenção e em alguns casos, reaproveitamento. Os
passivos ambientais anormais, no entanto, são decorrentes de situações não passíveis de controle e não
decorrem do processo produtivo da empresa.
Assim como o ativo, o passivo ambiental pode apresentar as seguintes classificações, conforme
Ribeiro e Lisboa (2000): (a) aquisição: ativos para contenção dos impactos ambientais (chaminés,
depuradores de águas químicas etc.). Insumos que serão inseridos no processo operacional evitando-se
que se produza resíduo tóxico; (b) despesa: manutenção e operação do departamento de gerenciamento
ambiental, inclusive mão-de-obra; (c) gasto: recuperação e tratamento de áreas contaminadas
(máquinas, equipamentos, mão-de-obra, insumos em geral etc.); Multas por infrações ambientais;
Danos irreversíveis;
2.2 Evidenciação Ambiental
O dicionário da língua portuguesa Aurélio (2001) descreve que evidenciar significa tornar
evidente, patentear, comprovar, demonstrar. Logo, evidenciação está relacionada diretamente com a
divulgação das informações relevantes a diversos usuários da informação. Por sua vez, evidenciação
ambiental pode ser compreendida como os meios utilizados pela entidade para divulgar as ações
referentes ao meio ambiente. Estas informações poderão ser encontradas normalmente nos sites das
empresas ou em seus relatórios.
A evidenciação contábil representa o fechamento do ciclo financeiro e operacional de um dado
período de tempo dependendo da análise que se faz sobre o patrimônio. É o instrumento através do qual
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se torna possível fazer análises quanto aos resultados obtidos pela entidade (BRAGA et al., 2007, p.
67)
Para Ribeiro (2009), a evidenciação ambiental “é a evidenciação voluntária ou obrigatória de
informações quantitativas ou qualitativas utilizadas para comunicar as intenções ou os efeitos
ambientais das ações de uma organização para seus diversos stakeholders”.
Já Campbell (2004) define evidenciação ambiental como sendo as informações divulgadas
referentes às atividades no processo da organização que representam impacto negativo ao meio
ambiente.
Portanto pode-se dizer que a evidenciação tem como objetivo divulgar informações sobre o
desempenho econômico, financeiro, social e ambiental das entidades aos stakeholders, levando-se em
consideração que tais demonstrativos não sejam enganosos (TINOKO; KRAEMER, 2004, p. 256), a
fim de fornecer informações úteis para a tomada de decisões.
O disclosure pode ser classificado em três níveis para Hendriksen e Van Breda (1999):
divulgação adequada, justa e completa. A divulgação não enviesada pressupõe um volume mínimo de
divulgação compatível com o objetivo de evitar que as demonstrações sejam enganadoras. A
divulgação justa subentende um objetivo ético de tratamento equitativo de todos os leitores em
potencial e a divulgação completa implica a apresentação de toda a informação relevante.
De acordo com Ribeiro (2006, p. 108), a evidenciação resulta em uma abordagem das seguintes
questões:
O quê: todas as questões relativas aos eventos e transações envolvidos com a questão
ambiental;
Como: com o grau de detalhamento exigido pela relevância dos valores e pela natureza dos
gastos relativos à interação entre a empresa e o meio ambiente;
Quando: o registro contábil deverá ser feito no momento em que o fato gerador ocorrer, ou no
momento em que houver informações adicionais e complementares;
Onde: idealmente, no corpo das demonstrações contábeis e nas notas explicativas, dependendo
da extensão e natureza das informações a serem prestadas.

Paiva (2006) afirma que todos os gastos e as provisões efetuados com o meio ambiente devem
ser evidenciados, bem como todas as situações relacionadas com a natureza, haja vista que as empresas
devem deixar transparecer um grau de preocupação e de amadurecimento elevados, demonstrando a
existência de uma consciência ambiental desenvolvida. Leva-se em consideração também a inserção no
mercado mundial a qual torna indispensável o atendimento de requisitos ambientais, sendo a
evidenciação a forma de torná-los públicos.
O autor (2006, p.48) ainda relata que a evidenciação deve ocorrer quando:
[...] do momento em que haja a percepção do fato gerador, as atitudes da empresa devem-se
materializar-se no sentido de interação com o meio ambiente, ou seja, ações devem ser postas
em prática proporcionando a defesa conservação e recuperação do mesmo. A postura
antecipadora e de caráter preventivo passa ser delineada, e toda e qualquer ação por parte da
empresa deve ser revelada aos clientes atuais e potenciais, assim como aos fornecedores e
outros usuários das informações contábeis.

Segundo Gray e Bebbington (2001), a maioria das informações ambientais divulgadas é de
natureza voluntária, apesar de que algumas entidades encontrem obstáculos e sejam motivadas a não
fazê-las, como: (a) a ausência da importância da natureza para a vida das entidades; (b) impactos
financeiros decorrentes da adoção de metodologias limpas, embora posteriormente, isso possa ser
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revertido positivamente em favor da entidade; (c) a falta de efetividade no cumprimento a legislação
ambiental, sendo preferível o risco à mudança de postura; (d) a dificuldade de valoração de fatos
contábeis para o devido registro; (e) a imagem negativa associada à empresa, advinda do registro de
passivos ambientais; (f) a ausência de percepção ambiental dos benefícios ou malefícios por parte dos
consumidores dos produtos da entidade e/ou dos usuários da informação contábil; (g) a falta de
cobrança da sociedade de um comportamento ético-profissional por parte das empresas e/ou
responsáveis pela tutela do meio ambiente (CARVALHO, 2010).
Crespo Soler et al.(2011) apresentam alguns dos fatores considerados para a explicação da
evidenciação das informações de natureza ambiental, dentre eles destacam-se: (a) as variáveis do tipo
da empresa: setor, controle de capital e cotação na bolsa de valores; (b) as variáveis de tamanho:
número de empregados, volume de vendas, ativo total; (c) as variáveis financeiras: rentabilidade, valor
de capitalização das ações na bolsa de valores, endividamento; e (d) variáveis externas: aspectos
sociais, políticos e aspectos culturais, influências dos meios, afiliação a organizações não
governamentais, pressões sociais, pressões governamentais, pressões de credores e tipo de auditoria.
Huang e Kung (2010) justificam também que as empresas são motivadas a divulgar de maneira
adequada suas informações ambientais para garantir que seu comportamento seja considerado “justo” e
para ajudar os stakeholders na tomada de decisão. Os autores (2010) justificam ainda que quando uma
empresa adota estratégias ambientalmente proativas é um indicativo de consciência ambiental na
percepção das partes interessadas.
Para Carvalho (2010), as entidades são motivadas a identificar, mensurar, registrar e evidenciar
os fatos contábeis relacionados com o meio ambiente em razão dos fatores externos, como as
informações prestadas pelas concorrentes forçam-nas a realizar e evidenciar ações as quais envolvam o
meio ambiente, a pressão por parte da sociedade entre outros.
De acordo com a mesma autora (2010), alguns setores da economia evidenciam de forma mais
efetiva e tal forma apresenta outros fatores, além dos já citados acima, que têm motivado as entidades a
registrarem suas ações ambientais, tais como: certificação de qualidade ambiental exigida para a
entrada de alguns países importadores, fornecedores que já assumiram postura ambientalmente correta
e clientes mais conscientes.

3 MÉTODO DE PESQUISA
Esta seção aborda os procedimentos metodológicos para a condução do trabalho. Encontra-se
subdividida em duas subseções: enquadramento metodológico e; coleta e processo de análise dos
dados.
3.1 Enquadramento Metodológico
A metodologia usada para alcançar os objetivos propostos baseia-se na pesquisa descritiva, com
abordagem predominantemente quantitativa. Consoante Soares (2003), a abordagem quantitativa está
relacionada à quantificação de dados através de recursos e técnicas estatísticas, como porcentagem,
média, moda mediana, desvio padrão, entre outros.
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Para a coleta de dados, empregou-se a análise documental, através da coleta de dados por meio
do sítio eletrônico das empresas que compõem a amostra.
3.2 Coleta e Processo de Análise dos Dados
Para o presente estudo, optou-se pelo setor econômico de papel e celulose, tendo em vista a sua
importância para a economia nacional e por estar enquadrado, de acordo com a classificação dada pela
Lei 10.165/2000, entre os setores de alto impacto ambiental.
A população da pesquisa consiste nas empresas do setor de papel e celulose classificadas entre
as 1000 maiores empresas do país, conforme a avaliação da Revista “Valor 1000”, edição publicada
em agosto de 2012.
Em relação às empresas que compõe a amostra, esta é formada por companhias que
disponibilizaram seus Relatórios de Sustentabilidade, através de seus sites ou por e-mail.
A partir de uma lista feita com o nome das empresas que compõe a população foi determinado o
tamanho da amostra. Levou-se em consideração que algumas empresas não disponibilizaram seus
Relatórios de Sustentabilidade dos anos de 2009, 2010 e 2011.
A Tabela 1 mostra a representatividade da amostra no conjunto de empresas que fazem parte do
presente estudo:
Tabela 1 – Representatividade da amostra
Descrição

Nº

%

Empresas de Papel e Celulose classificadas entre as maiores do país

16

100%

Amostra

6

37,50%

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

Com base na Tabela 1, nota-se que a amostra dos estudos possui uma representatividade de
aproximadamente 38% do total das empresas que fazem parte do estudo. No Quadro 1 é apresentada a
composição da população e amostra.
Quadro 1 – População e Amostra da pesquisa
População
Fibria

Grupo Orsa

Trombini Gordinho Braune

Suzano Papel e Celulose Cenibra

Mili

Penha

Klabin

Santher

Irani

Stora Enso Arapoti

Kimberly-Clark

Veracel

Adami

Inpa

Veracel

Irani

Amostra
Fibria

Klabin

Suzano Papel e Celulose Cenibra
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

Definida a amostra, procedeu-se a coleta dos Relatórios de Sustentabilidade de cada empresada.
Para quantificar a o nível de evidenciação das empresas, o estudo teve como base a estrutura conceitual
do trabalho de Crespo et. al. (2011), o qual foi construído o Modelo EDE - Environmental Disclosure
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Evaluation. De acordo com os autores, esse modelo, fundamentado nas diretrizes do GRI - Global
Reporting Initiative e na Metodologia MCDA-C Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão
Construtivista, foi desenvolvido para servir de ferramenta de investigação, com intuito de auxiliar o
processo de avaliação externa da informação ambiental prestada. O Quadro 2 apresenta a estrutura
conceitual adotada na pesquisa composta por 4 categorias.

1. Tipo de informação

1. Identificação de áreas de alto
índice de biodiversidade

2. Parâmetros de medição

1.1. Identificação de áreas

2.1. Tipo de energia consumida

1.2. Informações detalhadas

2.2. Tipo de fonte utilizada

2. Inventário de impactos

2.3. Tendências
3. Economia, eficiência e redução de
energia
3.1. Redução por economia
3.2. Redução por Eficiência
1. Tipo de informação
2. Parâmetros de medição
2.1. Tipo de fonte de água utilizada
2.2. Uso de protocolos

Água

2.3. Tendências
3. Fontes hídricas significativamente
afetadas

Biodiversidade nas Unidades de Pesquisa e Projetos

Energia

Quadro 2 - Estratégias de análise da evidenciação ambiental

2.1. Natureza
2.2 Abrangência
3.
Habitats
restaurados

protegidos

3.1. Tamanho e localização
3.2. Aprovação de especialistas
3.3. Parcerias
4.4. Gestão da biodiversidade
4.1. Regulamentos
4.2. Política sobre biodiversidade
4.3. Gestão de riscos

3.1. Volume médio anual

5. Lista vermelha

3.2. Verificação

5.1. Localização

3.3. Referência

5.2. Espécies ameaçadas

3.4. Água reutilizada e reciclada

Materiais

ou

1. Tipo de materiais
2. Reciclados

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Modelo EDE

Após a quantificação do nível de evidenciação ambiental de cada empresa, realizou-se a
comparação com suas respectivas características econômico-financeiras – tamanho da empresa,
rentabilidade do Ativo e rentabilidade do Patrimônio Líquido. A escolha dessas características se
justifica, pois se supões que as maiores e mais rentáveis empresas possuem mais incentivos para a
realização do disclosure voluntário.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos dados envolveu a descrição das evidenciações identificadas no conjunto de
relatórios de sustentabilidade, analisando quantitativamente as ações divulgadas pelas empresas.
4.1 Disclosure das informações ambientais
O modelo EDE propõe algumas categorias para análise, dentre elas o consumo dos recursos
naturais. A Tabela 2 apresenta os níveis de divulgação ambiental dos consumos dos recursos naturais.
Tabela 2 - níveis de divulgação ambiental das empresas – 2009 a 2011
Empresas

2009

2010

2011

9%

11%

21%

-42,45

-42,45

-42,45

Energia

-6,25

-3,45

-3,45

Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos
Fibria
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais
Energia
Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos

28,6

31,8

37,3

14,7575

14,7575

60,115

41%

44%

46%

-23,2
19,5
56,8

-23,2
12,75
69,05

-23,2
15,55
72,25

73

80,965

80,965

56%

55%

72%

25,55
60,3
47,38

25,55
55,55
47,38

25,55
96,05
47,38

76,465

76,465

85,915

15%

47%

37%

-42,45
12,75
13,27

25,55
42,75
52,02

25,55
12,75
44,52

40,45

50,2225

81,415

31%

40%

19%

90,55

90,55

90,55

Cenibra
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais

Irani
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais
Energia
Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos
Klabin
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais
Energia
Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos
Suzano Papel e Celulose
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais
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Energia

30,55

50,55

15,55

Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos
Veracel
Consumo dos recursos naturais (total
evidenciado %)
Materiais

18,55

23,13

7,77

42,5225

38,5

31

34%

40%

40%

-76,05

37,7

37,7

15,55
44,8

15,55
44,8

15,55
44,8

83,665

88,915

88,915

Energia
Água
Biodiversidade nas Unidades de
Pesquisa e Projetos

Fonte: elaborado pelos atores com base nos dados da pesquisa

Na tabela 2, percebeu-se um aumento na divulgação de informações pelas empresas a partir de
2010.
A primeira categoria diz respeito aos Materiais e apresenta informações acerca dos tipos de
materiais informações prestadas pelas empresas, se descritiva, monetária, quantitativa ou ambos, bem
como a quantidade de materiais provenientes de reciclagem. Percebeu-se que as empresas, na sua
maioria, divulgaram algum tipo de informações sobre esse indicador. Empresas como Veracel, Klabin,
Fibria e Cenibra apresentaram índices negativos no primeiro período por deixar de divulgar algum item
analisado.
Quanto à categoria Energia, percebeu-se que em relação ao tipo de energia consumida a
modalidade direta/indireta é a mais utilizada pelas empresas. Contudo, foi possível observar que as
metas de redução de energia em relação aos anos anteriores ainda se apresentam em um nível baixo.
Em relação à retirada da Água, as informações divulgadas são descritivas/quantitativas com
tendência de três anos. As empresas utilizam a rede pública para o abastecimento, sendo que poucas
mencionaram a utilização de captação própria. Apenas a empresa Suzano Papel e Celulose não
mencionou nada sobre a reutilização da água nos três períodos analisados.
Na categoria Biodiversidade foi verificado se a empresa exposta informações do tipo: identifica
as áreas de alto índice de biodiversidade de forma segregada por tipo de área, número de informações
solicitadas pelo GRI que são apresentadas, a natureza dos impactos diretos e indiretos significativos na
biodiversidade, se apresenta dados detalhados quanto ao impacto, se relata ações específicas para
gestão de riscos, se controla a localização dos habitats afetados e a quantidade de espécies afetadas,
entre outros. Percebeu-se que nesse tópico houve um aumento das informações prestadas ao longo do
período analisado.
4.2 Relação do nível de disclosure com as características econômico-financeiras
O Quadro 3 apresenta informações relativas ao nível de evidenciação ambiental e algumas
características econômico-financeiras das empresas analisadas.
Em relação à Cenibra, percebeu-se que ao longo dos anos o nível de evidenciação foi crescente,
embora a rentabilidade do patrimônio líquido tenha sido decrescente e a do ativo variável. Logo,
conclui-se que neste caso, não há relação entre as informações ambientais dessa empresa com os
índices de rentabilidade.
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Quadro 3 - informações da evidenciação e a características das empresas – 2009 a 2011
Período

Empresas

RA

RPL

Ativo Total

2009 2010 2011
Irani

56%

55% 72%

0,08%

-1,20%

R$ 11.818.800,00

Cenibra

9%

11% 21%

7,82%

15,20%

R$ 2.516.100,00

Veracel

34%

40% 40% -0,96%

2,00%

R$ 3.637.000,00

Klabin

15%

47% 37%

1,43%

3,70%

R$ 12.741.600,00

Suzano Papel e Celulose

31%

40% 19%

0,14%

0,30%

R$ 21.657.100,00

Fibria
41% 44% 46% -3,12% -6,00% R$ 27.853.500,00
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

O tamanho da empresa apresentou queda entre os anos de 2009 e 2010, enquanto houve
aumento da evidenciação no mesmo período. Em 2011, o valor do ativo voltou a crescer juntamente
com o disclosure, o que sugere, assim como nos índices de rentabilidade, que o tamanho da entidade
não apresenta relação com a evidenciação ambiental.
A empresa Fibria, no nível de informação, ficou em segundo lugar em relação às demais
empresas. Em 2011, observa-se que os indicadores de rentabilidade tiveram uma piora notável, bem
como a redução gradativa dos ativos totais entre 2009 e 2011.
Dentre as empresas analisadas, é notório que a Irani apresenta um nível maior de suas
informações ambientais, conforme já apontado no Quadro 3. Ressalta-se que o tamanho dessa empresa
é o segundo menor se comparado com as demais. Este fator fortalece o que já foi constatado nas
empresas anteriores de que esta característica não esta relacionada com a decisão de divulgar mais ou
menos informações ambientais.
Observou-se que em 2011, quando a empresa apresentou seu índice mais alto de informação, foi
também o período em que seus indicadores de rentabilidade se mostraram inferiores aos demais
períodos, sugerindo que esse indicador, assim como o total de ativo, não está associado ao nível de
informação em seus relatórios.
Quanto a Klabin, foi possível perceber que o crescimento mais significativo no nível de
evidenciação foi entre 2009 e 2010, acompanhando os índices de rentabilidade. No ano de 2011 quando
ocorreu redução da informação, observa-se que os indicadores de rentabilidade também reduziram.
O tamanho da empresa se mostrou crescente nos três exercícios. Todavia, entre 2010 e 2011, o
nível de informação demonstrou redução de 10 p.p. sugerindo que, para esta empresa, o tamanho não
possui relação com o nível de evidenciação ambiental, enquanto os indicadores de rentabilidade podem
apresentar alguma relação.
Em quantidade de informação ambiental, assim como a Klabin, a empresa Suzano Papel e
Celulose apresentou crescimento entre 2009 e 2010, com redução em 2011. Contudo, seus indicadores
de rentabilidade se mostraram decrescentes nos três exercícios, enquanto o tamanho (ativo total) foi
crescente. Logo, pode-se concluir que não há relação do nível de evidenciação com as variáveis
analisadas.
A empresa Veracel apresentou quantidade de informações ambientais quase que constante ao
longo dos três exercícios. Em seu primeiro exercício social as informações ambientais foram as
menores, comparativamente com os outros anos.
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Apesar da quantidade de evidenciações se manterem constante, seu indicadores se mostraram
decrescente no período analisado. Embora o tamanho da empresa tenha sofrido um leve aumento de
período após período.
Assim sendo, percebeu-se que as variáveis desse trabalho não apresentam relação com a decisão
de divulgar mais ou menos informações ambientais da Veracel.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi analisar as informações ambientais divulgadas nos relatórios de
sustentabilidade dos anos de 2009, 2010 e 2011 das empresas enquadradas no setor de papel e celulose
e relacioná-las com indicadores de rentabilidade do ativo e patrimônio líquido, bem como seu tamanho.
Os resultados mostraram que, para este setor, e analisando individualmente, ao longo dos anos, as
variáveis selecionadas não apresentam relação com o nível de evidenciação ambiental, ou seja, as
informações ambientais não são mais ou menos quantificadas dependendo do seu tamanho ou da
rentabilidade.
Conclui-se que a Suzano Papel e Celulose, que é a maior empresa da amostra, como esperado
de início, não foi a que teve maior quantidade de divulgação ambiental e sim, a empresa Irani, segunda
menor empresa em total de ativo da amostra foi a que obteve maior percentagem de evidenciação
ambiental.
Assim sendo, a pesquisa concluiu que individualmente, ao longo dos três exercícios analisados,
não há relação entre o disclosure ambiental e as variáveis selecionadas – tamanho (total do ativo),
rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido - das empresas pertencentes ao setor de
papel e celulose.
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Resumo:
Este artigo apresenta uma análise dos relatórios de sustentabilidade sob a ótica de uma forma de caracterizar a evidenciação
de informações de sustentabilidade das empresas, especialmente as que se destacam como as maiores redes
supermercadistas instaladas no mercado brasileiro, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS,
2012): o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour e o Grupo Walmart. A análise dos relatórios ocorre de forma criteriosa e
aprofundada, sendo complementada com informações disponíveis nos sites dessas empresas. Como critérios, foram
considerados os itens estabelecidos pela norma NBC T15, publicada em 2004, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
que estabelece condições para que seja feita evidenciação correta das informações ambientais e sociais. A evolução
percebida na análise dos relatórios reflete a evolução na padronização e qualidade das informações socioambientais. No
entanto, ainda é nítido que os relatos são orientados para propagandear as empresas, sem que os stakeholders possam aferir
os reais investimentos financeiros e gastos decorridos dos programas realizados, e que em alguns casos, o texto é bastante
evasivo.
Palavras-chave: Relatórios de Sustentabilidade; Setor Supermercadista; Norma NBC T-15.
Abstract:
This article presents an analysis of sustainability reports from the perspective of a way to characterize the evidencing of
sustainability information of the companies, especially those that stand out as the largest supermarket chains installed in the
Brazilian market, according to the Brazilian Association of Supermarkets (ABRAS, 2012): Grupo Pão de Açúcar, the
Carrefour group and Walmart. Analysis of the reports occurs in a judicious and thorough, complemented with information
available on the websites of these companies. As criteriawere considered the items set by the standard T15 NBC, published
in 2004 by the Federal Accounting Council, and establishing conditions for proper disclosure is made of the environmental
and social. The trend seen in the analysis of the reports reflects developments in standardization and quality of
environmental information. However, it is still clear that the reports are oriented businesses advertise without that
stakeholders can assess the real financial investments and spending elapsed programs carried out, and in some cases, the
text is quite elusive.
Key-words: Sustainability Reports; Supermarket Sector; Norma NBC T-15.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente discussão acadêmica sobre a sustentabilidade e a disseminação de práticas adotadas
pelas empresas em atenção ao desenvolvimento sustentável remete à importância do tema para as
organizações e as sociedades nas quais estão inseridas. De fato, mediante a grande força dos
movimentos sociais desde o início do século XX e a pressão da legislação para a proteção do meio
ambiente e da sociedade, as empresas se viram em um novo contexto de valores e prioridades.
Sachs (1993) esclareceu que a sustentabilidade proposta dentro dessa idéia visa despertar as
empresas para a preocupação com as esferas social, ambiental, espacial e cultural, além da econômica,
de maneira que possam preservar os recursos dos quais fazem uso para a realização de suas atividades.
As empresas, em busca de satisfazer os interesses e necessidades de vários públicos com os quais
ela se relaciona (colaboradores, acionistas, consumidores e governantes), viram-se diretamente
atingidas e impelidas a admitir uma postura condizente com essas novas concepções (EPELBAUM,
2004; BARBIERI, 2007).
O setor supermercadista, assim como outros, é fortemente exposto a essas questões, uma vez que
se caracteriza pelo contato direto aos consumidores e à preferência destes (KOTTLER, 2000). Levy e
Weitz (2000) reiteram que as tendências às quais estão inseridos os consumidores e seu comportamento
de compra, correspondem aos fatores que mais influenciam o sucesso das organizações
supermercadistas e do varejo em geral, pois tem efeitos claros para a decisão de compra dos
consumidores frente à concorrência.
O varejo supermercadista interage de forma muito intensa e direta com os fornecedores e órgãos
governamentais, entre outros participantes da sua cadeia de suprimentos (HOFFMAN, 2001;
MACEDO, 2007), fato este que reforça a pressão sofrida por estes atores e a importância da imagem
institucional da empresa para o seu sucesso.
No entanto, ao passo que os reais benefícios desta nova postura organizacional supermercadista
são esclarecidos, é realçada a preocupação com a genuinidade de sua atuação perante a sociedade e o
meio ambiente com os quais se relacionam. Desta forma, este estudo propõe uma análise das
informações sobre programas de sustentabilidades adotados em organizações do setor supermercadista,
para a averiguação de como são realizados e relatados, a partir dos seus Relatórios de Sustentabilidade.
2. A SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS
Diante das mudanças socioambientais ocorridas no ambiente organizacional, as prioridades
organizacionais deixaram de contemplar somente os aspectos econômicos. Questões como a
preservação dos recursos naturais, a redução da poluição no processo produtivo, a destinação de
produtos utilizados e resíduos, entre muitas outras, tornaram-se mais presentes.
Desde o início do século passado, houve uma grande força nos movimentos ambientalistas de
modo a evidenciar os efeitos das atividades humanas no meio ambiente e as consequências dessas
ações antrópicas. Diversos estudos têm se dedicado a aprofundar a discussão acerca de como a
humanidade pode progredir de maneira sustentável. O triple bottom line, trazido por John Elkington em
1994, esclarece a relação entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais; e defende que o
desenvolvimento só será saudável para as nações e para o planeta, se essas três dimensões estiverem
em harmonia e constarem no interesse das pessoas e das organizações.
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No âmbito ambiental, essa mudança de perspectiva representa a inserção de atividades
administrativas e operacionais, voltadas para o controle e a redução dos problemas decorrentes da sua
atuação, ou para evitar que eles ocorram no futuro (BARBIERI, 2007).
No entanto, há de se convir que a prática da gestão ambiental pode ser muito diversificada. As
empresas podem realizar atividades pontuais ou reformularem grande parte de seu funcionamento.
Diante dessa realidade, a Câmara Internacional do Comércio formulou um guia de diretrizes para que
se estruturassem melhor os critérios para a definição dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) das
empresas.
Denominou-se então por SGA, segundo a Câmara Internacional do Comércio (ICC, 1991), uma
estrutura ou método em que a empresa alcança um desempenho sustentável em relação aos objetivos
estabelecidos e atende às constantes mudanças na regulamentação, nos riscos ambientais e nas pressões
sociais, financeiras, econômicas e competitivas.
Quanto à questão social, as primeiras menções trazem à discussão a preocupação com o reflexo
das atividades empresariais na sociedade. A geração e distribuição de renda é um desafio. A
responsabilidade social das empresas representa uma mudança de paradigmas dentro das prioridades
organizacionais, focando no progresso social.
Melo Neto e Froes (2001) corroboram esta ideia apresentando a responsabilidade social como um
conjunto de valores que não incorpora apenas conceitos éticos, mas também a valorização das pessoas
de um modo geral; dentro desta perspectiva a responsabilidade social é admitida como uma postura
estratégica da empresa, pela qual se busca retorno positivo aos negócios; bem como aprimorar as
relações tidas com a comunidade e também a definição de novas formas de continuar nela inserida.
Diante desta realidade, as empresas estão impelidas a assumir um comportamento responsável, a
princípio, por causa das regulamentações dos agentes governamentais, por meio dos tributos que são
aplicados às empresas sobre a emissão de gases tóxicos, coleta e tratamento de efluentes dos processos
produtivos, sobre produtos que geram poluição ao serem produzidos ou de acordo com o seu grau de
impacto ambiental.
Porém, existem outros aspectos que estimulam fortemente a adoção de ações de responsabilidade
socioambiental, como por exemplo, a pressão da população e a decorrente mudança no comportamento
dos consumidores, bem como dos demais stakehlolders (LEE e RHEE, 2006; BARBIERI, 2007;
TASHIZAWA e ANDRADE, 2008; e ROSA E LEMME, 2011).
Diante do grande poder de decisão dos consumidores, que podem escolher pagar mais pelo valor
da reputação das marcas, quanto antes a sustentabilidade for enxergada pelas empresas como seu
principal desafio e como oportunidade competitiva, maior a chance de sobreviverem no contexto atual
(ANDRADE E TASHIZAWA, 2008).
De forma geral, existem muitos benefícios para as empresas que partem dos preceitos da gestão
ambiental para a realização de suas atividades fins. Elas partem para essa postura ambiental em busca
de diminuição de custos, a atualização tecnológica, a otimização nos processos produtivos e o
desenvolvimento de uma cultura interna ecologicamente correta, razões internas da própria organização
(SCHENINI, 2005).
As empresas que preferem antecipar-se na incorporação da sustentabilidade assumem vantagem
perante aquelas que apenas priorizam maximizar seus lucros e desconsideram os aspectos referentes ao
meio ambiente e aos problemas sociais, pois evitarão prejuízo na imagem perante a opinião pública e,
consequentemente, a rejeição de seus produtos (HENKELS, 2002).
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No varejo, esta relação se dá com peculiar intensidade. Para entender como as iniciativas
sustentáveis se aplicam ao setor do varejo, torna-se necessário conhecer suas características,
componentes e as vantagens competitivas mais efetivas e sustentáveis, entre outros aspectos, que serão
apresentados a seguir.
3. O VAREJO SUPERMERCADISTA
A atividade varejista é caracterizada pelo contato direto com os consumidores finais (KOTTLER,
2000). Dentro de um processo de distribuição de qualquer produto, o varejo é o estágio em que o
mesmo se conecta com seu consumidor final, o que significa que as empresas varejistas estão mais
expostas à avaliação dos clientes, permitindo a interação entre produtores, fornecedores, prestadores de
serviços, consumidores e agentes fiscalizadores.
Berman e Evans (2004) descrevem varejo como toda atividade comercial que envolve a venda de
bens e serviços para consumo pessoal, familiar ou de uso doméstico. E, embora frequentemente o
termo varejo seja utilizado apenas para a venda de produtos em lojas, ele envolve tanto a venda desses
como de serviços das mais variadas maneiras, em que se é adicionado e então vendidos aos
consumidores para seu uso pessoal e familiar (LEVY e WEITZ, 1997).
Em um contexto nacional, trata-se de um setor aquecido da economia, que sofre constante
mobilidade e influência de diversos agentes. Pesquisas da Associação Paulista de Supermercados
(APAS,2011), apregoam ao varejo um faturamento nominal de R$ 201,6 bilhões no ano de 2010. São
aproximadamente 81.128 lojas em todo o país, 199.376 check-outs, contemplando um contingente de
919.784 funcionários. Com um crescimento em 2010 de 7,5%, o varejo passa a ser responsável por
5,5% do PIB (ABRAS, 2011).
Entre os fatores que mais influenciam o sucesso das organizações varejistas podem ser
destacados a concorrência, as tendências dos consumidores e o seu comportamento de compra, que
estão sempre presentes dentro do cotidiano do varejo (LEVY e WEITZ, 2000).
O Estudo de Tendência de Consumo da Nielsen (2011) complementa que as tendências dos
consumidores qualificam as organizações porque determinam as preferências e prioridades quanto à
escolha pelos produtos e canais de distribuição. É a adequação às tendências dos consumidores, aliada
ao cenário positivo da economia que impulsiona o consumo.
Ou seja, entender e se enquadrar nas exigências e preferências dos consumidores é um fator
decisivo para o sucesso de uma empresa varejista. Principalmente, o setor supermercadista apresenta
essa característica, pois ele representa um tipo de varejo que possibilita aos consumidores o acesso a
uma vasta gama de produtos, desde alimentos perecíveis até produtos eletrônicos. A imagem da
organização torna-se “pivô” na construção de uma vantagem competitiva sustentável, aquela que cria
valor para a organização superando seus concorrentes (MACEDO, 2007), pois tem reflexos diretos na
escolha do produto.
O diferencial que traz sucesso para uma empresa comercial vai além de técnicas de marketing
bem aplicadas, abrangendo pesquisa, comunicação direta, propaganda, promoção, força de vendas e
distribuição; compreende a realização de todas essas etapas incorporando os valores da
sustentabilidade, para que a imagem da organização se mantenha bem estruturada (MACEDO, 2007).
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As características apresentadas pelo varejo favorecem a incorporação da sustentabilidade em seus
processos, uma vez que lhe seja inerente a constante dinâmica para a produção de serviços e a
propensão para constantes evoluções. As estratégias mais comuns encontradas neste setor são as de:
produção mais limpa, a compra verde, marketing verde, incentivo aos fornecedores e outros
componentes das redes de suprimentos, entre outras.
A produção acadêmica sobre as vantagens competitivas da introdução da responsabilidade
socioambiental nas organizações supermercadistas tem ganhado força e os principais aspectos serão
apresentados nas três seções a seguir. No entanto, em todos os anos observados, houve artigos com o
objetivo de sanar a lacuna em relação à viabilidade e real consequência dessas, um fator comum em
várias obras é a busca por indicadores que possam mensurar o resultado delas no desenvolvimento
financeiro, e, se realmente representam uma vantagem competitiva.
Dentro dessa complexa dinâmica vivenciada pelo setor supermercadista, estudos indicam que a
adoção de ações sustentáveis, quando bem estruturadas, desencadeia diversos aspectos positivos: a
redução dos custos operacionais; a maior valorização da imagem da organização; e o desenvolvimento
da rede de suprimentos e da cadeia de valor na qual a empresa se insere.
Quando se trata do seu funcionamento interno, os supermercados estão sempre lidando com a
necessidade de atender bem a seus clientes. Diversas pesquisas mostram a crescente preocupação em
relação ao desperdício. Seja em relação aos recursos (matérias-primas), aos instrumentos internos de
seus processos ou mesmo em relação ao consumo desnecessário. O INSTITUTO AKATU (2012)
comenta que seria impossível assistir a todo o consumo mundial se todos consumissem como os
americanos e os europeus.
Nesse caso, os varejistas incorporam o planejamento da produção dos produtos (bens ou serviços)
de forma a utilizar o mínimo possível de insumos (TASHIZAWA, 2002; DONAIRE, 2004;
BARBIERI, 2007), diminuindo os impactos negativos sobre o meio ambiente e reduzindo os custos
organizacionais.
Em segundo lugar, a exposição que o setor varejista tem para a sociedade, por se conectar
diretamente com os consumidores finais de seus produtos, influencia para que as ações de
Responsabilidade Socioambiental tenham efeito mais incisivo sobre a imagem da organização, tendo
em vista o crescimento da preocupação dos clientes sobre esses aspectos.
Macedo (2007) ressalta que os itens de interesse dos consumidores mudaram. Antes, os
consumidores se concentravam em preço, qualidade e prazo de entrega. Hoje, eles buscam as empresas
que estão por trás das marcas, levando em consideração a postura tomada pelas organizações. A
tomada de uma postura responsável, portanto, agrega valor e gera maior confiança na relação que os
consumidores têm com ela.
Para atender a essa demanda, as organizações têm buscado parcerias com Organizações Não
Governamentais (ONGs) e instituições de ensino no intuito de fazer-se conhecer por projetos de
atendimento à sociedade, iniciativas que acarretam maior valor para as organizações e seus serviços.
Por fim, é importante mencionar os benefícios provindos de iniciativas de responsabilidade
socioambiental para a cadeia produtiva do varejo. Segundo Vachon e Klassen (2006), uma empresa tem
o poder de utilizar sua influência para incentivar outros membros da cadeia para melhorar a
sustentabilidade ambiental de suas praticas ou mesmo utilizar seus recursos para que algo seja
melhorado.
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Em especial, o varejo pode atuar incentivando ações pontuais da comunidade em geral por meio
da educação, receber doações de seus clientes para causas que esteja promovendo e realizar parcerias
com seus fornecedores, auxiliando na disseminação de uma série de práticas, políticas e iniciativas
(PARENTE, 2005).
Rosa e Lemme (2011) revelam que investimentos em práticas relacionadas com outros
integrantes da cadeia de valor geram, por exemplo: o trabalho conjunto com fornecedores para a
disseminação de práticas ambientais, bem como a avaliação dessas práticas e a promoção de produtos
saudáveis com consequências positivas para os varejistas, como melhoria de imagem, diminuição do
preço de compra, aumento do volume de vendas, diferenciação no mercado e diminuição do custo de
transporte.
A sistematização aqui apresentada reflete o crescimento da publicação acadêmica acerca das
práticas sustentáveis das empresas supermercadistas. Diante de um cenário promissor para as empresas
em se beneficiarem dessa postura para exclusivo benefício próprio, tem se tido grande esforço para
regulamentar a evidenciação das informações em relatórios que sejam confiáveis e fidedignos. Assim,
apresenta-se a seguir os estudos realizados sobre a temática referida.
4.
A
EVIDENCIAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

DE

INFORMAÇÕES

DE

SUSTENTABILIDADE

Como apresentado, o varejo supermercadista dispõe de uma infinidade que incentivos para a
adoção de ações sustentáveis. No entanto, em vista do interesse das empresas em melhorar sua imagem
perante os consumidores, a utilização inadequada de propagandas em defesa das empresas se tornou
um aspecto indesejável e que pode trazer confusão para os mesmos. Pretende-se nesta seção, reforçar
os fundamentos que respaldam esta preocupação e as iniciativas principais de regulamentação para a
evidenciação de informações de responsabilidade socioambiental.
Diversos estudos ressaltam a preocupação com a apropriação do discurso pró-desenvolvimento
sustentável para o exclusivo beneficiamento das próprias empresas, sobretudo daquelas que, como as
varejistas, possuem intensa relação entre a sua imagem e o reflexo da escolha de compra do
consumidor (BARONTINI e CALADO, 2009; FARIA e PEREIRA, 2009).
Barbieri et al., (2010) ressalta que essa nova proposta de comportamento mundial é acusada de
proporcionar apenas o respaldo que as empresas necessitam para serem aceitas pela opinião popular em
função da problemática ambiental, mas sem abrir mão da busca pela medida de sucesso e vantagem
umas sobre as outras.
Embora seja crescente a pressão dos consumidores, é preciso reforçar a regulamentação da
prestação de relatórios por parte das empresas, principalmente visto que a maioria das empresas
relatam apenas informações de exigência legal (MONTEIRO e FERREIRA, 2007).
Faria e Pereira (2009), em uma síntese dos principais pronunciamentos internacionais, relacionam
organizações como a ONU, União Europeia e a United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) que, entre outras, pronunciaram a necessidade de mais detalhamento das informações
socioambientais das empresas nos relatórios contábeis, para maior clareza e transparência, bem como
menor disparidade de padronização dos relatórios.
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A UNCTAD especialmente, através do ISAR (Intergovernmental Working Group of Experts on
International Standards of Accounting and Reporting), publicou em 1997 o Environmental Financial
Accounting and Reporting At The Corporate Leve, o qual representou um grande avanço na proposição
de melhores práticas de contabilidade e relatórios de custos e passivos ambientais, estabelecendo
diretrizes para que as organizações se estruturassem na evidenciação de informações socioambientais
(ISAR/UNCTAD, 1997).
No Brasil, o IBASE divulgou o Balanço Social como um modelo para cobrar postura ética e
transparente no meio empresarial e nas organizações da sociedade civil. Contendo informações tanto
ambientais como de criação e distribuição das riquezas geradas pela empresa, esta ferramenta também
é defendida como um instrumento eficaz para a divulgação das mesmas, pois reflete a situação social
da empresa (TINOCO, 2001).
Monteiro e Ferreira (2007) advertem, no entanto, que mesmo tendo como base o modelo
proposto pelo ISAR/UNCTAD ou pelo Balanço Social, a forma de evidenciação das informações varia
de acordo com as empresas, principalmente porque muitas não fazem a diferenciação do que é
exclusivamente informação socioambiental e o que faz parte do conteúdo do relatório anual da
empresa.
Nesse contexto, a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T-15 é um resultado dos esforços
em estruturar a evidenciação de informações socioambientais para a sociedade, como gastos ambientais
e de responsabilidade social. Aprovada pela resolução CFC 1.003/04, do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), que propõe a apresentação de informações ambientais e sociais, como será visto
mais especificamente na seção dedicada à metodologia deste trabalho (CFC, 2007).
Embora não seja uma lei, e por isso não tenha obrigatoriedade de utilização por parte das
empresas, ela configura um instrumento de análise que pode ser requisitado pelos usuários de
informações das empresas e que permite um parâmetro para a comparação entre elas.
Outro critério importante na evolução da evidenciação de informações socioambientais tem sido
a utilização de modelos mais completos para a elaboração de seus relatórios. Especialmente, o Global
Report Initiative - GRI representa uma estrutura abrangente para a elaboração de relatórios de
sustentabilidade amplamente utilizado em todo o mundo e que permite a todas as organizações
mensurar e relatar seu desempenho econômico, ambiental, social e de governança - as quatro áreaschave de sustentabilidade (GRI, 2012).
Em tese, a partir da identificação dos impactos ambientais que decorram das atividades
organizacionais, o GRI propõe etapas para a criação de um programa integrado e sistêmico que permita
um posicionamento genuinamente responsável. Considera-se importante a participação dos principais
stakeholders na definição dos tópicos mais essenciais de sustentabilidade para cada empresa, e a partir
do estabelecimento de prioridades, adotar os procedimentos que devem ser posteriormente divulgados.
O GRI permite que sejam monitorados os resultados da organização, de forma que eles possam
ser replanejados para o ano seguinte e fornecer um comparativo para a empresa e para a sociedade.
Segundo a prospecção da Estrutura de Relatórios do GRI (2012, a), que torna possível monitorar
constantemente os impactos dos programas de sustentabilidade e reportar os avanços da organização,
constitui-se em uma importante ferramenta para o sucesso das organizações no cenário atual e futuro.
Este processo se dá por meio da percepção do valor criado no processo do relato, o qual vai desde
a formulação da visão e de estratégias, a melhorias nos sistemas de gestão, nos sistemas internos e no
estabelecimento de metas, até a maior integração entre os departamentos e o estímulo a inovação.
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Considerando o processo pelo qual as organizações desenvolvem a evidenciação de suas
informações socioambientais, o GRI apresenta uma classificação que engloba três níveis (C, B e A),
sendo que as empresas podem adicionar um valor a cada uma delas (+), se obtiverem uma avaliação
externa para o relatório (GRI, 2012, b). A categoria C é a menos específica, admitindo um grau de
atendimento menor aos itens propostos pelo modelo. Em sequência, as categorias B e A apresentam
níveis maiores de exigências.
Para o usuário dos relatórios de sustentabilidade GRI, esta classificação representa uma medida
de até que ponto as diretrizes da GRI e outros elementos da Estrutura de Relatórios foram aplicados em
sua elaboração. Por outro lado, para as empresas relatoras, os níveis fornecem uma visão ou caminho
para a expansão progressiva da aplicação da Estrutura de Relatórios da GRI ao longo do tempo.
Atualmente, esta ferramenta é conhecida por fornecer um respaldo mais robusto para as organizações
evidenciarem suas informações socioambientais.
O seu uso, no entanto, é voluntário, incentivado por outros atores importantes como o Instituto
AKATU (2012), de acordo com o qual o GRI é considerado atualmente a principal ferramenta de
comunicação do desempenho social, ambiental e econômico das organizações, mais completa e
mundialmente difundida.
Uma vez conhecida evolução dos padrões de evidenciação de informações socioambientais,
fundamenta-se uma estrutura teórica que embasa a investigação feita neste estudo. Os procedimentos
pelos quais esta pesquisa foi realizada são apresentados a seguir.
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste estudo foram observados os Relatórios de Sustentabilidade das três
maiores redes de Supermercados atuantes no país que, segundo a ABRAS (2012), são os Grupos Pão
de Açúcar, Carrefour e Wal Mart. Portanto, consiste em uma pesquisa documental de caráter descritivo,
a qual tem por objetivo a descrição de um objeto ou fenômeno de estudo com base em suas
características (GIL, 2008).
A análise dos relatórios contempla as publicações dos anos de 2006 a 2011 das três empresas
supracitadas e os dados serão dispostos de acordo com o critério selecionado, de forma a permitir uma
comparação entre as organizações, e entre os anos de publicação de cada uma delas. Como critérios
para esta análise, foram considerados os estabelecidos pela norma NBC T15, publicada em 2004, pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e que estabelece condições para que seja feita a evidenciação
correta das informações referentes aos aspectos ambientais e sociais.
A fim de especificar os itens de interesse para a análise dos Relatórios de Sustentabilidade das
empresas que configuram o objeto de estudo deste trabalho, admitiu-se a proposição das autoras Faria e
Pereira (2009) dentre os da Norma NBC T-15, conforme o Quadro 1:
Quadro 1 – Proposição Metodológica de Comparação nos Relatórios Divulgados
Aspectos
Ambientais

Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio
ambiente;
Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade;
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Valor das multas e indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas administrativa
e/ou judicialmente;
Investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados;
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais;
Informações de passivos, ativos, contingências e custos ambientais;
Publicação de alguma demonstração ou relatório em que constam informações de natureza
socioambiental, tal como relatório de sustentabilidade, balanço social ou DVA;
Evidenciação de dados referentes a remuneração, benefícios concedidos, composição do corpo
funcional, contingências e passivos trabalhistas da entidade, interação da entidade com o
ambiente externo, relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores e incentivos
decorrentes dessa interação;
Aspectos
Sociais

Evidenciação de remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados
e autônomos;

Gastos com previdência privada, cultura, participação nos resultados;
Informações relativas às ações trabalhistas, valor de indenização e multas pagas por
determinação da justiça a empregados;
Apresentação de informações relativas à interação com a comunidade; investimentos em
educação; número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do
consumidor; informações relativas à interação com os clientes, ações empreendidas pela
entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações;
Fonte: Adaptado de Faria e Pereira (2009).

Como pode ser observado no Quadro 1, os itens contemplam as dimensões ambiental e social e
questionam a relevância e o grau de detalhamento das informações divulgadas, assim como propõe a
Norma NBC T-15. Ao contrário da proposição das autoras, que sistematizaram os resultados em quatro
características: ruim, regular, bom e ótimo (ver FARIA e PEREIRA, 2009), este estudo tem um caráter
descritivo no sentido de que os resultados serão apresentados a partir de uma comparação das três
organizações estudadas, para cada item individualmente.
6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados estão apresentados seguindo a ordem dos itens da Norma NBC T-15 elencados na
seção anterior. Constata-se, a priori, que os relatórios em sua maioria seguem o modelo GRI. No
entanto, principalmente o Grupo Pão de Açúcar possui tipos diferenciados de relatórios, e em todos os
casos as informações estiveram dispostas de maneira irregular.
6.1 Aspectos Ambientais dos Relatórios Divulgados
6.1.1 Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio
ambiente

Desde 2006, o Walmart disponibiliza informações sobre economia de energia, unidades com
programa de eficiência energética, quanto às fontes renováveis de energia que utiliza, a quantidade de
unidades com programa de reciclagem (coletores) e as toneladas de resíduos reciclados. Isso reflete a
quantidade de ações voltadas para a dimensão ambiental, mas não deixa claro o tamanho do
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investimento financeiro como pede a norma NBC T-15. A partir do ano 2007, o Walmart passa a
utilizar o modelo GRI de relatórios de sustentabilidade.
No entanto, embora sejam mencionadas ações para a manutenção nos processos operacionais
para a melhoria do meio ambiente, não são apresentados os referidos gastos. No ano de 2008, não
foram apresentados investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a
melhoria do meio ambiente, mas foram registrados, por exemplo, a quantidade de embalagens
recicladas e a inserção de outros aspectos relativos aos processos operacionais da mesma forma que no
ano anterior. Da mesma forma, seguem os relatórios dos anos anteriores, de forma que, se constata que
ainda não atingem ao item da norma NBC T-15 referido.
Quanto aos relatórios divulgados pelo Carrefour, observa-se um significativo avanço no que
tange a comparação dos relatórios apresentados no decorrer do período observado. Foi possível
identificar que nos primeiros relatórios apresentados de 2006 e 2007, existia uma maior preocupação
com aspectos promocionais, nos quais havia uma ênfase a características estratégicas e operacionais da
organização deixando um gap no que tange a responsabilidade social e sustentabilidade, bem como ao
relacionamento do grupo com a comunidade.
A própria globalização, a competitividade, mas principalmente a conscientização frente aos
impactos socioambientais, demonstra um amadurecimento da instituição frente à sua atuação, visando à
melhoria e manutenção do meio ambiente.
É informado pelo Grupo Pão de Açúcar que em 2008, teve início a uma nova política de atuação
em sustentabilidade, onde se passou a unificar suas ações, alinhando-as às metas e negócios do Grupo.
Para isso, alega utilizar o modelo do GRI como ferramenta de apoio à gestão e formou um comitê
interno, denominado Grupo de Trabalho (GT), organizado pela área de Responsabilidade
Socioambiental (RSA), composto por funcionários de diversas áreas.
Além disso, é relatada a economia de água, por meio da instalação de redutores de vazão nas
torneiras da maioria de suas lojas, assim como economia de energia e redução do volume de resíduos
gerados pela companhia, além da sua adequada destinação.
No entanto, nenhuma das organizações aferiu valores monetários para os investimentos e gastos
feitos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente, o que resulta
nesta pesquisa, no não atendimento à Norma NBC T-15.
6.1.2 Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade

A partir de 2007 constata-se o relato do incentivo do Walmart à atuação de seus funcionários em
projetos de educação ambiental para suas comunidades e bairros. Além disso, o Walmart, neste ano,
operou estações de reciclagem para resíduos de clientes em 24 lojas na Bahia, 9 lojas em Pernambuco e
7 lojas no Paraná (em parceria com a Coca-Cola Brasil). Em todos os anos, constata-se ações como
essas e muitas outras. De fato, o investimento em educação ambiental para a comunidade é feita de
forma contínua com parcerias que envolvem escolas, ONGs e outras empresas. Não são apresentados
os valores investidos ou os gastos desses programas e parcerias.
Quanto ao Carrefour, nota-se um amadurecimento perceptível na conduta da empresa nos
relatórios analisados ao longo do período, pois atualmente existe a preocupação em promover e apoiar
iniciativas educativas junto aos clientes por meio de parcerias com o Governo Federal e parceria com
outras empresas, fato que corrobora a evidenciação com os investimentos em educação ambiental para
a comunidade.
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Pelo Grupo Pão de Açúcar é declarado ter havido iniciativas focadas no consumo consciente e na
redução de resíduos, mas não foi possível identificar as especificidades desse investimento.
De forma geral, os investimentos e gastos realizados com educação ambiental para a comunidade
são evidenciados de forma irregular e por meio da apresentação dos programas individualmente. Em
nenhum ano, foram apresentados investimentos de forma sistemática, embora se possa constatar a
grande quantidade de iniciativas e parcerias.
6.1.3 Valor das multas e indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas administrativa
e/ou judicialmente

Nos relatórios dos anos de 2007 a 2010 apresentados pelo Walmart não foram encontrados
valores referentes às multas e indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas administrativa
e/ou judicialmente. Em 2011, a organização declara que não sofreu nenhuma multa significativa por
não conformidade com leis e regulamentos ambientais, sendo que a empresa considera significativos
valores acima de R$ 50 mil. Relata ter assinado o Termo de Compromisso Ambiental, em Bento
Gonçalves (RS), relativo ao vazamento de óleo diesel em uma de suas unidades. Além disso, há
referência de um processo administrativo relativo à venda de pescado na época de defeso, cuja defesa
foi apresentada, comprovando a permissão de venda.
O Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, não evidenciam dados sobre multas e
indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas administrativa e/ou judicialmente.
6.1.4 Investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados

Até o ano de 2009, não há sistematização feita pelo Walmart quanto aos impactos causados
significativamente à biosfera e à emissão de substâncias destruidoras da camada de ozônio. Logo, não
se fez menção significativa ou apresentação de investimentos e gastos com a preservação e/ou
recuperação de ambientes degradados em nenhum ano compreendido pelos relatórios observados.
A partir de 2010, no entanto, o Walmart passa a abordar os impactos ambientais indiretos de sua
atividade como de sua responsabilidade. Em nota no relatório de 2011, encontra-se que os principais
impactos ambientais do transporte para fins logísticos estão relacionados ao consumo e à queima de
combustíveis fósseis. O consumo é mensurado a partir de informações repassadas mensalmente pelos
transportadores sobre a quantidade de quilômetros percorridos entre os centros de distribuição e as
lojas.
Com base nessas informações, a eficiência do processo de logística das mercadorias é medida,
comparando-se a quantidade total de quilômetros rodados e o total de combustível consumido. As
emissões de Gases do Efeito Estufa deste processo são medidas, suas informações registradas em
scorecard interno e gerenciadas periodicamente. No entanto, por serem emissões indiretas não são
contabilizadas no inventário corporativo.
No caso do Carrefour, os primeiros relatórios analisados não deixam claro se ocorreram ou não
investimentos para a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados. Porém, na análise dos
últimos anos (2009 a 2011), fica evidente que o Carrefour entende como grande responsabilidade do
grupo a proteção ao meio ambiente, por meio de três compromissos que a empresa expõe: contribuir
para a luta contra as alterações climáticas; a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais; e a
redução do desperdício e maximização da reciclagem.
Quanto ao Grupo Pão de Açúcar, ao contrário do Walmart, ficou evidente que entende como sua
responsabilidade a proteção ao meio ambiente, por meio de três compromissos: Somar – Qualidade de
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Vida; Dividir - Com a Comunidade; e Multiplicar – A Consciência no Consumo. No entanto, não são
expressos valores desses investimentos, como pede a norma NBC T-15.
6.1.5 Investimentos e gastos com outros projetos ambientais

Como investimentos e gastos com outros projetos ambientais, o Walmart apresenta projetos para
a construção de lojas ecoeficientes, que além de obedecer a padrões construtivos de baixo impacto
ambiental, passou funcionar como laboratório experimental de novas tecnologias e materiais
alternativos para outras unidades da rede. Os investimentos relatados são referentes à construção de
novas lojas neste modelo, o qual seria mais sustentável e ambientalmente amigável.
O Carrefour menciona possuir no organograma uma área específica para os assuntos relacionados
à sustentabilidade, pois identifica a relevância da preocupação com o esgotamento de recursos
ambientais. A empresa assume seu posicionamento por meio de campanhas como, por exemplo, de
estímulo à redução do consumo de sacolas plásticas. Nos primeiros relatórios analisados essas práticas
não ficaram evidentes.
O Grupo Pão de Açúcar atende este item da norma, apresentando por meio da planilha IBASE –
Instituo Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, ter investido R$ 3.445.000,00 em
programas/projetos externos a favor do meio ambiente, mas não descreve quais projetos.
6.1.6 Informações de passivos, ativos, contingências e custos ambientais

Não foram apresentadas por nenhuma das três organizações quaisquer informações de passivos,
ativos, contingências e custos ambientais em nenhum dos relatórios analisados, o que indica o total não
atendimento a este item da norma.
6.2 Aspectos Sociais dos Relatórios Divulgados

Publicação de alguma demonstração ou relatório em que constam informações de natureza
socioambiental, tal como relatório de sustentabilidade, balanço social ou DVA
O Walmart oferece, desde o ano de 2006, o Relatório Socioambiental. A partir de 2007, passa a
utilizar o modelo GRI de relatórios anuais de Sustentabilidade. Declarando-se em 2007 na categoria
“C” e, nos anos seguintes, na categoria “B”.
Os relatórios disponíveis do Grupo Pão de Açúcar apresentam divisões por categorias, como:
Relatório Anual, Relatório de Sustentabilidade, Demonstrações Financeiras e Balanço Social, desde o
ano de 2006 até 2011. Dentre essas divisões, apenas uma publicação do ano de 2008 recebe
denominação de Relatório de Sustentabilidade. O Carrefour, por sua vez, denomina seus relatórios de
“Relatórios de Desenvolvimento Sustentável”.
Evidenciação de dados referentes à remuneração, benefícios concedidos, composição do corpo
funcional, contingências e passivos trabalhistas da entidade, interação da entidade com o ambiente
externo, relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores e incentivos decorrentes dessa
interação
Em nenhum dos relatórios analisados do Walmart foram apresentadas informações acerca da
remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados e autônomos, apenas o
total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. Ressalta somente que não há
discriminação por sexo em relação à remuneração e que os salários-base são definidos de acordo com a
categoria, sem influência do gênero do funcionário.
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O Grupo Pão de Açúcar apresenta na mesma planilha IBASE, os Indicadores do Corpo
Funcional, mostrando que o número de empregados, estagiários, funcionários com mais de 45 anos,
mulheres e negros inclusive ocupando cargo de chefia no ano de 2008, aumentou em relação a 2007.
Evidenciação de remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados e
autônomos
Em 2011, pela primeira vez, o Walmart menciona a evidenciação de remuneração bruta
segregada por empregados, administradores, terceirizados e autônomos. Mantém uma diretriz em
relação ao tema, mas não descreve ou torna pública a base da remuneração por esse desempenho.
O Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, não apresentaram em nenhum de seus
relatórios alguma informação quanto os valores remunerados aos seus colaboradores, nem mesmo de
forma generalizada.
Gastos com previdência privada, cultura, participação nos resultados
As empresas atendem a este item apenas parcialmente, em todos os anos dos relatórios
analisados. Não são apresentados valores financeiros despendidos para estas finalidades, mas as três
empresas mencionam realizar algum tipo de tratamento para esta questão.
O Carrefour menciona que existe a evidenciação de aspectos legais relacionados à remuneração
variável, mas não foi possível identificar por meio dos relatórios analisados aspectos extraordinários
relacionados às práticas da empresa.
Da mesma forma, não foram apresentados valores correspondentes a gastos com previdência
privada, mas em 2011, o Walmart divulga a inserção do Programa de Participação nos Resultados
(PPR).
O Grupo Pão de Açúcar apenas relata que os funcionários com salário acima do piso do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) recebem um Plano de Previdência Privada, onde o colaborador
investe até 8% do seu salário mensal e a companhia complementa com o mesmo valor.
Informações relativas às ações trabalhistas, valor de indenização e multas pagas por determinação
da justiça a empregados
Nenhumas das empresas analisadas, em nenhum dos relatórios disponíveis para análise,
apresentam informações acerca dos requisitos deste item, bem como taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos.
Apresentação de informações relativas à interação com a comunidade; investimentos em
educação; número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor;
informações relativas à interação com os clientes, ações empreendidas pela entidade para sanar ou
minimizar as causas de reclamações
Em 2007, foi relatada a atuação do Walmart junto a produtores locais para o apoio a exportação,
desde que eles se enquadrem em um padrão de qualidade e de responsabilidade socioambiental.
Também foi encontrada no relatório de 2007 a menção ao investimento de mais de R$ 1 milhão em
nove projetos de desenvolvimento e preservação cultural no país. As demais especificações requeridas
neste item não são apresentadas.
Em um processo de visível evolução, o Walmart apresenta no relatório de 2011, diversas
organizações parceiras em campanhas do Walmart Brasil, projetos do Instituto Walmart, de
cooperativas de catadores e comunidades próximas às lojas do Walmart Brasil.
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Quanto ao Carrefour, conforme mencionado nos itens anteriores, aspectos relacionados à
educação e interação com a comunidade foram identificados, porém nada consta sobre reclamações
recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor; informações relativas à interação
com os clientes, ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações.
No Pão de Açúcar, ainda de acordo com a planilha IBASE, apresentada neste relatório, foi
observado que o Grupo tem como hábito investir na educação dos seus colaboradores por meio de
treinamentos, estendendo essa prática também à comunidade. Demonstrou grande preocupação com a
satisfação do cliente, lembrando-se da fundação da Casa do Cliente em 2002, que tem o objetivo de
servir como uma via de comunicação entre o mesmo e a empresa e de um canal para se identificarem
oportunidades de melhoria nos produtos e serviços.
Além disso, desde 2007 a Casa do Cliente acolhe também sugestões e solicitações das marcas
exclusivas do Grupo e dos produtos de importação própria. No entanto, não foram mencionadas
reclamações específicas de clientes, mas segundo este relatório, 95% das demandas direcionadas à
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) são solucionadas satisfatoriamente para
ambas as partes envolvidas.
Quanto ao Carrefour, não foram aferidos de forma clara informações quanto à interação com a
comunidade, investimentos em educação, número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de
proteção e defesa do consumidor, informações relativas à interação com os clientes e ações
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações. Apenas são
apresentadas as parcerias que a empresa possui.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta pesquisa, pode-se afirmar que a consistência teórica dos preceitos da
sustentabilidade tem dado suporte para que as empresas assumam um posicionamento mais responsável
para com a sociedade, participando das comunidades locais e procurando inserir-se da melhor forma
possível nelas.
Notoriamente, este fato na maioria das vezes, se dá pelo puro interesse das organizações em obter
desta estratégia, uma melhor imagem. E decorrente disto, a preocupação com a genuinidade das ações
socioambientais das empresas se tornou foco de atenção e preocupação tanto para a sociedade quanto
para os órgãos reguladores, como o caso do Conselho Federal de Contabilidade, que por meio da
Norma NBC T-15, propiciou uma medida padronizada de análise que permite principalmente aos
usuários dos relatórios anuais das empresas, conhecerem seu padrão de atendimento a um critério de
excelência em questão de transparência.
Outros diversos atores nesse processo constituíram um caminho de conscientização, como o caso
da GRI e seu modelo para relatórios de sustentabilidade, que constituem um marco para o tema.
Diante disso e com base nos resultados obtidos, o que se nota é que as empresas estão sendo
impelidas a um comportamento mais legítimo, não apenas utilizando-se da tendência mundial pela
busca ao desenvolvimento sustentável como forma de obter vantagens competitivas.
Como apresentado nos resultados, ao longo dos anos, as três organizações estruturaram seus
relatórios de forma a fornecer maior detalhamento quanto a gastos e investimentos tanto para a
melhoria de seus processos internos, quanto para com o meio ambiente e a sociedade.
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Não obstante, ao analisar os relatórios conclui-se que ainda existem lacunas profundas que
mascaram a real atuação das empresas quanto à responsabilidade socioambiental, uma vez que muitas
ainda não relatam indicadores de remuneração, multas e passivos decorrentes de ações trabalhistas, e
nem mesmo controlam os danos que podem gerar ao meio ambiente.
Todas as organizações estudadas não controlam seus impactos ao meio ambiente e alegam que o
varejo é um setor econômico que apenas dá destino aos produtos de seus fornecedores, e por isso não
precisam se preocupar com esse aspecto. Discurso este que as exime de qualquer responsabilidade
quanto a impactos ambientais.
Esse quadro comparativo da evolução da qualidade da evidenciação de informações
socioambientais das empresas constitui na principal contribuição deste artigo, confirmando as
premissas trazidas na literatura de que as empresas estão se tornando mais responsáveis, claramente em
função dos interesses de seus stakeholders e em vista da normatização impelida a elas.
Realçou-se a importância de atores do terceiro setor, como o Instituto Ethos e o GRI, que a partir
de seu trabalho trazem maior conscientização para o cenário nacional quanto à sustentabilidade no
consumo, aspecto diretamente relacionado ao varejo e que constituiu, de acordo com os relatórios, em
uma frente de trabalho das próprias organizações.
Como limitações desta pesquisa, pode ser citado o pequeno número de organizações estudadas,
embora sejam elas representantes de grande parte do faturamento do setor. É considerada efetiva para
próximas pesquisas, a abordagem de um número maior de organizações ou de itens da Norma NBC T15.
No entanto, a evidenciação de informações socioambientais no varejo supermercadista é um tema
amplo e extremamente relevante, que também pode ser investigado por meio de outros métodos
científicos.
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Resumo
O crescimento da economia brasileira, nos últimos anos, tem gerado uma crescente demanda por obras de pavimentação de
rodovias e a indústria de asfalto tem procurado corresponder a este aumento da demanda por meio de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento de ligantes asfálticos modificados, que conferem maior resistência e durabilidade ao
pavimento. O presente artigo tem por objetivo apresentar como se deu o processo de introdução, com sucesso, de um
produto ecoinovador no mercado de ligantes asfálticos modificados. O estudo de caso, que teve como foco de análise o
asfalto-borracha desenvolvido pela Greca Asfaltos, denominado ECOFLEX, demonstrou que essa empresa, por meio da
parceria com importantes centros de pesquisa e órgãos governamentais, apresentou uma solução tanto para a questão da
qualidade do asfalto aplicado nas rodovias brasileiras quanto para o problema ambiental decorrente do descarte inadequado
de pneus inservíveis.
Palavras-chave: asfalto-borracha; asfalto ecológico; ecoinovação.

Abstract
The growth of brazilian economy, in the past years, has generated an increasing demand for road paving and the asphalt
industry has been trying to satisfy this demand through investments in research and development of modified asphalt
ligands, which makes road paving more durable and resistant. The present article intends to present the successful process
that introduced an innovative product in the market of modified asphalt ligands. The case study, which analyzed the rubberasphalt developed by Greca Asfaltos, named ECOFLEX, has demonstrated that this company, through the partnership with
the government and important research centers, presented a solution for the problem of the asphalt quality in brazilian
roadways and for the environmental problem that is created once used tires are inadequately discarded.
Key-words: rubber-asphalt; ecologic asphalt; ecoinovation.
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1. Introdução
O constante desenvolvimento da tecnologia, aliado ao crescimento populacional e à diminuição
do ciclo de vida dos produtos, tem ocasionado o aumento significativo do descarte de produtos em sua
fase final. Consequentemente, um volume muito grande destes produtos acaba sendo encaminhado para
aterros sanitários, o que contribui para a saturação deles; para a elevação dos níveis de poluição do ar,
das águas de superfície e dos lençóis freáticos; e para o aumento dos custos de coleta e correta
destinação dos resíduos sólidos.
A destinação de pneus inservíveis em aterros sanitários não é recomendável, pois eles podem
conter ar e gases em seu interior, o que possibilita que acabem indo para a superfície do aterro e
rompam a camada de cobertura, deixando os resíduos expostos e fazendo com que os gases tóxicos
escapem do aterro. Em situações como esta, a infiltração da água da chuva contribui para a formação
do chorume (BLUMENTHAL, 1993).
O descaso em relação à reciclagem de pneus, no Brasil, acabou gerando um significativo
passivo ambiental de caráter negativo, da ordem de 100 milhões de pneus inservíveis, o que favorece a
proliferação de mosquitos causadores de doenças, o descarte inadequado em aterros ou rios e até
mesmo a queima destes pneus de maneira errada. No momento de transportar os pneus inservíveis para
o destino final adequado, ocorre a movimentação de vetores de diversas doenças, tais como dengue,
febre amarela e malária (VELOSO, 2010).
De acordo com o Council of Logistics Management (1993), o processo de logística reversa está
relacionado ao retorno de produtos pós-venda para reforma ou reparo; bem como produtos pósconsumo para serem destinados à reciclagem, valorização energética ou descarte final. A pós-venda e o
pós-consumo assumem uma importância cada vez maior no desenvolvimento de estratégias que
buscam conciliar o crescimento dos negócios das empresas com a questão da sustentabilidade.
Em uma cadeia de reciclagem de produtos na fase final do ciclo de vida, a logística reversa
exerce papel fundamental, pois os ganhos de eficiência no transporte e na armazenagem são
determinantes para garantir a viabilidade econômica da atividade de reciclagem. No caso específico dos
pneus inservíveis, as maiores dificuldades são justamente a coleta e o transporte desses pneus, já que
geralmente eles são depositados em locais de difícil acesso, o que implica aumento dos custos
logísticos e isso acaba inviabilizando, economicamente, a reciclagem dos produtos descartados de
maneira incorreta. A reciclagem de pneus inservíveis constitui um mercado formado por diversas
empresas que coletam e processam esses pneus, com o objetivo de comercializar subprodutos como:
aço; fibras têxteis; pó de borracha (LAGARINHOS, 2011). A Figura 1 ilustra os processos de logística
direta e reversa de pneus.
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Figura 1: Representação dos processos de logística direta e reversa de pneus
Fonte: Lagarinhos (2011)

O recente crescimento da economia brasileira e a necessidade de investimentos consistentes na
infraestrutura de transporte do país têm gerado uma crescente demanda por projetos de construção e
recapeamento de rodovias. O elevado volume de veículos trafegando sobre as rodovias, o excesso de
carga dos caminhões e a falta de manutenção das vias fazem com que os pavimentos apresentem
defeitos com uma frequência cada vez maior.
Diante desse contexto, é imprescindível que a indústria de asfalto continue investindo em P&D
(pesquisa e desenvolvimento), de modo a criar novas tecnologias de misturas asfálticas que confiram
maior durabilidade ao pavimento. A utilização de misturas asfálticas que contenham ligantes
modificados é uma técnica já bastante difundida e que apresenta ótimos resultados em termos de
resistência e durabilidade do pavimento.
As misturas asfálticas podem ser modificadas por polímeros (compostos químicos de elevada
massa molecular, resultantes de reações químicas) ou por meio da adição de pó de borracha ao asfalto
convencional. A técnica de modificação de ligante asfáltico que utiliza borracha moída de pneus
inservíveis merece especial atenção não só pelos benefícios técnicos que proporciona, mas também
pela relevância que possui do ponto de vista ecológico, pois contribui para a difícil tarefa de dar um
destino adequado aos pneus inservíveis.
Esse capítulo aborda o processo de introdução, com sucesso, de um produto ecoinovador no
mercado de asfalto modificado. O produto inovador em questão é o asfalto-borracha produzido pela
Greca Asfaltos, o ECOFLEX. Trata-se do resultado da parceria da Greca Asfaltos com importantes
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centros de pesquisa em asfalto do país e oferece uma solução tanto para o problema da qualidade dos
pavimentos das rodovias nacionais, uma vez que garante maior flexibilidade e durabilidade ao
pavimento com a adição de pó de borracha à mistura asfáltica, quanto para o problema ambiental
relacionado ao descarte de pneus inservíveis.
2 Revisão bibliográfica
O uso da borracha de pneus inservíveis em misturas asfálticas representa uma alternativa de se
obter os benefícios da incorporação dos polímeros ao ligante asfáltico, além de contribuir para a
redução de problemas ambientais relacionados ao descarte de pneus. Essa técnica tem sido amplamente
adotada, mundialmente, pois utiliza uma grande quantidade de resíduos de pneus inservíveis, tendo
como resultado consideráveis melhorias para as misturas asfálticas (BERNUCCI et al., 2006).
Segundo Morilha (2004), o asfalto-borracha ou ligante modificado por borracha moída de pneus
apresenta as seguintes vantagens técnicas e econômicas, quando comparado aos ligantes tradicionais
(modificados por polímeros):
- Aumento da vida útil do pavimento.
- Retardamento do aparecimento de trincas e selamento das já existentes. É ideal para utilização
em restauração sobre pavimentos com níveis de trincamento severos.
- Redução da espessura da camada asfáltica projetada, do ruído e da manutenção do pavimento.
- Aumento do atrito entre o pneu e o asfalto.
- Aumento da capacidade de drenagem da superfície, melhorando a visibilidade e reduzindo o
risco de o carro aquaplanar quando está chovendo.
- Quando comparado aos ligantes asfálticos convencionais, apresenta maior viscosidade e
resistência à oxidação; melhor relação custo-benefício, em virtude do baixo custo de manutenção;
maior elasticidade, aderência e resistência ao envelhecimento.
Além das características técnicas superiores, quando comparado aos ligantes asfálticos
convencionais, o asfalto-borracha também contribui para dar um destino adequado aos pneus
inservíveis, o que confere a este produto um forte apelo ecológico (MORILHA, 2004).
A borracha triturada de pneus pode ser incorporada às misturas asfálticas por meio de dois
métodos: processo úmido e processo seco. O processo úmido consiste em adicionar borracha finamente
triturada ao CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) aquecido, resultando em um ligante modificado
denominado asfalto-borracha. Neste processo, o pó de borracha pode variar entre 15% e 20% da
composição da massa de ligante ou representar menos de 1,5% da massa total da mistura. O processo
seco adota a borracha triturada como parte do agregado pétreo da mistura, o que juntamente com o
ligante asfáltico origina um produto denominado concreto asfáltico modificado com adição de borracha
(BERNUCCI et al., 2006).
O setor de pavimentação de rodovias tem buscado desenvolver novas tecnologias para
contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa, considerados um dos principais
responsáveis pelo aquecimento global. Uma das grandes inovações deste setor na área ambiental
consiste em produzir misturas asfálticas com temperaturas mais baixas, de modo a diminuir a emissão
de poluentes e o consumo de energia, criando assim as misturas asfálticas mornas. Essa tecnologia foi
desenvolvida com o propósito de reduzir a temperatura das misturas asfálticas em cerca de 30 o C a 50o
C (MOTTA, 2011).
XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O uso de misturas asfálticas mornas é ainda mais indicado no caso das misturas asfálticas
modificadas por polímero ou pó de borracha, pois as temperaturas de usinagem dessas misturas são em
torno de 10o C a 20o C mais altas do que as temperaturas de usinagem do asfalto convencional.
Conforme Motta (2011), a redução das temperaturas de mistura e compactação, por meio do uso de
misturas mornas, apresenta os seguintes benefícios em relação ao meio ambiente, condições de trabalho
e qualidade do pavimento:
- Menor emissão de poluentes.
- Melhor ambiente de trabalho no canteiro de obras de pavimentação.
- Redução do consumo de energia.
- Proporciona menor envelhecimento do ligante asfáltico.
- Utiliza uma maior quantidade de material fresado (pavimento asfáltico reciclado, proveniente
da fresagem de pavimentos asfálticos).
- Facilita o transporte das misturas asfálticas por grandes distâncias e a aplicação em locais de
clima frio.
3 Ecoinovação: uma opção estratégica
O desenvolvimento socioeconômico de uma nação depende da sua eficiência tecnológica e,
portanto, países em desenvolvimento, seguindo o exemplo de economias desenvolvidas, têm buscado
criar riqueza por intermédio da geração de conhecimento científico e tecnológico em centros de
fomento à pesquisa (MATIAS-PEREIRA & KRUGLIANSKAS, 2005). Nos últimos anos, o Brasil tem
ampliado, significativamente, o alcance das suas políticas de cunho científico e tecnológico,
procurando aumentar a participação do país no cenário internacional no que tange a questões
relacionadas à ciência, tecnologia e incentivo à inovação nas empresas. Há um objetivo claro, por parte
do governo federal, de expandir os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que pode ser
verificado pelo crescimento destes investimentos como porcentagem no PIB (Produto Interno Bruto). A
estratégia nacional para ciência, tecnologia e inovação visa aumentar a representatividade dos
investimentos em P&D como porcentagem do PIB, tendo como meta passar dos atuais 1% para 1,8%
do PIB, até 2014 (VARRICHIO et al., 2012).
A inovação tecnológica é caracterizada pela introdução, em um determinado mercado, de um
novo produto (inovação de produto) ou de um novo processo de produção (inovação de processo),
adotando como parâmetro os produtos ou processos de produção que já existiam na empresa
anteriormente. A necessidade de inovar dá início ao processo de inovação dentro de uma empresa, que
passa então a investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para poder competir em novos mercados,
geralmente mais exigentes em termos de qualidade do produto final e menos sensíveis a variações de
preço (MATIAS-PEREIRA & KRUGLIANSKAS, 2005). O modelo fechado de inovação é
caracterizado por investimentos pesados, por parte das empresas, em laboratórios ou centros de
pesquisa destinados ao desenvolvimento de tecnologia própria. Já o modelo aberto estimula a inovação
por intermédio do estabelecimento de parcerias com centros de pesquisa, de modo a promover o
desenvolvimento de tecnologia em cooperação com estas instituições (VARRICHIO et al., 2012).
Schumpeter (1934) apresenta cinco tipos de inovação: 1. Introdução de um novo produto ou de
uma nova qualidade de um produto; 2. Introdução de um novo método de produção; 3. Criação de um
novo mercado; 4. Contratação de novos fornecedores de matéria-prima; 5. Desenvolvimento de uma
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nova forma de organização da indústria, a exemplo da criação de um monopólio por parte da empresa.
Este autor ainda estabelece a diferença entre a inovação radical e a incremental, ou seja, um produto ou
uma tecnologia pode apresentar diferenças significativas em relação ao que já existia anteriormente
(inovação radical) ou apenas introduzir pequenas modificações (inovação incremental). A inovação de
processos de produção com o objetivo de obter ganhos de eficiência representa, portanto, uma inovação
incremental e, nestes casos, as empresas geralmente apresentam ganhos marginais decrescentes que
suprimem os seus esforços em busca da sustentabilidade de suas operações. Desta forma, as iniciativas
em prol da sustentabilidade das atividades econômicas devem priorizar a inovação radical, que é capaz
de levar o sistema tecnológico a uma nova posição de equilíbrio por meio de uma ruptura das estruturas
já existentes.
O conceito de ecoinovação é definido como o processo de desenvolvimento de novos produtos
ou processos de produção que venham a contribuir para a redução dos impactos ambientais das
atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas. A inovação, em uma sociedade que busca a
sustentabilidade, deve ser concebida levando-se em consideração as esferas tecnológica, institucional e
social. Portanto, a ecoinovação precisa estar amparada em uma evolução dos arranjos sociais e das
estruturas de apoio institucional, deve contribuir para a consolidação de estruturas sociais que tenham
relevância no âmbito da atividade econômica e, em alguns casos, o processo de inovação deve exercer
uma influência positiva sobre estas estruturas (HELLSTRÖM, 2007).
A inovação incremental de produtos ou de processos de produção não pode ser caracterizada
como uma ecoinovação. Além do mais, a maioria destas inovações incrementais não contribui, de
maneira significativa, para o alcance das metas sustentáveis de emissões de gases causadores do efeito
estufa. Diante deste contexto, torna-se crucial a adoção de inovações radicais que venham a reconstruir
produtos e processos de produção, de modo a facilitar a implementação de uma mudança radical do
sistema de produção atual, buscando atingir a ecoeficiência do sistema como um todo. No longo prazo,
a ecoinovação não consegue ser sustentável sem que haja uma inovação radical. Mesmo tendo por
objetivo a introdução de um processo ou de um produto ecologicamente correto, a destruição criativa,
característica do processo de ecoinovação, implica a destruição de capital, demanda por energia e
materiais, a extinção de processos ultrapassados e a criação de serviços que darão suporte aos novos
processos. Embora a inovação radical seja a única forma de se garantir, no longo prazo, o
desenvolvimento sustentável, este tipo de inovação acaba contribuindo para a destruição do meio
ambiente em um cenário de curto prazo (HELLSTRÖM, 2007).
4 Metodologia e Pesquisa Empírica
A pesquisa apresentada a seguir foi realizada in loco, utilizando a metodologia de estudo de
caso e tendo como principal instrumento de coleta de dados a entrevista estruturada (dados primários),
aplicada a dois gestores da Greca Asfaltos. Também foram consultados materiais técnicos
disponibilizados pela empresa, além da consulta às informações do website da empresa e do website
desenvolvido exclusivamente para a divulgação do produto ECOFLEX (dados secundários). Esses
dados foram devidamente documentados e a análise deles foi feita pelo método within-case.
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4.1 A Greca Asfaltos
Com sede em Araucária (PR), a Greca Asfaltos atua há mais de 50 anos no setor de asfaltos e,
atualmente, é uma das maiores empresas brasileiras desse setor, sendo responsável pelo transporte,
produção e comercialização de produtos voltados para o mercado de pavimentação asfáltica. No início
de suas atividades, em 1959, a empresa era basicamente uma transportadora de britas e, posteriormente,
passou de distribuidora de asfalto convencional a fabricante e distribuidora de ligantes asfálticos
modificados. Em 2010, o Grupo Greca começou a atuar em operações portuárias, principalmente nos
portos de Fortaleza/CE, Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ, com foco nas atividades de carga e descarga
de produtos asfálticos transportados por meio de cabotagem.
A frota própria de veículos dedicados ao transporte de asfalto, formada por 150 cavalos
mecânicos e 200 carretas, garante uma capacidade de transporte de 70.000 toneladas por mês. A
empresa está presente em todas as regiões do Brasil, emprega em torno de 400 colaboradores em suas
operações e possui 14 unidades estrategicamente localizadas em 10 estados da federação, das quais 7
são fábricas, 4 são centros de distribuição e 3 são centros operacionais, totalizando uma capacidade de
armazenagem de 8.000 toneladas em todas as unidades.
A Greca Asfaltos fundamenta sua estratégia de crescimento na inovação e no desenvolvimento
de tecnologias de pavimentação, buscando sempre o aprimoramento constante dos produtos e serviços
ofertados pela empresa. Além da distribuição do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), são
desenvolvidos produtos específicos para cada técnica de pavimentação adotada pelo cliente, tais como:
microrrevestimento asfáltico a frio, reciclagem de pavimentos, tratamentos superficiais, dentre outras
técnicas. Os principais produtos de alto desempenho da empresa são: FLEXPave, ECOFLEX-3G, CMImprimação, TB-Tapa Buracos e G-Wmix.
4.2 Contexto regulatório
A partir da entrada em vigor da Resolução 258/1999 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), os fabricantes e importadores de pneus passaram a se responsabilizar pela posterior coleta
e destinação adequada dos pneus inservíveis (BRASIL, 2008). Em função do não cumprimento de
metas preestabelecidas, no ano de 2005, teve início um processo de revisão desta resolução em parceria
com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
Ministério do Meio Ambiente, Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos (ANIP) e
ReciclANIP.
A Resolução 416/2009 do CONAMA, que entrou em vigor em 2009 e revogou a Resolução
258/1999, dispõe a respeito da prevenção à degradação do meio ambiente, ocasionada pela destinação
imprópria dos pneus inservíveis (BRASIL, 2009). No ano seguinte, foi aprovada a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a qual obrigou os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus a
criarem um sistema de logística reversa capaz de dar destino adequado aos pneus inservíveis. Essa
política nacional de tratamento adequado dos resíduos sólidos consiste em uma série de objetivos,
princípios, diretrizes e ações do governo federal, que pode agir de maneira isolada ou em parceria com
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os governos estaduais ou municipais, empresas e clientes, tendo por objetivo fazer uma gestão dos
resíduos sólidos de maneira integrada (BRASIL, 2010).
Em 2010, também foram criados o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e o Comitê Orientador para implantação dos Sistemas de Logística Reversa. O primeiro busca
dar sustentação ao processo de implantação desta política por meio da articulação institucional entre os
diversos órgãos governamentais. O Comitê Orientador da Logística Reversa é formado pela Secretaria
de Relações Institucionais da Presidência da República; Casa Civil; Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério das Minas
e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Fazenda; Ministério da Saúde; e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (LAGARINHOS, 2011).
4.3 ECOFLEX: O produto ecoinovador
As primeiras pesquisas sobre o asfalto-borracha, no Brasil, foram realizadas pela Greca Asfaltos
e coincidem com a entrada em vigor da Resolução 258/1999 do CONAMA. Em âmbito mundial, estas
pesquisas tiveram início na década de 1970, por meio de uma solução, proposta por Charles H.
Macdonald, para que a prefeitura de Phoenix (Arizona, EUA) pudesse realizar os reparos nas ruas da
cidade de maneira mais eficiente em termos de custo e de durabilidade do pavimento. Ao longo das
últimas décadas, os Estados Unidos e a África do Sul tornaram-se os maiores responsáveis pelo
desenvolvimento e aplicação desta tecnologia de pavimentação.
A pesquisa do asfalto-borracha teve como motivação os altos preços dos polímeros utilizados
na modificação de asfalto e a crescente utilização do pó de borracha de pneus para modificar ligantes
asfálticos ao redor do mundo. A ideia surgiu de uma demanda do mercado por asfaltos modificados que
permitissem a construção de pavimentos de alto desempenho. No decorrer do processo de inovação
tecnológica, não houve problemas entre departamentos da Greca Asfaltos, pois a implantação do
ECOFLEX ocorreu, exclusivamente, dentro da empresa e, a cada etapa, todas as áreas envolvidas eram
notificadas de acordo com o status do processo. A comunicação entre os departamentos da empresa
responsáveis pelo processo de inovação foi bem gerenciada, todos os profissionais sabiam o que estava
ocorrendo e quais eram os objetivos de cada etapa.
Durante a fase de pesquisa e desenvolvimento (P&D), os engenheiros da Greca Asfaltos,
juntamente com o diretor técnico da empresa, visitaram os principais centros de pesquisa sobre asfaltoborracha dos EUA e da África do Sul, com o objetivo de entender o processo de produção deste ligante
asfáltico modificado por pó de borracha de pneus inservíveis. A introdução da tecnologia no mercado
nacional ainda teria de passar por um processo de adaptação deste produto ecoinovador às condições de
tráfego, disponibilidade de matéria-prima, variações climáticas e características específicas das
rodovias de cada região brasileira. A tecnologia desenvolvida por esse grupo de profissionais resultou
no primeiro asfalto-borracha produzido no Brasil, o ECOFLEX, uma importante inovação que garante
maior segurança, flexibilidade e durabilidade ao pavimento, características estas que tornam o asfalto
ecológico o produto ideal para a pavimentação de rodovias com alto volume de tráfego.
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O ECOFLEX representa uma inovação que está amplamente fundamentada no tripé da
sustentabilidade (Triple Bottom Line), pois contempla os aspectos econômico, ambiental e social da
produção e comercialização deste produto ecoinovador. O apelo socioeconômico do produto está
relacionado à criação de empresas especializadas tanto na reciclagem quanto nas atividades de coleta e
transporte dos pneus inservíveis, dando origem, assim, à cadeia de suprimentos do pó de borracha, o
principal insumo de produção do asfalto ecológico desenvolvido pela Greca Asfaltos.
Do ponto de vista econômico, o asfalto modificado por pó de borracha apresenta uma vantagem
competitiva em termos de preço, quando comparado ao asfalto modificado por polímero. Embora o
preço da tonelada do asfalto-borracha, que está em torno de R$1.500, seja superior ao da tonelada do
asfalto convencional, que é de R$1.100, ele é inferior ao preço de R$1.800/t do asfalto modificado por
polímero, sendo esse o principal concorrente do asfalto ecológico, uma vez que os ligantes asfálticos
modificados por borracha ou por polímero conferem maior durabilidade à camada de rolagem do
pavimento, o que, ao longo dos anos, reduz os custos de manutenção da via.
A modificação do ligante asfáltico por meio da adição de pó de borracha, proveniente da
reciclagem de pneus inservíveis, demonstra a preocupação da Greca Asfaltos com o aspecto ambiental
do tripé da sustentabilidade. Os pneus, quando chegam à fase final do ciclo de vida do produto, acabam
sendo descartados, inadequadamente, em aterros ou em locais próximos de rios e florestas,
contribuindo, dessa forma, para a proliferação de doenças, a exemplo da dengue. Como a sua
decomposição no meio ambiente é muito lenta, estes pneus inservíveis passam a representar um
expressivo passivo ambiental para a sociedade e oferecem sérios riscos à saúde pública.
A Figura 2, a seguir, ilustra o ciclo da borracha de pneu.
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Figura 2: Ciclo da borracha de pneu
Fonte: Website da empresa Greca Asfaltos
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Desde o início da fabricação do ECOFLEX, a Greca Asfaltos já deu o destino correto a mais de
seis milhões de pneus inservíveis, tendo comercializado este produto para a aplicação em mais de 5.000
quilômetros de vias rodoviárias e urbanas. Atualmente, esta tecnologia de asfalto modificado está na
sua terceira geração. O ECOFLEX-3G diferencia-se das gerações anteriores pela redução das emissões
de CO2 (dióxido de carbono) e NO2 (dióxido de nitrogênio) decorrentes do consumo de combustíveis
durante a usinagem da massa asfáltica.
O processo de ecoinovação que possibilitou a criação do produto ECOFLEX teve início em
1999, ano em que a Greca Asfaltos passou a se dedicar à fabricação de ligantes asfálticos modificados,
com a incorporação de pó de borracha ou de polímeros ao CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo)
fornecido pela Petrobras. Os investimentos em P&D resultaram na criação do Centro de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (CPD&I). A empresa importou equipamentos para o desenvolvimento de
testes laboratoriais e construiu instalações equipadas com reatores de mistura asfáltica destinados à
fabricação, em escala industrial, de asfalto modificado. Com relação ao processo de gestão da inovação
do ECOFLEX, não houve contratação de consultoria especializada por parte da Greca Asfaltos, que
assumiu, internamente e de forma estratégica, a responsabilidade em obter expertise sobre o
desenvolvimento do produto.
Em 2000, a Greca Asfaltos estabeleceu um convênio de cooperação com o Laboratório de
Pavimentação (LAPAV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a
concessionária Univias. O objetivo dessa cooperação foi dar um respaldo técnico e científico aos
estudos sobre ligantes asfálticos modificados iniciados pela empresa. O desenvolvimento de uma
tecnologia de asfalto modificado por borracha de pneus inservíveis, que busca melhorar as
propriedades técnicas do asfalto convencional, é fruto da parceria da Greca Asfaltos com o centro de
excelência em tecnologia de pavimentação da UFRGS. No ano de 2001, o trecho da Rodovia BR-116
que fica entre os municípios gaúchos de Guaíba e Camaquã, administrado pela Univias, foi o primeiro
do país a receber a aplicação do asfalto-borracha em sua camada de rolagem.
O sucesso do produto ECOFLEX no mercado de pavimentação é consequência das parcerias
estabelecidas pela empresa com concessionárias de rodovias e órgãos governamentais, tais como o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT); o Departamento de Estradas de
Rodagem e Transporte (DER) de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo; e as prefeituras de
Curitiba/PR, Florianópolis/SC, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ. Outras
pesquisas importantes, que buscam demonstrar o excelente desempenho mecânico dos ligantes
asfálticos modificados por borracha de pneus inservíveis, são desenvolvidas em um ambiente de
cooperação com instituições como: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade
Federal do Paraná (UFPR); concessionária Rodonorte; consultoria Engefoto; Laboratório de
Tecnologia de Pavimentação do Departamento de Engenharia Civil da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (POLI-USP). Nesse último, foram feitos estudos, com a ajuda de
simuladores, sobre a deformação permanente da camada de rolagem. Os resultados destas pesquisas
comprovam que os ligantes asfálticos modificados por pó de borracha de pneus inservíveis possuem
valores de deformação muito inferiores aos valores do asfalto convencional, o que implica uma menor
suscetibilidade à formação de trilhas de roda em misturas asfálticas modificadas pela adição de
borracha.
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Embora o asfalto-borracha apresente consideráveis vantagens do ponto de vista técnico e
ambiental em relação ao asfalto convencional, ainda há barreiras que desestimulam o uso, em larga
escala, de ligantes asfálticos modificados por pó de borracha de pneus inservíveis. Um dos principais
obstáculos reside no fato de que, para a fabricação do asfalto ecológico, faz-se necessária a utilização
de uma quantidade muito maior de asfalto na mistura asfalto/agregado pétreo. Outra questão importante
diz respeito ao alto custo de implantação desse ligante asfáltico modificado, quando comparado ao
asfalto convencional. Estudos de viabilidade econômico-financeira comprovam que esse alto
investimento inicial é compensado pela redução dos custos de manutenção da via, mas, no momento da
tomada de decisão, um custo de implantação em torno de 20% acima do custo do asfalto convencional
acaba sendo desfavorável à utilização do asfalto-borracha em obras de pavimentação.
Em países como os Estados Unidos, o percentual mínimo de pó de borracha a ser adicionado à
mistura asfáltica é estipulado por meio de lei específica para o setor de ligantes asfálticos modificados.
No Brasil, não há nenhuma lei neste sentido, bem como nenhum incentivo fiscal que estimule a adoção
do asfalto-borracha como alternativa de destino adequado aos pneus inservíveis. Para que esse setor da
economia se desenvolva, são necessários investimentos consistentes em equipamentos e a ampliação
das parcerias das distribuidoras de asfalto com centros de pesquisa, tendo por objetivo melhorar as
qualidades técnicas dos produtos desenvolvidos no país.
A falta de constância da oferta do ligante asfáltico entregue ao cliente pelas empresas
distribuidoras de asfaltos é um desafio a ser superado. Isto se dá pelo fato de a própria borracha
utilizada na mistura apresentar características e procedências diferentes. Diferentemente do polímero,
que se notabiliza por não sofrer tanta variabilidade com relação ao seu processo de fabricação, os pneus
inservíveis apresentam diferentes performances com relação à fadiga, estado de preservação e
conservação, forma e local como é encontrado; tendo impacto na qualidade do pó de borracha que será
produzido e, consequentemente, na qualidade do produto final. Não é qualquer pneu que pode ser
utilizado no processo de produção do ligante asfáltico modificado por pó de borracha. Outro aspecto
importante a ser considerado no tocante ao impacto ambiental do asfalto-borracha é o fato de que o
processo de moagem do pneu demanda muita energia, pois a granulometria do pó de borracha deve ser
muito reduzida para se obter uma boa incorporação ao ligante asfáltico.
5. Análise e discussão dos resultados
Esse estudo possibilitou a identificação de um cenário caracterizado pelo aumento considerável
do volume de pneus inservíveis destinado a aterros, o que acaba poluindo o solo e os lençóis freáticos,
bem como aumentando os custos envolvidos no processo de coleta e destinação dos pneus inservíveis.
Minimizar os impactos danosos do descarte inadequado de pneus no meio ambiente exige,
segundo Barbieri (2007, p. 103), “uma nova atitude dos empresários e administradores, que devem
passar a considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e
tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta”. Surge, neste contexto, a
necessidade de as empresas atuarem de forma efetiva na inovação tecnológica de seus produtos e
serviços, com o objetivo de reduzir os impactos causados por suas ações na sociedade.
A iniciativa pioneira da Greca Asfaltos de adicionar borracha moída ao asfalto revelou-se uma
proposta inovadora, capaz de reduzir custos de manutenção de rodovias e com forte apelo ecológico,
visto que os pneus inservíveis são a matéria-prima do chamado asfalto ecológico, o ECOFLEX.
XV ENGEMA 2013

11

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Embora existam algumas propostas para tentar regular a situação sobre a coleta e a destinação
de pneus inservíveis, como é o caso da Resolução 416/2009 do CONAMA, é importante ressaltar que
isso, de forma isolada, não constitui solução para uma sociedade de consumo, ainda com altos índices
de impacto sobre a biodiversidade.
A formulação de leis e a criação de instrumentos fiscalizatórios se fazem necessárias para
acompanhar a evolução e o esforço que empresas realizam no sentido de criarem novas estratégias para
ser mais eficientes, ambientalmente responsáveis e socialmente justas.
A utilização da borracha de pneus no processo de pavimentação é apontada como uma
alternativa viável no sentido de reduzir os impactos ambientais e trazer benefícios sociais e econômicos
ao processo. Bernucci et al. (2006, p. 75) argumentam que “os pneus inservíveis são problemas para a
sociedade e sua utilização em pavimentação tem sido uma das técnicas mais utilizadas em todo o
mundo porque se emprega grande volume desse resíduo com melhoria para as misturas asfálticas sob
vários aspectos”.
Embora exista uma disposição por parte do setor privado em aportar conhecimentos e
investimentos na gestão da inovação na área de pavimentação, verifica-se ainda uma lentidão por parte
dos governos federal, estaduais e municipais em implementar e investir, com maior ênfase, na
incorporação do asfalto-borracha nas vias sob suas jurisdições.
As razões para tal postura não foram alvo nessa pesquisa, mas observamos que tal procedimento
é factível em vista de alguns exemplos incorporados pela iniciativa privada, a exemplo do Grupo CCR
– uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura no mundo, com presença em segmentos de
concessão de rodovias, mobilidade urbana e serviços – que tem utilizado o asfalto-borracha em
rodovias sob sua responsabilidade, como é o caso da Via Dutra, onde inclusive pretende-se em poucos
anos atingir uma inédita posição de destaque no mercado, que é transformar esse importante eixo viário
na primeira estrada sustentável do Brasil, segundo declarou em entrevista aos autores desse trabalho a
responsável pelo Centro de Pesquisas Rodoviárias da CCR Nova Dutra.
Vale destacar que, com a incorporação do pó de borracha ao ligante asfáltico, foram verificadas
nas rodovias do Grupo CCR uma redução dos custos de manutenção da via, bem como uma diminuição
do ruído e dos riscos de aquaplanagem.
6 Considerações finais
A sustentabilidade corporativa, aliada à gestão ambiental, econômica e social na estratégia
empresarial, é um caminho sem volta que deve ser trilhado pelas empresas no sentido de construírem,
de fato, um mundo onde é possível compatibilizar crescimento econômico sem destruição avassaladora
dos recursos naturais.
Se o progresso chega também por intermédio de uma estrutura viária, muitas vezes desfavorável
para a logística de transportes no Brasil, uma pavimentação de melhor qualidade, com o aumento
crescente da aplicação do asfalto-borracha e seus diversos benefícios anunciados em termos
ambientais, econômicos e sociais, torna-se uma alternativa cada vez mais abrangente para
concessionárias de estradas, distribuidoras de asfalto, fornecedores de matéria-prima, associações de
classe, poder público e outros envolvidos no processo.
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Da mesma forma, não adianta ampliar a malha viária, com ou sem um asfalto modificado de
excelente qualidade e recursos ampliados, se os impactos ao meio ambiente deixarem passivos
ambientais como herança para as próximas gerações.
Não basta apenas que ocorram algumas iniciativas por parte de determinadas empresas. Uma
regulamentação mais abrangente deve ser analisada pelos governos federal, estaduais e municipais,
para que uma política nacional na área ambiental seja implementada. Essa política deve priorizar a
utilização do asfalto-borracha na pavimentação das rodovias brasileiras.
Subsídios governamentais são importantes para que a aplicação desse produto se transforme
numa realidade no Brasil. A participação efetiva dos principais atores da cadeia produtiva da indústria
de asfalto-borracha torna-se um catalisador para que os outros elos dessa cadeia se profissionalizem
cada vez mais e agreguem valores importantes para o processo.
Tanto a academia quanto os setores público e privado devem convergir para que ações
envolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação sejam o diapasão dos planos estratégicos na área da
gestão ambiental das Organizações.
Cremos que um novo cenário possa ser estabelecido como marco de uma transformação em que
o Triple Bottom Line da sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa possam,
definitivamente, não ser mais que uma conveniência por parte daqueles que atuam nesse processo, mas,
sim, uma convicção para instituições que buscam soluções para o mundo em que vivemos.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise comparativa de duas normas, uma internacional que prevê práticas
sustentáveis e a outra nacional que prevê a implementação de um sistema de gestão da sustentabilidade. O segmento de
turismo tem destaque no cenário mundial e tem aumentado sua participação do PIB dos países, no Brasil esse setor tem
destaque diante dos grandes eventos que o país tem recebido reforçando sua importância. Esse crescimento traz consigo a
preocupação com os requisitos de sustentabilidade e a certificação ambiental é uma resposta do mercado hoteleiro. É
realizado um estudo comparativo entre os requisitos e são apresentadas as fragilidades e de uma perante a outra, para
aprofundar a análise apresenta-se um estudo de caso de um meio de hospedagem que demonstra a vantagem de uma das
normas pela presença de um sistema de gestão.
Palavras-chave: Meios de Hospedagem, NBR 15.401, Travelife, Sistema de Gestão de Sustentabilidade, Sustentabilidade.

Abstract: This paper presents a comparative analysis of two standards, one which provides for international and other
sustainable practices Brazilian provides the implementation of a sustainability management system. The tourism sector is
prominent in the global scenario and has increased its share of the GDP of countries, in Brazil this sector have highlighted
in front of big events that the country has received reinforcing its importance. This growth brings with it the concern with
the requirements of sustainability and environmental certification is a response from the hospitality market. It conducted a
comparative study between the requirements and the weaknesses are presented and a towards another, to deepen the
analysis we present a case study of a host resource that demonstrates the advantage of one of the standards by the presence
of a system management.
Key-words: Mean of Hosting, NBR 15.401, Travelife, Sustainability Management System, Sustainability.
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1.

INTRODUÇÃO

Atualmente o ramo do turismo é parte significativa na economia global. A Pesquisa mais recente do
World Travel e Tourism Council1 (WTTC) mostra que a contribuição total do Turismo para o Produto
Interno Bruto (PIB) mundial cresceu 3,0% em 2012. Este crescimento foi mais rápido do que o do
conjunto da economia mundial (2,3%), e também mais rápido do que o crescimento de uma série de
indústrias. A contribuição direta do Turismo para o PIB em 2012 foi de US$2,1 trilhões, gerando 101
milhões de empregos. A contribuição para o PIB pelo turismo em 2013 deverá crescer 3,1% e tem
novamente a previsão de ultrapassar o crescimento da economia global (2,4%) previsto para 2013.
Perspectivas em longo prazo são ainda mais positivas com o crescimento anual desse setor previsto
para ser de 4,4% por ano durante os próximos 10 anos. (WTTC, 2012). Para muitos países em
desenvolvimento, o turismo representa importante fonte de renda, contribuindo para o desenvolvimento
social e econômico.
O turismo tornou-se elemento central na estratégia de desenvolvimento de muitos países. “Ele é
particularmente atraente aos governos por oferecer uma alternativa a outras formas de desenvolvimento
econômico: pela geração de empregos, por sua capacidade de gerar divisas e por seu poder de
promover o crescimento regional” (GOLDFARB, 1989: 131).
O turismo é atraente por diversos motivos, como exemplificado na citação de Goldfarb, entretanto,
esses benefícios trazem consigo os malefícios do turismo em grande escala, como o impacto que gera
nas comunidades locais, como o aumento da poluição, a elevação dos preços locais e a exportação dos
lucros para fora da comunidade. Como forma de mudar esse cenário emerge a concepção de turismo
sustentável.
O desenvolvimento do turismo sustentável atende as necessidades dos turistas de hoje e das regiões
receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. E visto como
um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas,
sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos
processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida
(OMT, 2003, p.24).

O Turismo Sustentável vêm tomando o lugar do que era considerado apenas como turismo, devido a
crescente preocupação com os impactos ambientais, socioculturais e econômicos que o ramo hoteleiro
é produz no ambiente.
As normas de sustentabilidade para Meios de Hospedagem funcionam com esse pressuposto,
proporcionar um turismo local que garanta a retribuição positiva para a comunidade do entorno, sem
que o turismo ultrapasse suas bases sustentáveis, ou seja, as bases sociais, ambientais e econômicas. De
qualquer modo, as normas não são compulsórias e a adesão a elas depende da consciência dos
empreendedores em buscar a sua implementação ou não.
O setor de turismo entendeu essas normas como oportunidade de gerar uma boa imagem para o Meio
de Hospedagem e muitas vezes buscam sua adequação a fim de obter a certificação e com isso a
chancela de ter um local que atenda práticas sustentáveis, aproveitando o marketing que existe
atualmente sobre quem pratica a Sustentabilidade, exercida pela sociedade, que está a cada dia mais
1

World Travel e Tourism Council (WTTC) é um fórum mundial, onde líderes empresariais do setor do turismo se reúnem
para prever o impacto econômico do turismo no mundo
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interessada e preocupada com os problemas ambientais. Por interesses econômicos ou não, a busca pela
certificação faz com que haja uma competição entre os empreendimentos hoteleiros e
consequentemente há uma expansão de normas com padrões cada vez mais restritivos, o que de certa
forma é interessante para a preservação do ambiente, já que pouca coisa acontece por meio de padrões
instituídos pelo governo.
O Brasil vive um período de grande destaque no cenário mundial. Esse destaque está relacionado à
crescente importância do país na economia mundial e sua participação como sede de grandes eventos
de âmbito global como a conferência Rio +202, a Copa do Mundo de 2014 e os jogos olímpicos e
paraolímpicos de 2016. Nesse contexto, tem crescido o fluxo de estrangeiros que escolhem o Brasil
como destino turístico e que tem dado atenção especial as belezas naturais que são abundantes no
Brasil. Dessa forma, o turismo sustentável no Brasil tornou-se imprescindível.
Conforme relatório divulgado pela WTTC no início de 2013, o Brasil ocupa a sexta posição entre os
países que contribuíram diretamente com o Produto Interno Bruto Global com Viagens e Turismo no
ano de 2012 e a previsão para 2023 é de subir 2 posições e chegar ao quarto lugar. Já com relação aos
gastos com viagens de lazer para o Brasil, o país em 2012 ficou em 7º lugar e a previsão para 2023 é de
subir para a 3º posição do ranking.
Diante da relevância do setor de turismo no Brasil e no mundo elaborou-se a seguinte questão de
pesquisa: como o processo de certificação dos meios de hospedagem da ABNT ou da Travelife podem
contribuir com a sustentabilidade ambiental no setor de turismo?
O objeto de estudo dessa pesquisa são alguns dos mecanismos de certificação que os Meios de
Hospedagem adotam para garantir uma operação sustentável e que, portanto, promovem ações sociais,
econômicas e ambientais.
Dessa forma o objetivo geral deste trabalho é efetuar um estudo sobre as Certificações aplicáveis aos
Meios de Hospedagem: NBR 15.401 e Travelife.
O interesse pelo estudo adveio da necessidade de obter mais informações sobre as duas normas
certificáveis abordadas. A principal razão para isto é o fato de que há no mercado uma preocupação
crescente com o Meio Ambiente, inclusive entre os turistas que ao optarem por hotéis para passar
temporadas, terão preferência por aquele que apresentar uma certificação, garantindo ser um hotel com
preocupações sustentáveis.
Por isso, justifica-se a busca por meios turísticos sustentáveis, numa tentativa de mudar o pensamento
atual, que visa apenas maior lucro a cada temporada de Turismo. A análise desse trabalho poderá ser
útil para que uma nova visão turística seja desenvolvida, não só pelos Órgãos governamentais e
privados, mas também pela população, pois as riquezas culturais e ambientais do destino pertencem,
principalmente, a elas.
A hipótese a ser explorada é que a legislação brasileira é bem mais rígida quando se trata das questões
de sustentabilidade, o que faz com que a norma brasileira tenha um caráter mais conservacionista
quanto aos seus requisitos, diferente da norma britânica, que não preconiza o atendimento a legislação
nacional vigente e sim ao atendimento das práticas por ele disposta e por isso seja mais eficaz na
condução da gestão sustentável de meios de hospedagem.

2 Rio +20 é o nome dado para Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que conteceu em junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. Teve como objetivo
principal a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como já mencionado na introdução desse trabalho, o setor de turismo cresce em importância no Brasil
e no mundo, sendo uma atividade econômica relevante para a população. Os dados expostos a seguir
permitem através de dados secundários caracterizar essa importância e o potencial de crescimento,
revelando o tamanho do desafio para a certificação ambiental de meios de hospedagem (WTTC, 2013).
Abaixo estão os quadros disponibilizados no relatório divulgado pela WTTC no início de 2013, a fim
de exemplificar na presente pesquisa, a participação do Turismo para o PIB mundial e a posição do
Brasil neste setor.

2012

2023

Contribuição total de viagens e
Turismo para o PIB em 2012.

Contribuição total de viagens e
Turismo para o PIB em 2023.

Total PIB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estados Unidos
China
Japão
França
Itália
Brasil
Espanha
Reino Unido
Alemanha
Austrália

2012 Constante
US$bn
1,348.0
756.5
399.9
253.6
206.9
205.6
205.4
168.5
153.9
150.7

Total PIB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
Estados Unidos
Japão
Brasil
França
Índia
Reino Unido
Itália
México
Espanha

2012 Constante
US$bn
1,907.9
1,887.0
445.8
352.7
296.0
275.4
263.1
248.6
243.8
225.5

Fonte: World Travel e Tourism Council, 2013.
Quadro 1 – Contribuição direta para o Produto Interno Bruto Global em 2012 e previsão para 2023.

3.1 Sustentabilidade em Meios de Hospedagem
O meio de hospedagem pode ser entendido como “um estabelecimento administrado comercialmente
por empresa hoteleira, destinado a prestar serviços de alojamento a hóspedes temporários, em unidades
habitacionais especificamente construídas com essa finalidade" (EMBRATUR, 2005).
A Hotelaria é um setor muito importante para o turismo, pois é lucrativo e tende a crescer cada vez
mais, assim, estabelecendo qualidade nos meios de hospedagem isso se refletirá na qualidade turística
também. Por ser um setor em expansão há uma preocupação em relação ao seu planejamento e
cuidados com as questões socioambientais, fatores importantes no turismo.
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O desenvolvimento sustentável foi conceituado na Conferência de Estocolmo (1972) através do
relatório Our Common Future3, que o descreveu como sendo “o desenvolvimento que visa a atender as
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender a suas
necessidades em relação aos recursos naturais”.
Por isso, o emprego do desenvolvimento sustentável em um empreendimento hoteleiro trará benefícios
aos proprietários, ao meio ambiente e à população, levando à aplicação dos requisitos de
sustentabilidade nos meios de hospedagem (MOREIRA, 2001). Na figura abaixo vemos a
exemplificação do ciclo ambiental sustentável nos meios de hospedagens:

3.2 O Licenciamento Ambiental nos Meios de Hospedagem
O Licenciamento ambiental tem o objetivo de regular as atividades e os empreendimentos que utilizam
em sua operação os recursos naturais e com isso podem vir a causar degradação ambiental. O
Licenciamento é um instrumento da politica ambiental brasileira listado na lei 6.938/81. (LUSTOSA et
al, 2010).
Segundo os referidos autores a criação da Política Nacional de Meio Ambiente no ano de 1981
estabeleceu os objetivos, as ações e os instrumentos que permitem não apenas a preservação de
recursos naturais, mas também a melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento
socioeconômico. Dentre os instrumentos criados pela referida lei destaca-se o licenciamento ambiental.
Em um primeiro momento após a sua criação, o licenciamento foi centralizado e definido pela
resolução CONAMA 237/2007 como sendo:
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
3 Relatório Nosso Futuro Comum que realçou a importância da proteção do ambiente na realização do desenvolvimento sustentável (Nosso Futuro Comum, 1988)
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ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 2007, art. 1º).

Com a ampliação da atividade para os diversos setores da economia ocorreu a descentralização das
atividades de licenciamento para os órgãos ambientais de Estados e Municípios, através de convênios
(BRASIL, 2011).
Foi instituído no Rio de Janeiro o Decreto Estadual 42.159 de 2009, que institui a obrigação das
instituições hoteleiras de grande porte4 a serem licenciados no Estado do Rio de Janeiro, assim como já
aconteceu em São Paulo, por meio do Decreto Estadual 8.468 de 1976 e em outros estados. O que
demonstra a crescente preocupação para com os possíveis impactos negativos dos hotéis no Meio
Ambiente.
Analisando as atuais circunstâncias, vimos que o turismo está em voga e é evidente que a preocupação
com os seus impactos negativos no Meio Ambiente e na comunidade é algo a se considerar. O governo,
mesmo que muito timidamente, tenta legislar padrões para os meios de hospedagem, induzido pela
pressão que ocorre no Brasil devido aos grandes eventos da atualidade.
3.3 Sistemas de Gestão
Os Sistemas de gestão são na construção a partir das definições de Oliveira (2006, p.24) um “conjunto
de elementos que estão inter-relacionados” na construção de “atividades coordenadas para dirigir e
controlar uma organização”. Ou ainda como sintetiza o autor, um sistema de gestão é concebido para
“estabelecer política e objetivos e para atingir esses objetivos”.
Atualmente a busca pelo gerenciamento através de Sistemas de Gestão é crescente, como descreve
Takeshy Tachizawa (2011, p.53) “os novos tempos caracterizam-se por uma rígida postura dos clientes,
voltada à expectativa de interagir com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no
mercado, e que atuem de forma ecologicamente responsável”.
Dessa forma os sistemas de gestão são formas de gerenciar uma organização na construção e execução
de objetivos específicos. Para o presente trabalho descreve-se um sistema de gestão definido da Norma
Brasileira NBR ISO 14000.
3.3.1 ISO – International Organization for Standardization
A ISO é uma federação não governamental de âmbito mundial, onde sua sede fica na Suíça. Cerca de
100 países participam desta organização que tem como objetivo propor normas que representem o
consenso dos diferentes países para homogeneizar métodos, medidas, materiais e seu uso.
A ISO realiza seu trabalho por intermédio de comitês técnicos, compostos por especialistas
representantes dos diversos países membros, cada qual com responsabilidades específicas no âmbito de
determinado tema a ser padronizado. (MOREIRA, 2001)
Existe um comitê técnico especial para elaborar normas relacionadas com o tema meio ambiente, o
mesmo que elaborou a série de normas ISO 14000, com a participação de cerca de 56 países. O Brasil
4

Grande porte é definido através das regras impostas pelas legislações ambientais dos municípios. No Rio de Janeiro é
definido conforme questionários dispostos na Resolução INEA 32 de 2011, que foi posteriormente alterada pelo Boletim de
Serviço INEA 58 de 2012.
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participou ativamente da elaboração destas normas, através de um grupo especial da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, o GANA – Grupo de Apoio à Normalização Ambiental.
Desde sua criação, a série de normas ambientais buscou afinidades com a série de normas da
Qualidade, deixando clara a integração necessária entre os conceitos de Qualidade e Meio Ambiente.
3.3.2 A ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental
Segundo Robles Jr. e Bonelli (2008), a série ISO 14000 acompanha a tendência da série ISO 9000, que
são normas de gestão da qualidade e por isso se tornaram importante no mercado competitivo. Para os
autores:
As normas de sistemas de gestão ambiental podem ser aplicadas a qualquer atividade econômica,
fabril ou prestadora de serviços, e, em especial, àquelas cujo funcionamento ofereça risco ou gere
efeitos danosos ao meio ambiente (ROBLES JR. e BONELLI, 2008, p.30).

A série da ISO 14000 se divide em dois grupos de normas, em função do seu objetivo: Normas
voltadas para avaliação do produto e as normas voltadas para a avaliação da organização.
Uma das normas voltadas para a avaliação é a ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos,
que é a única norma da série que possibilita a concessão de certificado às organizações que a
implementarem.
Gestão ambiental é entendida por Rui Otávio Bernardes de Andrade, Takeshy Tachizawa e Ana
Barreiros de Carvalho (2000, p. 113) como sendo:
Um processo contínuo e adaptativo, por meio do qual uma organização define (e redefine) seus
objetivos e metas relativas à proteção do ambiente e a saúde e segurança de seus empregados,
clientes e comunidade, assim como seleciona estratégias e meios para atingir tais objetivos em
determinado período de tempo, por meio da constante interação com o meio ambiente externo.

Uma empresa que implantou o Sistema de Gestão Ambiental adquire uma visão estratégica em relação
ao Meio Ambiente: deixa de agir em função apenas dos riscos e passa a perceber também as
oportunidades. (MOREIRA, 2001)
A implantação dos requisitos da norma ISO 14001, faz com que todos os funcionários do
empreendimento se envolvam no Sistema de Gestão Ambiental, pois a responsabilidade pelos
requisitos da norma é disseminada através dos setores da empresa. Quando a questão ambiental passa a
ser enxergada através da mesma perspectiva, as soluções para os problemas ambientais começam a
surgir, explorando-se as oportunidades de aproveitamento de rejeitos, substituição de insumos,
eliminação de perdas nos processos, reciclagem, redução do consumo de energia e água, utilização de
combustíveis alternativos, mudanças tecnológicas, etc.
3.3.3 O ciclo do PDCA
O ciclo do PDCA é uma ferramenta de análise das ações com o foco em melhoria contínua. Sua sigla é
derivada do Plan = Planejar, Do = Executar, Check = Controlar e Act = Agir. Werkema (1995, p. 24)
define o ciclo PDCA como sendo “um método gerencial de tomada decisões para garantir o alcance das
metas necessárias à sobrevivência de uma organização”. É considerado como um método de gestão,
“representando o caminho a ser seguido para que as metas estabelecidas possam ser atingidas”. Através
do ciclo é previsto que as atividades de planejar, executar, controlar e agir aconteça continuamente,
com a finalidade de que as mudanças sejam efetivas.
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Como nem sempre o objetivo é alcançado na primeira aplicação das ações, é preciso identificar a causa,
executar as correções necessárias no processo e realizar treinamentos necessários. Isso faz do PDCA
um ciclo que tem o objetivo de melhorar e manter a qualidade para o fim que se destina dos processos
dentro de uma empresa.
3.4 Certificação
A certificação nada mais é do que uma chancela, que acontece após uma auditoria de terceira parte que
tem como função verificar se a situação atual do empreendimento atende os requisitos preestabelecidos
em normas.
Certificação é um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da relação
comercial com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo
ou serviço está em conformidade com requisitos especificados. Estes requisitos podem ser:
nacionais, estrangeiros ou internacionais (XAVIER et al, 2006, p.51).

Como explicam os autores, após a verificação completa das ações e documentos da organização, caso
esteja tudo dentro do estabelecido na norma em questão, é aprovado o que foi auditado e emitido o
certificado, assim garantindo para as partes interessadas que determinados requisitos são atendidos no
local em questão.
Continuam Xavier et al (2006) destacando que os processos de certificação podem ser obrigatórios,
como aqueles exigidos pelos governos, como é o caso de medicamentos, ou ainda voluntários como é o
caso da certificação da ISO 14000 e das normas dos Sistemas de Gestão de Sustentabilidade (SGS) que
é objeto desse estudo. Quanto ao caráter voluntário da certificação os autores explicam:
Tem como objetivo garantir conformidade de processos, produtos ou serviços às normas elaboradas,
e é de decisão exclusiva da empresa que fabrica o produto ou fornece o serviço (XAVIER et al.
2006, p.52).

Por essa razão podem coexistir no mercado produtos e serviços similares certificados e não certificados
e a certificação pode ser adotada por constituir um diferencial no mercado. A seguir se passa para a
comparação das normas quanto a sua complexidade e atendimento a um sistema de gestão em meios de
hospedagem.
3.

METODOLOGIA

Neste tópico será apresentada a metodologia utilizada na realização deste estudo e como está contribuiu
no alcance dos objetivos propostos.
A presente pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo analítico e interpretativo. As pesquisas que
adotam uma abordagem qualitativa “podem descrever a complexidade de determinado problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais” (Richardson, 1999, p.80), assim explica-se também o seu caráter analítico. Por permitir
a análise do fenômeno no seu ambiente natural é adotado o estudo de caso. Yin (2001, p. 21) destaca
que “o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos de fenômenos
individuais, organizacionais, sociais e políticos”. Por permitir estudar as pessoas no seu ambiente
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natural, o estudo de caso apresenta vantagem em relação ao experimento, que cria um ambiente
artificial (ROESCH, 1999).
No levantamento de dados fez-se uso da análise de documentos, valendo-se das fontes secundárias.
Para Lakatos e Marconi (1985), as fontes secundárias abrangem toda a bibliografia já tornada pública
em relação ao tema proposto. Os dados foram analisados por uma metodologia interpretativa de acordo
com o que propõe Severino (2007, p.94): interpretar “(...) é tomar uma posição própria a respeito das
ideias enunciadas, é superar a estrita mensagem do texto, é ler nas entrelinhas”. Adotou-se também a
estratégia de emparelhamento. Laville e Dionne (1999, p.227) explicam que o emparelhamento
“consiste (...) em associar os dados recolhidos a um modelo teórico com a finalidade de compará-los”.
O estudo de caso foi realizado durante um projeto de implementação do sistema de certificação
Travelife em um hotel de grande porte do Estado do Rio de Janeiro. Foi desenvolvido um Sistema de
Gestão de Sustentabilidade baseado nas premissas da NBR 15.401. Através do levantamento de
Aspectos e Impactos da Sustentabilidade das atividades do meio de hospedagem, foram definidos
controles operacionais a fim de atender as práticas definidas pelo Travelife.
4.

ANÁLISE COMPARATIVA DAS NORMAS NBR 15.401 X TRAVELIFE

A pesquisa buscou verificar o que Meios de Hospedagem situados em grandes regiões metropolitanas
do País podem realizar para melhorar sua sistemática de funcionamento quando decide adotar medidas
que minimizem os impactos ambientais e socioculturais. Para tal, foi realizado um estudo de caso
descritivo por meio de um projeto de implantação de um Sistema de Gestão de Sustentabilidade (SGS)
em um Hotel de grande porte no estado do Rio de Janeiro. O projeto aconteceu ao longo de um ano e a
mudança de hábito de toda uma operação grandiosa, foi um dos maiores desafios.
Diante da problemática exposta coube ao presente estudo comparar dois modelos de certificação:
Travelife – Sustainability in Tourism e a NBR ABNT 15401 – Meios de Hospedagem - Sistemas de
Gestão da Sustentabilidade – requisitos.
A Norma Brasileira, NBR 15401 foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) com base na norma NBR ABNT ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos. A
norma NBR 15401 define sustentabilidade como sendo “uso dos recursos, de maneira ambientalmente
responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma que o atendimento das necessidades
atuais não comprometa a possibilidade de uso pelas futuras gerações”. A certificação nesta norma
requer o atendimento a uma série de requisitos, que se praticadas a fim de obtenção da melhoria
aperfeiçoam a gestão do empreendimento, de maneira que a sustentabilidade torna-se parte da gestão.
O SGS auxilia a organização na redução dos impactos negativos ambientais, socioculturais e
econômicos de suas atividades, aumentando os impactos positivos. Pode identificar prioridades de
ação, planejar estratégias e monitorá-las para garantir implementação. Consequentemente, estratégias
são avaliadas para determinar necessidades de melhoria e eliminar possíveis falhas.
Já o Travelife, fundado em 2007, não preconiza a implementação de um sistema de gestão de
sustentabilidade no Meio de Hospedagem, desde que seus requisitos sejam atendidos. O sistema de
certificação de origem britânica é estruturado por meio de uma lista de verificação, onde são levadas
em conta as questões ambientais, sociais e econômicas no desenvolvimento de práticas sustentáveis.
Esta norma surgiu a partir de ferramentas e padrões comuns retiradas de outras normas, formando um
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conjunto integrado de abordagens, padrões e ferramentas cujo objetivo é criar um campo de ação
prático, benefícios de custo ao implementar sustentabilidade , e também evitar um ambiente confuso
entre fornecedores e consumidores. O Travelife constitui uma abordagem de gestão que não exige
conformidade a requisitos mínimos. Entretanto, as associações que operam em turismo tem a liberdade
de exigir conformidade a certos requisitos básicos.
Recentemente, o Travelife passou a ser reconhecido pelo Global Sustainable Tourism Council5
(GSTC), pois atendeu ao "benchmark” do GSTC. Após análise rigorosa foi determinado que a nova
norma para Meios de Hospedagem da Travelife é considerada equivalente aos critérios do GSTC.
Reconhecimento não quer dizer que as organizações estão acreditados ao GSTC. Para tal além do
reconhecimento da norma, precisa ainda ser feito, pela GSTC, uma avaliação da transparência,
imparcialidade e competência do processo de certificação por auditores independentes. (ECOBRASIL,
2012)
Na tabela que segue, é demonstrado um exemplo da tabela que foi elaborada para comparação a Norma
Internacional com a Nacional estruturadas em listas de verificações:
Quadro 1 – Exemplo do emparelhamento: Requisitos da NBR 15401 e Travelife

NBR 15.401:2006
ITENS DE VERIFICAÇÃO

REQUISITO
TRAVELIFE

4.4.6

COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

O empreendimento determina as competências necessárias para
a força de trabalho do empreendimento?
03.01.02a
O empreendimento fornece treinamento ou toma outras ações
para satisfazer as necessidades de competência?
O empreendimento assegura que o seu pessoal está consciente
quanto à pertinência e importância de suas atividades, de como
elas contribuem para atingir os objetivos da sustentabilidade,
das potenciais consequências da inobservância de
procedimentos operacionais especificados e dos impactos
ambientais, socioculturais ou econômicos significativos, reais
ou potenciais, de suas atividades e dos benefícios resultantes da
melhoria do seu desempenho pessoal?

03.01.02b

O empreendimento mantém registros de educação, treinamento,
habilidade e experiência?
O empreendimento avalia a eficácia das ações executadas e
mantém registros destas avaliações?

O empreendimento considere no planejamento das iniciativas
de treinamento ações como treinamento no local de trabalho,
tutoria e outras que encorajem o aprendizado continuado?

03.01.02c

ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES & GESTÃO

REQUISITO
NBR 15401

TRAVELIFE
ITENS DE VERIFICAÇÃO
Os
funcionários
recebem
formação específica na política
da empresa relacionada com o
tratamento dos funcionários e
integração
na
comunidade,
durante um programa de
integração quando iniciam o
trabalho?

Os
funcionários
recebem
regularmente
formação
específica na política da empresa
relacionada com o tratamento
dos funcionários e integração na
comunidade, durante o período
de trabalho?

Os
funcionários
recebem
formação específica na política
da empresa relacionada com o
tratamento dos funcionários e
integração
na
comunidade,
através de anúncios ao pessoal,
quadro de informações, e-mails
gerais ou outros meios menos
formais?

5 GSTC é um organismo internacional que promove maior conhecimento e entendimento das práticas de turismo sustentável, promovendo a adoção de princípios universais e construindo a
demanda por viagens sustentáveis.

XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

4.5.1

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

NBR 15.401:2006

TRAVELIFE

O empreendimento possui e mantém procedimentos
documentados para monitorar e medir, periodicamente as
características principais de suas operações e atividades que
possam ter um impacto significativo sobre a sustentabilidade e
para avaliação periódica do atendimento à legislação e
regulamentação pertinentes?
Os procedimentos incluem o registro de informações para
acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e
a conformidade com os objetivos e metas de sustentabilidade do
empreendimento?
No caso de utilização de equipamentos de monitoramento,
estes são calibrados e mantidos?
E os registros desse processo são retidos,
procedimentos definidos pelo empreendimento?

segundo

O empreendimento possui um programa de auditorias internas?

Fonte: elaboração dos pesquisadores

A NBR 15.401 tem como premissa o método do PDCA (Plan, Do, Check e Act), ou seja, dispõe sobre
a implementação de um sistema de gestão de sustentabilidade (SGS) visando a melhoria contínua
através de reuniões periódicas de análise crítica, onde as entradas necessárias do Sistema de Gestão são
analisadas, a fim de verificar a eficácia das mesmas e melhorar aquilo que for necessário.

Figura 2 – Ciclo do PDCA no Sistema de Gestão da Sustentabilidade.
Fonte: NBR 15.401:2006.

4.1 Principais pontos de comparação
 Política de Sustentabilidade – Neste requisito, ambas remetem a elaboração de uma política que
especifique seus objetivos para com o ambiente. A NBR determina temas relevantes que devem
ser abordados na política da organização, tais como: atendimento aos princípios do turismo
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sustentável, atendimento às expectativas dos clientes, melhoria contínua do SGS, o que difere
da Travelife.
Responsabilidades da Direção – Neste requisito a NBR requer a nomeação de um representante
da direção perante o SGS, assim como o Travelife que dispõe sobre a designação de um
indivíduo responsável pela gestão das questões ambientais, do bem estar dos funcionários e
questões com a comunidade. A NBR é mais profunda neste ponto, descrevendo a
responsabilidade da direção e do representante da direção no SGS.
Requisitos legais e outros requisitos – A NBR prevê o atendimento a legislação vigente, assim
como sistemática para identificar e controlar o atendimento das mesmas. O Travelife não cita
como uma de suas práticas, o atendimento ao que dispõe os requisitos legais.
Aspectos e Impactos ligados à sustentabilidade - Um dos pontos negativos do sistema de
certificação Travelife é que ela não prevê que seja feito um mapeamento dos Aspectos e
Impactos do empreendimento, dificultando a identificação de todos os controles operacionais
que podem ser implementados para minimizar a possibilidade de que os aspectos se tornem
impactos. O Travelife trás suas próprias práticas que devem ser adotadas como controles,
entretanto, essa metodologia engessa as ações, pois cada empreendimento pode ter sua
particularidade em seu processo.
Objetivos e metas – A NBR prevê a importância da definição de objetivos e metas a fim de
cumprir com as diretrizes da política e melhorar continuamente o SGS. O Travelife não aborda
este tema.
Comunicação – A NBR define a importância de ter procedimentos para sistematizar a
comunicação interna e externa do empreendimento, garantindo assim que nenhum tipo de
comunicação realizada pelas partes interessadas fique sem resposta. O Travelife não prevê a
sistematização das comunicações pertinentes.
Controle de documentos e registros – A NBR requer a documentação do SGS e define
estratégias para o controle de documentos e registros, que tornam-se evidências do SGS, ao
contrário do Travelife que não sistematiza a existência de procedimentos internos.

Os requisitos acima fazem parte do item 4 da NBR 15401 – Sistema de Gestão da Sustentabilidade.
Onde são definidas as etapas de um SGS, por isso difere tanto das questões abordadas pelo Travelife.
Nos requisitos 5, 6 e 7 da NBR, as duas normas começam a ter mais pontos de relação, pois o Travelife
define práticas sustentáveis e nesses mesmos requisitos são definidos controles para os temas: Áreas
naturais, flora e fauna; Resíduos sólidos; Emissões para o ar (gases e ruído); Eficiência energética;
Conservação e gestão do uso da água; Seleção e uso de insumos; Comunidades locais; Trabalho e
renda; Condições de trabalho; Aspectos culturais; Saúde e educação; Populações tradicionais;
Viabilidade econômica do empreendimento; Qualidade e satisfação dos clientes e Saúde e segurança
dos clientes e no trabalho. Esses requisitos são voltados para a definição de controles operacionais para
serem implementados nas etapas do SGS, consequentemente vemos uma maior interação entre a NBR
e a Travelife, como visto no quadro 1.
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5.

O CASO DE UM HOTEL DE GRANDE PORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O estudo de caso foi realizado durante projeto de implementação dos requisitos do Travelife em um
Hotel de grande porte no estado do Rio de Janeiro pelo período de um ano, a fim de buscar a
certificação nesta norma.
Para passar a atender as práticas previstas no Travelife e ao mesmo tempo melhorar a Gestão sob a
ótica dos problemas ambientais e social, foi decidido por implementar um Sistema de Gestão da
Sustentabilidade, que tem como objetivo principal controlar os aspectos e consequentemente minimizar
os impactos que a operação do empreendimento hoteleiro causaria ao Meio Ambiente. Essa decisão foi
baseada no interesse em atender a uma demanda dos clientes internacionais com a certificação na
Travelife e em concomitância, iniciar o processo de atendimento a NBR 15.401, a fim de possivelmente
buscar a certificação nesta norma futuramente.
Ao iniciar a implementação do Sistema de Gestão da Sustentabilidade, uma das primeiras ações foi à
elaboração de uma política de sustentabilidade, que a partir dela norteou o sistema de gestão e tornouse o principal compromisso das atividades e funções do hotel.
Através dos compromissos gerais da Política de Sustentabilidade, foram determinados os objetivos e
metas específicos, que se tornaram as diretrizes principais das ações. Ao estabelecer os objetivos e
metas do Hotel foi levado em consideração os requisitos legais e outros subscritos, financeiros,
operacionais e comerciais; os aspectos ligados à sustentabilidade significativos; suas opções
tecnológicas e visão das partes interessadas.
O Hotel identifica os aspectos e impactos da sustentabilidade decorrentes de suas atividades e serviços
que ele pode controlar ou sob os quais o Hotel pode exercer influência. Esse levantamento foi
formatado por meio de uma planilha, que foi afixada e divulgada em todas as áreas do hotel, para que
os funcionários conheçam quais são os impactos possíveis que sua atividade exerce sob o Meio
Ambiente e quais são os danos possíveis que sua atividade exerce sob a sua saúde. No quadro abaixo
estão descritos os principais Aspectos ambientais, de saúde e segurança e sociais significativos das
áreas críticas do hotel:
Quadro 2 – Alguns Aspectos e Impactos significativos de um Meio de Hospedagem

ATIVIDADE

ASPECTO

IMPACTO

ATIVIDADES GERAIS
Iluminação do setor

Consumo de energia

Exaustão de recursos naturais / Redução da
disponibilidade para a comunidade

Geração de resíduos sólidos perigosos
(lâmpada fluorescente)

Alteração da qualidade do solo e da água

Utilização de mão de obra local

Melhoria da qualidade de vida da comunidade

Divulgação cultural
Operação do
empreendimento hoteleiro

XV ENGEMA 2013

Compra de insumos da comunidade local
Programas de saúde, educação

Melhoria da cultura local
Melhoria da qualidade de vida da comunidade
local, satisfação dos colaboradores
Melhoria da qualidade de vida da comunidade
local, satisfação dos colaboradores

Viabilidade econômica do Empreendimento

Geração de emprego e renda

Qualidade dos Serviços

Satisfação do cliente
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ATIVIDADE

Fornecer Refeições

Duração do evento

Uso do Gerador

Pintura

ASPECTO
SETOR DE EVENTOS
Geração de resíduos sólidos não perigosos
(orgânicos)
Geração de resíduos sólidos não perigosos
(garrafas pets, papel, latas de alumínio, etc.)
Consumo de Energia
SETOR DE MANUTENÇÃO
Vazamento de produto químico inflamável
(Óleo diesel)

Troca dos sacos plásticos
nas lixeiras

Alteração da qualidade do solo e da água
Alteração da qualidade do solo e da água
Exaustão de recursos naturais / Redução da
disponibilidade para a comunidade

Alteração da qualidade da água e solo

Exposição a Ruídos

Incômodo auditivo a longo prazo

Geração de resíduos sólidos perigosos
(Pincel, escova, rolo, latas e escovão
contaminados com tinta a base de óleo)

Alteração da qualidade do solo e da água

Geração de resíduos sólidos não perigosos
(Pincel, escova, rolo, latas e escovão
contaminados com tinta a base de água)

Alteração da qualidade do solo e da água

Exposição a substâncias químicas,
compostos ou produtos químicos em geral

Queimadura química, dermatose, intoxicação

SETOR DE LIMPEZA
Superfície escorregadia, irregular,
desnivelada

Limpeza de todos os setores

IMPACTO

Luxação, corte e escoriação

Consumo de Água

Esgotamento dos recursos naturais / Redução
de disponibilidade para a comunidade

Exigência de postura inadequada

Distensão, torção

Exposição a Substâncias químicas,
compostos ou produtos químicos em geral

Queimadura química, dermatose, intoxicação

Exposição à poeira

Doenças pulmonares ou irritação nas vias
aéreas

Geração de resíduos sólidos perigosos
(embalagens de produtos químicos de
limpeza)
Geração de resíduos sólidos não perigosos
(sacos plásticos)

Alteração da qualidade do solo e da água
Alteração da qualidade do solo e da água

SETOR DE DEPÓSITO
Armazenamento de gêneros
alimentícios
Recebimento de produtos /
Entrega de produtos /
Armazenamento de
produtos

Proliferação de pragas e vetores

Contaminação do ambiente de trabalho

Levantamento e transporte manual de carga

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo

Exigência de postura inadequada

Distensão, torção

SETOR DE LAVANDERIA
Lavagem da roupa
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Doenças contagiosas ou infecciosas
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ATIVIDADE

Passar roupa

ASPECTO

IMPACTO

Geração de efluentes líquidos

Alteração da qualidade do corpo receptor

Consumo de água

Esgotamento dos recursos naturais / Redução
de disponibilidade para a comunidade

Consumo de Energia

Esgotamento dos recursos naturais / Redução
de disponibilidade para a comunidade

Geração de resíduos sólidos perigosos
(embalagens de produtos químicos)
Exposição a substâncias químicas,
compostos ou produtos químicos em geral
Postura inadequada pela permanência de
longos períodos em pé

Queimadura química, dermatose, intoxicação

Contato com superfície aquecida

Queimadura

Trabalho repetitivo

Stress, LER/DORT

Consumo de Energia

Esgotamento dos recursos naturais / Redução
de disponibilidade para a comunidade

Alteração da qualidade do solo e da água

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo

SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Preparo da refeição

Lavagem da louça com a
máquina de lavar louça

Vazamento de gás

Alteração da qualidade do ar / Incômodo à
comunidade / Irritação cutânea, intoxicação,
morte

Consumo de gás natural

Esgotamento dos recursos naturais / Redução
de disponibilidade para a comunidade

Geração de resíduos sólidos não perigosos
(orgânicos)
Contato com ferramentas ou materiais
perfuro cortantes

Alteração da qualidade do solo e da água
Corte, lesão

Contato com superfície aquecida

Queimadura

Postura inadequada pela permanência de
longos períodos em pé

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo
Exaustão de recursos naturais / Redução da
disponibilidade para a comunidade

Consumo de energia
SETOR DE SEGURANÇA

Controle de entrada / saída
dos funcionários, materiais e
equipamentos na Portaria de
Serviço

Postura inadequada pela permanência de
longos períodos sentado

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo.

Inspeção da segurança dos
hóspedes

Postura inadequada pela permanência de
longos períodos em pé

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo.

RECEPÇÃO
Recepcionar e encaminhar a
bagagem do hóspede ao
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Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo
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ATIVIDADE

ASPECTO

IMPACTO

quarto

Postura inadequada pela permanência de
longos períodos em pé
Postura inadequada pela permanência de
longos períodos sentado
Longos períodos submetidos a fones de
ouvido

Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo
Possíveis distúrbios musculoesqueléticos a
longo prazo

Receber ligações

Incômodo auditivo a longo prazo

Foram identificados os requisitos regulamentares, legais e outros requisitos pertinentes às dimensões
ambiental, econômica e sócio culturais aplicáveis às atividades, aspectos e impactos da sustentabilidade
contempladas pelo SGS e as verificações do seu atendimento foram registrados em planilha de
Controle de Legislação, evidenciando com registros, licenças, credenciamentos e demais exigências
regulamentares e legais aplicáveis às atividades, aspectos e impactos da sustentabilidade contempladas
pelo SGS.
Um dos maiores desafios deste caso foi à quebra de paradigma de que um hotel cinco estrelas não pode
aliar alto luxo com sustentabilidade. Mudanças no alto padrão de serviço não foram necessárias, apenas
uma mudança de hábitos nos bastidores da prestação dos serviços, ou seja, funcionários tiveram que ser
conscientizados e sensibilizados sobre as questões chaves na busca pela chancela de hotel sustentável e
isso foi possível através de treinamentos e palestras, o que refletiu em suas casas e em suas vidas
pessoais. As áreas críticas estiveram mais envolvidas neste processo, tais como Lavanderia,
manutenção e área responsável pela limpeza e gerenciamento dos resíduos.
O Sistema de Gestão de Sustentabilidade implementado no caso em questão foi baseado nos requisitos
da NBR 15401, onde procurou-se atender as práticas do Travelife dentro do SGS. Estratégias foram
traçadas durante todo o período e a busca por controles operacionais para os aspectos significativos
foram baseados nas ferramentas dispostas pelo sistema Travelife.
6.

CONCLUSÕES

Conclui-se com base nos dados da comparação entre as normas e no estudo de caso, que a NBR 15.401
mostrou-se vantajosa para implementação do sistema de certificação Travelife, pois prevê um Sistema
de Gestão trazendo para o gerenciamento do empreendimento ações que passam a integrar a rotina do
processo do meio de hospedagem, facilitando as inter-relações entre as áreas e os controles
implementados, a fim de diminuir a propensão de impactos negativos perpetuarem. Sem um Sistema de
Gestão implementado, não há garantias que as práticas de sustentabilidade são eficazes, pois não
haverá um monitoramento para obter a melhoria continua das ações.
Dessa forma, a NBR apresenta uma complementação sob a Travelife por contemplar requisitos de
gestão e se constituir em uma norma mais ampla abarcando diversos aspectos da gestão de um meio de
hospedagem. Portanto, a NBR determina para o empreendimento a gestão e a Travelife as práticas.
Apesar da vantagem concluída da NBR sobre a Travelife, os dois processos de certificação contribuem
com a sustentabilidade ambiental no setor de turismo. As práticas sustentáveis desenvolvidas por um
Meio de Hospedagem é relativamente atual, esses paradigmas não estão totalmente dissipados neste
ramo, o que evidencia a vantagem de qualquer ganho na atuação sobre as questões sustentáveis pela
hotelaria.
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Espera-se que o trabalho consiga gerar uma sensibilização para os Meios de Hospedagem,
demonstrando a importância não só de implementar um Sistema de Gestão de Sustentabilidade mas de
principalmente conscientizar sobre a adoção de práticas sustentáveis dentro de um estabelecimento
turístico que tenha alçada para gerenciar e acompanhar o desempenho dessas práticas, a fim de
melhorá-las continuamente. Dessa maneira, uma das vantagens tangíveis será a minimização dos
impactos negativos gerados pelo empreendimento, mas também terão as vantagens intangíveis, que
muitas vezes são mais importantes apesar de não serem monitorados com tanta facilidade, como a
conscientização das pessoas flutuantes do meio de hospedagem ao reconhecerem ações a favor do meio
ambiente do hotel onde se hospedam.
O setor do turismo é movido de acordo com as belezas naturais da cidade de destino, se o
empreendimento não aprender a preservar tais belezas, incluindo o bem estar da comunidade, os
impactos negativos para o meio de hospedagem serão de grande proporção, afinal não existe um hotel
rentável sem turistas satisfeitos com o empreendimento e com as atividades que a região proporciona.
Por isso é sugerido que pesquisas e estudos seguindo a linha da sustentabilidade na hotelaria sejam
intensificados, a fim de obter mais informações e consequentemente melhorar as ações de acordo com
as particularidades dos meios de hospedagem conforme o local onde o mesmo está inserido.
7.
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Resumo: Uma das ferramentas mais utilizadas pelos gestores é a análise de balanços das empresas que administram e das
concorrentes. Com essa ferramenta é possível identificar a situação financeira, econômica e patrimonial das empresas em
determinado momento, sempre visando a melhor tomada de decisão organizacional.
O objetivo do presente artigo é com base em revisão bibliográfica, avaliar a situação economia-financeira das três maiores
autoindústrias mundiais presentes no Brasil. Deste modo evidenciou-se um breve histórico das empresas e dos resultados
apresentados á sociedade pelas empresas Fiat Automóveis, General Motors e Volkswagen nos anos de 2010 a 2012.
De acordo com os cenários contábeis destas entidades foi possível concluir que a empresa FIAT teve índices de liquidez
melhores do que às outras duas empresas analisadas, para todo o período analisado, enquanto a empresa General Motors
apresentou uma uniformidade nos índices de liquidez. O Banco Volkswagen oscilou em dois momentos: baixa do ano de
2010 e 2011, e uma leve alta do ano de 2011 e 2012. Os índices de Endividamento apresentaram outra realidade das
empresas analisadas. Os menores índices foram da empresa General Motors, seguida pelas empresas FIAT e Volkswagen.
Palavras-chave: Liquidez, Endividamento, Ramo automobilístico.

Abstract: One of the most used tools for managers is the analysis of the balance sheets of companies that manage and
competitors. With this tool it is possible to identify the financial, economic and equity of companies at any given time,
always seeking the best organizational decision making.
The purpose of this article is based on literature review, assess economic and financial situation of the three largest global
autoindústrias present in Brazil. Thus it was shown a brief history of the company and the results presented to society by
companies Fiat, General Motors and Volkswagen in the years 2010-2012.
According to the statements of these entities scenarios was possible to conclude that the FIAT company had liquidity ratios
better than the other two companies analyzed for the whole period, while General Motors presented a uniformity in the
liquidity ratios. The Volkswagen Bank fluctuated in two stages: low in 2010 and 2011, and up slightly from the year 2011
and 2012. The indices of Indebtedness, presented another reality. The lowest ratios were company General Motors,
followed by Volkswagen and FIAT companies.
Key-words: Liquidity, Debt, Branch automotive.
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1. INTRODUÇÃO.
Uma impactante aliada para obtenção de dados precisos em recursos financeiros é a análise de
balanços, uma vez que visa identificar a situação financeira das empresas para que se tenha maior
facilidade em tomadas de decisões organizacionais.
Deste modo o presente artigo visa analisar a situação economia-financeira das três maiores
autoindústrias mundial no Brasil: Fiat Automóveis, General Motors e Volkswagen.
Para a realização da pesquisa levantou-se os Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados do
Exercício (DRE), das empresas Fiat Automóveis S.A., General Motors Company e Banco Volkswagen
S.A.; nos anos de 2010, 2011 e 2012 respectivamente.
Portanto, de acordo com a teoria de análise de balanços foram explorados os cenários contábeis destas
entidades e adquiriram-se resultados analíticos sobre suas posições no mercado comercial.
2. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE BALANÇOS.
Através das demonstrações contábeis e relatórios financeiros podem-se condensar informações
concretas da situação econômico-financeira de uma companhia. Ou seja, pela análise de balanços tem
se o propósito de extrair informações contábeis que revelaram o passado, presente e futuro financeiro e
econômico da organização conforme o que é proposto por Neto (2010).
Ainda que, a análise financeira agregue uma importante função de avaliar o desempenho econômico
empresarial, servindo ainda como uma importante ferramenta para expor as metas e os propósitos
previamente fixados como advertem Soares e Galdi (2010).
Assim como mostra Matarazzo (2010) “A análise de balanços objetiva extrair informações das
demonstrações financeiras para a tomada de decisões”.
Contudo, para se conseguir obter uma compreensão e análise mais objetiva da situação financeira e
patrimonial de uma organização, as notas explicativas em conjunto com as demonstrações contábeis
são de extrema importância conforme a classificação proposta por Antunes e Alves (2006).
Desta forma, tal diagnóstico possui uma indispensável utilidade mercantil, ao se tratar da ciência
econômica do capital social e patrimônios da empresa. Como exemplo, um acionista que queira investir
em ações e precisa obter informações referentes à postura financeira da organização propensa; ou como
um analista contábil que ao ser requerida a solicitação de um empréstimo de crédito deverá tornar
possível ou não a disponibilidade do valor creditado ao futuro devedor. Logo, se torna imprescindível
obter conhecimento das escriturações financeiras das situações anteriores, atuais e futuras da
organização. Por consequência obtém-se maior convicção do histórico financial da empresa perante os
resultados finais de seus exercícios sociais.
Ao modo que, analisar as demonstrações financeiras é elementar para que se possa avaliar a conjunção
da gestão de uma entidade e principalmente aos usuários externos á informação, como asseguram
Santos e Greuel (2010).
Ainda que o ambiente econômico atual, em que as organizações manifestam suas existências, é
necessário que seja feita a utilização da análise por meio de informações concretas e promissoras que
auxiliem obter resultados satisfatórios e o mais próximo da realidade de acordo com o que expressam
Rufatto e Pegoraro (2010).
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Sobretudo, para se aplicar a análise financeira em uma entidade é necessário não apenas obter dados do
Balanço Patrimonial propriamente dito há também elementos muito úteis que requerem conhecimento e
atenção como a Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração de Fontes e Usos de Capital
de Giro Líquido (Origens e Aplicações de Recursos), a Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, bem como a Demonstração de Fluxo de Caixa, que também é de grande utilidade conforme
atesta Iudícibus (2012).
Ainda de acordo com o autor, a análise de balanços possui valor tão somente quando o profissional
contábil estabelece uma disposição histórica dentro da própria entidade, ao comparar os índices
financeiros com os índices de metas propostos pela empresa e que também compare os índices de
relacionamento com os índices da concorrência sendo outras empresas nacionais ou internacionais.
2.1 DAS OBRIGATORIEDADES DAS ENTIDADES.
Em conformidade á Lei nº 6404/76, a partir da conclusão do exercício em 2010 as instituições
financeiras passam a ser responsáveis a publicar e elaborar suas Demonstrações Contábeis
Consolidadas em IFRS, visto que se cumpre ao atendimento ao comunicado do Banco Central do
Brasil, diante do que foi exposto por Silva (2009).
Perante a lei apresentada, conclui-se que toda empresa tem a obrigatoriedade de determinar e expor ao
público, ao final de cada exercício social o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado.
2.2 DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO.
O autor Matarazzo (2010) cita que “Índice é a relação entre contas ou grupo de contas das
Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou
financeira de uma empresa”.
De uma maneira geral os índices financeiros centrais são divididos em três: Estrutura de Capital
(endividamento), Liquidez e Rentabilidade. Ainda segundo o autor os índices de liquidez e estrutura de
capital evidenciam a situação econômica da empresa, e por sua vez a situação econômica da empresa é
expressa pelo índice de rentabilidade.
Os termos liquidez ou solvência indicam a capacidade que a empresa possui para saldar seus
compromissos financeiros nos prazos estabelecidos de acordo com Pimentel e Lima (2010).
De maneira geral estes índices revertem em tomadas de decisões em tempo apto, com o propósito de
evitar falências ou concordatas, ou até mesmo outras dificuldades que possam afetar a vida útil da
empresa segundo Ferreira (2010).
Portanto, conclui-se que os índices de liquidez transmitem informações precisas de pagamento que uma
empresa possui ou não para saldar suas dívidas dentro do curto e longo prazo, em que quanto maiores
forem os resultados melhor será a situação financeira da entidade.
Salienta-se que o valor propriamente dito, encontrado após a aplicação do índice, não significa ser a
análise, desta maneira a análise em si é obtida tão somente com o agrupamento de todos os índices
como argumentam Oliveira (2010).
Eis então a ciência dos quocientes de liquidez:
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Com a aplicação do quociente de Liquidez Imediata (ILI) pode-se constatar quanto em valor monetário
dispondo apenas dos recursos de caixa, a entidade possui para saldar imediatamente suas dívidas de
curto prazo. Sendo que estas despesas podem apresentar diferentes prazos de vencimentos, podendo
variar de 30, 40, 60, 90 dias ou até mesmo 360 dias, não podendo ultrapassar a variação de curto prazo.
Tal índice se expressa pela fórmula:
ILI = DISPONIBILIDADES
PASSIVO CIRCULANTE
O Índice de Liquidez Corrente (ILC) ou Liquidez Comum é um dos mais bem vistos índices a serem
utilizados pelas empresas. Para que se possa atingir o valor em reais de ativo realizável que pagam as
obrigações de curto prazo. Ou seja, decorre-se a cada R$1,00 de passivo circulante a empresa possui X
de ativo circulante para saldar imediatamente suas obrigações de curto prazo. Representa-se pela
fórmula:
ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
O Índice de Liquidez Seca (ILS) tem forte semelhança com a Liquidez Corrente, o que as diferem é
que este quociente serve para eliminar as supostas incertezas de pagamentos do passivo circulante.
Uma vez que retirados os estoques que podem se tornar obsoletos, perecíveis ou até mesmo se a
empresa sofresse uma total paralisação de suas vendas. Com isto adquire-se um resultado mais preciso
das chances de pagamento das obrigações financeiras apenas com os disponíveis e créditos a receber. A
fórmula é representada por:
ILS = ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES
PASSIVO CIRCULANTE
O Índice de Liquidez Geral (ILG) também conhecida como Liquidez Financeira, formula em um todo
quanto à empresa possui em dinheiro a curto e longo prazo, que dispõe para saldar as obrigações do
passivo circulante, em curto prazo incluindo-se o realizável e exigível em longo prazo. Expresso pela
fórmula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Um tema muito questionável em teoria de finanças até os atuais dias é a estrutura de capital. Desde o
surgimento do conflito entre a teoria tradicional e a teoria expressa por Mogliani e Miller (1958) como
atestam Brito, Corrar e Batistella (2007). Em que a teoria tradicional, por sua vez, tem o propósito de
defender a existência de uma excelente e precisa estrutura de capital que leva à valorização do valor da
empresa, e a versão disposta por Mogliani e Miller (1958) que ratificam que o valor de capitais de
terceiros independem da forma pela qual a empresa é financiada. A vista disto foi realizada pesquisas
que manifestam e comprovam o estudo da estrutura de capitais das finanças aplicadas pelas empresas.
No entanto, foram desencadeados outros entendimentos sobre a estrutura de capital que relevam seu
prestigio para se obter resultados financeiros efetivos, como emite Iudícibus (2012) “Estes quocientes
XV ENGEMA 2013

4

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posição do capital com relação ao capital
de terceiros”. Ainda diante da analogia do autor são quocientes de extremo valor, de modo que
designam o capital de terceiros de um empreendimento. Do mesmo modo como explica Ribeiro (2006)
“[...] eles mostram a proporção existente entre os capitais próprios e os capitais de terceiros, sendo
calculados com base em valores extraídos do Balanço Patrimonial”.
Entretanto, a teoria da estrutura de capitais ainda é um assunto que não foi altamente explorado, de
modo que a estrutura de capital indica como as organizações empregam seu capital próprio e o capital
de terceiros para financiarem seus ativos como mostram Couto e Ferreira (2010).
Desta forma, foram descritos os principais índices de estrutura de capitais que ostentam a capacidade
de pagamentos e que serão aplicados aos balanços patrimoniais das empresas descritas a diante neste
artigo.
O Índice de Endividamento Geral (IEG) indica quanto à empresa financia de seu patrimônio liquido
com o capital de terceiros. Ou seja, este é um indicador que observa a capacidade de solvência ou
cobertura de dívida com todos os credores. Uma observação de suma importância é que no Brasil se o
resultado obtido for menor ou igual a R$ 1,00 é considerado aceitável, se ultrapassar este valor é
apontado como excessivo. Expresso pela formula:
IEG: PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Um indicador que evidencia a situação financeira de endividamento de uma organização também pode
ser avaliado pelo Índice de Endividamento Financeiro (IEF) que tem por finalidade exprimir a
cobertura ou solvência das obrigações com credores bancários. Expressa pela formula:
IEF = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
PATRIMONIO LÍQUIDO
3. ANÁLISE DOS DADOS.
Para a realização da pesquisa levantou-se os Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultados do
Exercício (DRE), das empresas Fiat Automóveis S.A., General Motors Company e Banco Volkswagen
S.A.; nos anos de 2010, 2011 e 2012 respectivamente.
O objetivo da pesquisa é analisar a variação dos quocientes de solvência tais como a Liquidez e
Estrutura de Capital que identificam as posições financeiras das três maiores autoindústrias mundial,
que exercem suas atividades empresárias no Brasil; e que respectivamente se qualificam na devida
ordem a FIAT, Volkswagen e General Motors.
Com base nas teorias de análises de balanços e indicadores financeiros aplicaram-se os quocientes
necessários de liquidez e estrutura de capital para se obter resultados precisos da situação financeiroeconômica das organizações mencionadas.
Com a obtenção dos resultados dos indicadores, tornou-se possível identificar a situação individual de
cada entidade ao momento que também se pôde avaliá-las de maneira comparativa tanto em referência
ao período analisado quanto em relação à equivalência e postura financeira de uma empresa para a
outra no decorrer dos anos.
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Os resultados encontram-se descritos de maneira contextual e numérica como mostra no decorrer deste
artigo. Desta maneira as análises foram demonstradas de três maneiras, são elas as seguintes:
A primeira na forma descritiva, em que detalha a influência viável e inviável da situação financeiroeconômica de cada instituição de acordo com a teoria já descrita, o segundo método utilizado foi
exposto pela forma numérica que foi expresso por meio de quadros (como mostra o quadro 1) que
exibem as soluções de acordo com os índices encontrados e o ano que os referenciam, seguidos pelo
terceiro que foram apresentados pela forma gráfica (como mostra o gráfico 1) de modo a facilitar a
observação de variabilidade dos indicadores obtidos em contraste com o período de tempo analisado.
Enfim, foi descrita uma análise final dos resultados apresentados.
3.1 FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
A Fiat Automóveis S.A. como apontou a Revista Exame em 2013 é a autoindústria que mais cresce no
mundo. Tal reconhecimento se elege por ela possuir inovação em seus produtos, alta qualidade e
tecnologia garantida junto a um excelente conforto em seus produtos. Além de ser líder em vendas no
mercado e possuir um alto crescimento no setor automobilístico.
A FIAT é uma empresa italiana, seu nome FIAT, deriva-se da expressão “Fábrica Italiana de
Automóveis de Torino”, o nome Torino descende do nome da cidade em que se localiza a sede da
empresa na Itália, em que a marca surgiu no ano de 1899, e também é um dos principais centros
automobilísticos do mundo.
A empresa chegou ao Brasil em 1976 com sua maior fábrica no país em Betim, Minas Gerais (MG).
Entre 2011 a 2014 a empresa planeja ampliar sua capacidade produtiva, que hoje em Betim a empresa
atua em três turnos, com 15 mil funcionários diretos e indiretos atuando nas áreas produtivas e
administrativas no Brasil; e sua capacidade produtiva chega até 800 mil veículos por ano sendo
produzidos em média 3200 veículos por dia, porém ela passará a fabricar 950 mil unidades anuais.
Além da implantação de segunda nova fabrica, localizada em Goiânia, Pernambuco, que terá
capacidade de produzir até 250 mil veículos por ano. Estes investimentos equivalem à R$ 10 bilhões de
reais entre o período das implantações. Para melhor satisfazer seus clientes a empresa também investe
na criação de novos produtos utilizando alta tecnologia, qualidade e capacitação da engenharia para a
execução de projetos ousados e inovadores, que surpreendam seu público interno e externo.
Outro fator curioso é que a empresa superou em 2012 sua marca histórica de vendas no Brasil, pois
registrou seu melhor desempenho durante os 36 anos que esta situada no país. Foram emplacados
838.219 automóveis e caminhões leves da marca no período e janeiro e dezembro de 2012, o que
representa um crescimento de 11,1% em comparação ao ano anterior que haviam sido vendidas
754.276 unidades. Deste modo, ocorreu uma expansão de 10,2% em relação ao recorde de vendas
anterior da empresa. Isto vem resultando no reconhecimento que a empresa possui no que condiz ter
liderado o mercado brasileiro pelo décimo primeiro ano.
As ações da empresa são controladas 100% pela Fiat Group Automobiles SpA, uma das empresas do
grupo controlada pela Fiat SpA. O Grupo Fiat é o maior grupo industrial da Itália e um dos maiores do
mundo, com operações industriais em mais de 60 países espalhados pelos cinco continentes.
O Brasil ocupa hoje um lugar de destaque referente à estratégia global da empresa, depois da Itália. E é
um dos principais grupos industriais do país, com atuação diversificada nos segmentos metal-mecânico
e de serviços.
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As atividades pioneiras do grupo no Brasil se referem á produção e venda de automóveis e caminhões
(Fiat Automóveis e Iveco); desenvolvimento e produção de motores e transmissões (FPT - Powertrain
Technologies); produção de peças em ferro e alumínio para a indústria automobilística nacional e
internacional (Teksid do Brasil); fabricação de máquinas agrícolas e de construção (CNH); produção e
comercialização de componentes automotivos (Magneti Marelli); fornecimento de equipamentos de
automação industrial (Comau); consultoria e formação de pessoal (Isvor); consultoria e administração
empresarial (Fiat Services).
O Grupo Fiat também atua no setor financeiro, através da Fiat Finanças, Banco Fidis, CNH Capital e
Fides Corretagens de Seguros. Sua presença se projeta na educação e cultura, através da Fundação
Torino e da Casa Fiat de Cultura. Algo curioso a se destacar é o programa de visitas que a empresa
oferece a seu público universitário e para estudantes de ensino técnico, desta maneira o programa se
caracteriza por disponibilizar a apresentação de sua fábrica em Betim, em que os convidados passam a
conhecer as principais áreas de produção da fábrica além conhecer um pouco da trajetória da marca no
país.
De acordo com seus dados financeiros no período de 2010 a 2012 apuraram-se as seguintes análises:
A empresa FIAT Automóveis S.A. apresentou para o período de 2010 a 2012 os Índices de Liquidez
Imediata (ILI) 0,72, 0,51 e 0,62 respectivamente; de modo a analisar, os resultados são considerados
bons. Ao princípio que quanto maior for o resultado melhor é o status financeiro da entidade, visto que
este indicador de solvência engloba a capacidade instantânea de recursos disponíveis que revertem em
dinheiro mais rapidamente para saldar suas obrigações de curto prazo. Este quociente normalmente
aponta proventos baixos por conta da falta de interesse que as organizações possuem em manter
recursos monetários em soluções disponíveis e de caixa. No entanto contempla que não transcorreram
oscilações gigantescas nos períodos analisados, porém deve se destacar somente o ciclo de 2010 á 2011
que ocorreu uma baixa nas condições de liquidez de ativos disponíveis, ao longo dos períodos houve
uma alta novamente em 2012.
Os Índices de Liquidez Corrente (ILC) foram 1,08, 1,08 e 1,15; os valores obtidos são positivos. Diante
disto pode-se observar que a empresa consegue facilmente liquidar suas obrigações de curto prazo
ainda obtendo inicialmente um saldo assertivo. Portanto, dentre os anos de 2010 a 2012 para cada R$
1,00 em obrigações de curto prazo a FIAT dispõe em média uma quantia superior á R$1,00 sobre a
liquidez de seus passivos circulantes; ou seja, no âmbito desses três anos a média de liquidez corrente
da empresa se qualifica em R$1,10 para pagar suas despesas de até 360 dias para o vencimento. É
importante ressaltar que entre 2010 e 2011 não mensurou qualquer variação, porém houve uma análise
propensa com o ano seguinte, nota-se que houve um aumento satisfatório em seu resultado.
Ao serem retirados os estoques por se tratar de um alvo de incertezas tem-se uma melhor solução para
se apreciar a posição financeira da entidade em relação ao seu ativo circulante, a vista que os Índices de
Liquidez Seca da FIAT foram (ILS) 0,95, 0,88 e 0,88; este quociente aponta exatamente o valor que a
organização disponibiliza para quitar seus compromissos de curto prazo com todo o seu ativo circulante
incluindo caixa, clientes e contas a receber.
Como observado em 2011 e 2012, os resultados apontados assim como os índices de liquidez corrente
também não houve aumento nem tão pouco baixa, os resultados permaneceram estabilizados.
Desta maneira não surgiram dúvidas diante do valor favorecido, pois digamos que no presente
momento a empresa cesse sua produção, com o Índice de Liquidez Seca se pode obter um percentual de
montante para saldar suas contas sem a presença dos estoques.
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Tal índice pode ser visto como o de maior importância em termos de solvência na situação financeira
da empresa. Pois diante de que a Liquidez Geral revela o quão seus ativos incluindo os realizáveis
podem saldar suas obrigações de curto e longo prazo, e que condiz em saldar cada R$ 1,00 de dívida a
empresa dispõe em relação aos seus ativos circulantes e realizáveis. Portanto perante a análise os
índices de Liquidez Geral da Fiat foram constatados: (ILG) 0,83; 0,79 e 0,76; na devida ordem. Isto
significa que a organização possui em média R$ 0,79 para liquidar suas contas. Entretanto, podem ser
observados os valores em 2012, equiparados á 2010 sofreram uma variação decrescente de R$ 0,07
entre os espaços de tempo. São resultados um tanto confortáveis já que valores acima de R$ 1,00 no
Brasil são considerados exorbitantes.
Com base nos estudos mencionados acima se entende que os resultados dos Índices de Endividamento
Geral da FIAT são crescentes. À medida que, se formam pelos seguintes valores: (IEG) 3,78; 4,33 e
6,51; no que indica a possibilidade de pagamento de todos os seus credores apenas com a utilização do
patrimônio líquido no numerador sobreposto do passivo circulante e do exigível em longo prazo no
denominador. Para todos os efeitos é um resultado um tanto significativo. Veja que o índice quase
dobrou de 2011 á 2012, e se comparado o ano de 2012 ao ano de 2010 essa variação é descomunal,
porém essas mudanças ocorrem de acordo com as mutações tanto do patrimônio líquido quanto do
passivo circulante.
Este indicador é muito interessante porque ele abrange a capacidade monetária de quitar apenas seus
credores bancários sem envolver quaisquer outras obrigações, desfrutando somente do patrimônio
líquido. Em comparação aos resultados revelados sobre a FIAT que foram (IEF) 0,17, 0,20 e 0,29; são
de certa forma agravantes, pois se compreende que em média a empresa possui menos que R$0,30 para
pagar seus empréstimos e financiamentos bancários. Averiguando a situação de outra maneira,
independente que os resultados não tenham atingido ao menos R$1,00 equivalentes as suas obrigações
bancárias é importante destacar que os valores são positivos ao modo que ocorreu uma variável
crescente no ciclo explorado.
Como mostra seus resultados obtidos no período dos três anos:
Quadro 1: Resultados dos índices avaliados:
2010
2011
2012
ILI
0,72
0,51
0,62
ILC
1,08
1,08
1,15
ILS
0,95
0,88
0,88
ILG
0,83
0,79
0,76
IEG
3,78
4,33
6,51
IEF
0,17
0,20
0,29
FONTE: AUTORES

Para se ter uma visão mais analítica, vejamos o gráfico:
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Gráfico 1: Índices da Fiat Automóveis S.A.

FONTE: AUTORES

FONTE: AUTORES

3.2 GENERAL MOTORS COMPANY.

Fundada por William Durant em 1908 na cidade de Flint, estado americano do Michigan a General
Motors Corporation é um grupo de empresas automobilísticas Norte-americanas. Nessa época Durant
tornou-se o maior produtor de veículos puxado por cavalos em Flint.
Ao início da sua vida útil a GM criou apenas o Buick Motor Company, mas em questão de anos iria
adquirir mais de 20 empresas, incluindo a Oldsmobile, Cadillac, e Oakland, hoje conhecida como
Pontiac, além da Opel que hoje se enquadra como uma marca de grande importância ao grupo.
No entanto em 2009 a empresa entrou em estado de falência com isto surgiu à nova GM, que se
designa atualmente com General Motors Company. Portanto, a empresa foi obtendo um grande
crescimento industrial e começou a ficar conhecida com seu nome, em reconhecimento a sua qualidade
e suas empresas associadas.
Hoje a companhia possui sua sede mundial em Michigan nos Estados Unidos, com instalações em seis
continentes, abrange o mercado com aproximadamente 212 mil colaboradores ao todo e por volta de 24
mil no Brasil, além dos funcionários que trabalham em 396 instalações divididas em mais de 140
países, em 23 fusos horários, em que seus maiores mercados se localizam na China, Estados Unidos,
Brasil, Reino Unido e Alemanha.
A GM possui companhias associadas a sua marca que ajudam a compor sua gestão e a mais importante
atualmente é a Chevrolet, seguida das marcas Buick, GMC, Cadillac, Saturn, Holden, Opel e Vauxhall.
Além disto, a companhia adquiriu três complexos industriais que produzem veículos em São Caetano
do Sul e em São José dos Campos, ambos no estado de São Paulo, além de Gravataí (RS). Conta ainda
com sua mais nova unidade sustentável em Joinville que faz a produção de motores e cabeçotes de
alumínio, em Mogi das Cruzes que produz componentes estampados, em Sorocaba.
A marca hoje ganha um forte reconhecimento do seu público mundial uma vez que se destina em
trabalhar com grandes marcas já conhecidas no mercado, e por obter tecnologia avançada e
diferenciada com baterias e motores elétricos; e controles de energia além de visar destacar a segurança
e qualidade em primeiro lugar na fabricação de seus veículos.
XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

De acordo com seus dados financeiros no período de 2010 a 2012 apuraram-se as seguintes análises:
Os Índices de Liquidez Imediata (ILI) 0,36, 0,35 e 0,35 respectivamente; em relação à instituição
anterior a situação financeira da GM é preocupante de modo que se nota a quantidade disponível em
ativos de fácil conversão em moeda, a empresa contém valores baixos para quitar suas obrigações de
curto prazo. Averiguando o ocorrido não houve variações estáticas dentre os três anos.
Pode se disser que os indicadores de Liquidez Corrente analisados referentes a esta empresa assumiram
um forte impacto em sua posição financial, já que os valores adquiridos registrados foram (ILC) 1,13,
1,22 e 1,30; isto é, para cada período explorado foi constatado que a GM possui a quantia para pagar
suas obrigações de curto prazo e ainda lhe conserva em média R$0,22 de ativos disponíveis restantes.
O ano em que mais lhe rendeu resultados promissórios é o de 2012 onde a estabilidade é maior que os
demais anos.
Os Índices de Liquidez Seca (ILS) 0,87, 0,94 e 1,02; os resultados encontrados são formidáveis a vista
que ao serem retirados os estoques do denominador, foram restringidas quaisquer incertezas e dúvidas
em relevância ao pagamento das obrigações de curto prazo do passivo circulante. Ainda que tenha
apresentado uma visão ampla desse indicador, uma vez que o nível de capacidade de liquidez foi
aumentado conforme o decorrer do período. Portanto caso haja alguma paralisação ou dano ao estoque
da organização, pode-se certificar que a empresa possui capital para suprir suas obrigações pendentes.
Este índice pode ser entendido como uma forma de equivalência, ou seja; no caso da GM notou-se que
seu nível de obrigações encontra-se um tanto elevado em referência á seus ativos realizáveis circulantes
como mostram os indicadores (ILG) 0,68, 0,73 e 0,74; logo, percebe-se que houve uma pequena,
porém; considerável variação de indicadores nos períodos examinados.
De certa forma os Índices de Endividamento Geral devem ser analisados minuciosamente para que se
possa observar de maneira completa como esta a posição financeira da empresa ao seu público externo,
em outras palavras propriamente dita a sua situação socioeconômica para o mercado, pois este
indicador abrange as possibilidades que a instituição possui para pagar completamente todos os seus
credores. Seguindo esta analogia, os valores obtidos foram (IEG) 2,84, 2,79 e 3,12 na devida ordem.
Analisando a teoria de endividamento, é notório que o cenário financeiro econômico da GM é
admissível, pois se for equiparado com os mesmos indicadores da FIAT, pode se constatar que estes
resultados são positivos. Entretanto houve queda de 2010 para 2011 e aumento em 2012.
Seus índices de Endividamento Financeiro (IEF) 0,04, 0,04 e 0,40. São relevantemente proveitosos os
numerários adquiridos neste índice, como evidência a situação acima. A margem de endividamento da
General Motors Company com as instituições financeiras prestadoras de serviços é de R$0,16; isto
significa que além da GM ter condições de quitar seus débitos bancários ainda expõe uma extremidade
de endividamento positiva e arrebatadora. Ainda diante do que foi proposto observa-se que não houve
oscilação entre 2010 e 2011, entretanto; em 2012 ocorreu uma alta delegando então uma equivalência
menos rentável.
Como mostra seus resultados obtidos no período dos três anos:
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Quadro 2: Resultados dos índices avaliados:
2010

2011

2012

ILI

0,36

0,35

0,35

ILC

1,13

1,22

1,30

ILS

0,87

0,94

1,02

ILG

0,68

0.73

0,74

IEG
IEF

2,84

2,79

3,12

0,04

0,04

0,40

FONTE: AUTORES

Para se ter uma visão mais analítica, vejamos o gráfico:
Gráfico 2: Índices da General Motors Company

FONTE: AUTORES

3.3 BANCO VOLKSWAGEN S.A.
A Volkswagen surgiu na Alemanha, e hoje é uma forte competidora no mercado automobilístico. Ela
surgiu no Brasil dispondo de um pequeno galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo; com apenas 12
funcionários. Contudo, seis anos após sua inauguração mais precisamente em 1959 foi inaugurada a
unidade Anchieta em São Bernardo do Campo na grande São Paulo, com participação do então
presidente Juscelino Kubistchek.
No ano de 1976, a Volkswagen iniciou suas atividades na fábrica de Taubaté, arquitetada com o
propósito de produzir seu mais novo modelo o Gol, cujo é o carro mais vendido há 26 anos
consecutivo. Alguns anos depois, em 1996 a empresa inaugurou a fábrica de São Carlos (SP), uma das
três maiores produtoras de motores do Grupo Volkswagen no mundo. Em 1999 já possuía três grandes
estabelecimentos produtivos com o início da operação da moderna unidade de São José dos Pinhais.
A Volkswagen registrou sua marca em grande escala com a criação do primeiro modelo de Fusca e da
Brasília em 1973 que por sua vez vendeu 930.160 unidades nos nove anos em que esteve no mercado.
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Algo que impressiona é que a empresa é a única a possuir quatro grandes fabricas no país que dispõe
cerca de 20 mil empregados, e que ainda segmentou cada uma de suas indústrias para produzir
separadamente seus modelos de carros, inclusive uma fabrica que produz exclusivamente os motores de
seus veículos. Portanto atualmente a empresa comporta suas quatro fábricas distribuídas no país.
A primeira em São Bernardo do Campo (SP), inaugurada em 1959, com área total de 1.000.000 m².
Possuindo em torno de 13 mil colaboradores. Esta unidade produz os veículos: Gol G4, Novo Gol,
Saveiro, Polo, Polo Sedan e Kombi.
Em seguida em São Carlos (SP) com área total de 84.000 m². Com cerca de 800 colaboradores. Esta
unidade conta com colaboradores produz 67 modelos diferentes de motores. Foi à terceira fabrica
construída em 1996. Sua segunda grande indústria se localiza em Taubaté, em São Paulo (SP). Deu-se
inicio as atividades em 1976 e tem área total de 290.000 m². Com cerca de 5 mil colaboradores, e
produz os veículos Novo Gol e Novo Voyage.E sua ultima inauguração no Brasil foi em 1999 na
cidade de São José dos Pinhais no Paraná (PR) e tem área total de 300.000 m². Com cerca de 3.300
colaboradores, esta unidade produz os veículos: Fox, Cross Fox, Space Fox e Golf.
Algumas curiosidades sobre a empresa merecem destaque como a história de seu logo que ficou
conhecido como uma figura com a letra V acima da letra W, dentro de um círculo, no que remetem aos
princípios da Volkswagenwerk (Fábrica Voklswagen). E durante os anos de sua trajetória a Volkswagen
produziu diversas alterações em seu logo que foi criado em 1938. E hoje a marca dispõe de um logo
com design tridimensional e moderno, com as cores das letras prateadas e o circulo de compõe o
contorno das letras em um tom de azul. Ao mesmo modo que a empresa ainda desfruta a de uma alta
tecnologia conhecida como Total Flex e muito cobiçada pelo mercado automobilístico. Dentre outras
inovações que a empresa adquire com seus clientes e admiradores até os atuais dias.
De acordo com seus dados financeiros no período de 2010 a 2012 apuraram-se as seguintes análises:
Os Índices de Liquidez Imediata (ILI) 0,54, 0,08 e 0,11 respectivamente; a empresa teve uma leve alta
no ano de 2010 e baixa nos anos de 2011 e 2012, com a aplicação deste índice, manifesta-se que a
instituição não possui artifícios suficientes para saldar seus débitos utilizando-se apenas de seus ativos
disponíveis. Deve ser cuidadoso neste cenário, uma vez que o mercado desvalorizaria suas
importâncias ao notar que a situação da Volkswagen sofreu esta forte variação negativa em seu
histórico financeiro.
Revelaram-se os Índices de Liquidez Corrente (ILC) com 1,17, 1,30 e 0,97 respectivamente, vejamos
como houve oscilações de 2011 á 2012, em que em 2011 a aptidão da empresa poderia ser vista como
próspera, por que o resultado se apresentou de maneira mais proveitosa de acordo com o período. Já
entre 2010 e 2011 ocorreu uma média de R$1,23 para saldar todas as obrigações de curto prazo. De
modo geral o ano de 2012 e também o mais atual revelou resultados submissos sob a capacidade de
solvência de seus passivos circulantes á curto prazo.
Novamente analisando a capacidade de pagamento em curto prazo, porém sem os estoques se constatou
os respectivos Índices de Liquidez Seca (ILS) 1,17, 1,30 e 0,97; em conformidade com a ordem
descrita pode-se mencionar que não houve variação de solvência brusca em comparação ao índice de
Liquidez Corrente, logo se conclui que se houvesse alguma perda nos estoques na Volkswagen as
circunstâncias seriam as mesmas frente ao indicador anterior.
Foram expressos os Índices de Liquidez Geral (ILG) 1,12, 1,11 e 1,11; os resultados revelados
ostentam que a empresa possui prévia capacidade de quitar suas dívidas de longo prazo, e pode-se
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afirmar que não houve variação considerável no período. Isto denota que a entidade conseguiu se
manter em um bom nível de solvência e de assertividade constante de 2010 á 2012.
Os valores transpostos são um tanto apreciáveis como mostram os Índices de Endividamento Geral
(IEG) 8,48, 9,28 e 9,05. Houve baixa para a companhia dentre os anos expostos, por exemplo, no
período de 2010 á 2011 houve uma queda de aproximadamente 3,15% e isto provavelmente implicou
no ano seguinte, gerando uma margem de endividamento mediana. Contudo, é notável que houve uma
variação entre os períodos, que se classificam como equiparados mesmo não sendo muito positivos.
Após a análise deste indicador pode-se afirmar que houve uma mutabilidade nos valores expressos,
como segue a ordem dos Índices de Endividamento Financeiro (IEF) 2,88, 2,98 e 1,90. No intervalo de
2010 á 2011 a variação de Endividamento Financeiro com as instituições bancárias foi crescente,
porém com uma baixa porcentagem. Já no ciclo de 2011 á 2012 a variabilidade de endividamento foi
muito analítica de modo decrescente, ao contrario do que havia ocorrido no período anterior.
Como mostra seus resultados obtidos no período dos três anos:
Quadro 3: Resultados dos índices avaliados:
2010

2011

2012

ILI

0,54

0,08

0,11

ILC

1,17

1,30

0,97

ILS

1,17

1,30

0,97

ILG

1,12

1,11

1,11

IEG

8,48

9,28

9,05

IEF

2,88

2,98

1,90

FONTE: AUTORES

Para se ter uma visão mais analítica, vejamos o gráfico:
Gráfico 3: Índices do Banco Volkswagen S.A.

FONTE: AUTORES
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4. CONCLUSÃO.
Pela análise de balanços pode se extrair informações contábeis importantes, que não somente revelam o
passado e presente da uma empresa, mas o futuro econômico, contábil e patrimonial. Principalmente
por apresentar fatos concretos de acordo com a realidade sócio-econômica do país que abriga as
empresas analisadas.
Com base na apuração e verificação dos dados foi possível avaliar que a empresa FIAT apresentou
índices de liquidez superiores às outras duas empresas analisadas, para o período analisado. A empresa
General Motors (GM) apresentou uma uniformidade nos índices de liquidez, enquanto o Banco
Volkswagen teve apresentou baixa do ano de 2010 e 2011, e uma leve alta do ano de 2011 e 2012.
Em relação aos índices de Endividamento, os menores índices foram da empresa GM. Mesmo assim os
dados revelam uma tendência de aumento de endividamento para os próximos anos, caso a empresa
não tome medidas importantes para conter essa evolução do ano de 2011 para 2012.
A empresa FIAT apresentou endividamentos maiores que a GM para o período analisado. O que poderá
impactar na liquidez da empresa, no longo prazo.
No entanto, a única que apresentou redução de um ano para os outros de Endividamento foi a
Volkswagen, mostrando equilíbrio na liquidez de seus resultados.
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Resumo: O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico, imposto estadual, é um mecanismo de
inclusão de aspectos relativos à proteção ambiental nas políticas públicas. Surgiu como uma alternativa para
operacionalização do princípio da precaução, isto é, para prover condições objetivas que favoreçam as iniciativas que
buscam minimizar/ eliminar os problemas ambientais. O ICMS Ecológico possui essa função e seu principal objetivo é
incentivar os municípios brasileiros a buscar a gestão de seus recursos naturais. Diante disso esta pesquisa buscou analisar
comparativamente as regiões geográficas brasileiras quanto aos critérios ambientais estabelecidos para o ICMS Ecológico.
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, quanto à abordagem do problema, e descritivo, segundo o objetivo geral.
Como procedimento técnico utilizou-se da pesquisa bibliográfica. Através da pesquisa, percebeu-se que nas regiões
geográficas prevalecem tanto o critério quantitativo como o qualitativo/ quantitativo. Já nos estados pode-se analisar um
incremento destes na adoção de critérios de natureza e ordem qualitativa, pois a natureza qualitativa do critério vislumbra
uma maior possibilidade de ter um meio ambiente preservado, quando comparado com os estados que não se preocuparam
em estabelecer a qualidade ambiental como critério para participação na quota parte do ICMS Ecológico.
Palavras-chave: ICMS Ecológico, Critérios de Rateio, Legislação Estadual.
Abstract: The Ecological ICMS (Goods and Service Tax), state tax, is a mechanism for inclusion of aspects related to
environmental protection in public policy. It emerged as an alternative to operationalize the precautionary principle, that is,
to provide objective conditions that favor initiatives that seek to minimize/ eliminate environmental problems. The
Ecological ICMS has this function and its main objective is to encourage municipalities to seek the management of their
natural resources. Therefore this research aimed to comparatively analyze the Brazilian geographical regions in the aspect of
environmental criteria established for the Ecological ICMS. This is a qualitative research in terms of how to approach the
problem and descriptive according to the overall goal. As technical procedure it was used bibliographical research. Through
research, it is clear that prevails in geographic regions quantitative and qualitative/ quantitative criteria. Since in their states
it can be noticed an increase in the adoption of these criteria of a qualitative nature and because the qualitative nature of the
criterion envisions a greater possibility of having a preserved environment, when compared with states that did not bother to
establish environmental quality criterion for participation in the share of the Ecological ICMS.
Key-words: Ecological ICMS, Apportionment Criteria, State Legislation.
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1. INTRODUÇÃO
A preservação do meio ambiente apresenta-se como condição necessária à continuação da vida
na terra. A degradação ambiental tornou-se uma preocupação imediata para todos os países do mundo,
sejam eles industrializados ou não. É de comum acordo que os recursos naturais são finitos, além disso,
todo ser humano tem direito a um habitat que forneça a melhor qualidade de vida possível, entretanto, é
necessário que os homens tenham consciência disso e busquem a preservação e a reparação do meio
ambiente (COIMBRA, 1985).
A inquietação de transformar o mundo em um ambiente melhor para todas as gerações, sem
prejudicar o meio ambiente é um objetivo social desejado, ainda mais no momento em que se vive
devido às alterações climáticas cada vez mais intensas e as desigualdades sociais crescentes.
O despertar da consciência ecológica tem como marco inicial a Conferência sobre Biosfera,
realizada em Paris em 1968. Quatro anos mais tarde, ocorreu a primeira Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, que trouxe as questões ambientais como
prioridade nas discussões.
O Brasil, um dos países com maior diversidade biológica do mundo, tomou como uma de suas
medidas, aprovar, através do Congresso Nacional, o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica,
assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada
no Rio de Janeiro, em junho de 1992, e ratificada pelo Congresso Nacional, em fevereiro de 1994, pelo
Decreto Legislativo nº 2.
Neste documento fica estabelecido que o Estado tem o direito soberano de explorar seus
próprios recursos biológicos, e que cabe a este a responsabilidade pela conservação desta
biodiversidade, além da sustentabilidade destes recursos, através de estratégias, planos ou programas
para este fim. Relata ainda, que os Estados devem estabelecer um sistema de áreas protegidas para
conservação in situ da biodiversidade de seus territórios, isto é, devem criar e administrar as Unidades
de Conservação (UCs) dentro de seu habitat natural.
Consoante a este contexto, destaca-se o ICMS Ecológico como uma alternativa para
operacionalizar o princípio da precaução1, ou seja, para ter condições objetivas de antecipar-se em
relação aos problemas ambientais. O ICMS Ecológico tem esta função, pois se embasa num incentivo
aos municípios que buscam alternativas de gestão ambiental. Tal mecanismo tem sido proposto como
tributo a partir do aperfeiçoamento da legislação existente, sem representar novo imposto ou aumento
da alíquota total, beneficiando os municípios que promovem a preservação dos recursos naturais e o
saneamento ambiental. A iniciativa aumenta a participação dos municípios que implementam ações
nesse sentido na fatia do ICMS distribuído anualmente.
Com o intuito de identificar e analisar que estágio de implementação o ICMS Ecológico
encontra-se nos estados brasileiros, o presente estudo norteou-se pelo seguinte problema de pesquisa:
Quais são os critérios estabelecidos pelas Unidades Federativas para a distribuição dos recursos do
ICMS Ecológico?
O trabalho tem como objetivo analisar comparativamente os critérios ambientais estabelecidos
para o ICMS Ecológico nas regiões geográficas brasileiras. Este objetivo foi atingido por meio da
1

Informa a necessidade de se buscar a informação, segundo a melhor tecnologia disponível, que permita a certificação da
ausência de perigo ao meio ambiente (MODÉ, 2005, p. 51).
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identificação dos estados que estão se utilizando dos recursos provindos do ICMS Ecológico, pela
análise da legislação existente em cada estado referente ao assunto, e, pela análise dos critérios
utilizados pelos estados para repasse dos recursos aos municípios.
A pesquisa realizada caracteriza-se, quanto à abordagem do problema, como qualitativa, pois
visou identificar o estado da arte em que se encontram os estados brasileiros no que se refere à
implementação do ICMS Ecológico como forma de incentivo à preservação ambiental. Segundo o
objetivo geral, o estudo foi de caráter descritivo, pois buscou apresentar e descrever os critérios
utilizados pelos estados para o repasse do ICMS Ecológico aos municípios. Envolveu o uso de pesquisa
bibliográfica, como procedimento técnico.
O trabalho está estruturado em quatro seções. Após a introdução ora apresentada, aborda-se a
revisão de literatura, onde se encontram as teorias e fundamentos que deram suporte à análise dos
resultados. Em seguida, são apresentados os resultados encontrados e respectivas discussões. E, por
último, às considerações finais acerca da utilização do ICMS Ecológico como política de repasse aos
municípios.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 ICMS Ecológico: origens e definições
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) originou-se com a Ementa
Constitucional n° 18/65, incorporada à Constituição Federal de 1967, sob a forma de ICM (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias). Loureiro (2002) descreve que somente a partir da Constituição de 5
de outubro de 1988, o ICM passou a incorporar novas bases de incidência, passando a denominar-se
ICMS, em vigor atualmente. O ICMS, reforçando os objetivos primários originais dessa modalidade de
imposto, tem caráter estritamente financeiro, destinando-se a fornecer receitas aos Estados, no sentido
estrito. O ICMS é o tributo mais importante em nível estadual, representando, sempre, acima de 90%
das receitas tributárias.
Segundo Barros (2001), citado por Loureiro (2002), a Transferência de Recursos do ICMS aos
Municípios têm as seguintes características:
a) Dá-se a partir de previsões e delimitações contidas na própria Constituição Federal e em leis
federais e estaduais;
b) todas as transferências são "de uso livre", ressalvadas a destinação de recursos para as ações em
serviços de saúde e educação, além da prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, e;
c) todas as transferências tributárias são de caráter vertical, ou seja, ocorrem de uma esfera de
governo mais centralizada para outra descentralizada.
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Os critérios de transferências tributárias guardam relação com temas sociais, ambientais ou de
gestão, sendo operacionalizados por fatores tais como: Agricultura; Colaboração; Educação; Indústria;
Patrimônio Cultural; População Rural; Saúde; e Meio Ambiente.
No que diz respeito ao meio ambiente, tem-se destacado o repasse referente ao ICMS
Ecológico, que é utilizado em relação a várias temáticas ambientais, tais como: unidades de
conservação e terras indígenas; coleta e destinação final do lixo; mananciais de abastecimento,
esgotamento sanitário e seu tratamento, captação, tratamento e distribuição da água potável; ações de
controle de queimadas e combate a incêndios (número de propriedades rurais pelo inverso das
queimadas, além da existência de brigadas voluntárias e educação ambiental); relação entre mata seca e
a área total do município e conservação e manejo do solo (aptidão agrícola dos solos, práticas
mecânicas e vegetativas de conservação, além de coleta e destinação final adequada das embalagens de
agrotóxicos).
Para um melhor entendimento sobre a questão ambiental e alguns critérios para repasse
utilizados pelo ICMS Ecológico, cabem as seguintes definições:
a) Unidade de Conservação (UC) do recurso natural: é quando o homem pode atuar seletivamente
sobre a mesma, e manter-se no tempo (é o caso onde há exploração seletiva da mata nativa,
através de procedimentos que garantam sua sustentabilidade) (Ferreira,1986, citado por Bacha e
Shikida,1999);
b) Área de Preservação Permanente (APP): é a área da propriedade rural que, segundo a lei, deve
ser mantida com sua vegetação natural, sem qualquer tipo de utilização (Schettino e Gonçalves,
2002);
c) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – são áreas protegidas de propriedade
privada. A existência de uma RPPN é um ato de vontade. O proprietário é quem decide se quer
fazer de sua propriedade, ou parte dela, uma RPPN (Schettino e Gonçalves, 2002).
O ICMS Ecológico é considerado um mecanismo de política ambiental, que se constitui em uma
repartição de recursos financeiros do ICMS diferente da usual, onde a qualidade ambiental se torna um
critério relevante. Depois de arrecadado, a maior parte do ICMS é repartida segundo critérios
econômicos. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 abre uma brecha onde partes destes recursos
podem ser repartidas entre os municípios de acordo com critérios definidos pela Lei Estadual. Isso
significa que qualquer critério pode ser criado pelas Assembleias de cada estado (Leite, 2001).
O artigo 158 da Constituição Federal de 1988, que trata dos recursos financeiros de origem
tributária pertencentes aos municípios, define que pertencem aos municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituem e mantiverem;
II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;
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III cinquenta por cento do produto da arrecadação do Estado sobre propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionados no inciso
IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicional nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos territórios, lei
federal.
Sendo assim, alguns estados optaram por utilizar o critério meio ambiente como parâmetro para a
distribuição de parcela desse imposto, criando assim, o ICMS Ecológico.
Segundo a Constituição Federal de 1988, o ICMS deve ser cobrado pelo governo do estado, cada
qual em seu território e dividido em duas partes: 75% ficam com o governo estadual e 25% devem ser
distribuídos aos municípios do Estado. A parcela a ser distribuída aos municípios decompõe-se, por sua
vez, em duas partes, das quais, no mínimo 3/4 deve-se basear na razão valor adicionado fiscal2 no
município valor adicionado fiscal em todo o Estado; o 1/4 restante é matéria de legislação própria do
Estado (Bacha e Shikida, 1999).
A Figura 1 apresenta a forma de distribuição dos recursos arrecadados a título de ICMS pelos
Estados brasileiros.

ICMS
100%

Estado
75%

Municípios
25%

¾ pelo VAF;
¼ a critério do
Estado.
Figura 1: Distribuição do ICMS.

O Estado do Paraná foi o pioneiro na criação do ICMS Ecológico através da Lei Complementar
Estadual nº 59 de 1991. Além deste, até o ano de 2013, quinze estados implantaram a política do ICMS
Ecológico, quais sejam: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Amapá, Mato Grosso
2

É a diferença entre o valor das notas fiscais de saída de produtos e serviços e o valor das notas fiscais de entrada de
produtos e serviços.
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do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Tocantins, Acre, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Piauí e Paraíba.
Além desses, estão em fase de aprovação os seguintes: Bahia, Espírito Santo, Pará e Santa Catarina.
2.2 Aplicabilidade do ICMS Ecológico: resultados positivos e negativos
Ao longo das experiências dos Estados brasileiros, com a instituição da política do ICMS
Ecológico, vem se obtendo resultados, tanto positivos quanto negativos, relacionados a sua
aplicabilidade.
Como aspectos positivos, esse instrumento tem proporcionado resultados de significativa
importância, tais como: a facilidade de implementação técnica; aumento da superfície de áreas
protegidas; evolução na qualidade das unidades de conservação; reforço da capacidade financeira dos
municípios; e abrangência de aspectos ambientais que podem ser considerados pela Lei.
O primeiro aspecto positivo está relacionado ao fato do ICMS Ecológico ser um instrumento
econômico de simples implementação e perfeitamente adaptado à estrutura institucional e legal vigente
no país, sem aumentar a carga tributária.
Outro aspecto positivo relacionado ao instrumento de política pública ICMS Ecológico, diz
respeito ao aumento da superfície de áreas protegidas. Conforme Loureiro (2004 apud ROSSATO,
2006, p.11), no Estado do Paraná houve uma evolução de 159,77% no aumento de superfície das áreas
protegidas, no período de 1991 a 2001.
Segundo o mesmo autor, houve uma evolução na superfície das unidades de conservação e
outras áreas especialmente protegidas. Isso representa um salto de qualidade na conservação da
biodiversidade e é de conhecimento a significativa importância que esta conservação exerce sobre a
vida humana.
A qualidade e os instrumentos de gestão das unidades de conservação se constituem em um
terceiro aspecto positivo da política. É de se destacar o caso dos Parques Estaduais no estado do
Paraná, onde registra-se a evolução no escore médio da avaliação da qualidade da gestão. Conforme
Loureiro (2004 apud ROSSATO, 2006, p.12), a partir do ano 2000, a avaliação passou a ser realizada
diretamente pelo gerente da unidade de conservação, que não representa apenas um interlocutor, mas o
sujeito do processo. Isso pode representar um avanço nos procedimentos, uma vez que ele sente os
problemas para a gestão da área de maneira mais forte, podendo ser mais rigoroso. A melhoria ocorre
também sob a forma de apoio aos proprietários buscando a efetivação da conservação.
Como um quarto aspecto positivo relacionado a esse instrumento, destaca-se o reforço da
capacidade financeira dos municípios beneficiados, existindo alguns municípios que têm no ICMS
Ecológico, a sua principal fonte de renda. Esse repasse adicional de recursos fez com que certos
municípios alterassem sua importância no ranking de repasse de ICMS.
O grande número de municípios beneficiados mostra que os recursos não se fixaram em poucas
localidades e que o instrumento realmente apresenta incentivos econômicos fortes que levam
municípios a investir no meio ambiente. De acordo com Leite (2001), o montante de recursos
envolvido é significativo (em torno de R$35,5 milhões por ano, no Brasil) e pode resultar num
incremento substancial, principalmente para municípios pequenos, que têm pouca representatividade
via VAF (Valor Adicionado Fiscal).
O quinto aspecto positivo da Lei do ICMS Ecológico, está relacionado com a abrangência dos
aspectos ambientais, conforme Rossato et al.(2013, p. 11), fundamental para a preservação do meio
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ambiente e conservação dos recursos naturais. O Estado de Minas Gerais sistematizou o ICMS
Ecológico como um instrumento de política pública, e introduziu, para receber parcela da quota parte
do ICMS, além das unidades de conservação e preservação, sistema de tratamento de esgoto sanitário e
a relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada município e sua área total. Nesse
sentido, abre-se um leque de aspectos ambientais de preservação, controle e recuperação que podem ser
considerados no rateio do ICMS Ecológico.
O consorciamento e a cooperação entre municípios vizinhos para resolverem problemas de lixo
vêm sendo estimulados pelo ICMS Ecológico, assim como a implantação de aterros sanitários. Isso
mostra que a Lei beneficia os que limpam o meio ambiente, sejam eles municípios grandes ou
pequenos, ricos ou pobres, mostrando que as soluções ambientalmente saudáveis são um objetivo a ser
alcançado com a participação de todos os responsáveis.
Sendo assim, o ICMS Ecológico vem se apresentando como um instrumento de política
ambiental capaz de incentivar a preservação e manutenção do meio ambiente, via compensação
financeira aos municípios. Entretanto, sua implementação e metodologia de cálculo ainda apresentam
algumas deficiências.
O primeiro grande problema do ICMS Ecológico, conforme Rossato et. al (2006, p. 14) reside
no fato de sua dotação no ICMS do Estado ser fixa. Dessa forma, à medida que cada vez mais
municípios procurarem criar e/ou ampliar áreas consideradas para efeito de recebimento do repasse
estatal, menor será a parcela de recursos destinada a cada um deles. Cria-se assim um paradoxo, pois
quanto mais o ICMS Ecológico funciona no sentido de aumentar a preservação ambiental, menos ele se
torna atrativo para os municípios. Portanto, nos seus termos atuais, este instrumento configura-se mais
como um mecanismo transitório do que definitivo de manutenção do meio ambiente.
Uma solução de curto prazo possível para tal deficiência, conforme os mesmos autores, seria
flexibilizar a vinculação do repasse do ICMS aos municípios, já que atualmente, fora os ¾ (três
quartos) que por lei devem ser distribuídos obrigatoriamente pelo critério do VAF de cada município, o
restante é matéria de legislação própria de cada Estado.
Uma segunda limitação, segundo Rossato et. al (2006, p. 14) encontra-se no fato de tal
instrumento depender da vontade política dos governantes de cada Estado, a qual nem sempre ocorre,
já que preservar o meio ambiente sempre implica em um custo de oportunidade positivo na forma de
utilização da área protegida para fins econômicos. Além disso, a necessidade de novos investimentos
em habitação popular, a fim de se atender o crescimento populacional urbano, gera uma pressão
política adicional sobre as áreas de preservação.
Em terceiro lugar, conforme os mesmos autores, o ICMS Ecológico apresenta falhas, que
variam de estado para estado, na forma pela qual é calculada a parcela referente a cada município
protetor. Em Bacha e Shikida (1999), destacam-se os problemas do método de cálculo para o Estado de
São Paulo, o qual apresenta três deficiências básicas: i) são incluídas na definição da parcela destinada
a cada município paulista, critérios não relacionados com a preservação das unidades de conservação,
como a receita de impostos per capita e o VAF referente a cada município; ii) exclui-se as RPPNs e as
unidades de conservação federais localizadas dentro do Estado, considerando-se apenas as estaduais; e
iii) a fórmula de cálculo não inclui explicitamente nenhum indicador qualitativo da preservação das
unidades de conservação. Já em Minas Gerais, embora haja um índice explícito de qualidade das
unidades de conservação, esse não tem sido efetivamente calculado.
Como forma de melhorar as deficiências de cálculo do ICMS Ecológico, Loureiro (2002, p.
152) sugere:
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melhorar os procedimentos da avaliação da qualidade das unidades de conservação,
aprofundando os métodos e estruturando conjuntos de variáveis específicas por unidades de
conservação, originadas de seus planos de manejo.

Uma quarta limitação do ICMS Ecológico, segundo Rossato et. al (2006, p. 14) alicerça-se no
fato de que a maioria dos Estados que implementaram efetivamente o referido dispositivo, consideram
para efeito de recebimento do repasse estatal por parte das prefeituras somente as unidades de
conservação, esquecendo-se de que os sistemas de tratamento ou disposição dos resíduos sólidos e
sistemas de tratamento de esgotos sanitário são fundamentais para a conservação dos recursos naturais
e preservação do meio ambiente. O Estado pioneiro na inclusão do saneamento ambiental, como uma
das condições de recebimento de ICMS Ecológico, foi Minas Gerais, seguido por Mato Grosso,
Pernambuco e Tocantins.
Uma quinta deficiência, elencada pelos mesmos autores, se resume na alocação dos recursos
recebidos a título de ICMS Ecológico. Como não há nenhuma obrigatoriedade de que os recursos do
ICMS Ecológico repassados aos municípios sejam aplicados diretamente na proteção do meio
ambiente, tal subsídio pode reforçar a capacidade financeira das prefeituras, sem que isso se
consubstancie na criação de novas áreas de conservação ou na melhoria das já existentes. A grande
maioria dos municípios beneficiados não destina nem a metade da verba para as questões ambientais. A
título de exemplo, podem-se citar os casos das cidades paulistas de Ubatuba e Caraguatatuba, que
foram respectivamente, primeira e segunda maiores beneficiárias do ICMS Ecológico de 2002 no
Litoral Norte do Estado. Também, conforme estudo realizado por Rossato et al (2013, p. 12), pode-se
citar os municípios gaúchos de Alegrete, Viamão e São Francisco de Paula que são os maiores
beneficiários com a política do ICMS Ecológico, no ano de 2008.
Como uma sexta deficiência está a redução da participação no ICMS total daqueles municípios
cuja participação em tal repasse estatal deve-se fundamentalmente ao seu VAF. Isto porque conforme
dito anteriormente, ¼ de tal subsídio é matéria de legislação própria de cada Estado, podendo ser essa
parcela também distribuída de acordo com o VAF. Dessa forma, quanto mais recursos forem
destinados para o ICMS Ecológico, menos recursos adicionais serão alocados de acordo com o VAF, o
quê de certa forma seria um desestímulo à atividade econômica.
Uma forma de evitar tal impacto é a estratégia adotada pelo Estado de Minas Gerais, que prevê
que possíveis aumentos percentuais referentes ao ICMS Ecológico ocorram gradualmente ano a ano.
Embora tais aumentos reduzam os recursos adicionais destinados ao VAF, eles são fundamentais para
manter a atratividade do ICMS Ecológico para os municípios protetores, à medida que o número desses
últimos aumenta. De qualquer forma, é importante destacar que qualquer política de preservação
ambiental, não sendo o ICMS Ecológico exceção, implica em custos econômicos que acabam por ser
justificados pela necessidade de se preservar o meio ambiente, sem o qual, não só qualquer atividade
econômica, mas a própria vida humana torna-se inviável.
Por fim, como uma limitação de caráter estratégico, citado por Rossato et. al (2006, p. 16)
destaca-se a ausência no critério do ICMS Ecológico, de um plano para a conservação da
biodiversidade a partir de incentivos ligados à criação de unidades de conservação em áreas
fundamentais para determinados ecossistemas. Uma proposta viável nesse sentido seria vincular
aumentos no repasse de tal recurso a essas áreas, como por exemplo, considerá-las como um fator
adicional no cálculo de índices explícitos de qualidade. Uma alternativa sugerida por Loureiro (2002)
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seria forçar a criação dessas áreas através de leis que vinculassem o repasse do ICMS Ecológico à
existência das mesmas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nessa seção realizou-se a análise comparativa das regiões geográficas brasileiras no que
concerne aos critérios ambientais estabelecidos para o ICMS Ecológico. Adotou-se como referência
territorial a divisão regional do Brasil definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, que divide o país em cinco grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as
quais foram instituídas pelo Decreto n° 67.647, de 23 de novembro de 1970. Ainda, a partir da
avaliação dos estados brasileiros pertencentes a cada região geográfica foi possível analisar
comparativamente os critérios utilizados pelos estados para obtenção dos recursos provindos do ICMS
Ecológico, através da legislação existente em cada estado referente ao assunto e pela análise dos
critérios utilizados para o repasse dos recursos aos seus municípios. Além disso, a análise levou em
consideração a natureza dos critérios ambientais estabelecidos na legislação de cada estado para o
repasse, ou seja, se são critérios que levam em consideração a qualidade ambiental do que estabeleceuse por critério ou apenas o fator quantitativo.
3.1 Região Norte
A Região Norte é composta pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará,
Amapá e Tocantins. Pode-se perceber que dos sete estados que compõem esta região dois estados ainda
não possuem legislação sobre o ICMS Ecológico, quais sejam, Amazonas e Roraima, os quais
representam 28,57% dos estados desta região. O estado do Pará (14,29%) é o único em fase de
implantação do ICMS Ecológico. Já os demais estados que possuem legislação estadual específica
correspondem a 57,14%, o que enquadra a região norte em 4° lugar no ranking das regiões geográficas
brasileiras que possuem a política do ICMS Ecológico implementada.
O estudo permitiu evidenciar ainda que, dos estados pertencentes à Região Norte que
implementaram a política do ICMS Ecológico, cerca de 50% adotam critérios de natureza e de ordem
qualitativa e quantitativa para a obtenção dos recursos, sendo estes os estados do Acre e Tocantins. Já o
estado do Amapá, investe na natureza qualitativa do critério, o que corresponde a 25% dos estados que
possuem a política do ICMS Ecológico.
Vale ressaltar que, para os estados que investem neste tipo de critério pode-se vislumbrar uma
maior possibilidade de ter um meio ambiente preservado, quando comparado com os estados que não
se preocuparam em estabelecer a qualidade ambiental como critério de participação na quota-parte do
ICMS Ecológico. Por outro lado, o estado de Rondônia (25%), considera apenas o critério quantitativo
para obtenção dos recursos do ICMS Ecológico, conforme demonstra a Figura 2.
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Qualitativo/ Quantitativo

Quantitativo

Qualitativo

25%
50%
25%

Figura 2. Natureza do critério de distribuição do ICMS Ecológico na Região Norte do Brasil.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
É importante salientar que no estado de Rondônia não há imposição de medidas de melhorias
nas unidades de conservação vinculadas à legislação que instituiu o critério ambiental para repasse da
cota-parte do ICMS Ecológico, bem como de avaliação e acompanhamento destas.
3.2 Região Nordeste
Auferiu-se que das 9 (nove) Unidades Federativas (UFs) da Região Nordeste, 4(quatro)
implementaram o instrumento de política pública ICMS Ecológico, 01 (uma) está em fase de
implantação e o restante das unidades federativas ainda não possuem legislação sobre o ICMS
Ecológico, o que acarreta a classificação da região em 5° lugar no ranking das regiões geográficas
brasileiras que possuem a política do ICMS Ecológico implementada. As duas últimas UFs que
aderiram à política do ICMS Ecológico, no Brasil, são Paraíba e Piauí, ambas pertencentes à Região
Nordeste. Este resultado vai ao encontro do estudo realizado por Ribeiro (2010), comprovando que o
número de estados brasileiros que aderem à política do ICMS Ecológico é crescente, passando de 14
estados no ano de 2010 para 16 no ano de 2013.
A partir da análise dos estados da Região Nordeste que possuem a política do ICMS Ecológico
implementada, pode-se verifica-se que 50% adotam critérios de natureza qualitativa e quantitativa,
correspondendo aos estados de Pernambuco e Paraíba. Já os estados do Piauí e Ceará consideram
somente critérios qualitativos, o que corresponde aos outros 50% dos estados nordestinos, conforme
pode-se observar na Figura 3.
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Qualitativo/ Quantitativo

50%

Qualitativo

50%

Figura 3. Natureza do critério de distribuição do ICMS Ecológico na Região Nordeste.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Outro aspecto analisado no estudo está relacionado ao fato de que os critérios estabelecidos
pelas UFs para a distribuição dos recursos do ICMS Ecológico aos municípios são variados, sendo que
o mais utilizado é a existência e a qualidade das Unidades de Conservação (UC), que estão presentes
em 94% das legislações dos estados. Apenas a legislação do estado do Ceará não contempla tal critério.
Vale ressaltar ainda que, embora nas regiões geográficas prevaleçam os critérios quantitativos e
qualitativos/quantitativos, nos estados, pode-se analisar um incremento destes na adoção de critérios de
natureza e ordem qualitativa para obtenção dos recursos oriundos do ICMS Ecológico, 43,75% dos
estados investem na natureza qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa do critério para a obtenção dos
recursos financeiros, enquanto 31,25% dos estados analisados investem na natureza qualitativa do
critério. Exemplo disto está na comparação dos estados da região nordeste com os da região norte, onde
verifica-se que os estados que investem somente na natureza quantitativa do critério está diminuindo,
passando de 25% na região norte para 0% na região nordeste. Isso implica dizer que as UFs que
instituíram através de Lei Estadual relativa ao ICMS o critério ambiental de ordem qualitativa podem
ter expectativas de aumento de repasse dos recursos, em função de que um maior nível de conservação
do meio ambiente determina uma maior participação junto ao ICMS Ecológico. Vislumbrando atender
tais expectativas, os municípios das UFs ficarão estimulados a investir suas parcelas de recursos na
gestão ambiental.
3.3 Região Sudeste
A Região Sudeste é composta pelos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
São Paulo. Dos 4 (quatro) estados que compõem a Região Sudeste, pode-se verificar que 75% destes
possuem legislação específica do ICMS Ecológico. O estado do Espírito Santo (25%) está em fase de
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implantação da política do ICMS Ecológico, o que classifica esta região em 2° lugar no ranking das
regiões geográficas brasileiras que possuem a política do ICMS Ecológico implementada.
Dos estados da Região Sudeste que possuem implementada a política do ICMS Ecológico,
aproximadamente 67% consideram critérios de natureza qualitativa e quantitativa, representado pelos
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale destacar que, o estado de Minas Gerais tem seu ICMS
Ecológico conhecido como Lei Robin Hood, por estar calcado no princípio “tirar pouco de poucos, para
dar muito a muitos” (JOÃO, 2004, p. 98). Além disso, este estado foi o pioneiro na inclusão do
saneamento ambiental, como uma das condições para o recebimento da cota-parte do ICMS Ecológico.
O estado de São Paulo considera somente critérios quantitativos na distribuição do ICMS Ecológico, o
que corresponde a aproximadamente 33%, como pode ser observado na Figura 4.

Qualitativo/ Quantitativo

Quantitativo

33%

67%

Figura 4. Natureza do critério de distribuição do ICMS Ecológico na Região Sudeste.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
Vale destacar que São Paulo foi o segundo estado brasileiro a considerar o mecanismo do ICMS
Ecológico em seu repertório legal, através da Lei Complementar Estadual n° 8.510, de 29 de dezembro
de 1993, estabelecendo um percentual de 0,5% para os municípios que possuem UCs, em nível apenas
Estadual e outros 0,5% para aqueles que possuem reservatórios de água destinados à geração de energia
elétrica. É importante salientar que o modelo paulista não considera as áreas de preservação que estão
sob o controle de outros níveis de governo, ou mesmo, as RPPNs. Também o cálculo paulista não
possui nenhuma avaliação qualitativa das unidades de conservação.
3.4 Região Sul
A Região Sul foi a pioneira na implantação da política do ICMS Ecológico, através do Estado
do Paraná, o que lhe deu o reconhecimento internacional, com a conquista do prêmio Henry Ford de
Conservação Ambiental na categoria “Negócios em Conservação” concedido pela Organização das
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Nações Unidas (ONU), em 1997. Também a Lei do ICMS Ecológico foi considerada como sendo um
dos 10 melhores projetos do mundo referente à área de ecologia, por suas características inovadoras e
por sua capacidade multiplicadora.
Dos 3 estados que compõem a Região Sul, quais sejam, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, apenas no estado de Santa Catarina está em fase de implantação o ICMS Ecológico. Os demais já
possuem a política implementada, fato este que classifica a Região Sul em 3° lugar no ranking das
regiões geográficas brasileiras que possuem a política do ICMS Ecológico implementada. Vale
ressaltar que, dos estados que possuem o ICMS Ecológico implementado, 50% consideram critérios de
natureza quantitativa, como observa-se na Figura 5, representado pelo estado do Rio Grande do Sul, ou
seja, o modelo gaúcho adotou o ICMS Ecológico por Unidade de Conservação(Lei Estadual n°
11.038/97) inserindo o critério ambiental em relação à área do município.

Qualitativo/ Quantitativo

50%

Quantitativo

50%

Figura 5. Natureza do critério de distribuição do ICMS Ecológico na Região Sul.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
O estado do Paraná (50%) considera critérios de natureza qualitativa e quantitativa na obtenção
dos recursos do ICMS Ecológico. Um exemplo é a fórmula de rateio da parcela adicional de ICMS
entre os municípios que possuem áreas preservadas de mananciais de abastecimento, pois conforme
Rossato et. al (2006, p.12), na fórmula de rateio dos recursos arrecadados a título de ICMS Ecológico,
considera-se o volume de água retirado para abastecimento dos municípios vizinhos e a qualidade da
água; a dimensão e a preservação para os municípios que possuem Unidades de Conservação,
beneficiando, no futuro, os municípios que cada vez mais investirem em projetos que implicam
melhoria das unidades de conservação ou da qualidade da água.
3.5 Região Centro-Oeste
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A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Distrito Federal. Diferentemente das outras regiões geográficas brasileiras, a Região Centro-Oeste é a
única em que todos os estados possuem legislação específica para tratar do ICMS Ecológico, o que
classifica esta região em 1° lugar no ranking das regiões geográficas brasileiras que possuem a política
do ICMS Ecológico implementada. É importante salientar que embora o Distrito Federal seja uma
unidade da federação com atributos tanto de município como de estado, o mesmo não é apto a possuir
lei específica sobre ICMS Ecológico, pois esse mecanismo trata da redistribuição da arrecadação
estadual de ICMS aos municípios e, nesse caso, a impossibilidade decorre do fato do Distrito Federal
não ser composto por municípios (Legislação - ICMS Ecológico). Em relação à natureza do critério, os
estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, consideram critérios qualitativos na distribuição do ICMS
Ecológico, o que representa aproximadamente 67%. Já, o estado de Mato Grosso considera a natureza
do critério como sendo quantitativa, representando aproximadamente 33%, como pode ser observado
na Figura 6.

Qualitativo

Quantitativo

33%

67%

Figura 6. Natureza do critério de distribuição do ICMS Ecológico na Região Centro-Oeste.
Fonte: Dados da pesquisa (2013).
A implantação do ICMS Ecológico no estado de Mato Grosso deu-se através da Lei
Complementar n°. 73, de 07 de dezembro de 2000. Em 20 de janeiro de 2004, os critérios de cálculo
sofreram modificações através da Lei Complementar n°. 157. O artigo 2° da referida lei redistribuiu
valores, extinguiu e criou novos critérios de cálculo para composição dos índices de participação dos
municípios no ICMS. Nestas alterações o ICMS Ecológico sofreu uma modificação, sendo extinto o
critério saneamento ambiental e mantido o critério UC e Territórios Indígenas (TI) com os 5%
originais. Assim, não há imposição de medidas de melhorias nas UC e TI, vinculada à legislação que
instituiu o critério ambiental para repasse da cota parte do ICMS Ecológico, bem como de avaliação e
acompanhamento destas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ICMS Ecológico é um instrumento de política pública que visa beneficiar o meio ambiente e
representa uma iniciativa que pode ser adotada por qualquer estado brasileiro, pois os critérios de
distribuição do ICMS permitem que isso seja realizado. Pode-se verificar que é crescente o número de
estados que aderem a esta política pública, seja pelos benefícios ambientais que ela ocasiona ou pela
ajuda à capacidade financeira dos municípios.
Em atendimento ao objetivo deste estudo, qual seja analisar comparativamente as regiões
geográficas brasileiras no aspecto critérios ambientais estabelecidos para o ICMS Ecológico pode-se
avaliar que, embora nas regiões geográficas prevaleçam os critérios quantitativo e qualitativo/
quantitativo, nos estados, pode-se analisar um incremento destes na adoção de critérios de natureza e
ordem qualitativa para obtenção dos recursos oriundos do ICMS Ecológico. Dos estados 43,75%
investem na natureza qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa do critério para obtenção dos recursos
financeiros, enquanto 31,25% dos estados analisados investem na natureza qualitativa do critério. Cabe
ressaltar a importância dos estados investirem na natureza qualitativa do critério de distribuição do
ICMS Ecológico, pois os estados que investem neste critério vislumbram uma maior possibilidade de
ter um meio ambiente preservado, quando se comparam com os estados que não se preocuparam em
estabelecer a qualidade ambiental como critério de participação na quota-parte do ICMS Ecológico.
Por outro lado, 25% dos estados pesquisados consideram a natureza quantitativa do critério, ou
seja, não possuem regulamentação que imponha medidas de melhorias nas unidades de conservação,
bem como de avaliação e acompanhamento destas. Ainda, foi possível analisar, em ordem decrescente,
as regiões geográficas brasileiras que possuem implementada a política do ICMS Ecológico, sendo a
região Centro-Oeste a única em que todos os estados possuem a legislação do ICMS Ecológico em
vigor, por outro lado, a região Nordeste é a mais carente na implementação desta política, estando esta
presente em apenas 4 dos seus 9 estados.
Ressalta-se ainda que, os critérios estabelecidos pelas unidades federativas para a distribuição dos
recursos do ICMS Ecológico aos municípios são variados, sendo o mais utilizado as Unidades de
Conservação (UC), que estão presentes em 94% das legislações do ICMS dos estados, apenas o estado
do Ceará não se utiliza deste critério. Outros estados consideram aspectos como Conservação do Solo,
Saneamento, Qualidade da Água e Tratamento de Resíduos Sólidos para distribuição do ICMS
Ecológico. Tais medidas são também fundamentas para a conservação dos recursos naturais e
preservação do meio ambiente.
Dessa forma, o ICMS Ecológico tende a configurar-se como um instrumento capaz de aumentar a
preservação ambiental dos municípios brasileiros enquanto prevalecerem critérios de natureza
qualitativa.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo investigar a dimensão da educação ambiental nas empresas do setor
agronegócio e nos órgãos públicos afins, localizados nos municípios-sede de Tupã, Adamantina e Dracena, que compõem a
microrregião do espigão Peixe-Aguapeí no extremo oeste paulista, com destaque na presença ou ausência de educação
ambiental durante o processo de gestão. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio de pesquisa de campo
nas referidas cidades com o auxílio de questionários semiestruturados para as empresas e os órgãos públicos. Notou-se que
há certa preocupação ambiental por parte dos órgãos, por meio de práticas de educação ambiental na gestão, no entanto, a
educação ambiental ainda é periférica e pontual, com atividades muitas vezes, isoladas. O mesmo acontece com as empresas
e, embora não apresentam o Sistema de Gestão Ambiental, há algumas delas que apresentam atividades de educação
ambiental, mas, em sua maioria não é um processo educativo permanente.
Palavras-chave: Gestão ambiental, práticas ambientais, educação ambiental, certificação ISO14001

Abstract: The present work aimed to investigate the environmental education in the agribusiness sector companies and
public sector, located in the cities of Tupã, Adamantina and Dracena, that make up the micro-spike Peixe-Aguapeí in the
extreme west of São Paulo, with emphasis on the presence or absence of environmental education during the management
process. For that, a qualitative survey was conducted, through field research in those cities with the help of semi-structured
questionnaires to companies and public sector. It was noted there is some environmental concern by public setor, through
environmental education practices in management, however, environmental education is still peripheral and punctual, with
activities often isolated. The same is true with the companies and although not present the Environmental Management
System, there are some of them that have environmental education activities, but mostly there is an ongoing education
process.
Key-words: environmental management, environmental practices, environmental education, ISO14001 certification.
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INTRODUÇÃO
A questão ambiental cada vez mais, é uma questão emergente na sociedade contemporânea e,
por isso, tem ganhado atenção em diversos segmentos, como por exemplo, no ambiente empresarial.
No entanto, o tema ambiental não é um tema recente, e desde a década de 1960, a pauta socioambiental
vem permeando diversos encontros internacionais acerca da crescente preocupação com os impactos
ambientais na sociedade. E, nos últimos 30 anos, esse tema teve ênfase consideravelmente maior do
que em outras décadas. (BARBIERI, 2004).
No destaque ambiental, uma das práticas que vem sendo adotadas por muitas organizações,
principalmente no meio empresarial, é a gestão ambiental, em que são geridas técnicas e normas que
garantam a conservação e a preservação ambiental, reduzindo o impacto humano sobre o ambiente e
aplicando técnicas para a recuperação de áreas degradadas (VALLE, 2000).
Nesse sentido, a gestão ambiental tende a contribuir com a discussão da relação entre ser
humano e natureza dentro do espaço empresarial, o que implica possíveis ações coletivas em torno das
questões socioambientais e de uma racionalidade produtiva alternativa (MORALES, 2012).
Dessa
maneira, as empresas devem buscar um gerenciamento alternativo que possa relacionar
desenvolvimento econômico e conservação ambiental, promovendo uma atuação mais reflexiva e
menos impactante. Da prática da gestão ambiental originaram-se diversas preocupações em vários
setores da sociedade, como nos setores do agronegócio e empresarial, em que a relação entre recursos
naturais e econômicos estão fortemente ligados (BARBIERI, 2007).
Segundo Lima Filho (2006), a gestão ambiental no agronegócio visa o respeito ao ambiente
natural, a segurança do alimento e o bem estar animal. Já no setor empresarial, as práticas ambientais
são influenciadas por pressões de três forças que interagem mutuamente: a sociedade, o governo e o
mercado (LIMA FILHO, 2006).
Portanto, o agronegócio está diretamente ligado às questões ambientais a partir das cadeias
agroindustriais, que visam suprir necessidades básicas do ser humano. Diante da trajetória histórica, as
atividades agropecuárias passam a ser chamadas de agronegócio, e nessa mudança observou-se um
largo crescimento de suas atividades destinadas para o lado de fora das propriedades rurais, contando
com a inclusão de uma ampliação da participação de produtos sintéticos em seus insumos como,
adubos, defensivos e fertilizantes, entre outros, além da intenção de aperfeiçoar suas cadeias, para um
aprimoramento do processamento e da transformação dos produtos originários do meio rural para os
consumidores finais (COSTA e ARAÚJO NETO, 2005).
O agronegócio brasileiro conglomera um conjunto de empresas que realizam operações como:
produção, processamento e distribuição destinando a vendas dos produtos agropecuários. O setor
passou a representar cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, empregando 38% da
população entre empregos diretos e indiretos, sendo responsabilizado por 36% das importações
praticadas pelo país, portanto, foi considerado um dos setores mais importante da nossa economia
(LEITÃO e ROSENBAUM, 2006).
Frente a esse cenário, os processos de gestão ambiental também devem ser adotados no
agronegócio. Conforme Schenini, Pereira e Guindani (2006), a prática da gestão ambiental no
agronegócio, abrange todos os setores da cadeia produtiva e, com o desenvolvimento tecnológico, os
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agentes das cadeias agroindustriais têm buscado maneiras de reduzir os impactos destrutivos no meio
ambiente sem necessariamente reduzir a produtividade.
Em 1996 foi criada a ISO1 14000, caracterizada por uma série de normas de gestão ambiental,
sendo que uma delas é a norma que cita as diretrizes para a implantação do Sistema de Gestão
Ambiental (ISO 14001:2004 ). Portanto, revisões de atitudes e condutas nos relacionamentos dentro
das organizações com o setor produtivo com os demais níveis e setores para o estreitamento do diálogo
entre os envolvidos nessas ações, são importantes no processo do SGA.
Nesse contexto, a educação ambiental, vem adentrando consideravelmente nas negociações dos
dias atuais no ambiente empresarial, principalmente, na última década. Como destaca a Política
Nacional de Educação Ambiental Lei nº 9795/1999:
Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental,
incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental (...); II - às instituições educativas, promover a
educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; III aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, promover ações
de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do
meio ambiente; IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e
incorporar a dimensão ambiental em sua programação; V - às empresas, entidades de classe,
instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem
como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente (...) (grifos
nossos).(...) (BRASIL, 1999).

A educação ambiental, legalmente, deve envolver todos os setores da sociedade, e, nesse
encaminhamento, o gerenciamento ambiental convoca as empresas a incorporarem a dimensão da
educação ambiental nas suas atividades produtivas, por conseguinte, a buscarem por meio desse
processo, uma participação ativa na implementação de seus programas que contribuam para uma
possível sustentabilidade e melhoria na qualidade ambiental, bem como na (re) construção das relações
de reapropriação do mundo.
Portanto, para delinear os prováveis caminhos que as empresas vêm percorrendo em relação à
educação ambiental ao buscar um processo de gerenciamento ambiental, essa pesquisa por estar
direcionada no extremo oeste paulista, no qual atividade do setor agronegócio, com ênfase na
agroindústria de alimento é predominante, foi centrada na seguinte problematização: As empresas do
setor agronegócio e os órgãos públicos afins, localizadas nos municípios-sede de Tupã, Adamantina e
Dracena, possu educação ambiental no seu processo de gestão ambiental?
Mediante essa questão norteadora da pesquisa, o objetivo geral foi investigar a dimensão da
educação ambiental no processo de gestão ambiental das empresas do setor agronegócio e dos órgãos
públicos afins, localizadas nos municípios-sede de Tupã, Adamantina e Dracena, que compõem a
microrregião do espigão Peixe-Aguapeí no extremo oeste paulista.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Devido aos problemas ambientais, a partir do final do século passado, assume-se um papel de
reflexão e discussão em torno do desenvolvimento, em suas diferentes esferas, com o propósito de
garantir direitos iguais, articulados entre a dimensão global e as dimensões locais. O impacto
socioambiental vem sendo destaque nas sociedades modernas, que por meio do desenvolvimento
tecnológico e das ações dos indivíduos sobre o meio ambiente, estão causando severas consequências.
De acordo com Jacobi (1999, p.42),
O crescimento deve enfatizar os aspectos qualitativos, notadamente aqueles relacionados com a
equidade, o uso de recursos-em particular da energia, e a geração de resíduos e contaminantes.
Além disso, a ênfase no desenvolvimento deve fixar-se na superação dos déficits sociais, nas
necessidades básicas e na alteração de padrões de consumo, principalmente nos países
desenvolvidos, para poder manter e aumentar os recursos base, sobretudo os agrícolas,
energéticos, bióticos, minerais, ar e água.

Alguns dados acerca das indústrias em relação aos problemas ambientais são: 28% dessas
indústrias utilizam projetos que reduzem os gases causadores do efeito estufa, aproximadamente 53%
das fábricas não utilizam nenhum tipo de fonte alternativa de energia e 85% de sua totalidade, não
usam papéis reciclados e, em contrapartida, 71% dessas empresas que publicam seus passivos
ambientais, são por meio de seus balanços contábeis, divulgados em jornais de grande circulação à
população (ANUÁRIO, 2007).
Diante desses estudos, observa-se que as empresas apresentam algumas tentativas de melhor
gerenciar os impactos ambientais decorrentes dos seus processos e atividades, a partir de uma gestão
ambiental. Como afirma Seiffert (2011), a preservação e conservação ambiental penetraram no
mercado com muita rapidez, principalmente, no final dos anos 90 e na primeira década de 2000,
quando as empresas começaram a buscar possíveis soluções para alcançar um desenvolvimento
sustentável e, com isso, aumentar a lucratividade nos negócios, o que levaram a atender algumas
práticas ambientais.
Para Barbieri (2007), a terminologia gestão ambiental refere-se a um leque de variedades com
quaisquer iniciativas destinadas aos problemas ambientais. Segundo Ribeiro (2000), é administrar uma
bacia hidrográfica, uma unidade de conservação, um processo industrial, um bairro, uma secretaria
municipal de meio ambiente, uma empresa, ou ainda, uma cidade, e tomá-los como ecossistemas,
diminuindo os impactos negativos, a fim de evitar uma degradação, manter suas características
desejáveis e aperfeiçoar aquelas que carecem de melhorias.
Gestão ambiental não é um conceito tão novo e, muito menos uma necessidade tão
contemporânea (SEIFFERT, 2011). Efetivamente, estas questões se tornaram importantes, a partir da
Revolução Industrial, que é marcada por um período em que a queima de combustíveis fósseis ganhou
força e vigor, gerando assim, uma carga de poluição na atmosfera ainda maior. Conforme afirma
Seiffert (2011), nesse período os recursos naturais ao mesmo que tem, vão ficando mais escassos em
razão da apropriação do ser humano pelos processos produtivos, e, portanto, a qualidade ambiental
passa a se degradar de maneira acelerada.
Diante desses problemas ambientais, na década de 1960 são discutidas as situações de risco
frente á relação antropocêntrica entre a relação ser humano e natureza, como a publicação do livro
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Primavera Silenciosa, de Rachel Carson em 1962 (MORALES, 2012). Na década de 70, com a
Primeira Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo no ano de
1972 foi discutido, principalmente, sobre a poluição ocasionada pelas indústrias. Já na década de 1980,
surgem em grande parte dos países, diversas leis, normas e estudos regulamentando a atividade
industrial em relação a poluição, como por exemplo, o Estudo de Impacto Ambiental e seus Relatórios
de Impactos sobre Meio Ambiente (EIA - RIMA) , entre outros. Nessa década ainda, formou-se a
Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Brundtland Comission) que desenvolveu
um relatório em 1987, contendo proposta de melhorias eficientes na gestão ambiental. Na década de
1990, especificamente no ano de 1991, foi elaborada a proposta a série de normas internacionais de
gestão ambiental (ISO 14000).
Outro evento marcante foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (RIO-92) que aconteceu no ano de 1992 e contou com a participação de empresários,
imprensa, governo, entre outros setores de várias partes do mundo para discutir o que poderia ser feito
no alinhamento do desenvolvimento econômico ao uso de recursos naturais de forma que não afetasse
as gerações posteriores. Um dos documentos fundamentais resultante desta conferência foi a Agenda
212, que tem como finalidade comprometer os países, estados e municípios, em relação as suas
atividades socioambientais (MORALES, 2012).
Com base neste evento, no ano de 2002, ocorreu a Rio+10, conhecida como a Cúpula Mundial
sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em Johanesburgo, na África do Sul, com o objetivo
de avaliar a situação ambiental dos países e no ano de 2012, aconteceu no Rio de Janeiro a RIO+20.
Esse evento, após 20 anos da RIO-92 foi levado em consideração, os objetivos que foram alcançados
desde 1992 e o que ainda pode ser feito, com ênfase nas questões de economia verde visando melhorias
na erradicação da pobreza e nas de desenvolvimento sustentável procurando o equilíbrio nos setores
ambiental, social e econômico. (MORALES, 2012)
A gestão ambiental empresarial teve um crescimento significativo devido, principalmente às
pressões por parte da sociedade e de medidas aplicadas pelo governo, mediante os eventos promovidos
pela ONGs, entre outros. E, com a frequência das aprovações de leis ambientais e o aumento de ONGs
envolvidas, as questões ambientais passaram a ter importância na competitividade dos países e de suas
empresas (BARBIERI, 2007).
Com todas essas exigências ao redor do setor organizacional, cada vez mais as empresas estão
preocupadas em tornarem-se sistemas mais próximos de um caminho sustentável possível. De tal
modo, as organizações necessitam realizar um processo de transformação em sua cultura
organizacional, para que possa ser dada a devida atenção para às questões socioambientais em seus
processos.
De acordo com Leff (2001), os princípios da gestão ambiental propõem uma necessária
transformação que tenha a convergência dos interesses em conflito, dos objetivos comuns dos
diferentes grupos e classes sociais em torno do desenvolvimento.
Portanto, é possível perceber as preocupações ambientais e a busca desses princípios, também
no agronegócio. Como afirmam os autores Heredia, Palmeira e Leite (2010, p. 160),
2

Agenda 21 é um documento com 40 capítulos que prevê a elaboração de ações e políticas para que numa atuação global
ou local, construam um plano de ação, por meio que leve em consideração a eficiência econômica, a proteção ambiental e a
justiça social.
XV ENGEMA 2013

5

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O gerenciamento de um negócio que envolve muito mais que uma planta industrial ou um
conjunto de unidades agrícolas é uma das tônicas da ideia de agronegócio. Assim ao tratarmos
dos processos relacionados com o agronegócio, é preciso compreendê-los como algo que
extrapola o crescimento agrícola e o aumento da produtividade, alusões mais comuns nos
debates sobre o setor.

Corroborando essa ideia, Batalha (2005) entende o agronegócio como o conjunto das atividades
econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, que estão relacionadas à população, bem como a
transformação, a distribuição e ao consumo de produtos de origem animal e/ou vegetal.
No final da década de 90, o Brasil, por meio desse conjunto de atividades relacionado ao
agronegócio, demonstrou seu potencial no comércio internacional, tornando-se um dos líderes
mundiais de produção e exportação de muitos produtos agropecuários como: café, etanol, suco de
laranja além da soja e seus componentes, além de muitos outros, o que acaba gerando divisas cambiais
no mundo (BRASIL, 2013).
De acordo com os pesquisadores Gomes, Cesario, Cavalcanti, (2008, p. 01),
Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a
água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis
férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores
fazem do país um lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios
relacionados à suas cadeias produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da
economia brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país

Entretanto, é importante pensar e refletir como as questões socioambientais estão adentrando
esse setor. Conforme Schenini, Pereira e Guindani (2006), no agronegócio, a prática da gestão
ambiental abrange, principalmente agentes das cadeias agroindustriais e têm buscado maneiras de
reduzir os impactos destrutivos no meio ambiente, sem a necessidade de reduzir a produtividade.
As agroindústrias possuem aspectos que estão atrelados às especificações como as de produção,
distribuição e fornecimento de matérias-primas, apresentam também particularidades em relação ao
meio ambiente que as abrangem e o lado socioeconômico da população que as envolvem. Por isso, o
fornecimento de matérias-primas, por ser específicos mais diretamente do campo, pertence ao ambiente
rural. Contudo, os elos rurais de matéria-prima atrelados ao de distribuição, necessitam fornecer aos
consumidores, que vivem predominantemente no ambiente urbano.
Dentre os esforços aplicados, os processos de educação ambiental vêm adentrando esses
segmentos com intuito de contribuir na mudança de comportamentos e na participação dos agentes
envolvidos diante dos problemas ambientais das cadeias de produção. Como Jacobs (1999) aponta, a
educação ambiental visa à construção de uma compreensão ampla, promovendo reflexões críticas e
visão aguçada a respeito dos problemas ambientais, com o intuito de que haja participação dos agentes
envolvidos, tem ênfase nas ações sociais mais simples, concentrando-se em cooperação entre os
envolvidos.
Para a Politica Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), a educação ambiental é
Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
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qualidade de vida e sua sustentabilidade. Art. 2o A educação ambiental é um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

Mediante seu conceito, a educação ambiental pode ser entendida como uma prática pedagógica
que busca por meio de uma tendência crítica, compreender o ambiente em sua totalidade e
complexidade para lidar com os problemas socioambientais nos mais diversos segmentos da sociedade
(MORALES, 2012).
Como nota-se constantemente, a devastação ambiental desenfreada, por sua vez, traz
consequências assustadoras para toda humanidade mundial. Assim, os polos industriais, responsáveis
em boa parte pela poluição, se espalham pelo mundo. No entanto, são consideradas como importantes
agentes de responsabilidade no ambiente empresarial, já que acabam adotando a educação ambiental
para contribuir com a redução dos impactos e problemas ambientais, produzidos pelos processos e
atividades dessas empresas (PEDRINI, 2008).
Entretanto, no ambiente empresarial se torna mais difícil a inserção da educação ambiental, pois
são fragmentadas por setores, departamentos e até e especializações, tem-se assim um ambiente focado
em desenvolvimento de processos e projetos, desviando o foco da educação que é considerado
adequado quando se tem um ambiente escolar (BUSATO, ARIGONI, 2008).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa foi de recorte qualitativo a partir de um estudo descritivo.
Essa abordagem se deu pelos interesses centrais focados no significado em função dos resultados
conferidos as pessoas responsáveis estimulando dessa forma o entendimento e compreensão das
respostas obtidas através dos dados levantados a fim de não necessitar estar medidos ou quantificados
(TRIVIÑOS, 1987).
Para essa pesquisa, delimitaram-se as empresas do setor agronegócio, com ênfase em
agroindústria alimentar e os órgãos públicos afins, sendo delimitada a área de abrangência dos
municípios –sede de microrregiões político- administrativas do espigão divisor Peixe e Aguapeí do
extremo oeste paulista (Figura 1). A área denominada Espigão divisor Peixe-Aguapeí localiza-se no
extremo oeste paulista e está ocupada por um conjunto de 43 municípios, sendo que 3 deles
constituem-se em municípios-sede de microrregião político-administrativa. São eles: Tupã,
Adamantina e Dracena. No conjunto, apresentam indicadores socioeconômicos com médias inferiores à
média do Estado de São Paulo. (GIL, 2007)
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Figura 1 - Localização dos municípios-sede adotados na pesquisa
Fonte: As autoras.

Os três municípios investigados – Tupã, Adamantina e Dracena – localizam-se na Nova Alta
Paulista, uma pequena área localizada no extremo oeste paulista. Esta área é composta por trinta
municípios, cuja formação econômica e social data das décadas de 1920 a 1940, na esteira da expansão
da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e da cafeicultura. A influência do setor primário é
predominante até os dias atuais, com forte predominância da agropecuária na composição do PIB
Municipal.
A partir da delimitação dos municípios-sede, realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de
um levantamento das empresas e órgãos públicos relacionados ao setor agronegócio com auxilio de um
questionário semiestruturado de forma eletrônica e depois pessoalmente, a fim de uma apreciação geral
acerca da sua gestão e a presença da educação ambiental nesse processo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O município de Tupã tem sua economia direcionada, em sua maior parte, para o setor de
prestação de serviços, seguidos pelo setor de indústrias e agropecuária (IBGE, Censo de 2010). Em
relação às questões ambientais, esse município apresenta certa preocupação na área, pois se verificou
que alguns órgãos realizam atividades de educação ambiental, como programas institucionais ou
projetos por determinado tempo ou ainda atividades pontuais realizadas em escolas e eventos na área e
as empresas do setor agronegócio, e embora não apresentam o Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
pela ISO 14001, há algumas delas que apresentam atividades de educação ambiental.
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Com a realização do diagnóstico no município de Tupã-SP, de um recorte de 110 empresas,
contou-se com 22 empresas selecionadas pela vinculação ao setor do agronegócio (por seus sistemas
produtivos de recursos naturais - animais e/ou vegetais), com ênfase no ramo de alimentos. Contudo,
apenas 8 organizações agroalimentares se dispuseram a participar da pesquisa até o final (E1T, E2T,
E3T, E4T, E5T, E6T, E7T e E8T). Já em relação aos órgãos públicos afins, delimitaram-se 06 órgãos
públicos, mas com o recorte do agronegócio, chegou-se a 03 órgãos públicos, configurada como Órgão
1T, 2T e 3T.
Dentre as empresas e órgãos públicos mapeados, a tabela 1 elucida o ramo de atividade de
cada estabelecimento, assinalando a presença ou ausência da educação ambiental durante o processo de
gestão.
Observa-se que dentre as 8 empresas, a maioria possui alguma ação ambiental, que foi
considerada como uma entrada da educação ambiental em seu processo de gestão . A empresa (E5T),
considerada como microempresa especializada em produção e comercialização de sementes de
hortaliças, incentiva produtores a não utilizarem agrotóxicos, e por ser uma conduta interna, seus
produtos comercializados são predominantemente naturais. Já a E7T, uma fábrica de construção de
projeto de máquinas especiais para empresas alimentícias entre outras, possuem ações de reciclagem e
descarte correto de materiais, mas mesmo tendo uma atividade interna, não divulga externamente as
suas ações, pois nunca realizou reuniões para discutir tais pontos ambientais.
A indústria metalúrgica com enfoque na produção de maquinários de processamento de carnes
(E8T) trata a educação ambiental por meio de manuais (cartilhas) distribuídos a seus clientes e possui
coleta seletiva de óleos refrigerantes de usinagem em recipientes propícios. No entanto, a própria
empresa abordou que não é dado o devido valor às questões ambientais, e por isso não tem ações
efetivas na área, adotando apenas as cartilhas.
Tabela 1: Presença ou ausência da EA no processo de gestão do município-sede de Tupã.
Educação
Ambiental
Estabelecimentos
Ramo de atividade
Sim
Não
E1T
Indústria de alimentos
X
E2T
Frigorífico
X
ET3
Cooperativa Produtora de leite
X
ET4
Indústria de Óleos vegetais
X
ET5
Produção e comércio de mudas e hortaliças
X
E6T
Torrefação e moagem de café
X
Fabricação e construção de projetos de máquinas
E7T
X
especiais para empresas em geral
Industria metalúrgica – produção de maquinários
E8T
X
de processamento de carne
Atividades relacionadas a preservação, melhoria e
Órgão 1T
recuperação ligadas a defesa do meio ambiente –
X
Setor municipal de meio ambiente
Atividades relacionadas a proteção do meio
Órgão 2T
X
ambiente – policia ambiental
Desenvolvimento de projetos de alfabetização,
Órgão 3T
X
programas de ensino e educação em geral.
Fonte: As autoras.
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O frigorífico (E2T) possui coleta seletiva de lixo e utilização de filtros nas caldeiras para reduzir
poluição atmosférica, mas não tem nenhum trabalho junto à comunidade. São apenas atitudes
especificas dentro da empresa. A indústria de doces (E1T) mencionou que faz a separação e descarte
próprio de todo o material utilizado por eles, e o óleo de fritura é reaproveitado na produção de sabão.
A indústria de óleos vegetais (E4T), uma das mais antigas da cidade, tem um programa de
educação ambiental, em parceria com a Prefeitura municipal envolvendo toda cidade, que busca reduzir
conhecida como “ação grandiesel”, que tem incentivado muitas pessoas a armazenarem em garrafas
PET de 2 litros todo óleo de cozinha usado para serem levadas aos postos de troca em sua cidade. Para
cada 2 litros de óleo velho, há a troca de 1 litro de óleo refinado de soja produzido por essa empresa. E
todo óleo de fritura recolhido é transformado em biodiesel. Diante desse programa que vem sendo
desenvolvida desde o ano de 2003, há vários materiais educativos produzidos por eles que informam
sobre os impactos negativos do descarte impróprio do óleo de fritura usado.
Como cita Barbieri (2004, p. 34),
as empresas são parte desses problemas ambientais, pela utilização de recursos do meio
ambiente para produzir bens e serviços ou pelos resíduos que geram direta ou indiretamente.
Adquiriram uma enorme capacidade para induzir comportamentos, modificar hábitos de
consumo, despertar necessidades latentes e criar desejos, em outras palavras, capacidade de
impor modos de vida, influenciando corações e mentes de um modo avassalador: muito do que
as pessoas pensam a respeito do ser humano e do meio ambiente provém das suas atividades e
do seu modo de agir.

Sendo assim, as empresas precisam se envolver mais com as questões ambientais, ficando claro
que ainda há uma ausência de educação ambiental no meio empresarial, como E3T e E6T e aquelas que
possuem alguma atividade, precisam desenvolver projetos e programas de educação ambiental com a
comunidade, pois é possível constatar que na sua maioria, não há essa interlocução com a comunidade
externa, ficando atreladas as ações muito pontuais e internas, com exceção a E4T.
Nota-se que, na maioria das empresas, a educação ambiental aparece como atividades isoladas e
pontuais para determinada meta e por um tempo determinado, o que difere de programa que se torna
permanente e institucionalizado, como o caso da E4T, que há 10 anos tem uma ação ambiental
instituída dentro de um programa que envolve parcerias com órgãos públicos e privados para sua
efetividade. Quanto a não ter a certificação da ISO 14001, a maioria enfatizou que o custo é muito
elevado e por se tratar de micro e médias empresas não há essa exigência da certificação do Sistema de
Gestão Ambiental.
Em relação aos órgãos públicos, o Órgão 1T realiza a Gestão Integrada de Resíduos, por meio
da coleta e destinação final dos resíduos sólidos e possui programas de educação ambiental. O
Programa Ecocidadão é um programa de educação ambiental que envolve outros programas como o
Programa Coleta de Óleo de cozinha que tem parceria com a E4T e Coleta de lixo eletrônico, e que
incentiva a separação do lixo. Além do Programa Ecocidadão, há o programa Ecocurumirim e Escola
Verde que são voltadas para os alunos do ensino básico.
O Órgão 2T realiza o programa Natureza Viva, que trabalha com a temática ambiental, realiza
passeios ecológicos, plantio e distribuição de mudas, e promove a realização de palestras. Esse
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programa é voltado para alunos do ensino fundamental e médio e o Órgão 3T desenvolve exposições,
incentiva atividades de teatro, feiras e leituras sobre educação ambiental.
O município de Adamantina possui cerca de 34.000 habitantes (IBGE, Censo 2010), é sede de
microrregião administrativa, polarizando nove municípios do seu entorno. Em relação às investigações
realizadas destacam-se alguns aspectos relevantes. O envio de questionários eletrônicos às empresas
não proporcionou o resultado esperado, pois, dos 135 contatos realizados, somente 03 retornaram
preenchidos, representando 2,2% do total. Uma constatação possível refere-se à falta de uma cultura
colaborativa com a pesquisa, prática ainda distante da realidade local.
Não se identificou nenhuma iniciativa sistematizada deste segmento e nenhuma delas possui
certificação ISO 14.001. Uma hipótese decorrente dessa verificação é o fato de Adamantina não se
destacar como polo de atividades econômicas voltadas à exportação. Essa certificação atende as
exigências do comércio internacional e os grandes mercados nacionais.
Registraram-se as ações de uma cooperativa agrícola (E1A), de um grupo de agricultores
pertencentes a uma associação de produtores rurais (E2A), e de um colégio agrícola (O1A). Foram
visitados alguns órgãos públicos, entre eles o departamento de meio ambiente da Prefeitura Municipal
(02A), e um polo regional de tecnologia para o agronegócio (O3A)
Tabela 2: Presença ou ausência da EA no processo de gestão do município-sede de Adamantina.
Educação
Ambiental
Estabelecimentos
Ramo de atividade
Sim
Não
E1A
Cooperativa agrícola
X
E2A
Associação agrícola
X
Órgão 1A
Colégio agrícola
X
Órgão 2A
Departamento Municipal de Meio Ambiente
X
Polo regional de tecnologia para o
Órgão 3A
X
agronegócio
Fonte: As autoras.

No caso da cooperativa destaca-se o empenho da equipe gestora em desenvolver ações de
responsabilidade ambiental e social, envolvendo milhares de pessoas em cada uma delas, sendo elas
associadas ou não. Essas iniciativas surgem das próprias demandas dos cooperados, observadas pelos
técnicos, em seu trabalho de extensão rural, e de programas mantidos por empresas multinacionais do
setor agropecuário.
Observou-se, porém, que os projetos de meio ambiente não estão vinculados diretamente ao
planejamento anual da cooperativa, o que não garante recursos financeiros pré-definidos, nem a
formação de uma equipe multidisciplinar permanente. Tal fato remete à indagação sobre qual conceito
de educação ambiental se trabalha e sobre a eficácia pedagógica, técnica e tecnológica dos referidos
programas. A contradição revelou-se quando foi solicitada a indicação de um agricultor cooperado que
pudesse ser indicado como referência para que se fizesse uma visita a sua propriedade.
A experiência revelou a dificuldade comum aos que trabalham com a temática ambiental, qual
seja, a de conseguir transpor os princípio teóricos para a prática. A mudança de hábitos e valores
constitui-se numa tarefa árdua e prolongada, que envolve todos os segmentos sociais.
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O empenho dos agricultores da associação agrícola para certificação de seus produtos atesta o
caráter empírico das iniciativas ambientais que interessam a esse segmento. Preservação ambiental vai
muito além do discurso acadêmico ou subjetivo. A sustentabilidade passa pela busca de equilíbrio entre
exploração econômica e conservação dos recursos naturais como principal fonte de sobrevivência tanto
para quem produz como para quem consome.
A experiência do Colégio Agrícola, com o projeto Horta orgânica, revelou a importância de
programas institucionais de formação de profissionais preparados nos aspectos técnicos e
socioculturais. Esses profissionais tornam-se agentes multiplicadores e fazedores de uma outra
realidade, uma vez que dominam conceitos e técnicas.
Essa mesma linha de raciocínio aplica-se às experiências do Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura Municipal e do polo regional de tecnologia para o agronegócio. Apesar das limitações de
recursos humanos, financeiros e de infraestrutura, o que se viu foram iniciativas abrangentes, com
princípios e estratégias muito bem definidos, contribuindo para o direcionamento das ações e
influenciando a formação do perfil ambiental do município.
Dracena possui cerca de 42.000 habitantes (IBGE, Censo 2010). É sede de microrregião
administrativa e polariza nove municípios do seu entorno. Em relação à pesquisa, foram enviados 140
questionários por via eletrônica, com nenhuma resposta do segmento empresarial, apesar da insistência
no envio. Esse recorte numérico foi selecionado por priorizar as empresas ligadas ao setor
agroindustrial, sendo elas da produção, transformação e distribuição.
Por meio de contatos diretos foram visitadas uma empresa do ramo alimentício, que produz e
exporta polpa de frutas tropicais (E1D), a Secretaria Municipal de Agricultura (O1D), um Colégio
agrícola (O2D), e dois órgãos públicos estaduais, sendo um deles vinculado à assistência técnica (O3D)
e outro vinculado à fiscalização ambiental (O4D), conforme a tabela 3.

Tabela 3: Presença ou ausência da EA no processo de gestão do município-sede de Dracena.
Educação
Ambiental
Estabelecimentos
Ramo de atividade
Sim
Não
E1D
Processadora de polpa de frutas
X
Órgão 1D
Colégio Agrícola
X
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Órgão 2D
X
Ambiente
Órgão 3D
Órgão estadual de assistência técnica
X
Órgão 4D
Órgão estadual de fiscalização ambiental
X
Fonte: As autoras.

A empresa alimentícia tem significativa participação no mercado nacional de polpa de frutas e
exporta seus produtos a dez países. A política interna da mesma prioriza a adequação dos processos
industriais às exigências do comprador. Mercados como União Europeia, Japão e Estados Unidos
possuem regras próprias quanto à higiene, índices de tolerância a agrotóxicos, embalagens, entre
outros. Essas regras são coincidentes nos princípios básicos, porém específicas em alguns aspectos.
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A empresa possui estrutura própria para atender a todas as etapas da produção: desde a matéria
prima até o produto final. Para isso, disponibiliza assistência técnica aos produtores e treina os
funcionários do setor industrial e administrativo. Não há ações específicas de educação ambiental
empreendida pela mesma.
A Prefeitura Municipal esforça-se para manter um quadro técnico minimamente composto, com
o objetivo de atender as demandas locais em relação ao saneamento ambiental, atendimento aos
agricultores, programas de merenda escolar, manutenção de praças, entre outros. Percebeu-se que as
ações seguem um planejamento básico, porém esbarram no item continuidade, uma vez que os recursos
financeiros são insuficientes. As ações de educação ambiental são desenvolvidas mais diretamente pela
Secretaria Municipal de Educação, com articulação mínima entre as diferentes secretarias municipais.
O colégio agrícola, há alguns anos, vem implantando um programa voltado à recuperação da
mata ciliar do córrego que margeia a área onde está instalado. Apesar do empenho de alguns
professores e dos gestores, o programa apresenta resultados limitados. Constataram-se dificuldade para
institucionalizar o projeto, refletindo-se na descontinuidade do mesmo.
Em relação à atuação socioambiental vale destacar que a educação ambiental, segundo a
Política Nacional de Educação Ambiental:
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Sendo assim, a educação ambiental deve ser trabalhada como um processo e o que se observa
é que são comumente executadas atividades isoladas e pontuais, caracterizando-se mais como práticas
ambientais3. Isso pode ser observado tanto nos órgãos públicos, quanto nas empresas visitadas.
Ressalta-se, ainda, que gestão e educação ambiental relacionam-se, uma vez que os cidadãos
necessitam ser educados ambientalmente, por meio de processos educativos e de sensibilização
ambiental, o que implica interferir na gestão ambiental. Essa gestão caracteriza-se como um processo
de adaptação e continuidade, no qual as organizações, a partir da sua cultura organizacional, possam
traçar medidas relacionadas à proteção ambiental, à qualidade de vida, à saúde de seus funcionários,
clientes e comunidade, elaborando procedimentos para alcançar seus objetivos em certo tempo,
havendo sempre uma avaliação de sua relação com o meio ambiente interno e externo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dessa pesquisa, foi possível verificar que as empresas do setor agronegócio e órgãos
púbicos afins, em sua maioria não apresenta uma educação ambiental como processo educativo
permanente e não buscam a emancipação dos cidadãos e funcionários. Há várias práticas ambientais
que são comumente chamadas de educação ambiental, mas ainda adotadas de forma pontuais e
estanques, perdendo a essência conceitual da educação ambiental. Outro ponto a considerar é que
3

Pratica ambiental como qualquer procedimento para reduzir ou mitigar qualquer impacto ambiental, como uma ação,
descontextualizada o processo educativo.
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aeducação ambiental no processo de gerenciamento das empresas e órgãos ambientais, em muitas
vezes, está relacionada a um ou outro profissional que tem um olhar mais voltado para a questão
ambiental, e, portanto, cada vez mais, torna-se importante a formação de educação ambiental nos
cursos de graduação, possibilitando profissionais mais envolvidos com essa questão nos diversos
segmentos da sociedade.
Apesar da qualidade considerável das iniciativas, se observa falta de sintonia entre os órgãos
públicos e entre esses e as empresas. Não se justificam princípios e procedimentos diferentes para o
mesmo fim, qual seja, o de atender o cidadão em um propósito de cunho universalista: a exploração
responsável dos recursos naturais. Esse dissenso no diálogo dificulta a formação de uma ideia única do
que seja a educação ambiental. Os desencontros observados na ponta final do processo, que ocorre
quando os agentes públicos interagem com empresários e produtores, refletem a entropia que permeia
os princípios e conceitos que embasam as ações desses agentes. Ainda não está consolidada uma
cultura assentada nos princípios ambientais.
O interesse pela competitividade e obtenção de ganhos financeiros são maiores que a cidadania
materializada na responsabilidade ambiental. Há uma grande distância entre o discurso e a prática
ambiental. Interesses econômicos, baixa qualificação técnica, pouca sensibilidade no trato com a
natureza, imediatismo, são características marcantes nas atividades agrárias.
Quanto aos aspectos específicos da pesquisa desenvolvida conclui-se destacando que o SGA –
Sistema de Gestão Ambiental – ainda se restringe a um grupo limitado de empresas do setor
agronegócio e órgãos públicos. Mais restrita ainda é a atuação do educador ambiental, aquele que tem a
função de catalisar intenções e agregar pessoas em torno de um conceito universal. Nesse aspecto, a
universidade tem muito a oferecer formando profissionais, mobilizando segmentos e orientando ações.
Outra conclusão refere-se ao quadro de pessoal que coordena as ações ambientais. São pessoas
de formação acadêmica e profissional bastante heterogênea, sem, no entanto, uma formação específica
nessa temática. Como consequência são heterogêneas também as visões e os conceitos de educação
ambiental. Essa constatação vem de encontro às preocupações das lideranças mundiais quanto à
formação de uma governança global voltada à temática ambiental. Conceitos e procedimentos mais
homogeneizados contribuem para que se diminuam os contrastes e as contradições em relação às
práticas com finalidades comuns.
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Resumo: Este artigo apresenta uma contribuição para a discussão sobre as práticas ambientais, e tem por objetivo propor
um modelo teórico da visão baseada em recursos naturais, incluindo os fatores de influência. Para isso esse artigo teórico
traz a junção de quais são os influenciadores que forçam a organização a adotar as práticas ambientais, quais são elas, como
são desenvolvidas as competências, e como as mesmas sustentam as vantagens competitivas. Todo esse cenário é observado
levando em conta a adoção de um sistema de gerenciamento ambiental aliado ao tempo em que o mesmo está em vigor na
organização. Ao final chega-se ao modelo no qual integra todas essas variáveis sob a visão baseada em recursos naturais.
Palavras-chave: Fatores influenciadores; Práticas ambientais; Competências; Vantagem competitiva; Visão baseada em
recursos naturais.
Abstract: This article presents a contribution to the discussion on environmental practices, and has the objective to propose
a theoretical model of natural resources based view, including the factors of influence. For this theoretical article that brings
the junction of what are the influencers obliging the organization to adopt environmental practices, what they are, how skills
are developed, and how they sustain competitive advantages. This whole scenario is observed lift into account the adoption
of an environmental management system coupled to the time when it is in place in the organization. At the end we arrive at
the model in which integrates all of these variables in the natural resource-based view.
Key-words: Influencers facts; Environmental Practices, Capabilites, Competitive Advantage, Natural resources based view.
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1. Introdução
A questão ambiental dentro das organizações vem sendo um tema cada vez mais discutido pelos
administradores, e esse fenômeno pode ser observado no nível de publicação sobre o tema. O crescente
número de artigos publicados abordando temas ambientais, sociais ou mesmo a sustentabilidade. Nesse
artigo será abordada a temática ambiental dentro da área de operação e produção da organização,
objetivando a apresentação de um modelo conceitual que tem como base a visão baseada em recursos
naturais, apresentada por Hart (1995), mas que ao longo desses 18 anos houve diversas contribuições.
Apesar dessas contribuições serem vastas e oriunda de diversos autores, vale a pena ressaltar os
que tiveram as maiores contribuições, que foram: Porter e Van der Linde (1995) em sua contribuição
sobre a legislação ambiental. Sharma e Vredenburg (1998) que corroboram na discussão sobre
competências em seu estudo empírico sobre petrolíferas. Klassen e Whybark (1999) contribuindo com
a classificação as práticas ambientais em controle e prevenção em investimentos estruturais e sistema
de gerenciamento ambiental como investimento de infraestrutura. Christmann (2000) com a sua
colaboração para o desenvolvimento da relação entre melhores práticas e competências. Melnyk,
Sroufe e Calantone (2003) fomentam o diálogo sobre o sistema de gerenciamento ambiental (SGA),
comprovando que empresas em que possuam esse sistema formal dentro da organização conseguem
obter vantagens competitivas. Gavronski (2009) que em sua tese reduziu a classificação das práticas
ambientais em duas, controle e prevenção de poluição. Chiappetta Jabbour et al. (2012) concluíram em
seu estudo que a questão ambiental não constitui uma vantagem competitiva para as organizações. Por
fim Wu, Melnyk e Swink (2012) que contribuem imensamente para definição de competências
operacionais, e que as mesmas são equifinais, ou seja, são capazes de usos múltiplos.
O grande problema visto na literatura, principalmente nacional, é abordar essa temática das
práticas ambientais com um foco de curto prazo. Com a visão baseada em recursos naturais essa visão
deixa de ser momentânea com vantagens de curto prazo e passa a integrar uma visão de longo prazo,
abordando competências que podem ser desenvolvidas pela organização e vantagens competitivas
sustentáveis. Mas o grande problema da visão baseada em recursos naturais é seu foco estritamente
interno a organização, e é de conhecimento geral que não existe organização solitária socialmente,
todas fazem parte de um contexto social e cultural, portanto existem fatores externos e que motivam a
adoção de práticas ambientais dentro da organização. Eis que surge o problema de pesquisa. Como
realizar a integração das forças influenciadoras para adoção de práticas ambientais dentro da área de
operação e produção de uma organização, com a visão baseada em recursos naturais, juntamente com a
contribuição fornecida ao longo desses 18 anos?
Objetivando responder essa pergunta surge o objetivo desse artigo, que é: Propor um modelo
teórico da visão baseada em recursos naturais, incluindo os fatores de influência. Mas para o alcance
desse objetivo é necessária à contextualização de quais são as influências que a organização sofre e que
estimula a adoção de práticas. Posteriormente, apresentar a visão baseada em recursos naturais parte
por parte, e em seguida quais são as práticas ambientais. Por fim, o que são competências nesse
contexto, quais são e como podem ser desenvolvidas. Chegar à temática das vantagens competitivas
sustentadas pelas competências e consequentemente, de difícil cópia pelos concorrentes. Afunilando
assim em duas variáveis aqui chamadas de categóricas, que são tempo de adoção das práticas e um
sistema de gerenciamento ambiental (SGA). Empresas que têm um SGA formal ou certificado com a
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ISO 14.000 e a mais tempo, esse cenário das práticas desenvolvendo competências que por sua vez
sustentam as vantagens competitivas, é mais fortemente estabelecido.
Essa apresentação não faz parte apenas dos objetivos específicos como também é a organização
do trabalho, culminando para no final apresentação do modelo proposto por esse artigo, onde apresenta
tanto as pressões externas que uma organização venha sofrer, mas também divulgar a visão baseada em
recursos naturais com sua categorização em sistema de gerenciamento ambiental e tempo.
2. Metodologia
Essa breve parte foi separada para abordagem do método utilizado para desenvolvimento do
artigo, e o mesmo se faz necessário para descrever os passos dados pelos autores, cujo objetivo é o
estabelecimento de um modelo teórico. Portanto para esse objetivo foi desenvolvida uma pesquisa
qualitativa de revisão bibliográfica, e como descrito por Baumeister e Leary (1997), é a revisão mais
ambiciosa, cujo o objetivo é o desenvolvimento de uma teoria ou modelo.
Para o alcance do objetivo que é a proposta de um modelo sobre o fenômeno das práticas
ambientais dentro da área de produção, interna a organização, faz-se necessária uma revisão da
literatura para fornecer um contexto, e assim conseguir descrever, em detalhes, e avaliar o novo modelo
(Baumeister; Leary, 1997).
Nesse artigo foi realizada uma leitura de artigos considerados seminais como Hart (1995),
Porter e Van der Linde (1995), Sharma e Vredenburg (1998), Klassen e Whybark (1999), Christmann
(2000), Melnyk, Sroufe e Calantone (2003) e Chiappetta Jabbour et al. (2012). Todos eles tiveram
grandes colaborações para a formação do modelo proposto. Vale ainda salientar que todos esses artigos
foram publicados em periódicos considerados QUAIS A pela sua contribuição significativa para
academia.
Após a análise dos artigos internacionais, foi feita uma revisão dos artigos nacionais, abordando
congressos, simpósios e periódicos como: Revista de Gestão Social e Ambiental, do ENGEMA e
ENANPAD (RGSA); Organizações e Sociedade, da UFBA (O&S); Revista de Administração
Contemporânea, da ANPAD (RAC); Revista de Administração de Empresas, da FGV/SP (RAE);
Revista Brasileira de Administração da USP (RAUSP); Revista Eletrônica de Administração, da
UFRGS (REAd); e, Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP). Foram pesquisadas
cinco termos chaves: Meio Ambiente, Gestão da Produção, Práticas Ambientais, Tecnologias
Ambientais, e Competências Ambientais. A revisão também abrangeu o período de 2007 até 2011,
pois buscou-se os artigos mais recentes referentes ao tema.
Tendo conhecimento da ferramenta utilizada para desenvolvimento da pesquisa, volta-se para a
interpretação dos autores deste artigo sobre os artigos seminais e nacionais, iniciando com a avaliação
dos fatores influenciadores para adoção de práticas ambientais.
3. Fatores Influenciadores
Fazendo uma busca em artigos nacionais e internacionais pode-se chegar às influências ou
como em alguns artigos chamam, os motivadores para adoção de práticas ambientais. Para realização
dessa parte do artigo, será feito primeiro uma análise nos artigos de Porter e Van der Linde (1995)
apoiados por Christmann (2000), depois alguns artigos nacionais que abordam bem essa temática com:
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Ferreira e Kiperstok (2007), Campos et. al. (2009), Satolo (2010), Sales (2010), Silva et. al. (2010) e
por fim Teixeira et. al. (2010).
Primeiramente Porter e Van der Linde (1995) falam sobre as pressões da legislação, em como a
mesma exerce influência para as organizações adotarem práticas ambientais. Um fato importante desse
artigo foi sua observação de que as empresas tendem a reclamar das legislações ambientais pela sua
visão estática, alegando que a regulamentação irá aumentar os custos e acabar com a competitividade.
Mas esse fato não se torna uma verdade ao ponto de que as tecnologias desenvolvem, os produtos se
modificam e os processos se adaptam aos clientes, portanto a regulamentação tem por objetivo
adequação a essa nova realidade, e não para suprimir a competitividade entre as empresas.
Toda via, existem os dois lados da regulamentação, pode ter tanto o cunho de estimular a
inovação ou suprimir com ela. Uma regulamentação ruim é aquela que obriga a empresa a adotar um
sistema de fim de processo, no qual apenas gere gasto a organização. Já uma regulamentação eficiente
e boa, estabelece meta para a organização, para que a mesma faça as modificações necessárias a sua
realidade para atingir essa meta, estimulando assim a inovação e criatividade dentro da organização.
Como a regulamentação é a principal motivação para adoção de uma prática ambiental ou um sistema
ambiental, o governo tem que ter o conhecimento dos dois lados dessa regulamentação (Porter e Van
der Linde, 1995; Christmann, 2000).
Apesar de a regulamentação ser o principal motivador, existem outras pressões que o ambiente
externo a organização exerce para a adoção de um sistema ambiental. Iniciando pelo próprio medo da
organização de sofrer uma sanção externa, e ser obrigado de última hora reduzir seus resíduos sem
tempo para adoção de um sistema eficiente, prejudicando assim sua competitividade, ou seja, a
incerteza sobre o presente e tentar adiantar o futuro. Não apenas esse medo motiva, mas também os
próprios funcionários exercem pressão para adotar práticas ambientais. As empresas também podem
ver a adoção de práticas ambientais como uma oportunidade de competição, observando assim uma
oportunidade de negócio na adoção do sistema. Por fim resume-se que as formas de pressão são:
Tecnologias, empresas, economia e mercado, política (Ferreira; Kiperstok, 2007).
Outra preocupação que pode vir das gerações futuras. O departamento de produção da
organização está constantemente lidando com recursos naturais, inserindo-os no processo como
matérias primas, e os mesmos são explorados diretamente do ambiente externo a organização, sendo o
meio ambiente, ou o ambiente social. O grande problema é lidar com recursos limitados, ou seja,
consumindo esse tipo de material sem a reposição do mesmo no meio natural causa o esgotamento do
mesmo, prejudicando as gerações futuras (Campos et. al., 2009; Satolo, 2010).
Sales (2010) corrobora apresentando motivos para adoção de um SGA que no caso é a ISO
14.000. Algumas empresas adotam práticas ambientais no intuito de fazer parte de um determinado
mercado onde possui um consumidor mais crítico e onde valoriza um produto mais ambientalmente
responsável, ou para inserir em determinada cadeia produtiva onde se exija essa certificação.
Silva et al. (2010) trazem a discussão da inovação verde, onde traz um diagrama em que aponta
os motivadores, estratégias e ações das organizações. Diagrama esse representado a seguir:
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Figura 1: Modelo da Inovação Verde
Fonte: Silva et. al. (2010) adaptado

Por último, Teixeira et. al. (2010) trazem a sua colaboração onde distinguem as motivações das
empresas proativas e as pressões exercidas nas empresas reativas. Os fatores que impactam as empresas
reativas são: Legislação ambiental, instituições financeiras, grupos ambientalistas, e seguradoras. Já os
fatores ambientais que motivam as empresas proativas a adotas um sistema ambiental são:
Consumidores verdes, imagem institucional, mercado externo, e redução dos custos por meio da
melhoria da eco- eficiência.
Com essa visão de todos esses autores e colaborações é feita uma listagem das pressões externas
existentes que podem vir a influenciar a empresa a adotar práticas ambientais na produção. Ressalta-se
que apesar de existir a discussão como apresentada por Teixeira et. al. (2010), López-Gamero, MolinaAzorín e Claver-Cortés (2009) e Sharma e Vredenburg (1998), esse artigo é alinhado com a ideia de
Klassen e Whybark (1999) em que a organização pode vir a desenvolver vantagens competitivas,
independente se ela é proativa ou reativa. As pesquisas mostram que existe essa distinção, mas a
mesma é causada pelo tempo em que a empresa possui o seu sistema ambiental e não pelo fato dela ser
reativa ou proativa.
Todavia, apenas exibir os influenciadores para adoção de uma prática ambiental não se faz
suficiente, existindo a necessidade uma classificação para uma simplificação didática, por esse motivo
o artigo traz um diagrama dividido em 4 sessões. Uma subdivisão feita é se o influenciador é interno ou
externo a organização, e o segundo se é uma pressão ou um motivador. A importância de dividir em
influenciador interno ou externo se faz necessária, pois é de suma importância que a organização já
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esteja preparada para receber essas influências, sabendo suas possíveis origens: interna ou externa. Já
com relação a outra subdivisão, é importante saber se aquela influência é uma pressão ou uma
motivação. Caso seja uma pressão, a organização é obrigada a adotar essa prática, podendo a mesma
prejudicar a organização não dando uma oportunidade de inovação e extraindo uma vantagem dessa
prática, como é o caso da legislação ruim (Porter; Van der Linde, 1995). Caso esse influenciador seja
uma motivação, a empresa possui um espaço maior de adaptação e inovação, de forma a prever a
possível mudança dessa motivação para uma pressão.

Figura 2: Influenciadores
Fonte: elaborado pelos autores

Conclui-se com essa parte com quais são as motivações e pressões para a adoção de práticas
ambientais por parte da organização. Essas influências irão motivar a empresa a adotar inicialmente
práticas ambientais, essas que são descritas nessa segunda parte.
4. Práticas Ambientais
Após essa visão das influências que as organizações sofrem, é válido entender quais são as
práticas ambientais que podem surgir dessas pressões. Nessa parte do artigo será abordado o conceito
de práticas ambientais, como as mesmas se classificam e quais as possibilidades. Apesar de existir
diversas classificações para as práticas ambientais, este artigo adota um conceito mais amplo delas na
tentativa de abranger o máximo possível das mesmas.
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Existe a necessidade de se classificar e se chegar a uma unanimidade sobre quais os tipos de
práticas ambientais que uma organização pode adotar, e esse conceito se torna útil à ciência em termos
de diagnósticos mais contundentes (Campos et al., 2009). O conceito de práticas ambientais sofreu
mutações quanto a sua forma de escrever e interpretar, sendo vista como competências estratégicas
(Hart, 1995), tecnologias ambientais (Klassen; Whybark, 1999), melhora práticas (Christmann, 2000) e
até a produção mais limpa é um conceito de práticas ambientais (Catapan; Catapan; Catapan, 2010),
mas o que esse artigo propõe é a adoção de um conceito de práticas ambientais. Portanto, foi adotado o
seguinte conceito: Prática Ambiental (PA) é uma ação, ou o conjunto delas que tem por objetivo:
limitar, reduzir ou eliminar os impactos negativos sobre o meio ambiente (Klassen; Whybark, 1999).
Vale lembrar que pelo fato da PA ser apenas uma ação, essa pode ser transferida entre as organizações
(Wu; Melnyk; Swink, 2012).
Apesar da classificação também não haver um consenso, tendo autores adotando como
categorias as práticas de end-of-pipe, remediação, prevenção de poluição e reciclagem (Ferreira e
Kiperstok, 2007). Mesmo adotando um pouco dessa categorização, podem-se agrupar as práticas de
end-of-pipe e remediação no grupo de Práticas de Controle de Poluição (Hart, 1995; Porter e Van der
Linde, 1995; Klassen e Whybark, 1999; Christmann, 2000; Gavronski, 2009). Esse agrupamento foi
adotado a fim de simplificar essa classificação, e pelo próprio conceito de Práticas de Controle de
Poluição (PCP) que são: ações que capturando as emissões, armazenam, tratam e por fim eliminam os
resíduos e limitando os impactos negativos sobre o meio ambiente depois que eles já ocorreram (Hart,
1995; Porter; Van der Linde, 1995; Klassen; Whybark, 1999; Gavronski, 2009).
Um segundo agrupamento são as práticas de prevenção de poluição (Hart, 1995; Porter e Van
der Linde, 1995; Klassen e Whybark, 1999; Christmann, 2000; Gavronski, 2009), e foi adotado esse
agrupamento, pois mesmo havendo autores que subdividem as práticas adotando design de produto,
design de processo (Teixeira et. al. 2010) e reciclagem (Ferreira e Kiperstok, 2007), analisando o
conceito das Práticas de Prevenção de Poluição (PPP) vê que as mesmas são: ações que limitam,
reduzem ou eliminam os impactos negativos sobre o meio ambiente durante o processo de produção ou
por meio de modificação do produto, ou seja, antes mesmo que a poluição venha a acontecer (Hart,
1995; Porter e Van der Linde, 1995; Klassen; Whybark, 1999; Gavronski, 2009). Dentro desse contexto
as práticas podem ser classificas em adaptação do produto ou adaptação do processo. Apesar de haver a
reciclagem, é considerada que essa prática seja uma adaptação do processo, pois quando um resíduo é
inserido novamente do processo produtivo, existe ai uma adaptação do processo.
Fazendo uma análise mais profunda de cada elemento dessa classificação iniciando pelas PCP
têm-se primeiramente as práticas de controle de poluição orientada para a remediação, as quais
consistem na recuperação de áreas degradadas por crises ou atividades passadas e é muitas vezes
impulsionada pela regulamentação ou pela melhoria da ciência (Klassen; Whybark, 1999; Gavronski,
2009).
Em seguida têm-se as práticas controle de poluição baseadas no end-of-pipe ou fim de processo,
que se suporta na utilização de equipamentos adicionais como uma etapa no final do processo para
capturar resíduos antes da sua descarga no meio ambiente, podendo ser exercida por meio de uma
estação de tratamento de efluentes, filtros em chaminés ou aterro de resíduos industriais perigosos
(Hart, 1995; Porter; Linde, 1995; Klassen; Whybark, 1999; Christmann, 2000; Gavronski, 2009).
Existe a discussão na literatura sobre se essas práticas geram ou não vantagem competitiva, e a maioria
dos autores afirmarem que essas PCP não levam a uma vantagem, pois consistem apenas na adoção de
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atitudes depois que já foi feito o dano, sem qualquer melhoria na reputação da empresa ou apenas
adicionando um custo ao final do processo (Hart, 1995; Porter; Linde, 1995; Klassen; Whybark, 1999;
Christmann, 2000; Gavronski, 2009).
Toda via há a contra argumentação de Chiappetta Jabbour et. al. (2012) em que esses autores
afirmam que apesar de não existir uma vantagem competitiva relacionada a atitudes ambientais no
Brasil, a mesma a causada pela adoção excessiva de Práticas de Prevenção de Poluição, em que apenas
alimenta as vantagens competitivas existentes sem que haja uma divulgação das ações feitas. Mas
como o objetivo do modelo é ser abrangente e não restringente, pode-se considerar que as PCP geraram
uma vantagem competitiva relacionada a questão ambiental, porém a mesma infelizmente ainda é
inexistente nas organizações brasileiras.
Esses condenadores das PCP que são os grandes defensores das PPP, alegando que as práticas
de prevenção são as geradoras de vantagem para a organização, pois toda poluição é um desperdício e
evitando-a no processo ou no produto, pode gerar uma melhoria na eficiência produtiva (Hart, 1995;
Porter; Van der Linde, 1995). Outro ponto defendido é que a Prevenção da Poluição é também um
importante instrumento para a diminuição do custo de produção (Christmann, 2000) e é uma saída
inteligente e eficiente para a organização quando esta tem que adequar uma boa regulamentação
juntamente com a adoção de novas tecnologias, pois assim gerará valor ao produto (Porter; Van der
Linde, 1995).
Classificando as PPP têm-se as práticas de prevenção de poluição fundamentada na adaptação
do produto, que consiste em adaptar o produto para que ele seja menos ofensivo ambientalmente, seja
em sua produção, consumo ou pós-consumo. Esse objetivo pode ser alcançado por meio do aumento de
materiais reciclados utilizados, emprego da remanufatura, análise do ciclo de vida, redução de materiais
ou energia, incremento de insumos ou componentes ambientalmente mais responsáveis (Klassen;
Whybark, 1999; Gavronski, 2009). Essas práticas podem ser observadas no design do produto
levantada por Teixeira et. al. (2010). Outro ponto importante sobre a adaptação do produto é a
necessidade de se ouvir a “voz ambiental” (Hart, 1995), e que entra também na prática de comunicação
descrita por Teixeira et. al. (2010), na qual consiste em agregar os stakeholders no processo de
adaptação do produto, escutando todos os grupos de interesses e agregando a essa prática, deixando ela
mais forte e legitima. Caso a empresa possua uma forte Prática Operacional de Atendimento ao Cliente
(POC) a mesma facilitará no desenvolvimento e fortalecimento da prática de prevenção de poluição
abordando a adaptação do produto. Outra vantagem consiste em uma análise do ciclo de vida do
produto, pois como o objetivo é analisar o produto produzido, o seu ciclo de vida acaba entrando na
observação, podendo assim modificar o mesmo e renovando-o (Hart, 1995).
Existem também as práticas de prevenção de poluição com alicerce na adaptação do processo,
na qual se centraliza no processo produtivo para que qualquer impacto negativo ao meio ambiente em
qualquer das etapas seja diminuído, limitado ou eliminado, podendo ter como ações o uso de ecologia
industrial, técnicas de produção mais limpas, design do processo ou compras e logísticas
ambientalmente responsáveis (Klassen; Whybark, 1999; Gavronski, 2009, Catapan; Catapan; Catapan,
2010; Teixeira et. al., 2010). Essa prática de modificação do processo é relacionada com a prática de
qualidade total adotada pela produção (Hart, 1995), com isso, uma organização onde já adote Práticas
Operacionais de Qualidade (POQ), as mesmas fortalecerão as práticas relacionadas à modificação do
processo. As vantagens também podem ser descritas como redução de custo, aumento da eficiência,
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redução do tempo dos ciclos removendo etapas desnecessárias, redução da poluição abaixo do nível
exigido e redução do custo de responsabilidade (Hart, 1995).
Por fim, apesar de autores adotarem o Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA) como uma
prática de prevenção da poluição, esse artigo apresenta uma visão um pouco diferente do SGA o qual
será apresentado de forma mais efetiva a frente.
Confirma-se então que existem duas formas de uma organização adotar práticas ambientalmente
responsáveis, por meio da prevenção ou controle de poluição, sendo que o controle de poluição pode
não agregar valor para as vantagens competitivas existentes na organização, seja de custo ou
diferenciação, mas que pode auxiliar na formação de uma nova vantagem competitiva ainda não
existente no Brasil. Conclui-se também que as práticas de prevenção de poluição podem ser
fortalecidas pelas Práticas Operacionais de Qualidade e de Atendimento ao Cliente caso a organização
já as possua.
Por fim, ressalta-se que esse debate sobre práticas é de fundamental importância e sem um
caminho para um único conceito, mas práticas que desenvolvem uma vantagem competitiva pode ser
copiadas, e para evitar isso que existe a necessidade da organização de desenvolver as competências.
5. Competências
Como já descrito por Wu, Melnyk e Swink (2012) as práticas podem ser transferidas de
organização pra organização, ou seja, podem ser imitadas, portanto não é bom uma organização ficar
presa apenas às práticas, e sim para tornar essas vantagens competitivas sustentáveis faz-se necessária a
aquisição de competências. Mas o que são essas competências? Quais são? E como elas auxiliam a
organização? Essas perguntas que serão respondidas a seguir.
É difícil encontrar textos que abordem competências oriundas de práticas ambientais, porém
neste artigo fez a junção de diversos conceitos de competências chegando a esse: coordenação de
mecanismos que permitem um uso mais eficiente dos ativos da organização. Possui como base o
conhecimento tácito e socialmente complexo, ambos imersos profundamente na organização, são
invisíveis e portanto difíceis de identificar e imitar por um concorrente. Outras características são os
fatos de serem dependentes de uma ação realizada ao longo de um período de tempo, e abrangem várias
funções em diferentes níveis dentro de uma organização, ou seja, capazes de um uso múltiplo. As
Competências são compensatórias por natureza, ou seja, uma organização que possui facilidade em
construir competências consegue com melhor desempenho, construir um portfólio grande de
competências que levam às vantagens competitivas. Por fim possui de equifinalidade, ou seja, diversos
caminhos levam ao mesmo resultado (Dierickx; Cool, 1989; Hart, 1995; Sharma; Vredenburg, 1998;
Wu; Melnyk; Swink, 2012).
Outro questionamento que pode surgir é de como essas competências podem ser desenvolvidas
na organização. Alguns pesquisadores concordam que existe um caminho da dependência (Hart, 1995;
Christmann, 2000), e que uma prática específica desenvolve uma certa competência, e que para adoção
de uma outra habilidade competitiva é necessária a adoção de uma nova prática organizacional.
Porém, esse artigo concorda que as competências possuem equifinalidade, então não é possível
citar uma forma única de desenvolvimento das mesmas, mas pode-se falar em alguns caminhos já
comprovados como os estudos de Sharma e Vredenburg (1998), nos quais as práticas ambientais
adotadas na organização de forma repetida por um longo período de tempo, tempo esse que pode variar
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de 5 a 7 anos, até essas ideias estarem intrínsecas na cultura organizacional, a partir deste fenômeno a
empresa pode desenvolver competências. Existem também alguns outros autores que tratam esse tempo
como uma prática, proatividade das organizações ou tempo de inicio (Sharma; Vredenburg 1998;
Melnyk; Sroufe; Calantone, 2003; Christmann, 2000), mas como esse tempo de inicio não é uma ação
que pode ser reproduzida por outra organização, esta não pode entrar nesta categoria, ficando como um
meio em como alcançar as competências. E vale lembrar que a proatividade também não é considerada
aqui, pois mesmo que uma organização seja inicialmente reativa, adotando práticas tardiamente, com o
tempo ela pode vir a se tornar uma organização com competências desenvolvidas pelas práticas
ambientais.
O outro caminho é por meio dos ativos complementares citados no artigo de Christmann (2000),
no qual esses ativos são recursos ou competências que permitem às empresas captar os lucros
associados a uma estratégia, tecnologia, ou inovação. E que na pesquisa feita com as indústrias
químicas foi comprovado que as empresas que faziam uso dos ativos complementares, estavam com
uma ligação direta com a vantagem competitiva de custo.
Outra proposta vem do artigo de Dierickx e Cool (1989) que fazendo uso da metáfora de um
tubo no qual tem-se em uma extremidade a inserção de recursos idiossincráticos, ou seja, recursos
únicos na organização que podem ser valiosos, raros, inimitáveis ou não substituíveis. Na outra
extremidade existe a representação do comportamento de mercado favorável para a empresa. O
diâmetro do tubo é a curva de aprendizado, no interior têm-se as competências, ou seja, o modelo
propõe que à medida que houver um maior nível de recursos idiossincráticos entrando no tubo, mais
competências serão desenvolvidas, preenchendo a curva de aprendizado e causando melhorias no
comportamento de mercado, ou seja, o desenvolvimento de vantagens competitivas.
Após saber o que são competências e alguns possíveis caminhos para alcança-las faz-se
necessária a qualificação das mesmas. Apesar da classificação em 6 competências descritas por Wu;
Melnyk; Swink, 2012, o artigo adota apenas 3, a de cooperação, melhoria contínua e inovação, que
apesar do seu caráter mais restringente, são as competências desenvolvidas pelas práticas ambientais
mais discutidos pela literatura, e consequentemente mais sustentadas com pesquisas e comprovações.
Corrobora Maia (2013) com a argumentação de que se faz importante a adoção dessas três
competências pois: a matéria prima é responsável por 50% dos custos do produto final, portanto a
cooperação com fornecedores é fundamental para obter vantagens competitivas duradouras; a melhoria
contínua é o primeiro estágio para a organização obter processos melhores (Hart, 1995); e finalmente, a
inovação é uma competência fundamental em mercados competitivos, renovação de ciclos de vida e
manutenção de empresas no mercado.
Começando pela cooperação, na qual consiste em um relacionamento saudável com
stakeholders, também podendo ser traduzidas como integração de stakeholders. Ela consiste em escutas
a voz do ambiente, manter um relacionamento com todos os grupos de interesses baseados na
confiança, escutando sindicatos, clientes, funcionários, fornecedores, ONGs, sociedade, governo entre
outros, auxiliando todos os stakeholders a chegar a um estágio de aclamação de espaço como empresa
verde, conciliando interesses e incrementando o processo produtivo (Wu; Melnyk; Swink, 2012; Hart,
1995; Sharma; Vredenburg, 1998). Esta competência é específica da empresa, porque se baseia em
mudanças fundamentais nas filosofias de negócios e valores acompanhados por mudanças na
organização ao longo de um período de tempo (Sharma; Vredenburg, 1998). Esta competência é
internamente socialmente complexo, pois reside em cada empregado em virtude da cultura. Ao mesmo
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tempo, esta capacidade é externamente socialmente complexa com base nas relações de confiança entre
organização e as partes interessadas externas (Sharma; Vredenburg, 1998).
Tem-se também a competência de melhoria contínua, incrementando refino e reforço nos
processos existentes, tentando sempre melhorar o processo de forma constante, estando sempre
inquieto quanto à forma presente, objetivando minimizar e eliminar qualquer desperdício ou resíduo
(Wu; Melnyk; Swink, 2012; Hart, 1995; Sharma; Vredenburg, 1998). A prática de gerenciamento da
qualidade total pode ser um reforço a essa competência que tem por base tanto a prática ambiental
quanto operacional (Hart, 1995). Embora a mudança ambiental forneça uma oportunidade para uma
empresa ser o primeiro motor, a probabilidade de uma empresa que beneficia de uma forma sustentada
a partir do estado do primeiro-motor irá depender do desenvolvimento destas competências (Sharma;
Vredenburg, 1998). A capacidade de melhoria contínua nas empresas não é confinada a uma operação
específica ou área funcional, mas parece em uma penetrante parte da cultura organizacional (Sharma;
Vredenburg, 1998).
A terceira e última competência é a de inovação, presente na radical melhoria dos processos
existentes ou criar e implementar um completamente novo. A grande diferença dessa competência para
a de melhoria contínua está na forma radical de mudança que é a proposta da mesma (Ferreira;
Kiperstok, 2007; Wu; Melnyk; Swink, 2012). A competência decorrente de inovações somente persiste
enquanto a inovação não puder ser copiada ou replicada pelos concorrentes, podendo ser representadas
pelas inovações de processo e inovações de gestão (Silva et. al., 2010). Vale lembrar que essa
competência estará enraizada quando todos os funcionários tiverem o conhecimento tácito e a vontade
de modificar constantemente os seus processos, buscando soluções inovadoras para os problemas
cotidianos.
Conclui-se então que competências tem que ser o objetivo da organização, pois só elas vão dar a
sustentação necessária para que a vantagem competitiva seja única dessa organização, porém alcançalas consiste em um processo longo e complicado, por isto se faz necessário mais estudos na área da
administração de operações.
6. Vantagem Competitiva
O conceito trago por Barney (1991) sobre vantagem competitiva fala de uma diferenciação
entre a vantagem competitiva e a vantagem competitiva sustentável. A primeira vantagem competitiva
retrata a implementação de uma estratégia que não está sendo incorporada por outras organizações
simultaneamente. Mas para que a vantagem competitiva seja sustentável, a mesma precisa de uma
característica a mais, as outras firmas não podem conseguir duplicar essas vantagens competitivas. Por
essa razão faz-se importante o desenvolvimento de competências, pois elas representam a habilidade
necessária para tornar a vantagem competitiva sustentável, e assim de difícil imitação.
Será visto aqui que as vantagens competitivas vêm de duas naturezas, ou elas representam uma
vantagem de redução de custo, ou uma vantagem de diferenciação (Hart, 1995; López-Gamero;
Molina-Azorín; Claver-Cortés, 2009; Chiappetta Jabbour et. al., 2012), sendo abordadas nessa ordem.
As vantagens relacionadas a eficiência em custos está relacionada com a adoção de práticas
ambientais, pois a organização diminui seus custos de responsabilidade, ou seja, menores os custos de
remediar os problemas causados e, consequentemente, um menor custo de responsabilidade
relacionado com o seguimento da legislação ambiental (Hart, 1995; Porter; Van der Linde, 1995). A
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empresa pode conseguir uma maior produtividade dos recursos, isso é uma consequência do não
desperdício, já que o cliente acaba pagando de forma direta ou indireta por esse recurso que são
jogados fora (Porter e Linde, 1995). Christmann (2000) ainda vai um pouco mais além e afirma que
uma empresa adquire a vantagem de custo se ela fizer uma modificação na sua produção e
gerenciamento mais efetivo de sua cadeia de produção.
Partindo para as vantagens relacionadas à diferenciação, Hart (1995) afirma que a prevenção de
poluição não gera uma vantagem apenas de custos, mas um aumento de sua produtividade e eficiência,
podendo ser refletida na qualidade de seus produtos. Outro ponto abordado na literatura, é que existe
um espaço de reputação não reclamado, e que a organização que é pioneira consegue se diferenciar das
suas concorrentes por ser posicionada nesse espaço de reputação (Hart, 1995). A empresa por meio da
prevenção de poluição consegue uma análise de seu ciclo de vida do produto, fazendo reduzir o seu
tempo de ciclo dos produtos, tornando eles mais rápidos de se fabricar e consequentemente
conseguindo assim uma diferenciação (Hart, 1995). Sharma e Vredenburg (1998) afirmam que além da
redução de custos a empresa consegue alcançar um patamar de inovação, melhoria da reputação e um
maior relacionamento com stakeholders. Por fim a vantagem de diferenciação pode vir se a
organização fizer uma alteração na embalagem do produto e modificação do produto, tornando-os mais
ambientalmente responsáveis, podendo assim elevar o preço de seus produtos e aumentando sua receita
(Christmann, 2000).
Vale ressaltar mais uma vez que não existe vantagem competitiva ambiental, pois esse cenário
preventivo não permite a existência dessa nova vantagem competitiva no Brasil, mas que elas
contribuem sim para outras vantagens competitivas da organização (Chiappetta Jabbour et. al., 2012).
Já visualizando esse cenário em que existem as pressões externas as organizações, que as
mesmas obrigam as empresas a adotarem PA, que essas por sua vez desenvolvem competências e elas
sustentam as vantagens competitivas, na próxima parte serão apresentados os fatores em que
determinam se essa lógica é forte ou fraca dentro da organização.
7. Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA) + Caminho de Aprendizagem
Na literatura sobre práticas ambientais existe certa concordância sobre a adoção de um sistema
gerencial ambiental e o caminho de aprendizagem formado através do tempo em empresas que
possuem PA. Muitas vezes discutido esse tempo como proatividade (Hart, 1995; Sharma; Vredenburg,
1998; López-Gamero; Molina-Azorín; Claver-Cortés, 2009; Xavier Filho et. al., 2010), mas foi
preferido tratar como tempo de adoção, pois como descrito por Klassen e Whybark (1999), uma
empresa que seja a primeira a adotar PA não necessariamente conseguira tirar vantagem dessa
condição, pois existe a necessidade do foco nessas práticas. O SGA que auxiliará a organização a ter
esse foco. Nessa parte será descrito esse tempo e como o SGA auxilia a empresa a desenvolver
competências que sustentarão as vantagens competitivas.
Com relação ao tempo em que a organização adota as práticas ambientais, existe a concordância
que a empresa movendo-se antes consegue adquirir a vantagem competitiva antes de seus concorrentes,
pelo fato de se antecipar a legislação, evitando parar o processo e custos relacionados com a não
legalidade, e também contribuindo para o desenvolvimento da regulamentação ambiental (Hart, 1995;
Porte; Van der Linde, 1995; Christmann, 2000; López-Gamero; Molina-Azorín; Claver-Cortés, 2009).
O tempo também fortalece na adoção das PA, pois existe uma relação direta entre tempo de início com
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a intensidade das PA’s (López-Gamero; Molina-Azorín; Claver-Cortés, 2009). Sharma e Vredenburg
(1998) também discutem que as organizações demoram de 5 a 7 anos para que uma prática esteja
enraizada na cultura organizacional e assim desenvolvendo uma competência, assim como LópezGamero, Molina-Azorín e Claver-Cortés (2009) colaboram falando que com um tempo de inicio mais
cedo, a empresa pode desenvolver recursos e competências. Relacionado a vantagens competitivas a
empresa consegue adquirir a vantagem por meio da realização da curva de aprendizado, tornando a
mesma menor, já que a organização já possui o conhecimento pois o mesmo já foi adotado por ela
(Christmann, 2000), e a estratégia de prevenção de poluição deixa de ser algo interno a organização a
passa a ser algo externo, pautado na legitimidade (Hart, 1995).
Primeiramente vale lembrar que um SGA é uma forma de prática particular pois primeiramente
esse sistema não tem o foco na redução de poluição, mas sim nos processos envolvidos na criação,
gestão e eliminação da poluição, por esse fato é um investimento infraestrutural que busca a
formalização de bancos de dados que integram procedimentos e processos para formação de pessoal e
monitoramento, também entendido como uma elaboração de relatórios e informações sobre o
desempenho ambiental e das partes interessadas, tanto internamente quanto externamente (Klassen;
Whybark, 1999). Consiste no esforço para formalização de processos de avaliação dos impactos
ambientais, integração dos stakeholders internos e externos, aumento do treinamento e
institucionalização da norma ISO 14.001 (Klassen; Whybark, 1999; Melnyk; Sroufe; Calantone, 2003;
Gavronski, 2009).
Por fim, os sistemas de gerenciamento ambiental tem como vantagem a formalização de bancos
de dados que irão suportar, possibilitando um uso completo e mais forte das PPP já que é um
investimento infraestrutural. Com esses dados é mais fácil ver a evolução das outras práticas e quais
foram seus impactos para a organização e a redução dos impactos negativos no meio ambiente,
possibilitando a formação de competências através da tentativa constante de superar os marcos
passados, pois um bom SGA tem como base o ciclo de PDCA, auxiliando na melhoria contínua,
cooperação e inovação (Klassen; Whybark, 1999; Melnyk; Sroufe; Calantone, 2003; Sales, 2010). Sem
falar na relação direta obtida entre a adoção de uma prática de SGA com a diminuição dos custos da
organização (Oliveira; Oliveira; Maekawa, 2010; Chiappetta Jabbour et. al., 2012).
Por fim é necessário tanto ter um SGA formal dentro da organização quando um bom tempo de
adoção do mesmo. Melnyk, Sroufe e Calantone (2003) afirmam que a idade do SGA influencia na sua
efetividade, portanto quando se vai analisar a relação de práticas, desenvolvendo competências que
sustentam as vantagens competitivas, é importante saber que empresas onde apresenta apresentam um
SGA formal, bem implementado e a um bom tempo, a relação do modelo se torna verdadeira e mais
forte.
8. Modelo
Após toda essa análise na literatura e contribuição de diversos autores e diversas ideias,
chegam-se ao objetivo desse artigo, que é a proposição do modelo de adoção de uma estratégia
ambiental na área de operações de uma organização, iniciando pelas pressões que uma organização
sofre para adoção das PA’s, quais são elas e como as outras Práticas Operacionais auxiliam as mesmas,
como é o desenvolvimento das competências, e quais são as vantagens competitivas sustentadas pelas
competências. Ao final pode-se visualizar o seguinte modelo:
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Figura 3: Modelo da Estratégia Ambiental
Fonte: elaborado pelos autores
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9. Considerações Finais
Este artigo conclui-se com um modelo de como uma organização pode adotar práticas
ambientais a fim de desenvolver vantagens competitivas sustentáveis e de difícil imitação dos
concorrentes. Conclui-se também que o principal objetivo do artigo foi alcançado, abordando
detalhadamente e teoricamente cada elo do modelo, iniciando com os fatores influenciadores, passando
para as práticas ambientais auxiliadas pelas práticas operacionais da organização, as quais geram
competências, e essas por sua vez sustentam as vantagens competitivas, levando em consideração que a
empresa deve adotar um sistema de gerenciamento ambiental somado ao tempo de existência do
mesmo, a fim de fortalecer a relação entre práticas, competências e vantagens competitivas.
Esse modelo tem por contribuição a formação de uma visão ambiental aliada à função produção
da organização na qual suporte a estratégia da empresa, tornando as práticas ambientais uma aliada
para uma empresa fortalecer suas vantagens perante os concorrentes e sustenta-las com competências
as quais são intransferíveis.
Como limitação ao estudo apresenta a falta de um estudo empírico para validação do modelo,
seja com uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Mas vale a apresentação de um modelo objetivando
a fermentação da discussão sobre a temática ambiental e como sugestão para futuros estudos.
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Resumo: A presente pesquisa propõe um estudo exploratório sobre a evidenciação de responsabilidade social corporativa
(RSC) em empresas do ramo tecnológico mundial, tomando como referência o relatório de sustentabilidade empresarial
Global Reporting Initiative (GRI). A partir da análise teórica sobre a responsabilidade social corporativa, teoria dos
stakeholders e de legitimidade, estabeleceram-se reflexões acerca da aderência ao processo de disclosure. O estudo analisou
a evidenciação por meio da análise de conteúdo, tendo sido desenvolvido dela um instrumento para análise comparativa das
empresas do setor, objetivando identificar diferenças e semelhanças entre as empresas. Os resultados identificaram
similaridades entre as empresas, não havendo a distinção nas empresas devido ao continente ou ao nível de
desenvolvimento, havendo distinção o nível de disclosure relacionado pela utilização de auditoria externa a qual beneficia a
divulgação e disclosure das empresas. Os resultados da análise de cluster identificaram que a classificação informada nos
relatórios de sustentabilidade, às vezes, não condiz com o nível de evidenciação expresso pela média ponderada feita no
estudo.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa, GRI, Disclosure.
Abstract: This paper proposes an exploratory study on the disclosure of corporate social responsibility (CSR) in global
technology companies in the industry, with reference to the report on corporate sustainability Global Reporting Initiative
(GRI). From the theoretical analysis of corporate social responsibility, stakeholder theory and legitimacy, settled reflections
on the adherence to the disclosure process. The study analyzed the disclosure by means of content analysis, it has been
developed a tool for comparative analysis of companies in the sector in order to identify differences and similarities
between the companies. The results identified similarities between the companies, with no distinction in business due to the
continent or the level of development, with distinction the level of disclosure related by the use of external audit which
benefits the dissemination and disclosure of companies. The results of cluster analysis identified that the classification
reported in sustainability reporting, sometimes not consistent with the level of disclosure made by the weighted average
expressed in the study.
Key-words: Corporate Social Responsibility, GRI, Disclosure.
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1. Introdução
Nos últimos anos, conforme Hohnen (2007), reconhece-se o efeito significativo das ações do
setor privado sobre seus stakeholders, deixando claro que as empresas podem contribuir para o seu
bem-estar e o da sociedade pela consideração do grande efeitos das partes interessadas nas tomadas de
decisões. Além disso, investidores e mercados financeiros passam a enxergar as atividades de
responsabilidade social como evidências de uma boa administração empresarial.
Assim, a responsabilidade social corporativa tornou-se uma questão importante na comunidade
empresarial. De acordo com Engikaya, Ozansoy e Ozarslan (2009), a responsabilidade social passou de
um conceito de voluntarismo empresarial para melhorar a sociedade, tornando-se num processo pelo
qual companhias gerenciam seu relacionamento com suas partes interessadas. Neste contexto, empresas
de grande porte, que operam em setores industriais sensíveis, tendem a transparecer suas ações para o
mundo, através de relatórios de sustentabilidade (OWEN; DWYER, 2008). Essa divulgação tornou-se
uma forma de produção anual, aumentando o número de dados quantitativos e qualitativos confiáveis
sobre as ações sustentáveis; os dados são assegurados por seguradoras independentes, criando
confiabilidade dos resultados, evitando, assim, questionamento de “maquiagem verde”.
A partir disso, vários estudos empíricos investigaram a extensão e a natureza da transparência
dada pelas empresas, principalmente, comparando o disclosure apresentado nas empresas em diferentes
países. Segundo a KPMG (2011) e a GRI (2011), as empresas identificam que reportar a
responsabilidade corporativa é mais do que ser uma empresa cidadã, significa promover o aprendizado
e a inovação, o que auxilia no crescimento e no valor do negócio; ou seja, os relatórios de
sustentabilidades passam a ser vistos como oportunidade para aumentar o valor financeiro. A pesquisa
da KPMG de 2011 revela que, das 250 maiores companhias do mundo, 95% divulgam relatório de
responsabilidade corporativa, estando a maioria das companhias que não reportam localizadas nos
EUA.
Neste contexto, várias instituições desenvolveram diretrizes e guias para auxiliar as
organizações interessadas em implementar a abordagem de RSC (Responsabilidade Social
Corporativa). Dentre os instrumentos internacionais utilizados para formação de RSC, destacam-se os
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento, Organização Internacional do Trabalho, Nações
Unidas, Global Reporting Initiative (GRI) e International Organization for Standardization (ISO).
Neste estudo foi dada ênfase na proposta de relatório de sustentabilidade pela Global Reporting
Initiative (GRI), o qual possibilita uma análise padronizada da responsabilidade social das empresas
nos diversos países. A partir deste, a pesquisa, auxiliada pelo referencial teórico, levanta uma
investigação de natureza exploratória, estabelecendo como problema de pesquisa “qual o nível de
divulgação de sustentabilidade das empresas tecnológicas apresentadas em conformidade com a
plataforma GRI?”. O trabalho tem como objetivos identificar as similaridades e diferenças do
disclosure nas empresas do setor, observar a influência do ambiente institucional na divulgação e
identificar grupos formados pela evidenciação de indicadores socioambientais. A pesquisa foi de
caráter quantitativo, sendo utilizados testes de média e análise de clusters, a fim de analisar, comparar e
agrupar as empresas pesquisadas.
O trabalho é composto por cinco seções, além dessa introdução, apresentando o referencial
teórico, em que foi aprofundado sobre os Relatórios de Sustentabilidade e a Global Reporting Initiative
(GRI) que serviram de base para o estudo, metodologia, análise dos resultados, e considerações finais.
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2. Referencial Teórico
2.1 Relatório de Sustentabilidade
Nos últimos anos, o conceito de sustentabilidade vem se tornando crítico para o planeta, devido
ao aumento da população e a escassez dos recursos. Como resultado, as práticas de contabilidade tem
dispensado cada vez mais importância aos relatórios administrativos de sustentabilidade. Esses
relatórios trazem informações para os stakeholders sobre as ações administrativas da corporação e a
contabilidade de seus impactos sociais e ambientais (DEEGAN, 2007).
A divulgação social nos relatório das organizações não é um fenômeno tão recente, o disclosure
tem suas origens no início do século XX. Entretanto, começa a chamar atenção na década de 1970,
consequência dos debates a respeito do papel das empresas na sociedade em um período em que
emergem temas como expectativas sociais e a consciência ambiental (OWEN; O’DWYER, 2008).
Segundo Blowfield e Murray (2008), os relatórios de sustentabilidade são vistos como atividades
recentes, mas estes tipos relatórios já vinham sendo analisados, tradicionalmente, como parte da
contabilidade ou relatório financeiro.
A iniciativa desse relatório ocorreu na Europa Ocidental, na década de 1970, enfatizando a
relação empresa-empregado, refletindo o estado de trabalho e a posição com a empresa. Na França e na
Alemanha surgem novas abordagens dos relatórios, passando a indicar qualitativa e quantitativamente
os benefícios e ações que envolviam os empregados, integrando essas informações nos relatórios
financeiros (OWEN; O’DWYER, 2008). Nos EUA também se observou, na década de 1970, mudanças
nos relatórios anuais das empresas, evidenciadas através da evolução do monitoramento contábil da
Ernst & Ernst e da Fortune 500.
Durante essa década, os EUA promoveram um espaço de debate e experiência para as questões
sociais e ambientais e a interação entre responsabilidade social e contabilidade, investigando a
influência dos relatórios provenientes do corpo contábil acadêmico e profissional sobre tais questões. A
experimentação empresarial com relatório social e ambiental era particularmente inovativa, pois o
clima de voluntarismo dos relatórios produzidos, impulsionado pelas relações públicas, procurou
retratar a organização de forma mais favorável à sociedade. Apesar da iniciativa no meio da década de
1970, os relatórios tiveram um declínio da década de 1980, voltando a ressurgir na década de 1990,
ocorrendo essa oscilação devido a mudanças políticas ocorridas no EUA e Reino Unido (OWEN;
O’DWYER, 2008; BLOWFIELD; MURRAY, 2008).
Conforme Blowfield e Murray (2008), a principal diferença entre os relatórios convencionais
financeiros e os relatórios sociais decorre da abordagem usada para reportar as informações.
Tradicionalmente, relatórios financeiros contem dados agregados e a análise que foca na mensuração
do desempenho. Por outro lado, relatórios sociais, teoricamente, estão preocupados em como a
atividade comercial interage dentro de um sistema social, apresentando uma abordagem alternativa
ontológica de como ver o papel da organização. Segundo Hohnen (2007), a RSE inclui compromisso e
atividades relativas à governança coletiva e ética, saúde e segurança, gestão ambiental, direitos
humanos, desenvolvimento sustentável, condições de trabalho, desenvolvimento comunitário, dentre
outros.
De acordo com Barbieri (2007), os relatórios ambientais são os meios para divulgar os aspectos
ambientais da organização, impactos e ações socioambientais. Segundo GRI (2011), o relatório de
sustentabilidade é um relatório organizacional que apresenta informações sobre o desempenho social,
ambiental, econômico e de governança.
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Os relatórios de sustentabilidade, de modo geral, são divulgados como uma ação voluntária. A
divulgação voluntária pode estar voltada para interesses dos proprietários. Neste caso, conforme
Friedman (1970), o executivo da empresa tem responsabilidade direta para com os proprietários do
negócio, devendo informá-lo das ações empresarias tomadas na organização. A voluntariedade também
deve-se a certas expectativas de comportamento empresarial resultantes das atividades da empresa.
De acordo com Wood (1991), as expectativas sociais desse comportamento decorrem do
princípio de responsabilidade social empresarial composto pelos princípios da legitimidade e da
responsabilidade pública e de discernimento dos administradores. Lindblom (1993) afirma que a
legitimidade é uma condição ou estado, um processo de legitimação subjacente à condição. A teoria da
legitimidade enfatiza que o papel de informação e divulgação pertence à gestão do relacionamento
entre uma organização e sua comunidade, em que a organização deve aparecer para operar em
harmonia com as expectativas da sociedade (GRAY et al, 1996). A teoria da legitimidade postula uma
relação entre as divulgações corporativas e as expectativas da sociedade; essa visão observa que a
gestão reage às preocupações da comunidade de acordo com as mudanças das expectativas sociais
(DEEGAN, 2006, 2007). De acordo com Lima (2007), o conjunto de disclosure não é composto apenas
por informações obrigatórias por lei, mas informações que auxiliem na tomada de decisões dos
stakeholders.
Conforme Barbieri (2007), o princípio da responsabilidade pública refere-se aos resultados
empresariais relacionados com áreas primárias e secundárias de envolvimento da sociedade. O último
princípio decorre da responsabilidade dos administradores pelos seus atos morais, discernindo as
atividades que podem ser realizáveis para atingir resultados responsáveis socialmente. Relatar a
sustentabilidade é uma prática para mensurar a transparência e a contabilidade do desempenho
organizacional, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável (GRI, 2012).
De acordo com KPMG (2011), os relatórios de sustentabilidade são, atualmente, um
requerimento essencial para qualquer empresa que quiser ser vista como cidadã responsável (Corporate
Citizenship). Para uma empresa de um ciclo eficiente do relatório de sustentabilidade, os principais
benefícios internos são a maior compreensão dos riscos e oportunidades, a ênfase da relação entre
desempenho financeiro e não financeiro, a influência de longo prazo no gerenciamento estratégico e
politico; os benefícios externos são a redução de impactos ambientais, sociais e de governança
negativos, a melhoria da reputação e a lealdade à marca, a possibilidade dos stakeholders externos
entenderem o valor da empresa e a demonstração de como a organização influência e é influenciada
pelas expectativas para desenvolvimento sustentável (GRI, 2011). Assim, o relatório passa a constituir
parte do cotidiano institucional das empresas, fazendo parte do ambiente que envolve a empresa,
devido às necessidades de atender expectativas dos stakeholders: fornecedores-chave, recursos e
consumidores, agências reguladoras e outras organizações (concorrentes), institucionalizando o
processo de disclosure ambiental.
A partir da observação das necessidades sociais reais, as organizações moldam-se em um
processo denominado “processo de institucionalização”, enfatizando que as organizações estão sujeitas
às pressões do ambiente social (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Para alcançar a legitimidade, as
organizações reproduzem os relatórios, adotando-os e validando-os por outras organizações, gerando,
assim, uma homogeneidade de regras, normas, mitos e crenças institucionalizadas. Essa iniciativa, além
de legitimar, melhora a imagem e aumenta a probabilidade da permanência da empresa no cenário
competitivo (SUCHMAN, 1995).
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Para DiMaggio e Powell (2005), o isomorfismo é o melhor conceito capaz de captar o processo
de homogeneização. Conforme Hannan e Freeman (1977), o isomorfismo revela as causas das formas
organizacionais adotadas por uma população de organizações ou do porquê os tomadores de decisões
organizacionais adequam suas respostas e comportamentos.
DiMaggio e Powell (1983), Fonseca (2003) e outros estudiosos da Teoria Institucional
identificam dois tipos de isomorfismo: o institucional e o competitivo. O isomorfismo institucional
enfatiza o poder político e a legitimação. O isomorfismo competitivo decorre das pressões do mercado,
da competitividade e das relações entre integrantes de um mesmo espaço organizacional. Para
DiMaggio e Powell (2005) existem três tipos de mudanças isomórficas institucionais: a) isomorfismo
coercitivo; b) isomorfismo mimético; e c) isomorfismo normativo. No coercitivo, a organização mais
legitimada exerce pressão sobre outras que lhe sejam dependentes. No mimético, uma organização,
qualquer que seja a razão, adota procedimentos e práticas já desenvolvidos e testados em outras
organizações pertencentes a seu ambiente específico, devido a alguma espécie de incerteza e forma de
proteção. Por fim, o normativo diz respeito, principalmente, a formas de interpretação e de ação frente
aos problemas que se põem em evidência na vida organizacional.
Neste contexto, desenvolver um relatório eficaz, é entender quais são seus principais
stakeholders e suas necessidades. Conforme Freeman (1984) stakeholder é “qualquer grupo ou
indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da organização”. Vários autores
apresentam diversas definições sobre stakeholders, umas mais amplas e outras mais estreitas. Clarkson
(1995) apresenta uma visão mais estreita dizendo que stakeholders são aqueles que “acarretam algum
tipo de risco, como resultado de ter investido alguma forma de capital, humano ou financeiro, algo de
valor, em uma empresa ou são colocados em risco como resultado das atividades de uma empresa”.
Conforme GRI (2012), a comunicação com os stakeholders e com a sociedade em geral é o que
motiva as empresas a relatar sua sustentabilidade, pois espera-se que esse processo melhore a imagem
da organização perante investidores, consumidores e membros da comunidade. Apesar de agências
reguladores “legitimarem” as operações empresarias, as organizações precisam evidenciar que existe
um bem social, advindo da operação.
Dentre os principais orientadores para o desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, temse GRI, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, United Nations Global
Compact e International Organization for Standadization (ISO).
2.2 Global Reporting Initiative (GRI)
A Global Reporting Initiative é uma organização sem fins lucrativos que promove a
sustentabilidade econômica, social e ambiental, fornecendo para todas as empresas e organizações um
método compreensível de relatório de sustentabilidade que é amplamente usado no mundo (GRI,
2011). A GRI foi fundada em Boston em 1997, tendo raízes desta iniciativa nos EUA, geradas pelas
organizações da Coalizão para Economias Ambientalmente Responsáveis (CERES) e do Instituto
Tellus.
Para desenvolver uma metodologia de relatório de sustentabilidade, a CERES estabeleceu um
projeto departamental chamado “Global Reporting Initiative”. O objetivo era criar um mecanismo de
prestação de contas para garantir que as empresas estavam seguindo os princípios CERES de conduta
ambiental responsável. Os investidores foram o público-alvo da metodologia original. A partir disso, o
alcance da metodologia foi ampliado, incluindo questões sociais, econômicas e de governança. Assim,
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a orientação da GRI tornou-se uma Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade, com as normas do
relatório em sua base (GRI, 2011). Essa estrutura permite a utilização por organizações de todos os
portes, pois considera as questões práticas enfrentadas pelas pequenas empresas até grupos
multinacionais.
A fim de indicar que o relatório é baseado na GRI, os relatores declaram o nível em que
aplicaram a Estrutura de Relatório GRI por meio do sistema de “Níveis de Aplicação”, representado
pela Figura 01. A classificação é feita por três níveis, intitulados, C, B e A, sendo esses níveis uma
evolução dos critérios encontrados no relatório. A organização poderá acentuar uma pontuação a mais
(+), caso utilize de verificação externa para o relatório (GRI, 2006).
Figura 01: Classificação GRI

Fonte: GRI (2006).

3. Metodologia
Para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, foi utilizada a metodologia empíricoanalítica que aborda a influência entre as variáveis. A validação da prova científica é buscada através
de testes dos instrumentos, graus de significância e sistematização das definições operacionais. De
acordo com Collis e Hussey (2005), quanto ao objetivo, a pesquisa enquadra-se em analítica e ex post
facto, utilizando de método estatístico. Analítica, pois além da descrição das características dos dados
analisados, tenta entender e mensurar as relações entre as variáveis. O método de pesquisa adotado foi
o quali-quanti, pois utilizou-se, inicialmente, da análise de conteúdo para formação de banco de dados.
Através do banco de dados foram aplicados testes estatísticos. Neste contexto, utilizou-se de testes de
diferenças das médias dos grupos representados por continente, nível de desenvolvimento
(desenvolvido e em desenvolvimento), objetivando analisar diferenças de disclosure das empresas de
acordo com características das empresas, dentre elas, o país de origem. Além do teste de comparação
de média. A pesquisa também utilizou-se da análise de clusters, a fim de agrupar as empresas que
apresentaram maiores semelhanças no disclosure pelo GRI.
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Conforme Hair Jr. et al. (2005a), os testes de diferença de médias são realizados em pesquisas
da administração para evidenciar a diferença significativa entre as médias de dois grupos, isto é, por
meio de teste estatístico compara-se os grupos e se verifica igualdade das médias. Os grupos
comparados podem apresentar duas situações: independentes entre si ou relacionadas. De acordo com
Hair Jr. et al. (2005b), os testes para avaliar diferenças de médias são chamados de análise de variância,
variando os testes usados de acordo com o número de grupos comparados. Quando o teste avalia
estatisticamente diferenças entre duas amostras, utiliza-se o teste t o qual tem como hipótese nula de
que não existe diferença das médias. Ao aumentar o número de amostras a serem comparadas, passa-se
a utilizar a ANOVA (análise de variância), pois esse evita erros tipo I na comparação, similarmente ao
teste anterior, tem como hipótese nula a semelhança das médias. Por fim, ao testarem-se múltiplas
variáveis dependentes ao longo dos grupos utiliza-se a MANOVA (análise multivariada de variância).
Para analisar por menor os testes e identificar quais os grupos são diferentes entre si, utiliza-se o teste
LSD (Least Significant Difference). Os testes estatísticos de diferença de média utilizaram como nível
de significância de 5%.
De acordo com Hair Jr. et al. (2005a), a análise de clusters ou de agrupamentos é uma técnica
multivariada cuja finalidade é agregar objetos com base em características que eles possuem, isto é,
classifica os objetos de modo que agrupe objetos semelhantes pelo critério determinado. Neste
contexto, as variáveis estatísticas de agrupamento que são os critérios ou conjunto de características
que são utilizadas para comparar os objetos.
Para a coleta dos dados foram utilizados os procedimentos de: pesquisa bibliográfica e
documental por meio da metodologia de análise de conteúdo, verificando o índice GRI apresentado no
site e o relatório de sustentabilidade das empresas. Os documentos analisados foram os relatórios de
sustentabilidade das empresas as quais são apresentadas no GRI nos setores de computadores,
hardware de tecnologia e de consumos duráveis. Foram acrescentadas empresas caracterizadas no setor
de consumos duráveis do GRI, pois apresentavam produtos e serviços da área tecnológica.
O universo da pesquisa foi composto por 90 empresas que publicaram relatórios no ano de 2011
na base GRI. Como o objetivo de pesquisa foi avaliar o nível de evidenciação de informações contidas
nos relatórios dos setores tecnológicos da eletrônica e de softwares, foram eliminadas empresas cujos
negócios eram ligados a eletrodomésticos e empresas que não seguissem a estrutura de relatório GRI.
Assim, as empresas da amostra totalizaram 57.
Foram analisados nos relatórios de sustentabilidade das empresas aspectos quantitativos das
informações presentes nos mesmos, isto é, verificação da constatação dos indicadores GRI. Conforme
Leite Filho, Prates e Guimarães (2009), as informações contidas nos relatórios subdividem-se em:
informações sobre o perfil da empresa, informações sobre sua forma de gestão e os indicadores de
desempenho. Os indicadores são apresentados da seguinte forma: indicadores de desempenho
econômico (EC), desempenho ambiental (EN), desempenho social (LA), de direitos humanos (HR),
sociedade (SO) e de responsabilidade pelo produto (PR). Entretanto, para medida de análise das
empresas foram centrados nas três dimensões apresentadas pela Estrutura de Relatório GRI:
indicadores econômicos (EC), desempenho ambiental (EN) e desempenho social (LA, HR, SO, PR).
Na Tabela 01 está demonstrada a quantidade de indicadores propostos pelas diretrizes GRI para
relatórios de sustentabilidade:
Tabela 01: Quantidade de indicadores GRI
XV ENGEMA 2013
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Indicadores
Total (Qtd)
Total (%)
Fonte: GRI (2006)

Econômicos
9
11%

Ambientais
30
36%

Social
44
53%

Total
83
100%

Para análise do nível de disclosure das empresas, foi utilizada a média ponderada, que analisou
a percentagem do número de indicadores de GRI presentes nos relatórios e suas proporções
expressadas no modelo ideal apresentado na Tabela 01. Em ambas as análises, foram utilizadas como
variáveis as percentagens ponderadas das quantidades de indicadores, sendo nos testes de diferença de
média agrupada as empresas pela a classificação GRI, o continente, o nível de desenvolvimento
(desenvolvido ou em desenvolvimento) e o tipo de auditoria (externa ou interna).
4. Análise dos Resultados
4.1 Disclosure das Informações
Inicialmente, foi observada pela análise de conteúdo a quantidade de indicadores GRI
apresentados pelas empresas, fornecida a partir do índice GRI apresentado no relatório e site das
empresas. Na análise do disclosure utilizou-se como modelo ideal o proposto pelo GRI, sendo o nível
de disclosure de acordo com o apresentado na metodologia.
Os dados apresentados na Tabela 02 demonstram as quantidade e percentagens dos indicadores
evidenciados em cada empresa. O objetivo principal dessa informação conste em explanar de forma
descritiva o nível de disclosure apresentado. A partir da análise inicial, pode-se constatar similaridade
dos resultados do nível de disclosure elaborado na pesquisa e o nível de evidenciação próprio do GRI.
Tabela 02: Nível de disclosure das empresas
Empresas
Econômico
Ambiental

Social

Nível de
Disclosure
Qtd.
%

Nível GRI

Qtd.

%

Qtd.

%

Qtd.

%

Modelo GRI
Acer

9
6

100%
67%

30
13

100%
43%

44
21

100%
48%

83
40

100%
48%

A+
B

Aegis Limited

9

100%

19

63%

34

77%

62

75%

A+

AMD

9

100%

29

97%

42

95%

80

96%

A

Applied Materials

5

56%

15

50%

15

34%

35

42%

B

ARM

6

67%

12

40%

18

41%

36

43%

Não declarado

ASE Group

9

100%

30

100%

44

100%

83

100%

A+

ASML

8

89%

17

57%

25

57%

50

60%

A+

ASUS

8

89%

22

73%

36

82%

66

80%

A+

Atos

8

89%

12

40%

21

48%

41

49%

A+

Brother

4

44%

19

63%

12

27%

35

42%

Não declarado

CA Technologies

4

44%

8

27%

20

45%

32

39%

B

Canon

4

44%

22

73%

13

30%

39

47%

Não declarado

Casio

1

11%

18

60%

17

39%

36

43%

Não declarado

Chimei Innolux Corporate

9

100%

30

100%

43

98%

82

99%

A+
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Chungwa Pictures Tubes

8

89%

23

77%

39

89%

70

84%

A+

Cisco Systems

8

89%

16

53%

25

57%

49

59%

B

Dell

4

44%

22

73%

22

50%

48

58%

B

Eizo Nanao

2

22%

8

27%

13

30%

23

28%

B

EMC²

4

44%

18

60%

21

48%

43

52%

B

Foxconn

7

78%

9

30%

18

41%

34

41%

Não declarado

Freescale

3

33%

7

23%

9

20%

19

23%

Não declarado

Hitachi

5

56%

23

77%

25

57%

53

64%

B+

HP

6

67%

24

80%

19

43%

49

59%

B

IBM

9

100%

30

100%

40

91%

79

95%

A

IIYAMA

2

22%

1

3%

9

20%

12

14%

C

Indra

8

89%

26

87%

41

93%

75

90%

A+

Intel China

8

89%

24

80%

37

84%

69

83%

A

Intel Corporation

8

89%

24

80%

37

84%

69

83%

A

Itautec

8

89%

29

97%

33

75%

70

84%

B

Juniper Network

3

33%

12

40%

19

43%

34

41%

B

Konica Minolta

3

33%

19

63%

11

25%

33

40%

B+

Lanix

1

11%

6

20%

5

11%

12

14%

C+

LeNovo

8

89%

18

60%

33

75%

59

71%

Não declarado

Lexmark

9

100%

30

100%

40

91%

79

95%

A

LG Eletronicos

9

100%

18

60%

31

70%

58

70%

Não declarado

Microsoft

7

78%

23

77%

16

36%

46

55%

Não declarado

Microsoft Brasil

5

56%

6

20%

26

59%

37

45%

C

Mitsubishi Electric

5

56%

17

57%

10

23%

32

39%

Não declarado

Morvest Business Group

6

67%

3

10%

10

23%

19

23%

C+

NEC Corporations

5

56%

0%

23

52%

28

34%

B

Nokia Corporation

7

78%

22

73%

30

68%

59

71%

A+

Nvidia

4

44%

5

17%

11

25%

20

24%

C

Panasonic

7

78%

26

87%

28

64%

61

73%

B

Philips

7

78%

17

57%

25

57%

49

59%

A

Qisda Corporation

5

56%

26

87%

30

68%

61

73%

A+

Ricoh

6

67%

13

43%

10

23%

29

35%

Não declarado

Samsung

8

89%

28

93%

43

98%

79

95%

A+

Softchoice

2

22%

10

33%

10

23%

22

27%

C

Sonaecom

9

100%

28

93%

40

91%

77

93%

A+

STMicroeletronics

6

67%

22

73%

25

57%

53

64%

A+

Sumitomo Electric

2

22%

18

60%

14

32%

34

41%

B+

Symantec

7

78%

14

47%

27

61%

48

58%

B

Tata Consultancy Services

9

100%

30

100%

38

86%

77

93%

A+

Texas Instruments

9

100%

30

100%

40

91%

79

95%

A
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Toshiba

7

78%

28

93%

35

80%

70

84%

B+

TSMC

9

100%

30

100%

37

84%

76

92%

A+

UMC

7

78%

27

90%

31

70%

65

78%

A+

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com os dados, observa-se a presença de uma empresa que alcança o modelo ideal
proposto pelo GRI, a ASE Group, dedicada ao desenvolvimento de componentes eletrônicos,
principalmente, semicondutores. Seguido pela Chimei Innolux Corporate, com 99% de evidenciação,
tendo como principais produtos, painéis LCD/LED. Ambas são empresas que foram analisadas pelos
níveis de aplicação GRI por meio de empresas terceiras, e tem o mesmo país de origem, China. Em
seguida apresentam-se empresas norte-americanas, respectivamente, AMD, IBM, Lexmark e Texas
Instruments, que apresentam como similaridade a utilização de checagem própria do nível de aplicação
GRI.
De modo geral, observa-se um grande divergências entre o nível de evidenciação das empresas,
apesar de predominância dos níveis de aplicação A(+) e B(+), que representam 70% da amostra, como
observado na Tabela 03, a qual indica também que 19,3% da amostra não declarou seu nível.
Entretanto, ressalva-se que as empresas cujo nível GRI de aplicação encontra-se como não declarado,
fornecem o índice, mas não destacam seu nível de aplicação, sendo em sua maioria 30% a 50%.
Tabela 03: Nível de Aplicação
Nível de
Aplicação
A
A+
B
B+
C
C+
Não declarado
Total
Fonte: Elaborado pelo autor

Qtd. de
Empresas
7
16
13
4
4
2
11
57

%

% Acumulada

12,3
28,1
22,8
7,0
7,0
3,5
19,3
100,0

12,3
40,4
63,2
70,2
77,2
80,7
100,0

4.2 Comparativo do Nível de Evidenciação das Informações
Inicialmente, foi analisado se a média ponderada explana adequadamente os níveis de GRI
informado pelas empresas. Neste contexto, analisou os grupos A(+), B(+), C(+) e Não declarado, sendo
feito o teste de médias dos níveis de disclosure. Na Tabela 04 é apresentada a ANOVA, que identifica
diferenças entre as amostras. Para visualizar as diferenças foi feito o teste de LSD, o qual evidenciou
diferenças entre os grupos A, B e C. Pelo teste, apenas dois grupos foram considerados similares, os
grupos B e Não declarados. Assim, comprova-se uma boa adequação da média, pois tem como
pressuposto a distinção dos níveis.
Tabela 04: Nível de Disclosure
Indicadores

Variação

Econômico

Entre grupos
No grupo

XV ENGEMA 2013

Soma dos
quadrados
19681,203
19855,293

df
3
53

Média dos
quadrados
6560,401
374,628

F

p-valor

17,512

,000
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Total
Entre grupos
No grupo
Ambiental
Total
Entre grupos
No grupo
Social
Total
Entre grupos
No grupo
Total
Total
Fonte: Adaptado output SPSS20.

39536,496
23769,907
20631,652
44401,559
23112,359
13517,335
36629,694
22301,263
11665,982
33967,245

56
3
53
56
3
53
56
3
53
56

7923,302
389,276

20,354

,000

7704,120
255,044

30,207

,000

7433,754
220,113

33,772

,000

Para comparar o nível de evidenciação das empresas da amostra foram utilizados teste de
médias, objetivando averiguar diferenças entre continentes, e nível de desenvolvimento. Na Tabela 05 é
apresentada a frequência dos continentes e do nível de desenvolvimento.
Tabela 05: Continente e Desenvolvimento
Desenvolvido
África
América do Norte
América Latina
Ásia
Europa
Oceania
Total
Fonte: Adaptado output SPSS20.

Em Desenvolvimento

0
17
0
13
8
1
39

1
0
3
14
0
0
18

1
17
3
27
8
1
57

Pelas comparações feitas por teste t de nível de desenvolvimento, ANOVA dos continentes e
MANOVA com essas duas variáveis, observaram-se a não rejeição da hipótese nula, a qual indica
nenhuma diferença significativa entre os continentes e nível de desenvolvimento, isto é, utilizando o
local de origem e desenvolvimento do país não constatou diferenciação dos grupos formados por esses
critérios. Por fim, foi analisado se as empresas apresentavam diferenças na auditoria dos relatórios de
sustentabilidade. Neste contexto, averígua-se se existiu verificação de terceiros dos indicadores
apresentados pela empresa. O resultado apresentou diferenças entre a utilização de checagem por
terceiros e própria. Nas Tabelas 06 e 07, respectivamente, são demonstradas as médias dos grupos e o
teste t.
Neste contexto, pode-se observar que as empresas que utilizam auditoria terceirizada para
elaboração de relatório de sustentabilidade apresentam um maior nível de disclosure, sendo adequada a
aplicação “+” para empresas que utilizam terceiros para legitimação de suas divulgações.
Tabela 06: Médias Grupos de Auditoria
Indicadores
Econômico
Ambiental
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Auditoria

N

Média

Própria
Terceirizado
Própria
Terceirizado

35
22
35
22

63,81%
76,26%
55,90%
74,09%

Desviopadrão
26,03%
26,18%
27,98%
25,18%

Erro desviopadrão
4,40%
5,58%
4,73%
5,367%
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Própria
Terceirizado
Própria
Total
Terceirizado
Fonte: Adaptado output SPSS20.
Social

35
22
35
22

51,30%
67,87%
54,32%
71,03%

23,22%
26,36%
22,80%
24,42%

3,92%
5,62%
3,85%
5,21%

Tabela 07: Teste de Médias
Indicadores

t

df

p-valor

Econômico

-1,754

55

,085

Ambiental

-2,481

55

,016

Social

-2,490

55

,016

Total
Fonte: Adaptado output SPSS20.

-2,621

55

,011

A Tabela 07 apresenta distinções significativas desses dois grupos em relação aos disclosures
relacionados aos efeitos ambientais e sociais, podendo ocorrer pela preocupação das auditorias externa
com o fornecimento de informações socioambientais aos stakeholders de seus clientes.
Devido a não confirmação de diferenciação entre continentes e nível de desenvolvimento, o
estudo utilizou-se de análise de clusters, formando uma nova agregação dos valores os quais
apresentavam melhores similaridades em seu nível de disclosure dos indicadores de sustentabilidade.
Nas Tabelas 08, 09 e 10 são apresentados as estatísticas descritivas dos três clusters formados pela
análise.
Tabela 08: Estatística Descritiva – Clusters 1
Econômico
44,4%
Média
21,43%
Desvio-padrão
11,11%
Mínimo
88,89%
Máximo
Fonte: Adaptado output SPSS20.

Ambiental
40%
20,35%
0%
73,33%

Social
29,55%
12,24%
11,36%
59,09%

Total
39,76%
10,41%
14,46%
49,40%

Tabela 09: Estatística Descritiva – Clusters 2
Econômico
77,7778%
Média
Desvio-padrão 18,79926%
44,44%
Mínimo
100,00%
Máximo
Fonte: Adaptado output SPSS20.

Ambiental
61,6667%
11,70715%
46,67%
86,67%

Social
56,8182%
11,74920%
36,36%
77,27%

Total
59,6386%
7,07277%
51,81%
74,70%

Tabela 10: Estatística Descritiva – Clusters 3
Econômico
88,8889%
Média
8,73775%
Desvio-padrão
77,78%
Mínimo
100,00%
Máximo
Fonte: Adaptado output SPSS20.

Ambiental
93,3333%
9,61845%
73,33%
100,00%

Social
87,5000%
10,16662%
63,64%
100,00%

Total
90,9639%
8,42807%
71,08%
100,00%

XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Apesar da categorização das empresas ao nível do GRI de classificação, observa-se que em
relação à sua evidenciação dos indicadores pela média ponderada apresenta diferenças no disclosure.
Isso acontece, conforme GRI, pois a classificação no nível é subjetiva, escolha feita pela empresa,
tendo como critério para ser considerado de nível GRI, possuir pelo menos um indicador de cada
dimensão de sustentabilidade (econômica, social e ambiental).
O grupo 1, formado por 23 empresas de classificação GRI ‘não declarado’, ‘C’, ‘C+’, ‘B’, ‘B+’
e ‘A+’, tem como média total de 35,72% de disclosure. Ao analisar as médias dos diferentes
indicadores, tem-se: indicadores econômicos – média de 45,41% de disclosure; indicadores ambientais
– média de 36,67% de disclosure; indicadores sociais – média de 33,10% de disclosure. Pode-se dizer,
portanto, que este grupo é formado pelas empresas, dos diferentes níveis GRI, que têm o menor nível
de disclosure de seus determinados níveis. A empresa Atos, embora esteja no nível ‘A+’ do GRI,
apresenta a menor média de disclosure dos indicadores ambientais, indicadores sociais e total de seu
nível. Dentre as empresas do nível ‘B’, a empresa Eizo Nanao apresenta a menor média de disclosure
dos indicadores econômicos, indicadores sociais e total, estando presente também no grupo 1. Em
relação as empresas do nível ‘B+’, a empresa Konica Minolta apresenta as menores médias dos
indicadores sociais e total, e a empresa Sumitomo Electric apresenta as menores médias dos
indicadores econômicos e ambientais, fazendo parte, ambas, do grupo 1. Todas as empresas dos níveis
‘C’ e ‘C+’ fazem parte do grupo 1. Quanto às empresas do nível ‘não declarado’, a empresa Freescale,
presente no grupo 1, apresenta as menores médias de disclosure dos indicadores ambientais, sociais e
total.
O grupo 2, formado por 14 empresas de classificação GRI ‘não declarado’, ‘ ‘B’, ‘B+’. ‘A’ e
‘A+’, tem como média total de 62,65% de disclosure. Ao analisar as médias dos diferentes indicadores,
tem-se: indicadores econômicos – média de 73,81% de disclosure; indicadores ambientais – média de
65,95% de disclosure; indicadores sociais – média de 58,12% de disclosure. Pode-se dizer, portanto,
que este grupo é formado pelas empresas, dos diferentes níveis GRI, que têm um nível mediano de
disclosure. Destaca-se a empresa Lenovo, empresas do nível ‘não declarado’, presente no grupo 2, que
apresenta as maiores médias de disclosure dos indicadores sociais e total.
Na Tabela 11 evidencia-se que são diferentes os grupos feitos pela análise de clusters, em todos
os tipos de indicadores.
Tabela 11: Teste de Média dos Clusters
Indicadores

Variação

Entre grupos
No grupo
Total
Entre grupos
No grupo
Ambiental
Total
Entre grupos
No grupo
Social
Total
Entre grupos
No grupo
Total
Total
Fonte: Adaptado output SPSS20.
Econômico
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Soma dos
quadrados
23389,536
16146,960
39536,496
31750,925
12650,635
44401,559
29577,624
7052,070
36629,694
29582,040
4385,205
33967,245

df
2
54
56
2
54
56
2
54
56
2
54
56

Média dos
quadrados
11694,768
299,018

F

p-valor

39,111

,000

15875,462
234,271

67,765

,000

14788,812
130,594

113,243

,000

14791,020
81,207

182,139

,000

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

O grupo 3, formado por 20 empresas de classificação GRI ‘B’, ‘B+’, ‘A’ e ‘A+’, tem como
média total de 88,25% de disclosure. Ao analisar as médias dos diferentes indicadores, tem-se:
indicadores econômicos – média de 91,67% de disclosure; indicadores ambientais – média de 91,00%
de disclosure; indicadores sociais – média de 85,68% de disclosure. Pode-se dizer, portanto, que este
grupo é formado pelas empresas, dos diferentes níveis GRI, que têm o maior nível de disclosure de
seus determinados níveis. A empresa ASE Group, presente no nível ‘A+’ do GRI, apresenta a maior
média de disclosure dos indicadores econômicos, ambientais, sociais e total de seu nível, com 100% de
disclosure em todos. Dentre as empresas do nível ‘A’, a empresa AMD apresenta a menor média de
disclosure dos indicadores econômicos, sociais e total, estando presente também no grupo 3. Quanto às
empresas do nível ‘B+’ e ‘B’, destacam-se, respectivamente, as empresas Toshiba e Itautec, que
apresentaram as maiores médias de disclosure dos indicadores econômicos, ambientais, sociais e total,
estando ambas presentes no grupo 3.
5. Considerações Finais
A presente pesquisa teve por objetivo analisar os níveis de evidenciação do setor tecnológicos e
identificar distinções no nível de evidenciação. A pesquisa focou os relatórios publicados de acordo
com as diretrizes da Estrutura do GRI. Para isso, foram coletadas, inicialmente, informações sobre os
parâmetros utilizados pelo GRI para a elaboração dos relatórios e referencial teórico que servissem de
suporte para pesquisa.
A partir disso foram coletados os dados referentes às empresas do setor estudado, sendo
utilizado da análise de conteúdo para desenvolvimento do instrumento de coleta, o qual foi utilizado
para análise estatística. Os resultados da pesquisa identificaram similaridades entre os indivíduos
estudados, apesar de, inicialmente, terem empresas com níveis de disclosure maiores que outras.
Entretanto, devido ao número reduzido de empresas de alguns continentes, os testes de médias foram
prejudicados. Em relação a diferenças de disclosure, devido ao ambiente institucional dos países e de
seu nível de desenvolvimento, não puderam ser comprovadas. É possível observar uma tendência do
isomorfismo mimético e normativo, devido ao aumento de relatórios publicados a cada ano no GRI,
sendo percebido por observação a partir da coleta dos dados diretamente do banco de dados
disponibilizado pelo GRI.
É observado, após a análise de cluster, que a classificação determinada pelas empresas nos
relatórios de sustentabilidade, às vezes, não condiz com o nível de evidenciação expresso pela média
ponderada feita no estudo. Conforme GRI (2011), o nível é determinado pela empresa, de acordo com
o número de informações evidenciadas. Entretanto, observa-se que empresas não se classificam nos
conformes. Por se exigir que a empresa informe somente determinados indicadores para cada subtema,
como forma de elevar o nível de disclore GRI, geram-se distorções na evidenciação.
Como limitação de pesquisa, destaca-se o número reduzido de empresas estudadas o qual
prejudicou as análises estatísticas, e a falta de homogeneidade do banco de dados GRI, que apresentava
empresas diretamente concorrentes em setores distintos. A partir dessas observações, sugere-se um
estudo similar, mais que capte o maior número de empresas, sendo incluídos outros setores
tecnológicos e de inovação, como de eletrodoméstico, automotivos. Também sugere-se estudos prévios
com análise de cluster, permitindo analisar, através do nível de disclosure dos conglomerados, suas
similaridades de ambiente e mercado.
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Resumo
O presente artigo procurou analisar como o projeto Coletivo da empresa Coca-Cola, no Brasil, ajudou a organização a
consolidar ainda mais sua marca institucional no tema sustentabilidade. O surgimento da economia verde e de uma nova
ordem social trouxeram novos valores e conceitos para a sociedade e para as organizações. Devido ao aumento da
competitividade, as organizações começaram a valorizar um diálogo diferenciador com seus stakeholders. Se a comunidade
onde uma empresa atua começa a se desenvolver e a empresa auxilia este processo, colocará em prática os três pilares onde
se baseia a sustentabilidade: social, ambiental e econômico. Atualmente, uma organização que consegue implementar esses
conceitos e disseminar valores compartilhados em suas práticas de gestão encontra-se num processo de consolidação da sua
marca institucional e este perfil é a característica de uma empresa inovadora.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Sustentabilidade; Inovação; Marca Institucional; Coletivo.

Abstract
This article aims to analyze how the project Collective of Coca-Cola Brazil helped the organization to further consolidate its
corporate brand in sustainability issue. The appearing of the green economy and a new social order brought new values and
concepts to society and organizations. Due to increased competition, organizations began to value the dialogue with its
stakeholders. If the community where a company operates begins to develop and the company assists in this process, it will
implement the three pillars on which it is based sustainability: social, environmental and economic. Currently, an
organization can implement these concepts and disseminate shared values in their management practices is in a process of
consolidation of its corporate brand and this profile is characteristic of an innovative company.
Key Words: Development; Sustainability; Innovation; Corporate Brand; Collective.

XV ENGEMA 2013

1

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

1. Introdução
Com o surgimento da economia verde e de uma nova ordem social também surgiram novos valores
e conceitos. Elkington (2001, p. 2) confirma: “Essas mudanças vêm de uma profunda reformulação das
expectativas da sociedade e, como resultado, dos que servem aos mercados local e global”.
O autor apresenta as chamadas ‘Sete revoluções para a sustentabilidade’ que marcaram o início da
consciência da sociedade e das empresas a respeito do tema. A primeira revolução aconteceu pela
competição do mercado, a segunda revolução é guiada pela alteração dos valores humanos, a terceira
revolução é a transparência, a quarta revolução, que está ligada à transparência, é chamada de
tecnologia do ciclo de vida, a quinta revolução está relacionada às parcerias, a sexta revolução está
relacionada com o tempo. A sétima e última revolução é resultado das outras revoluções, a governança
corporativa.
A sustentabilidade, no seu conceito amplo, é um novo paradigma proposto por esta nova ordem.
Mas o capitalismo sustentável necessitará mais do que apenas tecnologia e mercados que
promovam ativamente a desmaterialização. Necessitaremos também definir radicalmente as
novas visões do significado de igualdade social, justiça ambiental e ética empresarial. Isso
exigirá um melhor entendimento não somente das formas financeiras e físicas do capital, mas
também do capital social, humano e natural. (ELKINGTON, 2001, p. 76)

O desenvolvimento sustentável tem como bases os pilares social, econômico e ambiental. Muitas
organizações tem procurado um diálogo diferenciador devido ao aumento da competitividade. Os
produtos, hoje em dia, tornaram-se muito mais commodities, ou seja, com a disseminação da tecnologia
muitos produtos são similares, se diferenciam mais através de suas marcas do que de seus atributos
físicos (estilo e design), qualidade, eficácia e preço.
A marca foi abordada no seu significado mais amplo. A marca institucional tem sua concepção na
identidade da empresa (o que a empresa realmente é), na sua imagem (a percepção por todos seus
públicos) e na sua reputação (consequência da relação entre identidade e imagem). “Uma marca que se
estende por uma companhia inteira a qual pode também se diferenciar do básico das marcas de
produtos” (ARGENTI; DRUCKENMILLER, 2004, p.369, tradução nossa).
O presente artigo procurou analisar como o projeto Coletivo da empresa Coca-Cola, no Brasil,
ajudou a organização a consolidar ainda mais sua marca institucional. A Coca-Cola é uma empresa
com uma marca produto e uma marca institucional bem conhecida e consolidada no mercado
internacional e brasileiro, porém o crescimento de seus concorrentes fez com que a empresa
reformulasse suas estratégias de negócio para aderir à estratégia de valor compartilhado (PORTER;
KRAMER, 2011).
A Coca-Cola foi apresentada ao mundo em 1886 e no Brasil iniciou suas atividades em 19401, ou
seja, é uma empresa com uma vasta experiência de mercado, conhece muito bem seus consumidores e
já lançou diversas marcas de bebidas e refrigerantes. Esta experiência mostra que a empresa sempre
procurou inovar ao buscar novas formas de reconstruir sua marca institucional. O projeto Coletivo é
uma forma de inovar dentro das estratégias socioambientais, pois “a inovação é vista como o resultado
de processos de aprendizagem que geram e aplicam novos conhecimentos em rotinas, processos e
procedimentos” (ISIDRO FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 139).
1

Disponível em <http://www.cocacolabrasil.com.br/coca-cola-brasil/historia-da-marca/>. Acessado em: 16 set 2013.
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No contexto apresentado, o objetivo principal do artigo é mostrar que mesmo uma organização com
uma marca bem construída precisa utilizar novas maneiras de se relacionar com seus stakeholders para
manter vantagem competitiva e assim consolidar ainda mais sua marca institucional e se destacar
perante seus concorrentes.
O artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os temas sustentabilidade, o conceito de valor
compartilhado, inovação em sustentabilidade e construção da marca. Depois de apresentados os
conceitos, é mostrado a análise do Projeto Coletivo e, por fim, a conclusão da discussão sobre os temas.
2. Método de Pesquisa
O artigo procurou realizar um estudo de caso único com mais de uma unidade de análise (YIN,
2010).
O estudo de caso é preferido no exame dos eventos contemporâneos, mas
quando os comportamentos relevantes não podem ser manipulados. O estudo de
caso conta com muitas das mesmas técnicas que a pesquisa histórica, mas
adiciona duas fontes de evidências geralmente não incluídas no repertório do
historiador: observação direta dos eventos sendo estudados e entrevistas das
pessoas envolvidas nos eventos. (YIN, 2010, p. 32)
O estudo de caso pode ser usado para verificar vários objetivos, sendo um deles, comparar com a
literatura dos temas abordados e desta maneira construir novas teorias (EINSENHARDT, 1989). Este
artigo não tem a pretensão de construir uma teoria sobre sustentabilidade, inovação e marca, mas
pretende utilizar a literatura para comparar e mostrar quais são os principais elementos de construção
de uma marca institucional.
Conforme citação acima, a pesquisa procurou estudar um fenômeno contemporâneo que é a
sustentabilidade e dentro deste contexto, análise de um projeto organizacional como forma de
consolidar uma marca institucional através de uma prática social que tem como objetivo a
sustentabilidade.
O foco do estudo de caso será o projeto Coletivo Coca-Cola, as informações foram coletadas
através do site institucional da organização e de seu relatório de sustentabilidade, no período de agosto
a setembro de 2013.
A análise tem uma limitação, pois existem poucas informações quantitativas que poderiam embasar
melhor as informações apresentadas e também não foi realizada uma pesquisa de campo nas
comunidades onde a empresa atua para saber a situação real de cada projeto. No próprio relatório de
sustentabilidade onde informações quantitativas devem ser encontradas, não há dados.
O trabalho utilizou um referencial teórico para fazer construir um quadro e mostrar quais são os
principais elementos de construção da marca institucional por meio da sustentabilidade e da inovação.
No tema sustentabilidade, os autores que mostram os conceitos são Elkington (2001) e Sachs
(2007), foi exposto também os conceitos de desenvolvimento com o autor Furtado (1967). Em
conceitos sobre marca, o artigo é norteado pelos autores Keller e Machado (2006), Kapferer (2004) e
Gobé (2009). Para definir o tema inovação, o principal autor é Christensen (2001). Esses autores
embasaram as definições teóricas sobre os temas abordados, porém mais autores foram utilizados para
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mostrar os modelos de construção de marca, como Yanaze (2011) e abrangência do tema
sustentabilidade com o conceito de valor compartilhado de Porter e Kramer (2011).

3. Revisão Bibliográfica
3.1.
Desenvolvimento e Sustentabilidade
Os conceitos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável vêm permeando os
meios de comunicação de massa a cada dia e cada vez mais se encontram inseridos no nosso cotidiano.
O conceito de desenvolvimento sustentável iniciou sua disseminação com o Relatório Brundtland –
Nosso Futuro Comum – lançado em 1987. Segundo o relatório, “desenvolvimento sustentável é aquele
que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND apud OLIVEIRA, 2008, p. 23).
Já o conceito de desenvolvimento econômico veio bem antes é pode ser definido como “O
desenvolvimento se realiza sob a ação conjunta de fatores responsáveis por transformações nas formas
de produção e de forças sociais que condicionem o perfil da procura em função de modificações no
nível de renda da coletividade” (FURTADO, 1967, p. 80). Dessa maneira o autor pretende expor que o
desenvolvimento é algo que vai mais longe do que a simples acumulação de capital e riqueza.
Outro autor fala sobre o conceito de desenvolvimento: “O desenvolvimento deve ser considerado
como um processo de aprendizagem social, como a capacidade crescente de uma comunidade ou de
uma nação, em primeiro lugar de projetar metas que estejam de acordo com uma série de valores
aceitos” (SACHS, 2007, p. 110).
Desenvolvimento e sustentabilidade são temas correlatos e integrados, a sustentabilidade depende
de um desenvolvimento organizado e o desenvolvimento depende da sustentabilidade para um
crescimento que não destrua o meio ambiente e os valores sociais. “O desenvolvimento humano
associado à noção de ascendência é a sua maior preocupação, e a sustentabilidade só é considerada
significativa neste contexto” (SACHS, 2007, p.290).
Uma organização que consegue compreender esses conceitos, consegue também implementar
práticas sustentáveis em toda sua cadeia de valor o que se transforma em benefício para todas as partes
interessadas e integrantes das relações da empresa.
Existem diversas compreensões do que é a sustentabilidade nas organizações, aqui serão
apresentadas algumas dessas compreensões.
Baldissera (2009) explica que existem quatro noções de sustentabilidade, a primeira encara a
sustentabilidade como valor central e neste sentido tende a estimar a vida humana/não-humana, à
tolerância e o respeito à diversidade. Já na segunda noção a sustentabilidade é encarada como valor
periférico ou estratégico de mercado.
Na terceira, a sustentabilidade é encarada com um valor negativo ou modismo e por último, a quarta
noção, a sustentabilidade é um valor extrassistema e os sujeitos que acreditam nessa noção não
conseguem decodificá-la ou nem tiveram contato.
As oportunidades em sustentabilidade encontram-se num patamar mais elevado, na estratégia da
organização, na formação da sua essência.
[...] as organizações precisam se conscientizar de que a sustentabilidade no seu real significado
não é um modismo a ser adotado ou algo que vai se traduzir apenas em ganhos de negócios e de
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imagem positiva. Trata-se de algo bem mais complexo, envolvendo uma filosofia de gestão e
um compromisso público dos mais relevantes. (KUNSCH, 2009, p. 68)

A gestão da sustentabilidade é transversal, multidisciplinar e “para ser utilizada integralmente, a
sustentabilidade precisa fazer parte da estratégia da empresa, necessita estar presente em todas as áreas,
ser debatida com diversos públicos, e deve ser uma vantagem competitiva na produção e gestão”
(MENDES; YANAZE, 2012, p.52).
Essa característica fez a sustentabilidade transformar-se em algo complexo que estabelece uma
relação entre empresa e seus stakeholders. Essa relação necessita ser construída através do diálogo,
desta maneira torna-se uma das bases para a construção de uma marca institucional.
A sustentabilidade possui especificidades que, segundo Sachs (2007), são classificadas em cinco
dimensões: social; econômica; ecológica; espacial; cultural, ou seja, a sustentabilidade é estabelecida
por diversos aspectos da vida humana.
O mais importante é compreender que a sustentabilidade não se caracteriza apenas por ações
ambientais ou sociais, mas sim uma transformação nos processos organizacionais e sociais que geram
valores compartilhados por toda sociedade, sejam clientes, fornecedores, funcionários, outras empresas,
governos e comunidades.
O conceito de valor compartilhado foi disseminado recentemente pelo especialista em estratégia
Michael Porter:
O conceito de valor compartilhado pode ser definido como políticas e práticas
operacionais que melhoram a competitividade de uma empresa enquanto
simultaneamente avançam as condições econômicas e sociais das comunidades
em que operam (PORTER; KRAMER, 2011, p.6).
As empresas adeptas do valor compartilhado são “empresas que criam valor econômico através da
criação de valores sociais” (PORTER; KRAMER, 2011, p.7).
A consolidação de uma marca através da sustentabilidade, seja por ações sociais ou ambientais,
precisa disseminar quais são os valores que devem ser compartilhados para os stakeholders.
Nos dias atuais, uma organização que consegue implementar este conceito em suas práticas de
gestão encontra-se num processo de consolidação da sua marca institucional e num mundo globalizado
e comoditizado2, este perfil é a característica de uma empresa inovadora.
3.2.Inovação em estratégias socioambientais
As definições sobre inovação, além de evoluírem, buscaram nos últimos anos mostrar a sua
importância na gestão dos negócios das organizações.
Segundo Abernathy e Clark (1985), é um estereótipo acreditar que a inovação apenas introduz um
novo produto ou processo para substituir radicalmente o anterior. A inovação pode ser um rompimento,
mas também pode levar a uma evolução dentro de um sistema, “[...] o significado de uma inovação
para uma vantagem competitiva depende mais do que ser uma novidade técnica ou um mérito
científico” (ABERNATHY; CLARK, 1985, p.6, tradução nossa).

2

Palavra adaptada do idioma inglês que se refere a algo (produto ou serviço) sem diferenciação.
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A marca construída através dos princípios da sustentabilidade pode ser considerada uma inovação
porque exige que novos conhecimentos sejam inseridos dentro dos processos de gestão.
A inovação estava muito ligada aos conceitos tecnológicos, porém uma definição clara de que a
tecnologia é algo mais abrangente é confirmada por Christensen (2012, p. 22), que define a tecnologia
como algo que “estende-se além da engenharia e da produção para abranger toda extensão de
marketing, investimento e processos de administração”, então, a construção de uma marca institucional
através de projetos sociais, como o Coletivo Coca-Cola, é o desenvolvimento de uma tecnologia social
e, portanto pode ser considerada inovação.
Christensen (2001) afirma que o dilema para as empresas tornarem-se inovadoras é que muitas são
eficientes em tecnologias incrementais, ou seja, aqueles processos que desenvolvem e melhoram algo
já criado, mas essas empresas falham em tecnologias de ruptura, aquelas em que surgem para um novo
mercado, um novo tipo de consumidor, no caso deste artigo, surgem para se relacionar com novos
stakeholders, para disseminar novas filosofias e novos comportamentos da sociedade.
Empresas bem-sucedidas têm capacidade prática em levar tecnologias
incrementais para o mercado, fornecendo rotineiramente a seus clientes mais e
cada vez melhores versões do que eles dizem que querem. Essa é uma
habilidade valiosa para lidar com a inovação incremental, mas não atenderá à
finalidade ao encarar a inovação de ruptura. (CHRISTENSEN, 2001, p. 292293)
A inovação como tecnologia social visa atender às necessidades e expectativas de stakeholders mais
conscientes do papel das empresas na sociedade.
Ao compreender a complexidade da sustentabilidade é possível perceber que as práticas
sustentáveis das organizações no mundo capitalista já podem ser consideradas práticas inovadoras,
porém como a sustentabilidade é ainda um tema novo dentro da administração, nem todas as práticas
sustentáveis visam à ruptura de processos e de valores. A maioria das organizações que incorporaram a
sustentabilidade ainda são adeptas de processos sustentáveis incrementais.
Depois da compreensão de alguns conceitos sobre inovação, o próximo tópico mostra as definições
e como ocorre o processo de construção da marca.

3.3.

Construção e consolidação da marca institucional

A marca assumiu um papel muito importante na sociedade atual. Além de ser um símbolo físico,
um logotipo, que diferencia produtos, serviços e empresas, a marca traz consigo uma história, uma
forma de relacionamento com seus diversos públicos. “A marca é uma conexão simbólica e afetiva
estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as
quais se destina” (PEREZ, 2004, p. 10).
Outros autores também definem que situação atual da marca não a relaciona apenas com o produto:
Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta outras
dimensões que o diferenciam de algum modo de outros produtos desenvolvidos
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para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser racionais e
tangíveis – relacionadas ao desempenho de produto da marca – ou mais
simbólicas, emocionais e intangíveis – relacionadas com aquilo que a marca
representa. (KELLER; MACHADO, 2006, p. 4)
Se a marca é uma relação com seus públicos, na era da transparência as atitudes de uma
organização têm muita relevância na sociedade, assim houve uma abertura para que a gestão
sustentável se integrasse nas estratégias das empresas, ou seja, de uma governança corporativa, uma
consciência que a marca tem um enorme valor e uma responsabilidade dentro da sociedade.
No começo, a imagem da marca lembra somente as vantagens materiais que seu
nome garante. Porém, com o tempo, ela acaba por evocar valores imateriais: a
qual a classe de consumidores está associada, a qual estilo de vida, a qual
universo imaginário, a quais valores. (KAPFERER, 2004, p. 23)
Os valores imateriais da marca, do qual se refere o autor, são os atributos que contribuem para
estratégias de inovação dentro das organizações, principalmente quando essas estratégias estão voltadas
para a sustentabilidade e seus pressupostos.
Grandes corporações compreenderam que o mundo globalizado e o desenvolvimento tecnológico
deixaram os produtos cada vez mais parecidos o que torna a concorrência cada vez mais acirrada, então
construir e consolidar marcas institucionais por meio da sustentabilidade é uma forma de despertar a
atenção dos stakeholders e se diferenciar dos concorrentes. “Hoje, as identidades corporativas estão
mudando para a direção do consumidor, se tornando flexível, com expressões multissensoriais, não
apenas o que a companhia pensa que é, mas reflexões de como a companhia deseja ser percebida pelas
pessoas e como elas querem que as pessoas interajam com elas” (GOBÉ, 2009, p. 133, tradução nossa).
Conforme descrito na introdução, a marca institucional está no seu significado mais amplo, neste
sentido, a marca representa a empresa na sociedade e se relaciona com a mesma, e este relacionamento
não ocorre apenas por seus produtos ou seus serviços, mas também pela sua imagem e sua reputação.
Existem diversas teorias para se compreender como uma marca é construída, o artigo optou por se
apoiar em abordagens teóricas mais amplas.
A primeira abordagem é a construção da marca através da pirâmide do Brand Equity (patrimônio de
marca) e a segunda abordagem são os fatos comunicáveis, como esses fatos influenciam a consolidação
da marca.
No Brand Equity, patrimônio da marca baseado no cliente (KELLER; MACHADO, 2006), existem
quatro etapas: (1) identificação da marca, (2) o significado da marca, (3) respostas à marca e (4)
relacionamentos com a marca.
A figura 1 mostra como a marca é construída através dessa pirâmide.
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Figura 1 – Pirâmide do Brand Equity.

Fonte: Keller e Machado, 2006, p. 48
A proeminência da marca faz parte da primeira etapa que pretende conhecer a marca, encontra-se
relacionado com a lembrança de marca. Na segunda etapa, o desempenho da marca (voltado mais para
produto) e as imagens da marca traduzem o que a marca significa para os consumidores. O
desempenho liga-se com as experiências e os resultados que os consumidores obtiveram com a marca e
interage com os atributos relacionados ou não relacionados com o produto e com os benefícios:
funcional, experimental ou simbólico (KELLER, 1993).
As imagens da marca já não estão ligadas com o produto ou serviço, com o algo físico da marca,
mas com o que a marca pode trazer a mais para seu significado. “O conjunto de imagens de uma marca
reflete como as pessoas pensam na marca abstratamente, e não o que pensam que a marca realmente
faz. Assim, esse conjunto refere-se a aspectos mais intangíveis da marca” (KELLER; MACHADO,
2006, p. 53). A marca institucional recebe muita influência desta etapa, pois reflete toda uma
organização, toda sua personalidade e história. A construção de uma marca institucional começa a se
destacar a partir das imagens da marca.
A terceira etapa está totalmente conectada com o consumidor e com os stakeholders e com o que
ele pensa sobre a marca. Em julgamentos, a marca é analisada pelo consumidor por um lado mais
racional, aqui é verificado a qualidade, a credibilidade, a consideração e a superioridade de uma marca.
Na marca institucional, a credibilidade é um ponto muito importante.
Em
sentimentos,
o
consumidor enxerga a marca pelo seu lado emocional. O que ele sente em relação à marca são os
fatores essenciais que designarão a próxima etapa. Keller e Machado (2006) atribuem seis sentimentos
como os mais importantes: ternura, diversão, entusiasmo, segurança, aprovação social e autoestima.
A ressonância da marca é o topo da pirâmide e onde toda marca deseja chegar, pois na última etapa
a marca já criou um vínculo com o consumidor e pretende ter um relacionamento com ele. “Para criar
ressonância é preciso haver também uma ligação pessoal. É preciso que os clientes tenham mais que
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uma atitude positiva, que pensem na marca como algo especial em um contexto mais amplo”
(KELLER; MACHADO, 2006, p. 56).
Outra forma de compreender os diversos aspectos de como ocorre a construção e consolidação da
marca institucional é através dos Fatos Comunicáveis denominados como “ações ou realizações que
sejam merecedoras de menção e de referência” (YANAZE, 2011, p.460).
Como a marca institucional se baseia na identidade, imagem e reputação é necessário ver sua
construção através da comunicação institucional (KUNSCH, 2003), ou seja, a comunicação que não
visa vender algum produto, mas sim comunicar a empresa como uma instituição dentro da sociedade,
como exemplo os relatórios de sustentabilidade, sites institucionais e campanhas relacionadas às causas
ambientais ou sociais. Então, “a disseminação adequada dos fatos comunicáveis aos públicos
relacionados e compatíveis resulta na formação de uma imagem positiva da empresa em cada um dos
seus segmentos representativos de seu universo de interesse” (YANAZE, 2011, p. 463).
A construção de uma marca institucional acontece por meio de diálogos que tem como base o
relacionamento com seus stakeholders e que vinculam os valores organizacionais às demandas
socioculturais num contexto dinâmico de mudanças de comportamentos e atitudes.
As organizações perceberam através das mudanças sociais e econômicas que ocorreram nos últimos
quarentas anos que apenas vender um produto com qualidade, não garante mais sua sobrevivência num
mercado tão competitivo, com concorrentes tão preparados e com consumidores cada vez mais
exigentes.
E o processo de construção de marca, que há alguns anos atrás buscava apenas o desenvolvimento
de produtos, se transformou em um processo abrangente interligado com a reputação da organização e
que necessita considerar os aspectos da sustentabilidade e inovação para competir de forma ética no
mercado.
4. O Projeto Coletivo Coca-Cola
O Projeto Coletivo faz parte do programa Viva Positivamente da empresa Coca-Cola. É
disseminado em 18 países da América do Sul e América Latina. Este programa é denominado pela
empresa como uma plataforma sustentável baseada em sete pilares: água, embalagens sustentáveis,
benefícios das bebidas, vida saudável, comunidade, ambiente de trabalho e, o último pilar, energia e
clima.
Viva Positivamente é a plataforma de desenvolvimento sustentável do Sistema
Coca-Cola Brasil. Reúne os princípios, os valores e as áreas de atuação
prioritárias para que a operação da organização esteja de acordo com um
contexto de desenvolvimento econômico e social que leve em conta a
preservação ambiental3.
Outros projetos são criados e desenvolvidos com base nos princípios de cada pilar que forma esta
plataforma de desenvolvimento sustentável. O pilar Comunidade, por exemplo, além de ter o Coletivo,
tem o projeto Bolsa Floresta, Festival Parintins, Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias e Semana
Otimismo que Transforma.
3

Disponível em <http://www.cocacolabrasil.com.br/viva-positivamente/>. Acessado em 16 set 2013.
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Esses projetos tem o desafio de proporcionar e manter relacionamentos de valor mútuo com os
parceiros, ou seja, é um sistema de comunicação e interação com os diversos stakeholders da empresa
para o fortalecimento da marca e da reputação.
O projeto Coletivo é o grande destaque do pilar Comunidade: “O Coletivo Coca-Cola é uma
inovadora tecnologia social cujo objetivo é capacitar comunidades das classes C e D, promovendo a
geração de renda e a valorização da autoestima” 4.
Segundo o site institucional, o Coletivo opera em 127 comunidades nos Estados de São Paulo,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais,
Mato Grosso e Amazonas. Este projeto, até o ano de 2012, capacitou 65.000 pessoas. 66% do público
são mulheres, e 30% dos jovens capacitados entraram para o mercado de trabalho e conseguiram um
aumento de 50% na renda familiar.
A característica principal deste projeto social é o desenvolvimento através de centros de formação
profissional dentro das próprias comunidades em parceria com instituições locais. As capacitações
oferecidas são: Curso de Preparação para o Mercado de Varejo (preparar jovens para trabalhar nas
redes varejistas onde a Coca Cola atua), Curso Empreendedorismo + Família (capacita famílias para ter
seu próprio negócio, em suas residências e assim, possibilita a venda de Coca-Cola nesses pequenos
varejistas); Capacitação em Design de Embalagens Recicladas (aproveitamento de embalagens pet para
o artesanato) e o Curso de Logística e Produção (formação de profissionais em áreas operacionais da
Coca-Cola, assim como de grandes empresas).
Todos esses cursos são oferecidos com o objetivo de capacitar profissionais e futuros profissionais
em temas relacionados à cadeia de valor da empresa Coca-Cola.
Segundo o relatório de sustentabilidade de 2010/2011, cada unidade do Coletivo tem capacidade
para atender 500 jovens para o curso de preparação para o mercado de varejo e aproximadamente 30%
dos participantes são contratados ao final da capacitação. Este projeto tem uma meta de criar 250
unidades, no Brasil, até o ano de 2020.
Baseado nas informações apresentadas, este projeto social da Coca-Cola no Brasil torna-se um caso
representativo dentre as organizações que incorporaram uma gestão voltada à sustentabilidade, pois
procura fomentar um diálogo com seus stakeholders para unir os interesses da comunidade com suas
estratégias de negócios.
5. Análise do Projeto Coletivo Coca-Cola
A análise do projeto é composta através do quadro onde foram apresentados os elementos de
construção de uma marca institucional voltada à sustentabilidade e os quatro diferentes cursos de
capacitação.
Os elementos para a construção da marca institucional foram mostrados, na primeira parte do
artigo, no referencial teórico sobre os temas sustentabilidade e inovação.

4

Disponível em <http://www.cocacolabrasil.com.br/viva-positivamente/>. Acessado em 16 set 2013.
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Esta análise procurou verificar se os cursos possuem esses elementos de construção de marca e
como eles se encontram em cada um.
Como a construção e consolidação de uma marca institucional é um processo complexo e holístico,
foram apresentados e analisados alguns dos elementos que fazem parte deste processo.
No primeiro elemento foi verificado se o Coletivo possui dimensões de sustentabilidade e quais são
abrangidos por cada curso. No segundo, se os cursos são um processo de aprendizagem e, assim
tornam-se meios para o desenvolvimento. No terceiro, dentro dos pilares da sustentabilidade quais são
os valores compartilhados com as comunidades atingidas. Em inovação foram verificados dois
elementos: se a inovação está associada à vantagem competitiva e para quem se dirige e se o processo
de inovação e de ruptura ou incremental.
Quadro 1 – Elementos de construção de marca no Coletivo Coca-Cola.
Projeto Coletivo Coca-Cola
Elementos de
construção da
marca institucional

Preparação
para o
mercado de
trabalho no
varejo

Capacitação em
Empreendedorismo
nas famílias

Capacitação
para
Reciclagem e
Artesanato

Curso de
Logística e
Produção

Social

Social e econômica

Social e ecológica

Social

Sim, possui.

Sim, possui.

Sim, possui.

Sim, possui.

Benefícios
sociais

Benefícios
econômicos e sociais

Benefícios
ambientais e
sociais

Benefícios
sociais

Sim, para a
comunidade.

Sim, para a
comunidade e a
empresa Coca-Cola

Sim, para a
comunidade e
para o meio
ambiente

Sim, para a
comunidade e a
empresa CocaCola

De ruptura

De ruptura

Incremental

Incremental

Sustentabilidade
Dimensão da
sustentabilidade
(SACHS)
Processo de
aprendizagem social
(SACHS)
Valor Compartilhado
(PORTER;KRAMER)

Inovação
Associada à vantagem
competitiva
(ABERNATHY;
CLARK)
Processo de Inovação
(CHRISTENSEN)

Fonte: elaborada pela autora, baseado no referencial teórico apresentado.
É possível visualizar que todos os projetos de capacitação do Coletivo Coca-Cola estão ligados à
área social, pois procuram desenvolver as comunidades mais carentes de recursos, com o
desenvolvimento local a empresa consegue benefícios econômicos para ambas as partes – comunidade
e empresa.
Como elementos de construção de marca que se transforma em inovação os quatro cursos são
vantagens competitivas para a comunidade, para a empresa e para o meio ambiente.
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Já o processo de inovação é de ruptura no desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho,
onde o foco não é a Coca-Cola, mas sim os varejistas, e no desenvolvimento de famílias para
fortalecimento do pequeno empreendedor, pois construir uma marca institucional significa conceber
uma nova identidade, novos valores e atitudes que moldam comportamentos sustentáveis efetivos por
meio de uma relação de deiálogo com os stakeholders.
A inovação é incremental nos cursos de capacitação em design de embalagens e de logística e
produção. Essa inovação também desenvolve a comunidade, mas não está direcionada para a
construção de novos valores. Os processos são mais valorizados do que novos comportamentos nesses
cursos.
O processo de construção de marca é algo abrangente, neste artigo foi verificado apenas o projeto
Coletivo, mas a Coca-Cola tem uma plataforma de sustentabilidade muito maior, mas por esse projeto é
possível se ter uma visão de quais os valores são compartilhados pela empresa no âmbito da
sustentabilidade.
Os cursos oferecidos pelo projeto mostram que se verificados através das quatro etapas da pirâmide
do Brand Equity, a marca institucional Coca-Cola encontra na última etapa, na ressonância, pois já
criou relacionamento com as comunidades que atua. A primeira etapa de conhecimento já foi realizada
porque o programa já está implementado, também já foi construído um significado da marca, pois a
empresa conseguiu ter mais relevância nas comunidades, a terceira etapa é consequência da segunda e,
como o projeto já está operando em diversas comunidades e pretende crescer até 2020, as comunidades
já se mostraram abertas para receber os valores compartilhados pela organização.
Os fatos comunicados pela empresa são consequências da construção da marca e a auxiliam na
construção da imagem que gera o relacionamento.
6. Conclusão
Se a comunidade onde uma empresa atua começa a se desenvolver, esta empresa tem a
possibilidade de aumentar suas relações comerciais. Se a empresa auxilia neste processo colocará em
prática os três pilares onde se baseia a sustentabilidade: o social, o ambiental e o econômico.
Isso tudo resulta numa forma de interação, onde a empresa assume seu papel de instituição que se
compromete com boas práticas no mercado envolvendo, motivando e comprometendo seus
stakeholders em direção a um melhor comportamento socioambiental.
A construção de uma marca institucional acontece por meio de relações que vinculam os valores
organizacionais às demandas socioculturais num contexto dinâmico de mudanças de comportamentos e
atitudes.
O Coletivo Coca-Cola é um projeto inovador porque utiliza de uma inovação de ruptura em dois
cursos oferecidos, pois desenvolve a comunidade local, mas não deixa de ganhar em relação a sua
marca e em relacionamento comercial.
Os pontos principais deste projeto é que eles ensinam pequenos empreendedores, a saber, como
vender (desenvolvimento do ponto de venda local), tem foco no jovem despreparado e muitas vezes
sem condições de ter uma educação de qualidade, portanto não tem emprego e nem chances de se
colocar no mercado, tudo isso transforma a Coca-Cola como articuladora de processos de
aprendizagem em relações ganha-ganha, a comunidade ganha com esse investimento social e a empresa
ganha ampliando suas redes de relações tanto comerciais quanto sociais.
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A sustentabilidade como um todo pode ser considerada um processo de inovação, porém algumas
práticas apenas são melhores versões de algumas práticas já consolidadas. O interessante é poder
inserir a sustentabilidade num processo de ruptura de valores e padrões pré-estabelecidos, pois é dessa
forma que a gestão sustentável poderá ser transversal e multidisciplinar.
Nos fundamentos apresentados neste artigo sobre a construção, e como consequência a
consolidação, da marca institucional no âmbito da sustentabilidade é possível verificar que uma
empresa com uma marca bem estruturada no mercado tem mais facilidade de construir e compartilhar
valores sociais.
Por mais que a Coca-Cola já esteja com uma marca institucional consolidada com o projeto
Coletivo, ainda é necessário avaliar toda sua plataforma sustentável, pois a grande dificuldade das
empresas que incorporam a sustentabilidade é transformá-la em algo transversal que permeie a
organização como um todo onde neste ponto encontra-se a inovação.
Ao analisar somente o projeto Coletivo podemos dizer que existe um trabalho social muito bem
elaborado e realizado que consegue interligar a essência do negócio da Coca-Cola com os pilares da
sustentabilidade.
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Resumo: A atração de novos contingentes de moradores à procura de melhores condições de vida e trabalho para as grandes
cidades metropolitanas, e a ausência de políticas de habitação adequadas tem causado um processo de exclusão da
população de baixa renda, que pressionada e sem opções acabou por ocupar áreas de risco em encostas e margens de rios,
córregos e represas. Essa pesquisa está focada para apresentar soluções tecnológicas para minimizar os impactos e danos
ambientais objetivando a redução da degradação dos recursos hídricos em áreas de mananciais. A pesquisa foi norteada pela
seguinte questão: Existem alternativas viáveis para conter o crescimento populacional e a impermeabilização dessas regiões
para garantir que os mananciais continuem a exercer seu papel? Como resultado, ações e soluções passíveis de serem
aplicadas foram sugeridas levando-se em conta a situação típica desse tipo de área onde se encontram: (1) áreas densamente
povoadas; (2) áreas de matas remanescentes preservadas; (3) áreas que sofreram ação antrópica e que estão, relativamente,
bem conservadas e os danos ambientais estão contidos; (4) áreas que sofreram e continuam a sofrer a ação antrópica
destrutiva; (5) áreas ocupadas, passíveis de remoção e recuperação ambiental.
Palavras chaves: Planejamento Urbano; Preservação Fontes Água; Soluções Ambientais

Abstract: The attraction of new contingent of Brasilian residents looking for better living and good working conditions for
large metropolitan cities, and the lack of appropriate housing policies have caused a process of exclusion of low-income
people, who pressed and without better options just occupied risk areas on slopes and riverbanks, streams and dams. This
research is focused on presenting technological solutions to minimize impacts and environmental damage aimed at reducing
the degradation of water resources in watershed areas. The research was guided by the following question: Are there viable
alternatives to curb population growth and sealing these areas to ensure that the springs continue to play its role? As a result,
actions were suggested, focused and to be applied on the typical situation of this type of area.
Key-words: Planning, Preservation Water Sources, Environmental Solutions
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a partir dos anos 1950, grandes contingentes de pessoas abandonaram o campo em busca de
melhores oportunidades nas grandes cidades, que naquele momento viviam o incremento da
industrialização, demandando por grandes contingentes de operários não especializados.
Sem recursos, com baixos salários e sem qualquer vínculo com a região, quando tentaram se
estabelecer, somente encontraram possibilidades na periferia dos grandes centros urbanos,
principalmente nas áreas de grande fragilidade ambiental ocupando as margens dos rios, dos córregos,
das encostas e o entorno das represas. Esse processo de marginalização dessa população, carente e sem
recursos, se faz presente até os dias atuais.
Essa ocupação urbana dá-se sem recursos básicos de saúde, educação, habitação, saneamento e
transporte, e geralmente ocorre em áreas com outra vocação, como áreas de preservação de mananciais,
afetando os recursos hídricos locais. Assim, contribui para a destruição das matas ciliares, altera a
configuração de nascentes (que podem secar ou se tornarem impróprias ao uso humano), causa
assoreamento de rios, córregos e represas, bem como pode contamina-los com seus dejetos.
Esses aspectos podem ser bem observados na região pesquisada, em processo de crescimento
acelerado, às margens da Represa Billings, hoje vocacionada para o fornecimento de água potável para
um grande número de habitantes da região do ABC paulista e parte de São Paulo.
A área de estudo escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a do Bairro dos Alvarenga em
São Bernardo do Campo, entre a Rodovia dos Imigrantes e a cidade de Diadema, SP, área de
mananciais em processo de urbanização acelerada, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1: Área estudada- Alvarenga, São Bernardo, SP, às margens da Billings, situada entre a rodovia
dos Imigrantes e a divisa com Diadema, realçada dentro das margens em vermelho – Fonte: Google
Earth, acesso 05/2013
Pela análise da figura 1, nota-se a região estudada, e as áreas destacadas em branco que serão objeto de
proposição específicas no capítulo 5 desse trabalho.
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A questão básica que motivou essa pesquisa é a seguinte: Como minimizar os conflitos ambientais e
proteger a capacidade de recarga de água das áreas de mananciais em processo acelerado de
urbanização?
Partindo da afirmação: “as atividades e ações, no âmbito da bacia hidrográfica, se interligam e que uma
intervenção em qualquer delas tem relação direta com as demais” (MARCONDES; ANDRADE, 2005,
p. 78), torna-se necessário avaliar quais serão as intervenções, possíveis de implementação e
capazes de garantir a recuperação do ecossistema, com reflexos positivos na produção de água de
qualidade, e em quantidade adequada.
De importância fundamental para esse trabalho será estudar alternativas que permitam criar e,
eventualmente, restaurar conexões entre áreas verdes remanescentes de modo a garantir a conservação
e gerenciamento do ecossistema existente no entorno da Billings, precisamente na área foco desse
estudo.
Metzger (2001, p.7) insere novos desafios a esse trabalho e radicaliza a necessidade de uma abordagem
mais extensa em relação aos objetivos desse estudo, quando afirmou que “para compatibilizar o uso das
terras e as sustentabilidades ambiental, social e econômica, é necessário planejar a ocupação e a
conservação da paisagem como um todo. ...... O homem está na origem dos problemas ambientais,
mas é parte também das soluções.” (grifo dos autores)
2. Revisão bibliográfica
2.1.

Sustentabilidade Ambiental Urbana

O conceito de Sustentabilidade Ambiental Urbana, sintetizado por Meyer, Grostein e Biderman,(2004
p.106) é de relevância para esse artigo e todo o cenário proposto, e por isso é destacado abaixo:
“A sustentabilidade ambiental urbana, em seu componente físico-urbanístico, se relaciona com
as seguintes variáveis: a forma de ocupar o território; a disponibilidade de insumos para seu
funcionamento, sobretudo a disponibilidade de água; e a descarga de resíduos. Isto é, o destino
e tratamento de esgoto e lixo. Mas, também, com o grau de mobilidade da população no espaço
urbano, presente na qualidade do transporte público de massa, na oferta e no atendimento às
necessidades da população por moradia, equipamentos sociais e serviços; e na funcionalidade e
qualidade dos espaços públicos.”

Haines-Young, Roy,Postchin e Marion (2009), afirmaram que o ecossistema pode proporcionar uma
gama de benefícios que satisfaçam as necessidades humanas, o que provocou intensas pesquisas e
políticas.
Tagnin et al. (2008), consideraram que se deve avaliar aspectos das dimensões sociais, econômicos e
do meio físico relacionados à urbanização como um dos principais fatores de impacto sobre os recursos
hídricos metropolitanos. Enfatizam que o aumento da demanda, a urbanização acelerada avançando
sobre os mananciais colocam em risco os mananciais remanescentes e comprometem seu papel em
relação à sobrevivência das cidades.
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2.2.

Legislação

A Lei Estadual nº 9.866, 1997, estabeleceu normas e diretrizes para a proteção e recuperação da
qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para o abastecimento
das populações atuais e futuras do estado de São Paulo.
A reversão da degradação ambiental nas áreas de recuperação e proteção dos mananciais não pode ser
tratada de forma isolada (ITIKAWA;ALVIM, 2008).
2.3.

Infraestrutura Verde

Infraestrutura Verde é um termo que se torna muito conhecido entre os ambientalistas e sua
conceituação é muito diversa, dependendo do contexto em que é empregada. Para esse trabalho será
adotada a definição de Benedict e McMahon (2002) onde: Infraestrutura é uma rede espaços verdes
interconectados com a capacidade de conservar valores e funções do ecossistema natural e, com isso,
proporcionar benefícios à população humana.
Ahern (2007), por sua vez, definiu Infraestrutura Verde como um conceito de design e planejamento
estruturado por redes hibridas hidrológicas/drenagem, complementando e ligando áreas verdes com
infraestruturas construídas para prover funções ecológicas.
O conceito tem sua origem em duas iniciativas, a saber: (1) proteger e ligar parques e outros espaços
verdes para o benefício das pessoas e (2) preservar e conectar áreas naturais trazendo benefícios para a
biodiversidade e para conter a fragmentação de habitats. (BENEDICT et al., 2006, p.16).
Ahern (2007), por sua vez, estabeleceu quatro estratégias de planejamento: protetora, defensiva,
ofensiva e oportunista, que foram largamente utilizadas nesse estudo e que estão expandidas no Quadro
1.
Quadro 1: Tipologia de estratégias de planejamento, ilustrando o conjunto de ações que os planejadores
e designers praticam rotineiramente.
Protetora
Ações preventivas para preservar e conservar
áreas naturais, inibindo qualquer ação
antrópica de mudança ou desenvolvimento.
 Áreas
caracterizadas
como
patrimônio da sociedade;
 Parques Nacionais;
 Grandes áreas de vegetação nativa
 Àreas de preservação Natural

Defensiva
Implementar ações para defender elementos
de paisagem que estão sofrendo pressão do
desenvolvimento.

Ofensiva
Tomando ações de remediação e restauração
para reintroduzir funções Abióticas, Bióticas
ou Culturais que não existam mais:
 Restauração ecológica
 Terrenos previamente utilizados para

Oportunista
Reconhecendo o potencial de elementos da
paisagem para serem trabalhados ou
estruturados de forma diferente para prover
funções específicas:
 Caminhos verdes, ou parques lineares
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Parques regionais ou locais;
Zonas de expansão
Mitigação de impactos ambientais
Corredores em áreas de pressão por
ocupação
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indústrias
ou
comércio
perspectiva de contaminação
“Daylighting” rios e córregos
Bioremediação

sob




Infraestrutura Verde Urbana
Infraestrutura de Transporte

Fonte: AHERN, 2007
Friederich (2007), ao discutir a questão da implantação de parques lineares em áreas de fundo de vale
urbanas, ressaltou a primazia sócio-cultural do espaço livre. Viu a idéia de organização do espaço a
partir de áreas livres contínuas voltadas para o desenvolvimento de atividades humanas,
prioritariamente dirigidas ao lazer, recreação, convívio, práticas esportivas e permite a recuperação,
regeneração e manutenção dos aspectos físicos e bióticos.
É importante conhecer algumas definições chaves que foram utilizadas nesse estudo para melhor
entendimento das dimensões Bióticas, Abióticas e Culturais da Infraestrutura Verde urbana, a saber:
Tabela 1:Funções Abióticas, Bióticas e Culturais da Infraestrutura Verde Urbana
Abióticos
Superfície: interações com o
solo
Processo de desenvolvimento
do solo
Reserva de ciclo de nutrientes

Bióticos
Habitat de espécies

Sequestro de Carbono

Provisionamento de reservas
genéticas
Suporte da flora: interações
de fauna

Modificação e
armazenamento de extremos
climáticos

Rotas e corredores de
movimentação de espécies
Produção de Biomassa

Culturais
Experiência direta de
ecossistemas naturais
Experiência e interpretação de
história cultural
Oportunidades para
interações sociais saudáveis
Estímulo para expressão
artística/abstract
Educação Ambiental

Fonte: AHERN, 2007
É importante para essa análise recorrer ao Conceito de Low Impact Development (LID). O conceito
que integra conceitos ambientais com desenvolvimento urbano, focando na água e balanço de
poluentes. (DAVIS, 2005)
2.4.

Urbanização intensiva versus Preservação ecossistema

Uma grande transformação havida no século XX, principalmente em sua segunda metade, foi
provocada pela urbanização acelerada em função da migração de habitantes das zonas rurais para os
centros urbanos à procura de habitação e emprego na indústria crescente (CARMO, 2005).
As cidades que se prepararam para receber as indústrias, doaram grandes áreas, prepararam
infraestrutura urbana, concederam incentivos fiscais para que elas se instalassem, e não se prepararam
para receber o grande contingente de trabalhadores que se deslocava entre as diversas regiões do país,
notadamente, para os estados localizados no sudeste do país (CARMO,2005).
Diante da ausência de condições básicas de habitação, sem investimentos em planejamento e
infraestrutura, principalmente nas grandes cidades, acabou por provocar o comprometimento dos
recursos básicos ambientais (ar, água e solo). (CARMO,2005).
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Para os recursos hídricos, o processo de urbanização introduziu dois impactos importantes, na medida
em que todo investimento em redes de esgoto foi realizada objetivando o seu afastamento para os rios,
ribeirões e para Represas, sem nenhuma preocupação com o tratamento do esgoto coletado e o aumento
de demanda de recursos naturais escassos, como a água. (CARMO, 2005)
A grande concentração em áreas já urbanizadas, tornou proibitivo o custo de terrenos e moradias em
regiões que contavam com infraestrutura consolidada o que provoca o espalhamento da cidade, sobre
áreas que deveriam ser preservadas para garantir a própria sobrevivência da cidade, “em um processo
completamente insustentável em médio e longo prazo” (CARMO, 2005), ocasionando grandes
problemas ambientais e sociais.
Carmo (2005, p.120), afirmou que: “o espalhamento das manchas urbanas das grandes cidades tem significado uma
fonte de pressão sobre as áreas de interesse ambiental e, em muitos casos, áreas de preservação de mananciais. Nesse
contexto, ordenar a expansão urbana significa também investir na sustentabilidade, garantindo a preservação de
áreas de mananciais.” (grifo dos autores)

A produção de água em mananciais depende de infiltração, acúmulo e depuração de águas precipitadas
em condições de regime e qualidade para o abastecimento da população. A sustentabilidade dessa
produção de água depende da manutenção e ampliação dessas características. (TAGNIN et al., 2008).
A recarga de água subterrânea provém da precipitação e dos corpos de água superficiais, mas a taxa de
exploração que causa o rebaixamento do nível freático pode exceder a recarga natural, levando à
escassez do recurso no futuro.
A Infraestrutura Verde surgiu como uma oportunidade para organizar a ocupação humana do território,
valorizando e qualificando valores ecológicos. (SOUZA, 2009)
3. Método de Pesquisa
Esse trabalho, de cunho descritivo-exploratório, caracteriza-se como um relato de prática de gestão,
entendido como uma pesquisa orientada para uma situação de diagnóstico, estabelecida a partir do
momento da detecção de um problema e sua subsequente solução. O ciclo então se dá através da
análise do problema, levantamento de possíveis alternativas de solução, escolha daquela ou daquelas
mais adequadas e sua implementação. (MOREIRA,2000)
A análise do problema, objetivo deste trabalho, deu-se por meio de pesquisa bibliográfica, análise
documental e observação in loco. Lima e Mioto (2007) indicam que a pesquisa bibliográfica é indicada
em casos que o objeto de estudo é pouco estudado, o que torna difícil a formulação de hipóteses
precisas e operacionalizáveis e que sua utilização implica em um conjunto ordenado de procedimentos
de busca por soluções, atento ao objeto de estudo e não aleatório. Seguindo o preconizado por Fink
(1998), a revisão da literatura foi desenvolvida de forma sistemática para identificação, avaliação e
interpretação do corpus teórico produzido por pesquisadores, acadêmicos e profissionais de mercado, a
partir de palavras chave pré-definidas e utilizando bases de dados eletrônicas, leis e regulamentações
além de teses e dissertações.
Outro ponto importante, endereçado por Goode e Hatt (1977), diz respeito a avaliação das fontes
secundárias, uma vez que pode existir certo viés por parte do compilador, seja em função de sua
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competência, seus interesses e seus preconceitos. Já Cooper e Schindler (2003) sugerem cinco fatores
que podem ser utilizados para avaliação das fontes de informação: objetivo, escopo, confiabilidade,
público-alvo e formato.
Já a observação in loco visou a descrição robusta do contexto particular de estudo, com vistas a
identificar e refinar os conceitos previamente identificados. Utilizou-se a observação não-participante,
uma vez que o interesse dos pesquisadores estava em observar a situação de diagnóstico e
complementar os dados coletados durante as fases anteriores. (VOGT,GARDNER e HAEFFELE,2012)
4. Análise e discussão de resultados
A análise da literatura permitiu a identificação de algumas perspectivas de abordagem dos principais
impactos ambientais existentes na região estudada.
Ahern (2007), propôs cinco diretrizes para o planejamento e design de Infraestrutura Verde urbana
baseada em princípios de ecologia da paisagem, a saber:
1. Articular o conceito Espacial;
2. Pensar estrategicamente;
3. O esverdeamento da infraestrutura;
4. Planejamento para múltiplos usos;
5. Aprenda, fazendo.
Um modelo aceito para o planejamento urbano, é o modelo de recursos Abióticos, Bióticos e Culturais
(ABC), consistente com a perspectiva ecológica urbana e que, explicitamente, reconhece as
necessidades e impactos recíprocos da ação antrópica em sistemas e processos bióticos e abióticos.
(AHERN, 2007)
As políticas e planos desenvolvidos para incrementar a sustentabilidade urbana devem ser obtidos
através de políticas e práticas relacionadas à dimensões econômicas, sociais e ambientais de
sustentabilidade. (AHERN, 2007)
Travassos (2010), chamou a atenção para o fato que um dos principais desafios à ampliação de áreas
verdes e de lazer é o fato de parte desses locais serem ocupados por populações de baixa renda, em
assentamentos precários.
Meyer et al. (2004), enfatizaram que “as políticas que sustentam o parcelamento, o uso e a ocupação do
solo e as práticas urbanísticas que viabilizam estas ações têm papel efetivo na meta de conduzir as
cidades no percurso do desenvolvimento sustentado”.
Qualquer análise tem que considerar que, mesmo para áreas diminutas temos que avaliar de forma
particionada e integrada as diversas propostas desenvolvidas de acordo com as especificidades de cada
área de modo a:
1. Preservar as fontes de água potável; aumentando a capacidade de recarga de todo o sistema;
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2. Minimizar que as Represas, córregos e rios sejam o destino final da poluição difusa gerada em
sua região;
3. Repactuar com a população local questões importantes: habitação, transporte, tratamento de
efluentes, preservação de áreas de lazer, a manutenção do tecido social,....
4. Garantir que haja a integração possível entre os espaços florestados, de modo a maximizar a
recuperação do ecossistema local;
5. Alternativas estudadas e sugeridas
Esse estudo, por questões metodológicas, dividiu a área base do estudo em cinco agrupamentos que
serão analisados individualmente, a saber:: (1) áreas densamente povoadas; (2) áreas de matas
remanescentes preservadas; (3) áreas que sofreram ação antrópica e que estão, relativamente, bem
conservadas e os danos ambientais estão contidos; (4) áreas que sofreram e continuam a sofrer a ação
antrópica destrutiva; (5) áreas ocupadas, passíveis de remoção e recuperação ambiental.
5.1. Áreas densamente povoadas
A ocupação antrópica, não planejada, em parte consolidada, continua devastando cursos de água,
aumentando a erosão de suas margens, dispersando nutrientes, substâncias tóxicas e outros poluentes.

Foto 1: Área às margens da Billings, recebendo poluentes provenientes de áreas impermeabilizadas ao
redor da Represa. Foto dos autores: 12/2012
Áreas naturais, como florestas, transformadas para uso comercial ou residencial produzem mudanças
fundamentais em suas características hidrológicas. (DAVIS, 2005)
Davis (2005), alertou que a transformação do espaço, outrora florestado, por intervenções antrópicas
alteram o balanço de água, já que a redução da capacidade de infiltração do solo permite o escoamento
da poluentes; o crescimento negativo da qualidade da água nos períodos de chuvas, por meio da
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poluição difusa que é carreada para a Represa e a ausência da capacidade de filtração natural
promovida por árvores, vegetação rasteira e outros elementos que facilitam a retenção e filtração
natural da água.
Para essas áreas é importante evoluir e corrigir, através da adoção de soluções necessárias para reduzir
a impermeabilização do solo, promovendo maior infiltração e armazenamento de água.
Soluções técnicas importantes como Jardins de Chuva e Biovaletas, a troca para solos mais permeáveis
em algumas regiões, a remoção de atividades prejudiciais ao meio ambiente, como garagens de ônibus
existentes, devem ser projetadas e introduzidas de modo a garantir maior retenção da água e a redução
da poluição difusa obtida através dessas tecnologias LID.
Essas medidas são de fácil implementação, mesmo em estruturas já consolidadas como as áreas da
região estudada. Em sua maioria, as ruas internas da região estudada são de baixa circulação de
veículos, o que facilita muito o redesenho urbano tradicional.

Figura 2: Rua típica da região estudada Fonte: Google Earth, 05/2013
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Figura 3: Ruas sem pavimentação, paisagem comum na região estudada.
Fonte: Google Earth, acesso em 05/2013
5.2. Áreas de matas remanescentes e preservadas
Hoje são fáceis de identificar importantes áreas densamente florestadas e, em cujas bordas começam a
aparecer ações antrópicas que acabarão por descaracterizá-las em alguns anos.

Figura 4: Áreas de Matas Remanescentes. Fonte: Google Earth, acesso em 05/2013
É vital conter o avanço da população em direção a essas matas. Essas áreas devem ser transformadas
em parques ecológicos e protegidas para garantir que a região estudada possa restaurar parcialmente
seu ecossistema e mantê-lo preservado para as futuras gerações.

XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

5.3. Áreas que sofreram ação antrópica e que estão, relativamente, bem conservadas e os danos
ambientais estão contidos
Na região estudada, foram encontrados alguns clubes e áreas de recreação e lazer onde a ação antrópica
já está consolidada, mas existe um equilíbrio bom entre intervenção e preservação do espaço e da
paisagem.
Essa situação pode mudar se não houver uma ação que garanta a preservação integral do espaço nas
condições em que se encontra atualmente.
O poder público tem um papel muito importante para a preservação dessas áreas, já que tem papel
fiscalizador e pode impedir novas intervenções nesses espaços

Figura 5: Areas que sofreram ação antrópica, mas estão com boa parte de sua área preservada
Fonte: Google Earth, acesso em 05/2013
5.4. Áreas que sofreram e continuam a sofrer a ação antrópica destrutiva, às margens de rios,
córregos e represas
Essas áreas estão vocacionadas a serem reflorestadas e servirem de base para a construção de Parques
Lineares, “medida sustentável de uso e ocupação de áreas de fundo de vale urbanas nos âmbitos
sociais, culturais, ambientais e econômicos” (FRIEDERICH, 2007), ou seja, a integração do espaço a
partir da integração dos ecossistemas, pressupondo a linearidade e conectividade entre as estruturas,
promovendo a biodiversidade, animal e vegetal, a drenagem, a recarga do lençol freático e a
diminuição da poluição difusa.
Para atingir esse objetivo, é importante tratar a questão primária que é a remoção dos habitantes e do
comércio instalados em algumas dessas áreas.
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Para isso é importante lembrar que as cidades, precisam dar uma destinação social adequada às suas
áreas urbanas em situação de abandono ou de desativação. De forma planejada, aqueles espaços
precisam ser recuperados e servir de base para a habitação da população removida das áreas em análise.

Figura 6: Áreas passíveis de remoção para recuperação ambiental.
Fonte: Google Earth, acesso em 05/2013
Não é necessário reafirmar que toda e qualquer medida a ser implementada, deve ser objeto de
programa de conscientização e amadurecimento da população envolvida, aliada à preparação de novas
habitações destinadas ao remanejamento de habitantes provenientes dessas áreas.
5.5. Áreas ocupadas, passíveis de remoção e recuperação ambiental
Loteamentos semi-abandonados, com ocupação precária e indefinida, ou com ocupação recente.
Essas áreas têm importância vital na medida em integram o restante da mata residual da área e podem,
a médio e longo prazo, garantir a sobrevivência do ecossistema local.
È importante a ação do poder público que pode desapropriar essas áreas, se estiverem em domínio
privado, mas o importante é que dê um destino ecologicamente adequado para essas áreas.
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Figura 7: Áreas passíveis de remoção e recuperação ambiental Fonte: Google Earth, acesso em 05/2013
6. Considerações finais
Respondendo à questão que norteou essa pesquisa: Como minimizar os conflitos ambientais e
proteger a capacidade de recarga de água das áreas de mananciais em processo acelerado de
urbanização? foram propostas diversas alternativas técnicas para minimizar e estancar o processo de
degradação da área estudada em relação ao seu papel de geração de água em quantidade e qualidade
desejadas para o consumo humano.
Entre as medidas sugeridas deve-se destacar que foram idealizadas de modo a integrar as manchas
verdes do espaço estudado, a restaurar a paisagem e garantir a recuperação do ecossistema local.
Para isso, não há como ignorar a necessidade de realocação de habitantes e do pequeno comércio das
regiões lindeiras da Represa Billings, de modo a permitir a recuperação do entorno, através da
implantação de Parques Lineares, e com isso permitir a integração harmônica entre a população
remanescente na região e todo ecossistema, ainda lá existente.
Por outro lado, as intervenções LID propostas para a região permitirão o restabelecimento desse
equilíbrio, na medida em que poderão atuar como áreas de infiltração, captação e acumulação de água
proveniente das chuvas, reiniciando, dessa forma o ciclo de geração de água de qualidade.
A preservação e fiscalização mais efetiva de remanescentes verdes na região, evitaria o processo de
destruição de mata preservada e garantiria a vitalidade das fontes de água natural, que deixariam de ser
atacadas pela ação do homem.
O planejamento da recuperação da área tem que levar em consideração todos as técnicas conhecidas
para restaurar o que é possível do meio ambiente original, sem destruir o que ainda não foi desfigurado
pela ação antrópica.
Nessa pesquisa foram abordadas soluções que apontaram para a remoção da população localizada em
áreas de risco ou em áreas importantes para a recomposição do ecossistema, mas é muito importante
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lembrar que essa remoção envolve seres humanos, que merecem respeito aos seus valores humanos,
sociais e culturais.
Em próximas fases dessa pesquisa, esse assunto será aprofundado, assim como questões relativas a
remoção de empreendimentos encontrados na área e possíveis soluções necessárias para o correto
planejamento e conservação da paisagem como um todo.
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Resumo: Atualmente existe um movimento de adoção do planejamento estratégico pela administração de cidades. Este
novo modelo propõe um olhar diferenciado que engloba ações de desenvolvimento urbano pautadas por conceitos de
sustentabilidade e qualidade de vida. Baseado neste tipo de visão, governos de grandes metrópoles como São Paulo
desenvolvem projetos de revitalização de espaços urbanos buscando transformá-los em áreas verdes capazes de agregar
qualidade de vida à população. Um exemplo de projeto deste tipo foi a revitalização da Praça Roosevelt, localizada no
centro de São Paulo e que há alguns anos sofria degradação. O presente trabalho buscou conhecer a percepção de
frequentadores sobre esta praça revitalizada e com isto, oferecer ao gestor público ferramentas para nortear suas decisões
em relação à recuperação e/ou manutenção de espaços verdes urbanos. Para isso, o levantamento de informações consistiu
em duas etapas: estrutura física e uso da praça; e opinião dos frequentadores sobre a mesma. Concluiu-se que a adição
desses espaços nas metrópoles por si só não resolve o problema da carência e degradação em relação ao meio ambiente, é
necessário uma administração contínua que medeie as diversas possibilidades de uso do local de forma a garantir que eles
contribuam para uma verdadeira gestão sustentável da cidade.
Palavras-chave: Espaços verdes, Percepção Ambiental, Planejamento Urbano, Praça Roosevelt, Sustentabilidade Urbana.
Abstract: Actually there is a movement for adoption of strategic planning for the management of cities. This new model
proposes a different look that encompasses urban development measures guided by concepts of sustainability and quality of
life. Based on this kind of vision, governments of major cities like Sao Paulo develop projects to revitalize urban spaces
seeking to turn them into green areas able to add quality of life to the population. An example of this kind of project was the
revitalization of Roosevelt Square, located in downtown São Paulo that a few years ago suffered degradation. The present
study sought to understand the perception of regulars over the square revitalized and with it, offer to the public manager
tools to guide their decisions in relation to the recovery and / or maintenance of urban green spaces. For this, the
information survey consisted of two steps: physical structure and use of the square, and opinion of the regulars on it. It was
concluded that the addition of these spaces in the metropolis by itself does not solve the problem of shortage and
degradation in relation to the environment; it is necessary ongoing administration that mediate the various possibilities of
use of the site to ensure that they contribute to a true sustainable management of the city.
Key-words: green spaces, public squares, urban planning, Roosevelt square.
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ÁREAS VERDES URBANAS: PERCEPÇÃO DE FREQUENTADORES EM RELAÇÃO
À PRAÇA ROOSEVELT REVITALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SP.

1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 70 as cidades brasileiras sofreram intensas transformações. O rápido
crescimento e a carência de políticas eficazes de ordenação do desenvolvimento das cidades estão
relacionados, na maioria das vezes, às inúmeras consequências da urbanização. A busca pela
compreensão da diversidade dos aspectos do espaço urbano, relacionados às suas dimensões físicoterritoriais e seus habitantes tornou-se uma preocupação para o planejamento e gestão urbana
(CAPORUSSO e MATIAS, 2008).
Ações de planejamento urbano modernas visam adotar medidas que permitam seu
desenvolvimento de maneira sustentável (VAINER, 2013). Isto significa, entre outros aspectos,
desenvolver ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. Embora os
conceitos de sustentabilidade e qualidade de vida sejam vastos e diversos, os investimentos na
ampliação e melhoria dos espaços verdes urbanos é algo frequente neste tipo de gestão (ACSELRAD,
2013). A possibilidade de usufruir destes espaços para a prática de atividades esportivas, de lazer e
sociais é algo cada vez mais procurado por pessoas que vivem em grandes cidades por ser algo que
reconhecidamente contribui para a melhoria da qualidade de vida.
Sabe-se que a urbanização acelerada e desordenada na cidade de São Paulo, SP, trouxe como
consequência a redução das áreas verdes (SILVA e VARGAS, 2010). Hoje a prefeitura da cidade tenta
desenvolver projetos para ampliar a oferta deste tipo de espaço para seus cidadãos.
Dessa forma é relevante uma política ambiental em relação a manutenção e revitalização de
espaços verdes no Município de São Paulo. Diante do exposto acima o presente trabalho buscou
conhecer a percepção de frequentadores sobre uma praça revitalizada neste Município e com isto,
oferecer ao gestor público ferramentas para nortear suas decisões em relação à recuperação e/ou
manutenção das áreas verdes urbanas. Cabe destacar que os benefícios desses espaços só serão
alcançados plenamente se a população se apropriar e participar ativamente (TUAN, 2012).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Urbanização e áreas verdes
Aspectos relacionados à temática ambiental vêm se tornando um assunto comum e prioritário na
sociedade brasileira, principalmente após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992 (DIAS, 2004).
Após esse evento, muito se fala sobre meio ambiente no Brasil, no entanto, ainda não é tão evidente a
percepção que os indivíduos têm sobre o assunto (FERNANDES et al., 2009).
O Município de São Paulo se insere no contexto de degradação ambiental das cidades
brasileiras. Assim como outras metrópoles, São Paulo teve um crescimento acelerado e desordenado
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com investimentos concentrados em infra-estrutura que garantissem a evolução e modernidade da
metrópole, especialmente com a criação de vias que cruzavam a cidade ligando o centro aos bairros
periféricos (FELDMAN, 2005; LEME, 2012).
Neste contexto espaços verdes urbanos foram negligenciados, sofrendo degradação e
consequentemente redução de sua extensão, alterando a biodiversidade (SILVA e VARGAS, 2010).
Segundo Loboda e De Angelis (2005), o desenvolvimento acelerado dos centros urbanos, onde o
espaço é considerado mercadoria, fez com que áreas públicas fossem vistas com desdém ou até mesmo
como um problema. Entretanto hoje está sendo reconhecido seu valor e benefícios que traz para a
população, culminando em investimentos tanto do setor público como privado. As cidades possuem
poucas áreas verdes públicas, e mesmo quando existem, nem sempre a vegetação é um recurso
utilizado. Estas áreas verdes cumprem funções relevantes como a de produzir oxigênio, esfriar o ar por
meio de sua transpiração e absorver poluentes (SILVA e VARGAS, 2010).
Benini e Martin (2011) definem áreas verdes urbanas como sendo todo espaço livre (área verde / lazer)
de uso comum e que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa contribuir
em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, permeabilidade, conservação da
biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e que também seja utilizado com
objetivos sociais, ecológicos, científicos ou culturais. Como exemplos destes espaços estão as praças,
parques, canteiros, jardins, etc. Dentre eles, destacam-se as praças que são locais públicos com função
social, destinada ao lazer, socialização e realização de atividades cívico-religiosas, com função também
de embelezamento da cidade, por ter aspectos ornamentais (SILVA, 2008). Podem ser ou não uma área
verde, dependendo da existência ou não de vegetação.
As praças mostram-se exemplares importantes dessas áreas verdes urbanas por serem áreas de
tamanho delimitado, o que permite que estejam espalhadas por bairros de uma cidade grande, como
São Paulo, sem comprometer sua funcionalidade e ainda contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida local, permitindo uma melhoria da saúde física e mental da população e contribuindo para uma
melhor qualidade do ar (LEE e MAHESWARAN, 2011).
Tal característica vai perfeitamente ao encontro com o conceito mais amplo de áreas verdes
urbanas de Benini e Martin (2011), o que deveria fazer com que o formato de praças públicas como
espaços verdes fossem mais explorados e incentivados por administradores públicos, contribuindo para
o cumprimento da legislação, melhoria da saúde pública, proteção ambiental e gestão sustentável
(DUNN, 2010; HAQ, 2011). Nesta mesma linha, Morero et al. (2007), sugere que a implantação de
áreas verdes num contexto ambiental com sucesso requer a compreensão dos conflitos entre sua
existência e a perspectiva de desenvolvimento das atividades humanas na região. Ou seja, áreas verdes
em espaços públicos devem ser inseridas num contexto de planejamento ambiental.
2.2 Planejamento urbano e desenvolvimento sustentável
A administração pública se depara com a responsabilidade de atender necessidades múltiplas,
resolver conflitos e promover o desenvolvimento. Numa abordagem mais moderna, é empregado o
conceito de planejamento estratégico em gestão de cidades. Este conceito propõe um planejamento
urbano que visa atender as necessidades empresariais, redução dos conflitos e possibilidade do
exercício da cidadania. Procura ainda tornar a cidade capaz de atrair investimentos externos, ter um
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funcionamento eficiente e eficaz e cidadãos conscientes e atuantes em seu processo de evolução
(VAINER, 2008).
Assim como nas empresas, há uma tendência oriunda de pressão social, para que o
desenvolvimento das cidades seja norteado pelo desenvolvimento sustentável, o que gera conflitos, pois
cada parte envolvida entende a sustentabilidade de forma diferente. Segundo Acselrad (2013):
“Ao mesmo tempo em que verificamos uma “ambientalização” do
debate sobre políticas urbanas, observamos também, um movimento de sentido
oposto, com a entrada crescente do discurso ambiental no tratamento das
questões urbanas, seja por iniciativa de atores sociais da cidade que incorporam
a temática do meio ambiente, sob o argumento da substancial concentração
populacional nas metrópoles, seja pela própria trajetória de urbanização
crescente da carteira ambiental dos projetos do Banco Mundial.”
Entretanto Costa (2011) relata que após uma constante discussão sobre o assunto passou-se a
afirmar que não existe desenvolvimento que não seja sustentável, renegando tipos de gestão
anteriormente adotados onde o desenvolvimento justificava os custos sociais e ambientais.
Dentre todos os ganhos possíveis a partir desse modelo de gestão pública, que engloba o
conceito de planejamento estratégico, um dos mais visados é a qualidade de vida. Entende-se que a
artificialidade do ambiente urbano afeta negativamente o humano, que busca reestabelecer um estilo de
vida mais saudável, mais puro e equilibrado (DUNN, 2010). Esta qualidade de vida também se aplica a
capacidade da infraestrutura urbana em atender a demanda da população. Isto implica na ideia de
existir uma maneira de apropriação urbana do meio ambiente de forma que este seja respeitado e
preservado e também de utilização democrática do espaço público, indo ao encontro com um conceito
mais amplo de sustentabilidade, que engloba maior justiça social, melhoria da qualidade de vida da
população, ambientes mais dignos e saudáveis, compromisso com o futuro (ACSELRAD, 2013;
COSTA, 2011).
2.3 Percepção Ambiental e gestão pública
O estudo da percepção ambiental vem sendo utilizado em pesquisas que visam entender a
relação de um indivíduo com o meio ambiente que o cerca. Originária da psicologia, a percepção
ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja,
o ato de perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo
(FAGGIONATO, 2013).
A importância deste conceito para pesquisas de planejamento urbano foi ressaltada pela
UNESCO em 1973, contribuindo para educação ambiental e políticas públicas voltadas para o meio
ambiente (FERNANDES, 2009 e OLIVEIRA, 2011). Oliveira (2011) afirma que o estudo sobre a
percepção ambiental, neste sentido, é um meio de se compreender como a sociedade constrói seus
conceitos e valores, bem como, a maneira como compreendem suas ações e se sensibilizam com a crise
socioambiental.
Contrapor as formas de percepção de gestores e população pode ser uma maneira eficaz para
compreender conflitos e problemas envolvendo o meio ambiente e, a partir destas informações, traçar
ações mais efetivas de forma local. Carvalho (2009) relata que o estudo da percepção ambiental traz
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um indicador útil para a qualidade ambiental e é um instrumento de credibilidade para planejamento e
gestão ambiental local.
Fernandes (2009) mostra que uma pesquisa de percepção ambiental pode ajudar a avaliar a
percepção da sociedade sobre ações ambientais ou sociais promovidas por uma empresa ou órgão
governamental. Como um exemplo, há um estudo feito por Rodrigues et al. (2010), que objetivou
conhecer a maneira como a população da cidade de Pires do Rio, em Goiás, percebia e avaliava a
arborização urbana e, a partir desta visão, como se dispunha a contribuir para a sua manutenção.
3 MÉTODO DE PESQUISA
3.1 Histórico da Praça
O local deste estudo, a Praça Franklin Roosevelt, está localizada na região central da cidade de
São Paulo, entre as ruas da Consolação e Augusta, cobrindo as vias da ligação Leste-Oeste da cidade. O
local foi selecionado para este estudo, pois chama a atenção da população desde sua criação,
inicialmente por ser um polo boêmio da cidade, passando por um período de degradação, que culminou
numa tentativa de revitalização da área por meio de um projeto polêmico implantado na época da
ditadura militar. Tal mudança fez com que a praça deixasse de ser interessante para a população em
geral, que a considerava abandonada e degradada (FERREIRA, 2009; PALMA, 2012).
Criada na década de 30 a partir da desapropriação de alguns terrenos pela prefeitura de São
Paulo, inicialmente a Praça Franklin Roosevelt foi constituída apenas de um grande espaço vazio e
pavimentado, que servia de estacionamento durante a semana e que aos finais de semana passou a ser
frequentada pela boemia da cidade até as décadas de 50 e 60 (FERREIRA, 2009).
Posteriormente, a praça entra em decadência, sendo tomada pela prostituição e violência. Surge
então a ideia de transformar a área com um projeto inovador e moderno, de uma “praça edifício”, que
foi incorporado ao Plano Urbanístico Básico (PUB), na gestão de Faria Lima, entre 1965 e 69, em
plena ditadura militar. Este novo projeto foi inaugurado em 1970, elaborado sem a consulta popular
(FERREIRA 2009; REIS e MELENDEZ, 2013).
Apesar de ser um orgulho para o governo que a construiu, a nova configuração não foi bem
aceita pela população local, culminando em um efeito oposto ao desejado, com o desinteresse da
população e o abandono da área (REIS e MELENDEZ, 2013; PALMA, 2012).
Houve no final da década de 90, a instalação de grupos alternativos de teatro nos arredores da
praça, que passaram a utilizar este espaço para encenações fora das instalações físicas do teatro.
Cardoso (2010) relata que esta apropriação deu novo sentido à praça, estabelecendo uma nova relação
entre este espaço e a população paulistana. Após este movimento de recuperação do espaço da praça
iniciado por esses grupos sociais e também pela insistente solicitação da associação de moradores local,
a Prefeitura de São Paulo decidiu reforma-la, buscando ouvir a população por meio de audiências
públicas que contribuíram para a elaboração deste novo projeto (PPSP, 2013).
O novo projeto propunha a total demolição da estrutura anterior e a construção de uma nova
praça, com um espaço integrado, mais seguro e mais verde. As obras se iniciaram em 2010, foram
concluídas 2 anos depois, e seu custo foi de cerca de 55 milhões aos cofres públicos (PPSP, 2013).
Em uma área de 25 mil m2 a nova estrutura deveria contar com playground, cachorródromo
(área de lazer para cães), espaço para floricultura e exposições, melhorias na acessibilidade e
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iluminação, instalação de sanitários públicos, base da polícia militar e guarida da guarda civil
metropolitana, plantio de cerca de 260 arvores e projeto paisagístico. Também buscava integrar a área
verde existente no terreno da Igreja da Consolação (PPSP, 2013; REIS e MELENDEZ, 2013).

Figura 1 - Antiga Praça Roosevelt
Fonte: Associação Viva o Centro
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Figura 2 – Praça Roosevelt reformada
Fonte: Alberto Guimarães/SP Obras

3.2 Levantamento de dados
Para a categorização da praça foi utilizada a metodologia desenvolvida por De Angelis et al.
(2004), adaptada para a Praça Franklin Roosevelt, composta por duas etapas: estrutura física e uso; e
opinião dos frequentadores em relação a praça.
Na primeira etapa, verificou-se as estruturas e equipamentos existentes na praça. Para isso foi
realizado um levantamento quantitativo dos equipamentos e avaliação qualitativa como proposto por
De Angelis et al. (2004). Neste caso duas fichas foram utilizadas: uma visando a quantificação, ou
seja, o levantamento das estruturas e equipamentos existentes na praça e outra a avaliação qualitativa
dos mesmos. Dessa forma, o estado de conservação dos equipamentos foi classificado em: péssimo,
ruim, regular, bom e ótimo, onde: 0 —| 0,5 √ péssimo; 0,5 —| 1,5 √ ruim; 1,5 —| 2,5 √ regular; 2,5 —|
3,5 √ bom; 3,5 —| 4,0 √ótimo (DE ANGELIS et al. 2004).
Na segunda etapa, realizou-se entrevistas com frequentadores da Praça Roosevelt, para verificar
como estes percebem o local. Para isso, foram entrevistadas 21 pessoas em 3 visitas à praça em dias
distintos (em um dos dias estava acontecendo um show do Mov. Parada Gay). As perguntas realizadas
procuravam esclarecer: a lembrança dos frequentadores sobre a praça antes da revitalização; a
percepção dos aspectos positivos e negativos após a revitalização; as expectativas atingidas ou não; e
sugestões dos frequentadores.
3.3 Análise das entrevistas
Os dados obtidos com as entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo que, segundo
Capelle (2011), é uma técnica utilizada para a análise de dados coletados em campo e que permite a
elaboração de indicadores quantitativos e qualitativos que serão avaliados pelo pesquisador de forma
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dedutiva e inferente. A principal característica deste método é a interpretação quantitativa de dados
qualitativos, padronizando e transformando os dados coletados em formato passível de analise
científica (FREITAS et al., 1996). O objetivo é a compreensão da construção de significados existentes
nos discursos dos entrevistados (SILVA, 2011).
Primeiramente foram destacadas as informações mais relevantes nos discursos analisados e os
sinônimos foram padronizados em uma única unidade. Posteriormente as unidades foram classificadas
em categorias que as representassem, facilitando a descrição e interpretação dos dados (MORAES,
1999). Os aspectos considerados para a categorização foram: problemas antigos; pontos positivos;
pontos a melhorar e expectativas atingidas.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Levantamento Qualitativo e Quantitativo
Na primeira etapa da análise foram levantadas as informações estruturais da nova praça e
comparadas com a estrutura anterior, dando origem ao quadro 1.
Quadro 1 – Verificação de estruturas existentes na Praça Roosevelt.
EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS
1. Bancos - material: madeira
2. Iluminação: - alta(x ) - baixa( )
3. Lixeiras comuns
4. lixeiras p/ reciclagem
5. Sanitários
6. Bebedouros
7. Acessibilidade
8. Palco/coreto
9. Arte
10. Espelho d'água/chafariz
11 Estacionamento
12. Ponto de ônibus
13. Ponto de táxi
14. Quadra esportiva
15. Equipamento Para prática de exercícios físicos
16. Equipamento Para terceira idade
17. Parque infantil
18. Banca de revista
19. Quiosque de alimentação e/ou similar
20. Identificação
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X
X
X
X
X

NÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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21. Edificação institucional
22. Templo religioso
Quantidade de árvores plantadas

X
X
232

Fonte: elaborado pelas autoras.

Alguns itens foram retirados da praça, dentre eles estão: um palco existente na área do
pentágono, duas quadras poliesportivas, o supermercado que supria de alguma forma a necessidade de
alimentação e os grafites presentes nas estruturas que foram demolidas (FERNANDES et al., 2009;
CARDOSO, 2010).
Segundo relatos dos entrevistados alguns itens foram esquecidos no novo projeto, dentre eles os
bebedouros e equipamentos voltados para a prática de exercícios físicos. Das 260 árvores anunciadas
pela Prefeitura foram plantadas 232, o equivalente a cerca de 1 árvore para cada 100 m 2, quantidade
significativa para uma área que anteriormente era quase toda pavimentada.
Qualitativamente a estrutura da nova praça teve uma avaliação geral boa, com apenas alguns
pontos críticos. A qualidade dos itens colabora na composição de um ambiente mais amplo e funcional,
conforme pretendido no projeto (Quadro 2).
Quadro 2 – Avaliação das estruturas existentes na Praça Roosevelt
EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS
1. Bancos - material: madeira
2. Iluminação: - alta(x ) - baixa( )
3. Lixeiras comuns
4. lixeiras p/ reciclagem
5. Sanitários
7. Acessibilidade
8. Estacionamento
11. Parque infantil
12. Identificação
15. Vegetação
16. Paisagismo
17. Localização
18. Conservação/limpeza
19. Segurança
20. Conforto ambiental

AVALIAÇÃO
BOM
OTIMA
BOM
REGULAR
REGULAR
REGULAR
BOM
BOM
BOM
REGULAR
BOM
OTIMA
BOM
REGULAR
REGULAR

Fonte: elaborado pelas autoras.

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Os bancos novos estão espalhados por toda a praça e localizados próximos das mudas plantadas,
que futuramente garantirão sombra. Feitos de madeira, só não são mais confortáveis por não terem
encosto e alguns estão quebrados e degradados pelo uso do skate e patins em manobras que buscam
cantos e quinas para deslizar.
A iluminação é bastante presente e hoje cobre boa parte da área, futuramente, após o
desenvolvimento das copas das árvores será necessário verificar se a cobertura continua suficiente.
As lixeiras estão espalhadas por todo o parque. São de plástico do mesmo modelo utilizado pela
prefeitura em toda a cidade. O material não é resistente à ação de vândalos. Existem duas lixeiras
destinadas à coleta de lixo reciclável o que parece pouco pelo tamanho da praça. Elas são também de
plástico e tem um compartimento único, onde todo lixo deve ser jogado sem distinção de tipo. Este
formato (também presente em outras praças da cidade) parece mais prático para a coleta da prefeitura,
mas difícil de identificar que se trata de local específico para recicláveis, o que pode explicar a
quantidade de lixo não reciclável dentro delas. Talvez a adoção das tradicionais lixeiras coloridas com
uma cor para cada tipo de resíduo, tornasse mais fácil a identificação pelo usuário. Os sanitários novos
estão conservados, mas, talvez pelo fato de não haver sinalização para os mesmos, são muito pouco
utilizados.
Conservação e limpeza da praça é um ponto ainda crítico. Apesar da existência de lixeiras é
possível ver lixo espalhado por todos os canteiros existentes. Curiosamente a área pavimentada está
sempre limpa, talvez por ser bastante usada pelos skatistas que provavelmente são quem a mantém.
Acessibilidade se faz presente por meio de rampas de acesso e de um piso especial que auxilia o
direcionamento de pessoas com deficiência visual. Entretanto, este quesito poderia ser melhorado já
que ainda existem muitas escadas uma vez que a praça não fica no mesmo nível da rua.
O estacionamento foi reformado, mas nos dias visitados não foi possível ter acesso a este setor
que estava fechado. O parque infantil se localiza em área permeável, com pouca grama e brinquedos
em madeira. A identificação está presente nas placas de rua nos cantos da praça e estão bem
conservadas e de fácil visualização.
A localização é um ponto forte da praça, que fica entre duas grandes vias da cidade. Também
está próxima a pontos de ônibus, de taxi e metrô (estações Anhangabaú e República) e de centros
comerciais como o Shopping Ligth, bares, restaurantes, e um supermercado. Da Roosevelt é possível
acessar quase todo o centro de São Paulo a pé e visitar pontos turísticos da cidade como o Viaduto do
Chá, Teatro Municipal, Praça da República, Praça da Sé e a Rua 25 de Março.
Apesar da existência de uma base da guarda civil, a segurança na praça ainda precisa melhorar.
Em todos os dias visitados foi possível flagrar o consumo de drogas mesmo durante o dia. Notou-se
que os guardas ficam isolados em sua base e não circulam pelo local, que é bem amplo e precisaria de
uma ação mais efetiva para garantir a segurança.
A primeira impressão que se tem ao olhar a praça é de uma área muito pavimentada e de pouco
verde. As sombras são feitas apenas pelas árvores antigas concentradas ao redor da Igreja da
Consolação e por uma estrutura de madeira que fica em frente à base da guarda civil e que fornece uma
sombra parcial. Futuramente, com o crescimento das mudas plantadas (de 5 a 10 anos), a praça terá
mais sombra, porém com árvores isoladas, sem que suas copas se toquem, já que o objetivo é não
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bloquear a fácil visualização do espaço e assim inibir ações ilícitas. O desenvolvimento das mudas
também contribuirá para a redução da temperatura na praça que hoje fica elevada em dias de calor por
conta da alta pavimentação.
Alguns entrevistados apontaram como ponto negativo a inexistência de gramados abertos, onde
a população possa sentar ou fazer um pique nique. O único gramado acessível é no cachorródromo
(área destinada ao lazer de cães) e no restante, onde há uma área verde composta por canteiros e
jardins, mas com acesso restrito por muretas e arbustos altos. O paisagismo, no entanto, pode ser bem
qualificado por ser bem estruturado e composto por vegetação variada, com muitos espécimes nativos
do Brasil.
Por estar localizada no centro, próxima a vias importantes, o barulho é presente na praça, que
segundo os entrevistados é algo que contribui negativamente para o conforto ambiental do local.
Skatistas circulando e eventos que ocorrem na praça também contribuem para o aumento do barulho.
4.2 Percepção dos frequentadores
A segunda etapa da pesquisa analisou a percepção dos frequentadores e resultou no Quadro 3.
Quadro 3 – Avaliação dos frequentadores da Praça Roosevelt.

PROBLEMAS ANTIGOS

CONSERVAÇÃO / USO
ESTRUTURA
SEGURANÇA
FALTA DE VERDE
PONTOS A MELHORAR

PONTOS POSITIVOS

ESTRUTURA
ESPORTE
SOCIAL
BEM ESTAR

ESTRUTURA
ÁREA VERDE
SEGURANÇA
MANUTENÇÃO E ADM
LIMPEZA

Fonte: elaborado pelas autoras.

Do total dos entrevistados, 11 disseram que a reforma atingiu suas expectativas, 4 disseram que
ficou além e 6 disseram que ficou aquém, ou seja, a reforma não atingiu suas expectativas. Apesar de a
maioria ter uma opinião positiva a quantidade de insatisfeitos é deve ser considerada e investigada.
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Os problemas antigos apontados se relacionavam à conservação e mau uso do espaço, com
relatos de degradação e abandono; estruturais, com problemas de vazamento e depredação; segurança,
com predominância para o uso de drogas; e falta de verde, com críticas a alta quantidade de concreto.
Os pontos positivos do novo espaço se relacionavam à nova estrutura, com elogios
principalmente para a amplitude do espaço; a possibilidade da prática de esportes radicais como skate e
patins; o bem estar possibilitado pelo lazer e contato com a natureza; e o convívio social, que acontece
com conversas entre amigos, crianças brincando, paquera e ao movimento.
Como pontos a melhorar foram citados problemas com a estrutura, com reclamações
principalmente sobre a falta de bebedouros, falta de área isolada para a prática de esportes radicais e
mais infraestrutura de lazer. Também apareceram reclamações em relação à área verde, vista como
insuficiente e a cobrança por áreas gramadas acessíveis. Segurança é um problema que aparentemente
não foi solucionado com a revitalização, com reclamações sobre violência e principalmente sobre o
consumo de drogas.
Houve reclamações sobre eventos não comunicados previamente, falta de arte e opções de
alimentação dentro da praça, apontando para problemas com a manutenção e administração do espaço
da praça. O acúmulo de lixo foi outro ponto relevante apontado, que evidencia também problemas de
manutenção e que compromete o bem estar na área.

5 CONCLUSÃO
No caso da Praça Roosevelt, apesar da realização de audiências públicas para a elaboração do
projeto de revitalização, alguns anseios da população frequentadora da praça não foram inseridos no
projeto. No entanto, a grande maioria dos usuários entrevistados declarou satisfação com a revitalização
da referida praça, mas demonstram diversas opiniões sobre a estrutura e equipamentos do espaço.
Sugere-se que o conhecimento da percepção dos frequentadores de espaços públicos seja de
suma importância para a manutenção desses espaços de uso comum, uma vez que, oferece aos gestores
ferramentas que podem nortear suas decisões em relação à recuperação e/ou manutenção das áreas
verdes urbanas. A revitalização desses espaços verdes em centros urbanos envolve estabelecimentos de
diálogo entre gestores e população buscando uma gestão sustentável para a cidade.
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Resumo:
Este artigo apresenta um levantamento teórico sobre as principais formas de reaproveitamento dos resíduos da madeira, a
começar, no primeiro estágio da cadeia de produção: o manejo florestal. O mercado se abre cada vez mais para empresas
que tratam a poluição de modo sistemático, que emitem menos poluentes ou deixam de emitir. Os consumidores do
mercado da União Européia estão mais dispostos a pagar um preço maior por um produto diferenciado, no qual a qualidade
ambiental esteja evidenciada. O artigo também identifica as empresas brasileiras que adquiram a certificação FSC (Forest
Stewardship Council), “selo verde” de maior reconhecimento internacional atualmente, e os volumes de exportação de
móveis nos últimos quatro anos. Também são identificados materiais que podem ser gerados a partir de resíduos da
madeira. Em diversas etapas da cadeia de produção da indústria florestal são gerados resíduos, iniciando nas operações de
colheita, ocorrendo também no processamento primário, bem como nas fases posteriores de agregação de valor.
Palavras-chave: Manejo florestal, gestão ambiental, estratégia de marketing
Abstract:
This paper presents a theoretical survey of the main ways of reusing waste wood , starting in the first stage of the production
chain : forest management . The market is increasingly opening up for companies that treat pollution in a systematic way ,
which emit fewer pollutants or fail to deliver . Consumers of the European Union market are more willing to pay a higher
price for a differentiated product , in which the environmental quality is evident . The article also identifies the Brazilian
companies that acquire the FSC ( Forest Stewardship Council ) , " green seal " of greater international recognition today,
and the export volume of furniture in the past four years. Are also identified materials which can be generated from wood
residues . In various stages of the production chain of forest industry residues are generated , starting in harvesting , also
occurring in primary processing , as well as in the later stages of adding value.
Key-words: forest management, environmental management, strategic marketing
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INTRODUÇÃO

Houve um tempo em que as organizações se preocupavam apenas com a eficiência dos sistemas
produtivos, predominando, na prática da administração, a noção de mercado e os recurso naturais quase
ilimitados. O objeto principal das empresas era a resolução dos problemas econômicos fundamentais.
Quando ficou claro que os recursos não eram ilimitados, e que a poluição do meio ambiente pelas
empresas estava prejudicando a qualidade de vida dos seres humanos, é que se começou a correr contra
o tempo.
Iniciada timidamente na década de 70, e com maior impulso na década de 80 em diante, a
consciência ecológica começou a se tornar um valor da sociedade. Esse processo fez com que a
sociedade modificasse sua maneira de agi, com reflexos nas atuações dos governos e das empresas e,
assim, incorporando os valores ambientais nas suas estratégias.
A análise do ciclo de vida pode ser definida como sendo uma abordagem holística para
verificação das implicações ambientais dos produtos e processos, desde p seu “nascimento” até a sua
“morte”, conceito conhecido como “Do Berço ao Túmulo” (BRAGA et al, 2005). Essa ferramenta
fornece às indústrias os meios necessários para a identificação e avaliação das oportunidades de
minimizar os impactos ambientais adversos.
O conceito “Do Berço ao Túmulo” descreve os estágios do ciclo de vida de um produto, que
começa com a aquisição da matéria-prima, passa pelos processos de fabricação, transporte e
distribuição, uso e reuso do produto, chegando, finalmente, à reciclagem e à disposição final.
Para as empresas moveleiras, a preocupação com a procedência da matéria-prima madeira
também deve ser considerado na definição de suas estratégias. A maioria dos certificados atesta apenas
a gestão de qualidade do sistema produtivo, sem levar em conta, o processo de extração da madeira. A
madeira é um recurso limitado, e o reflorestamento exige um período de tempo moderadamente longo.
Este artigo apresenta um levantamento teórico sobre as principais formas de reaproveitamento
dos resíduos da madeira, a começar, no primeiro estágio da cadeia de produção: o manejo florestal. São
abordados, inicialmente, as direções do manejo de florestal de acordo com os órgãos ambientais
internacionais, e as certificações exigidas e reconhecidas. Em seguida, caracterizam-se as empresas
moveleiras dentro deste contexto, e de que modo estas podem adequar as suas normas às exigências
internacionais, comparando-se ao resultado das exportações de móveis dos últimos quatro anos. Por
fim, são apresentadas as conclusões relevantes do estudo, bem como suas limitações e sugestões para
novos estudos.
1. CENÁRIO INTERNACIONAL
As questões ambientais estão aos poucos se incorporando às estratégias das empresas brasileiras.
A sociedade, através de seus agentes e governo, já reconhece a necessidade de produzir bens e serviços
de forma menos agressiva. O reconhecimento leva a uma série de iniciativas de conservação ambiental,
principalmente, daquelas empresas que exportam para mercados mais exigentes, como a Europa e os
EUA (SANCHES, 2001). O Acordo Internacional para a Madeira Tropical, divulgado em outubro de
2005 na Conferência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, vem a corroborar o
posicionamento dos seus países membros, a saber: promover a expansão e diversificação do comércio
internacional de madeira tropical, extraídas legalmente e de maneira sustentável das florestas. Porém a
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adoção de programas de racionalização no meio ambiente não beneficia apenas a abertura do mercado
internacional, mas também oferece à empresa um mecanismo de otimização do processo produtivo,
através do qual ela ganha com a redução de custos e de desperdício, interligados ao uso da matériaprima, energia, águia e tratamento de resíduos.
Ainda segundo Sanches (2001), no âmbito internacional, especialmente nestes dois mercados,
empresas de capital aberto apresentam seu passivo ambiental. O desempenho sócio-ambiental é
considerado na bolsa de valores, determina o acesso e as condições aos financiamentos e empresas
perdem e ganham mercado devido às medidas adotadas nesta área, pois ela influencia as decisões de
compra dos consumidores. Estudos norte-americanos mostram que as empresas socialmente
responsáveis apresentam taxa de crescimento quatro vezes maior do que as empresas focadas apenas
nos acionistas. Para aqueles que querem comercializar com estes países, certificações que comprovem
a relação da empresa com o ambiente podem garantir a abertura desses mercados.
1.1 PANORAMA NACIONAL
Desenvolvimento sustentado foi um conceito criado em 1987, que significa basicamente o
desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a necessidade das gerações
futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Em relação a países onde questões ecológicas
exercem forte influência nas decisões governamentais e de mercado, o Brasil ainda precisa atingir uma
conscientização maior de sua população. O consumidor brasileiro, em média, não é orientado para a
ecologia (SANCHES, 2001). Questões ambientais não influenciam suas decisões de compra,
predominando mais fortemente o aspecto financeiro: preço e formas de pagamento. O relatório editado
pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social analisou os resultados da pesquisa
realizada em parceria com o jornal Valor Econômico, feita no país em 2000, a fim de determinar as
percepções e tendências dos consumidores brasileiros, mostrou que na escala de metas a serem
conquistadas pelo Brasil nos próximos anos, o progresso econômico e o aumento do nível de emprego
vêm em primeiro lugar, com 41% das respostas, e o meio ambiente aparece em sexto lugar, com 4%
das respostas. A mesma pesquisa feita em outros 23 países, mostra que em treze deles, o
desenvolvimento social e ambiental aparecem em primeiro lugar, superando as metas econômicas.
Existem comportamentos de preocupação ambiental direcionados a alguns produtos com características
específicas, como o detergente ser biodegradável e sprays não conterem CFC, que agridem a camada
de ozônio. É um nível de exigência restrito, comparado aos consumidores norte-americanos e
principalmente ao europeu, que boicota empresas que agridem o meio ambiente.
Contudo, muitos empresários brasileiros parecem não estar conscientes deste fato. A pesquisa
realizada por Lenini et al (2005) revelou que, na opinião dos produtores florestais, a maior exigência
dos compradores externos é a qualidade do produto, seguido por preço competitivo e pontualidade na
entrega. Os empresários acreditam que a origem legal e a certificação florestal são exigências menos
importantes.

1.2 ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO
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No passado, a maioria das empresas brasileiras, inclusive as multinacionais situadas no Brasil,
atribuía pouca importância ao mercado externo. As exportações aconteciam de forma esporádica.
Segundo Kuazaqui (1999), a maioria delas se dedicava às atividades internas, devido ao tamanho do
mercado nacional e o alto índice de inflação, que lhes possibilitava elevados ganhos não-operacionais.
Esses fatores levaram a uma inércia e desatualização por parte do empresariado nacional, e,
conseqüentemente, a um lento desenvolvimento de nossas atividades ligadas ao comércio exterior,
internacional e global, além de uma ausência de filosofia e mentalidade exportadora.
Entre as sugestões apresentadas pelo autor Kuazaqui (1999) para uma melhoria na área de
exportação das empresas brasileiras, encontra-se a apresentação e exploração de novos produtos, e que
deve haver um canal de comunicação mais fácil para sua divulgação em mercados atuais e futuros no
exterior. Então, a racionalização ambiental pode ser vista como uma estratégia de marketing
internacional, pois melhora a imagem institucional do exportador brasileiro, que também reincidirá na
imagem do produto ou serviço oferecido.
Para Porter (1989), a determinação de uma estratégia tem por objetivo a busca de vantagem
competitiva sustentável. A vantagem competitiva pode ser alcançada quando se identifica e explora as
distorções do mecanismo de concorrência perfeita1. A vantagem competitiva surge do valor eu uma
empresa consegue criar sobre os seus produtos/ serviços para os seus clientes, e que ultrapassa o custo
de produção. Este valor pode ser apenas monetário ou pode atribuir um benefício de qualidade ao
cliente. A empresa opta, então, por utilizar uma estratégia de custo preço ou de diferenciação para
competir com seu produto no mercado.
A Tabela 1 a seguir, identifica o volume (kg líquido) e o valor em dólar das exportações de
móveis com destino ao mercado da União Européia, a partir do ano de 2000 a 2004, cujos estados se
concentram os principais pólos moveleiros. As exportações neste estudo compreendem os móveis de
madeira para escritório, cozinha, quarto de dormir e outros móveis de madeira.
EEstad
o

Ano
2001
2002
2003
2004
Fonte: Alice.

São Paulo
Kg
Líquido
58.752
569.171
1.173.398
983.446

Paraná

US$
Kg Líquido
FOB
95.103
7.708.042
490.936
8.323.923
1.403.459 12.455.823
1.883.685
9.661.782

US$ FOB

Santa Catarina
Kg Líquido US$ FOB

11.962.197 66.926.020
12.247.807 75.444.518
16.947.844 98.749.272
13.293.149 11.6305.242

105.328.367
116.066.499
153.788.310
192.704.353

Rio Grande do Sul
Kg
Líquido
19.937.722
27.637.994
38.881.457
54.220.622

US$ FOB
34.824.457
41.422.202
53.635.036
79.023.605

Observa-se na Tabela 1 que tanto o estado de Santa Catarina, assim como, o estado do Rio
Grande do Sul apresentam um crescimento contínuo em relação ao volume exportado já os demais
tiveram um desempenho melhor no ano de 2003 e um decréscimo em 2004.
A Tabela 2 a seguir é um demonstrativo da renda per capita, população e PIB dos dois principais
estados exportadores, Santa Catarina e Rio Grande do Sul:

1

Concorrência perfeita quando a demanda é perfeitamente elástica, o preço é totalmente dado pelo mercado.
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Rio Grande do Sul

Santa Catarina

ESTADO
Ano
2001
2002
Fonte: Ipib, 2010

Renda
Capita
9.129
9.958

per População
(milhões)
10.305.921
10.433.297

PIB
(R$ Renda
milhões
Capita
94.084
104.451

8.541
9.272

per População
(milhões)
5.448.051
5.546.935

PIB
(R$
milhões
46.535
51.828

2. NORMAS E CERTIFICADOS
Quando os efeitos nocivos da degradação do meio ambiente na vida do homem se tornaram
visíveis, muitas empresas se viram obrigadas a desembolsar recursos financeiros para reestruturar os
seus sistemas produtivos (BRAGA et al, 2005) e melhorar a sua imagem perante o mercado. Em 1983,
a ONU criou a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, para encontrar
alternativas para o desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Desde então, foram realizadas
conferências e tratados ambientais entre os países membros, trazendo um maior comprometimento de
suas legislações com o ambiente.
Organizações e países criaram tecnologias, princípios, normas, conceitos, programas e
certificações para o desenvolvimento sustentado. A Inglaterra foi a percursora dos Sistemas de Gestão
Ambiental normalizados, e deu origem à Norma BS-7750, cuja versão preliminar foi publicada em
1992. Em 1994, foi implantado pela Organização Internacional para Padronização (ISO), o Comitê
Técnico 207 (TC-207), com a tarefa de elaborar uma série de normas direcionadas para o meio
ambiente, o que deu origem à Série ISO 14.000.
As empresas madeireiras contam com um tipo de certificado mais específico ao seu produto. A
ISO só certifica os processos produtivos, mas não garante que o produto foi obtido de forma
ambientalmente adequada e socialmente justa. Neste caso, as empresas devem contar com o selo FSC,
emitido pelo Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council). A empresa que beneficia a
matéria-prima certificada com o selo, também pode contar com ele em seu produto manufaturado.
2.1 Série ISO 14.000
Ao contrário da Norma BS-7750, as normas da Série ISO 14.000 podem ser consideradas
internacionais, pois foram desenvolvidas por uma organização composta por representantes de 120
países membros, dentre os quais, o Brasil, representado pela ABNT. Para receber a certificação, é
necessário primeiro implantar Sistemas de Gestão Ambiental ligados à qualidade do ar, da água e do
solo, e, anualmente, a certificadora realiza auditorias de acompanhamento para manutenção do
certificado. Porém o pré-requisito é estar em conformidade com a legislação ambiental do país. Após, é
estabelecido metas e objetivos de melhorias ambientais graduais para todos os setores da empresa, ou
seja, a racionalização ambiental é contínua (BRAGA et al, 2005).
No setor moveleiro, apenas duas empresas possuíam a certificação: a Weihermann de São Bento
do Sul, SC, e a Florense, em Flores da Cunha, RS, que iniciou o processo de implantação em 1998,
motivada pelo mercado externo. A Weihermann foi a primeira empresa moveleira do Brasil a
conquistar a certificação ISO 14001. Além do treinamento de duas mil horas com seus funcionários, a
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empresa também teve que readaptar alguns de seus equipamentos para evitar a poluição. Segundo o
diretor da empresa, Arnaldo Hüebl, Dois terços dos restos de madeira e serragem são aproveitados na
própria indústria para alimentar as caldeiras. O resto é vendido para outras moveleiras. O investimento
no projeto somou R$ 100 mil no total.
2.2 FSC – Os Selos Verdes

As empresas fornecedoras de madeira ou que a utilizam na confecção de seus produtos, procuram
também pela certificação florestal, os “selos verdes”, que garantem que ela provém de floresta
manejada de forma sustentável. O FSC (Forest Stewardship Council) é atualmente a única forma de
certificação florestal com credibilidade internacional. Este órgão não emite certificados diretamente,
mas credencia certificadoras no mundo inteiro. Uma vez emitido, o selo se refere apenas à floresta
avaliada, e somente a madeira extraída da área certificada pode exibi-lo. Além das técnicas de manejo,
o FSC exige o cumprimento às leis do país, o que implica pagamento em dia de todos os impostos e
regularização da situação funcional dos trabalhadores.
Produtos finais ou insumos também podem apresentar o selo, através da certificação da “cadeia
de custódia”. A Cadeia de Custódia é uma certificação específica para processadores de produtos
florestais, como empresas beneficiadoras, designers, marceneiros, empresas moveleiras etc., e
comprova o uso de madeira certificada em produtos com o selo FSC (LENINI et al, 2005).
O FSC é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos, fundada em 1993 e
com sede em Oaxaca, no México. No Brasil, existe desde 1996. Os princípios e critérios mundiais do
FSC foram estabelecidos internacionalmente, com um processo de consulta que durou dois anos e
envolveu representantes dos setores ambiental, social e econômico. Suas decisões, portanto, estão
baseadas no consenso entre os interesses econômicos, de conservação e de tutela dos trabalhadores e
das populações.
Suas normas são aplicáveis no mundo todo, e podem sofrer detalhamentos nacionais ou locais. As
operadoras que concedem o selo FSC no país são: Instituto de Manejo Florestal e Agrícola (Imaflora),
entidade civil brasileira sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), coordenado pela entidade
Rainforest Alliance, dos Estados Unidos; a SGS (Société Genérale de Surveillance Forestry Ltd.,
britânica) e SCS (Scientific Certification System, dos Estados Unidos).
O produtor brasileiro, quando oferece ao mercado um produto com um selo que garanta a
racionalização ambiental em seus processos, está oferecendo um produto diferenciado, e por isso, podese cobrar um preço maior por ele. Em países como Reino Unido, Alemanha e Holanda, o FSC tem
influenciado na decisão de compra (SANCHEZ, 2001).
Segundo a associação Amigos da Terra2, as seguintes empresas brasileiras, do ramo de móveis,
marcenaria e design, se comprometeram a fornecer somente produtos de madeira com selo FSC aos
seus clientes conforme Tabela 3.
2

A entidade Amigos da Terra – Amazônia Brasileira foi indicada por várias instituições para criar, organizar e administrar o
grupo de Compradores de Produtos Florestais Certificados no Brasil. Atua no Brasil desde 1989, sendo filiada a rede de
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EMPRESA

UF

EMPRESA

UF

Núcleo Moirá- Arte e Design em Madeira

DF

André Marx Design e Meio Ambiente

SP

Maurício Azeredo

GO

Araucariart

SP

Mahogany Ind. de Móveis da Amazônia

PA

Art Image

SP

Pro-Mob Mobília Planejada Ltda.

PA

Básica Design

SP

Urnas Mart Ltda.

PA

Brasil Faz Design Ltda - BDF

SP

Araupel S A

PR

Escriba Ind. e Com. de Móveis

SP

BR 7 - Artefatos de Madeiras Ltda

PR

Etel Interiores

SP

Dal’Oglio Madeiras Ltda.

PR

Eurocentro Projetos e Participações

SP

DU´MON Móveis

PR

Julia Krantz Movelaria Ltda ME.

SP

Famossul Ind. e Com. de Móveis

PR

LLUSSÁ Móveis e Design Ltda

SP

Guimar Magazine Ltda.

RJ

Marcenaria Baraúna Ltda.

SP

Space Ind. e Com. de Móveis e Dececorações

RJ

Marcenaria Etel A.A. Carmona Ltda.

SP

Legnotrade Madeiras Ltda.

RS

Orro & Christensen Design Ltda.

SP

Móveis Carraro

RS

Ricardo Barros Afiune (Araucariarte)

SP

Universum do Brasil Ind. Moveleira

RS

Sergio Fahrer Movelaria

SP

Brazimóveis Ltda

SC

Stand _Con Ind. e Com. de Móveis

SP

Incema Ind. e Com. de Móveis Ltda.

SC

Studio Vero

SP

Ind. Artefama S.A.

SC

Tetrao Ind. e Com. de Móveis Ltda.

SP

Amigos da Terra Internacional, uma das mais respeitadas organizações ambientalistas, criada em 1973 e reconhecida pelas
Nações Unidas.
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Ind. de Madeira Guilherme Butzke

SC

Ind. Zipperer S.A.

SC

Móveis Rudnick S/A

SC

Moveis Schmitz Ltda

SC

Tropic Art Artefatos de Madeiras e Metais

SP

A maior parte dos certificados FCS foram concedidos às empresas de São Paulo, mas estas se
caracterizam, principalmente, por centros de designers e estilistas individuais, cujo objetivo não á a
produção em escala, mas sim, móveis personalizados. As grandes cadeias moveleiras se concentram
nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Neste caso, verifica-se que o estado de
Santa Catarina possui o maior número de empresas moveleiras certificadas com o selo FSC.
3. MANEJO FLORESTAL
Segundo a ONG Manejo Florestal3, o manejo florestal é um conjunto de técnicas empregadas
para colher cuidadosamente parte das árvores grandes de tal maneira que as menores, a serem colhidas
futuramente, sejam protegidas. As empresas moveleiras que adquirem matéria-prima certificadas por
uma credenciada do conselho FSC, também são fortes candidatas a obter um "selo verde". Como a
certificação é uma exigência cada vez maior dos compradores de madeira e móveis, especialmente na
Europa e nos Estados Unidos, as empresas que tiverem um selo verde, provando a autenticidade da
origem manejada de sua madeira, poderão ter maiores facilidades de comercialização no mercado
internacional. As outras razões para manejar a floresta são:
 Continuidade da produção: A adoção do manejo garante a produção de madeira na área
indefinidamente, e requer a metade do tempo necessário na exploração não manejada.


Rentabilidade: O manejo adequado supera os custos, pois um aumento da produtividade do
trabalho e a redução dos desperdícios de madeira. Os autores Barreto et al (1998), ao conduzirem o seu
trabalho de pesquisa no caso de exploração de madeira do Pará, concluíram que na exploração
manejada, o volume de madeira obtido foi 30% maior do que na exploração sem manejo. O aumento
no volume extraído na exploração manejada estava associado à menor perda de madeira durante a
derrubada e extração das árvores.


Segurança de trabalho: As técnicas de manejo diminuem os riscos de acidentes de trabalho.
No Projeto Piloto de Manejo Florestal (Imazon/WWF), os riscos de acidentes durante o corte na
operação manejada foram 17 vezes menor se comparado às situações de perigo na exploração
predatória.


Respeito à lei: Manejo florestal é obrigatório por lei. As empresas que não fazem manejo estão
sujeitas a diversas penas.
3

<http://www.manejoflorestal.org/index3.cfm?cat_id=58&subcat_id=180>. Acesso em 17/12/2005.
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 Equilíbrio ambiental: O manejo da floresta garante a cobertura florestal da área, retém a maior
parte da diversidade vegetal original e pode ter impactos pequenos sobre a fauna, se comparado à
exploração não manejada. Por isso, auxiliam no equilíbrio do clima regional e global, especialmente
pela manutenção do ciclo hidrológico e retenção de carbono.

3.1 Amazônia Legal
Segundo dados do IBGE (1997), a principal região produtora de madeira é a Amazônia Legal, e
ocupa uma área de 59% do Brasil. A região da Amazônia Legal foi criada em 1953 pela Lei 1.806, e
alterada pela Lei Complementar Nº. 31, em 1977, e inclui atualmente os estados do Acre, Amazonas,
Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, Mato Grosso, parte do Maranhão (a 44 graus de latitude
oeste) e uma pequena parte de Goiás (acima de 13 graus de latitude sul).

Fonte: IBGE (1997)

3.2 Tipos de Indústria
Segundo

Lentini et al (2005), em 2004 havia 3.132 madeireiras em funcionamento na Amazônia
Legal: 60% eram serrarias com serras-de-fita, 32% micro-serrarias, 6% laminadoras e 2% as fábricas
de compensados, as quais apresentam a seguinte relação de custo médio por produção de um metro
cúbico de madeira serrada conforme na Tabela 4.
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Tipo de Empresa Consumo Médio
Anual de Toras
(m³)
Micro-serraria
Serraria
Lamindora
Fábrica de
Compensados
Média Geral
Fonte: Lentini et al, 2010.

1.479
8.565
15.085
28.397

Empregos Diretos Custo Médio de
Gerados
Processamento
(US$/ m³
Processado)
7
16,7
29
34,4
72
24,0
193
69,3

11.293

48

39,7

As micro-serrarias são empresas familiares, que possuem equipamentos rudimentares de
processamento como serras circulares, induspan ou pequenas serras de fita, e sua produção é
geralmente de baixa qualidade. Em média, casa micro-serraria do estuário amazônico consome 1,4 mil
m³ de madeira em tora anualmente para produzir cerca de 380 m³ de madeira cerrada.
Entre 1998 e 2004, o consume em tora caiu de 28,3 milhões de m³ para 24,5 milhões – diferença
que representa uma economia de 950 mil árvores. A produção de madeira processada caiu sutilmente
de 10,8 milhões de m³ para 10,4, sem contudo, impedir o aumento do processamento médio de madeira
nesse período, de 38% para 42% (LENINI et al, 2005). Embora pequeno, esse crescimento comprova
que o manejo florestal adequado gera resultados financeiros positivos. Portanto, as políticas públicas e
as empresas privadas devem intensificar a sua disseminação, e obter maiores resultados.
3.3 Matéria-Prima das Empresas Moveleiras
A madeira serrada de Pinus constitui a principal matéria-prima das empresas moveleiras,
especialmente aquelas voltadas ao mercado de exportação, mas a crescente escassez desta matériaprima fará com que o eucalipto seja encarado como a alternativa viável. A madeira serrada de
Eucalipto tem uso ainda incipiente, embora promissor, na indústria moveleira tanto da região sudeste
quanto sul, mas já apresenta produção em escala comercial tanto para o mercado interno de móveis
como para a construção civil.
4. RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE MADEIRA
Resíduo pode ser definido como qualquer sobra após uma ação ou processo produtivo. O
reaproveitamento de resíduos de madeira é uma prática recente no Brasil. Quem trabalha com resíduo
de madeira conta com uma vantagem pouco usual em comparação às demais indústrias. A matériaprima custa muito pouco ou em alguns casos sai de graça (Revista Referência, agosto 2003). O gasto
fica restrito ao transporte do material. Além disso, as empresas de processamento do resíduo estão
dispensadas da retirada da guia florestal, documento obrigatório pelo Ibama para o corte de árvores e
são isentas do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Elas só precisam
contribuir com o PIS e Confins. Pode-se classificar os resíduos de madeira da seguinte maneira:
4.1 Resíduo de Florestas
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São considerados resíduos florestais, aqueles gerados e deixados na floresta como resultado
das atividades de extração da madeira. Calcula-se que cerca de 20% da massa de uma árvore são
deixados nos locais de colheita. O desperdício desse material acaba por se tornar prejudicial ao meio
ambiente já que, na maioria das ocasiões, ele é queimado em céu aberto. Em vez disso, o resíduo
florestal poderia ser aproveitado tanto como combustível para a geração de energia ou ser utilizado
na própria indústria de beneficiamento de madeira. Alguns empresários que trabalham com o
resíduo da madeira estão aproveitando o material deixado para trás nas colheitas florestais para
transformá-lo em cavaco limpo, muito mais valioso do que o cavaco com impurezas, pois é aplicado
na indústria de celulose e papel, que necessita de matéria-prima mais apurada. Quem também acaba
aproveitando o resíduo florestal são artistas, principalmente no norte do Brasil, que utilizam o resto
de árvores na produção de suas peças de artesanato.
4.2 Cavaco
Para aproveitar os resíduos de madeira, é necessário transformá-los em cavaco. Primeiramente,
pica-se a madeira de modo a atingir um padrão e num segundo momento, retira-se qualquer tipo de
impurezas. O cavaco limpo é mais utilizado por empresas de papel e celulose, aglomerados e MDF,
que precisam de matéria-prima mais elaborada para o beneficiamento do produto. Já o cavaco sujo, que
pode conter casca de madeira, plástico ou outras substâncias, é usado como combustível, para fornos
industriais por exemplo. Um dos maiores cuidados no processo mecânico da transformação de resíduo
de madeira em cavaco está na retirada de materiais metálicos, para que o produto picado pelas
máquinas contenha o mínimo de impurezas possível. O cuidado se deve, pois, mesmo o cavaco sujo e,
principalmente, o cavaco limpo, utilizado na indústria de papel e celulose, não podem conter partículas
de metais, comuns nos paletes e outros materiais utilizados para a obtenção do produto. Além disso,
uma peça metálica que não seja excluída das esteiras de produção de uma empresa pode danificar o
equipamento ou até causar um acidente de trabalho. Alguns picadores de madeira já vêm acoplado a
um detector de metal, além de um segmento imantizado. Quando o aparelho detecta eletronicamente o
metal, a correia do picador pára automaticamente, e então, um funcionário pode retirar o material.
4.3 Farinha de Madeira
A farinha de madeira pode ser produzida a partir de resíduos como as costaneiras. Esta farinha é
utilizada em moldagem e fundições de metais, polimentos, jateamentos, lixas, uso na indústria
moveleira, automobilística, química, naval e eletro-eletrônica. A farinha de madeira pode obter
diferentes graus de granulometria para aplicações diferentes.
4.4 Short
Outro produto que ganhou força nos últimos tempos, principalmente como objeto de exportação,
é o chamado “short”. São pequenas tiras de madeira beneficiadas, compreendidas entre os tamanhos de
50 e 90 centímetros. Algum tempo atrás, essas peças eram consideradas lixo e a indústria madeireira
não fazia uso delas. Atualmente, o material bruto, que vem de empresas de beneficiamento do norte do
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país, é padronizado de acordo com as necessidades do comprador em indústrias paranaenses. Os
“short”, que na maioria das vezes são originados do Ipê, são utilizados na indústria moveleira e de
construção civil.
4.5 Amianto Vegetal
Em aproximadamente um ano, o LPF (Laboratório de Produtos Florestais) do Ibama terá
alternativa para o amianto mineral. O material utilizado atualmente para a construção de caixas d’água,
telhas, pastilhas de freio, chapas para pias entre outros produtos é prejudicial à saúde. O pó do amianto,
quando inalado, causa severos problemas pulmonares. “Quando a caixa de água sofre desgaste ou a
telha se quebra, aquele pó que fica suspenso no ar é prejudicial à saúde”, comenta Divino Eterno
Teixeira, responsável pelo projeto (Revista Referência, 2003).
Em países como Austrália, Estados Unidos e o continente europeu proibiram a utilização do
amianto há mais de 10 anos. Nestes lugares, o material foi substituído pelo amianto vegetal produzido
com fibras de resíduos de madeiras, como o pinus, além do cipreste e de papelão reciclado.
4.6 OSB (Oriented Strand Board)
Os painéis compensados e lâminas de madeiras nativas crescem de modo modesto, pois estão
sendo substituídos principalmente por painéis reconstituídos, e apenas se necessário, recobertos por
lâminas decorativas de madeiras nativas (Revista da Madeira, outubro 2001). Esta substituição se
baseia principalmente na diferença de custo entre os troncos de grande diâmetro e praticamente sem
defeitos necessários para produzir lâminas para compensados e a madeira de praticamente qualquer
diâmetro e qualidade aceitável para a produção de painéis reconstituídos. Uma área promissora para as
espécies nativas sem uso definido no mercado poderá ser os painéis reconstituídos de partículas
orientadas, do tipo OSB (Oriented Strand Board).
5. CONCLUSÃO
A Certificação Florestal vem se tornando mundialmente aceita como um diferenciador de
competitividade no mercado internacional e nacional, como uma garantia de origem florestal, isto é, de
que a produção madeireira obedece aos princípios do "ambientalmente saudável", "socialmente justo" e
"economicamente viável". As empresas beneficiadoras que adquirem matéria-prima com o selo FCS,
também pode receber o mesmo certificado. No Brasil, o número de empresas moveleiras que possuem
esta certificação ainda é pequeno. A grande maioria se concentra no estado de São Paulo. Até o ano de
2004, o Rio Grande do Sul possuía apenas três empresas, atrás de Santa Catarina, com sete empresas.
Ao se verificar os volumes de exportação de móveis em U$ FOB – kg líquido, ao mercado da
União Européia, constatou-se que os índices das empresas catarinenses eram muito maiores; com
exceção do ano de 2004, cujo volume em U$ FOB ficou em torno de 24% maior, todos os outros anos
o índice ficou em torno de 30% maior. Levando-se em conta que a renda per capita e o PIB do estado
do Rio Grande do Sul sempre foi maior nesse período do que o Estado de Santa Catarina, esses
resultados são fortes indicativos de que há uma relação com a certificação obtida. Contudo, é
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necessário estudos posteriores, pois não foi possível estabelecer a quantidade de empresas moveleiras
existentes nos dois estados. Um índice menor das exportações também pode ser um indicativo de que
não havia capacidade de produção o suficiente para atender a demanda. Também seriam necessários
estudos que verificassem a qualidade dos móveis nestes dois estados.
Os principais desafios no processamento mecânico das madeiras encontram-se nos próprios
processos, carentes de planejamento e programação de produção, de sistemas de classificação, da
melhoria de parâmetros de processo, do emprego de equipamentos apropriados para o tipo e as
dimensões do material produzido, falta de lay-outs adequados ao esquema de produção, e a necessidade
do desenvolvimento e da adequação dos processos e programas de secagem ao ar livre e em estufas,
seja isoladamente ou em combinação. Uma contribuição especialmente valiosa será o redesenho do
processo de produção, visando reduzir o desperdício de madeira e os resíduos de processo. Na
Amazônia Legal, percebe-se que as micro-serrarias ainda têm papel importante na economia da região,
pois representam 32% das madeireiras em funcionamento na área. Contudo, pela sua precária infraestrutura, poucos recurso disponíveis, mão-de-obra qualificada inexistente, há poucas chances de elas
atuarem dentro do conceito de manejo florestal. É necessário que as políticas públicas do governo
visem à criação de mais projetos para incentivar o desenvolvimento sustentável da região, visto que a
Amazônia Legal também representa 59% da área de toda a produção madeireira do país.
A presente pesquisa também sugere estudos de caso em empresas moveleiras, para analisar o
ciclo de vida do processo produtivo de móveis, as entradas e saídas de cada etapa, quais os subprodutos mais comuns desenvolvidos a partir dos resíduos da madeira, a sua lucratividade e o mercado
existente.
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Modelos de Sustentabilidade de Empresas de Infraestrutura baseados em MORPH
Ivan Maia Tomé
FT-UNICAMP/UNASP/USCS
(ivanmaia@msn.com)
Antonio Carlos Zambon
FT-UNICAMP
(aczambon@gmail.com)
Luís Paulo Bresciani
USCS
(lpbresciani@uscs.edu.br)
Resumo: São descritos modelos de gestão voltados para sustentabilidade. Foram escolhidas empresas do setor
de Infraestutura participantes do Programa Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA: CCR, Invepar e
Arteris. Os modelos são explicitados com a metodologia MORPH - Modelo Orientado à Representação do
Pensamento Humano e comparados com dados de investimentos em sustentabilidade. Nesta pesquisa, a Invepar
é a que divulga maior quantidade de conhecimento sobre sustentabilidade, seguindo o mesmo posicionamento
com relação a seu capital social e a quantidade de projetos de sustentabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento, Infraestrutura, Sustentabilidade.
Abstract: Are described management models toward sustainability. Were chosen infrastructure sector
companies that were participants of the In Good Company Program (PEBC) BM&F BOVESPA: CCR, Invepar
and Arteris. The models are explained to the MORPH methodology (Oriented Model to the Human Thought
Representation) and compared with data from sustainability investments. In this research, Invepar is the largest
amount that disseminates knowledge sustainability, following the same position with respect to its capital and
the amount of sustainability projects.
KEY WORDS: Infrastructure, Knowledge Management, Sustainability.
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1

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é explicitar modelos de gestão de um conjunto de
empresas no âmbito nacional que declaram investir em sustentabilidade. Com a aplicação de
ferramentas de gestão do conhecimento, espera-se um mapeamento por meio de uma pesquisa
descritiva. Para isso, foi necessário identificar um grupo de empresas que divulgam objetivos
semelhantes com relação ao contexto da sustentabilidade.
Silva e Quelhas (2006) argumentam que, a partir de 2006, a BMF&BOVESPA passou
a receber uma busca frequente de acionistas por ativos provenientes de empresas com
Investimentos Socialmente Responsáveis – SRI, sigla do termo inglês Socially Responsible
Investment. Essa procura se explica pela propagação de conhecimento ou de modelo mental
compartilhado entre os acionistas que atribui preferências à aquisição de papéis de empresas
com SRI, e, em virtude dessa tendência a BMF&BOVESPA (2013a) criou, em 2010, o Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
O ISE originou-se de um modelo compartilhado entre grupos de gestores de políticas
sociais, ambientais e do mercado de capitais, como a ABRAPP – Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Privada, ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais, APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais, IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente (BMF&BOVESPA, 2013a).
Seguindo a mesma linha do ISE, em abril de 2011, a BM&BOVESPA (2013b) lançou
um programa de incentivo às boas práticas empresariais, denominado Programa Em Boa
Companhia (PEBC), cujo desígnio principal é discutir em abrangência e profundidade a
sustentabilidade e a governança corporativa, tendo como foco as empresas de capital aberto.
No caso, o PEBC reúne empresas que buscam o desenvolvimento sustentável. Para a
extração das variáveis necessárias, a explicitação dos modelos e a comparação entre eles, são
utilizadas as metodologias que compõem o MORPH, que é o Modelo Orientado à
Representação do Pensamento Humano.
No próximo tópico é discutida a análise do conhecimento e os objetos a partir da
metodologia MORPH.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Análise do conhecimento

Diante do desafio de analisar o conhecimento, apresentado de forma qualitativa, a
respeito de quantificar sua adição de valor sustentável, é necessário compará-lo com
elementos quantitativos, por exemplo, dados financeiros, a fim de se obter resultados
mensuráveis. Nesse exemplo, quanto maior for o crescimento dos dados financeiros, maior
será a possibilidade de serem as variáveis qualitativas, no caso do conhecimento, que podem
ter contribuído para o crescimento das variáveis quantitativas.
Pereira (2004) discute algumas formas de análise qualitativa e uma delas é a
comparação de dados qualitativos. Por projeção em uma escala criada para esse fim,
analisamos os resultados quantitativos, como o conhecimento, por exemplo. Verificando
2
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como o conhecimento poderia ter contribuído para sua ascensão ou para o declínio do
desempenho econômico da empresa.
No contexto da análise qualitativa, cada componente necessário para representar um
contexto é chamado de variável. Sendo cada variável qualitativa a representação de um ganho
que pode ser comparado ao crescimento das variáveis quantitativas, que por sua vez, pode
servir como explicação para o crescimento de ambos. Consideramos ainda a incerteza, já que
há situações que são ambientes complexos.
Uma das formas de analisar variáveis distintas é por meio da análise de pares (ROSA,
2010). Esse tipo de análise busca identificar, dentre duas variáveis, qual se sobrepõe. Ao
restringir a análise geral para uma forma mais específica, em pares, é possível verificar se o
mesmo comportamento acontece com outros pares, sendo possível identificar tendências.
No caso do conhecimento, que é uma variável qualitativa o valor gerado pode ser
comparado a outra variável quantitativa que tenha uma tendência positiva durante o mesmo
período que o conhecimento é aplicado.
Todavia, para que o conhecimento possa ser comparado com outra variável
qualitativa, como, por exemplo, geração de resultados financeiros, ambos os valores devem
ser explicitados. A análise contábil tradicional é capaz de explicitar adequadamente o
desempenho financeiro das empresas, considerando, inclusive, a obrigatoriedade fiscal da
divulgação desses dados. No sentido de apresentar ocaso do conhecimento, são necessárias
ferramentas específicas de explicitação para apresentar a capacidade de traduzir, dentro de
parâmetros aceitáveis, o conhecimento real de um indivíduo ou grupo.
Para a representação do conhecimento, o MORPH é introduzido no tópico seguinte. O
MORPH é composto por objetos, por relacionamentos e por frames para composição de
modelos de empresas.

2.2

Objetos na metodologia MORPH

Na abordagem MORPH (ZAMBON, SILVA, CHISTE, 2011), um objeto é uma
expressão linguística denominada sintagma nominal. Segundo Charlier e Leeman (1981), com
o objetivo de análise, uma frase pode ser dividida em fragmentos, cujo centro pode ser, por
exemplo, um verbo (sintagma verbal), um advérbio (sintagma adverbial), um substantivo
(sintagma nominal). Um sintagma, portanto, é composto da palavra que lhe dá sentido, que é
seu centro, e outras palavras que complementam o sentido, que formam pequenas redes
proposicionais (P).
Dessa maneira, Zambon (2006), define que, para a adequada representação de um
objeto, é aconselhável a utilização de sintagmas nominais, pois, além do substantivo, que
representa objetos tangíveis ou intangíveis (SMITH, 2004). O sintagma ainda preserva outros
elementos constitutivos da frase, muito importantes para preservar o sentido conotativo do
objeto.
Assim como em um diagrama de enlace causal (Figura 1) proposto por Senge (2009),
MORPH busca representar um modelo mental por meio de pequenas frases, que tenham o
centro de seu sentido conotativo em um substantivo. Todavia, diferentemente das
representações usuais em diagramas de feedback, com MORPH atribui-se, além do sentido
conotativo, que é interno de cada objeto, um outro atributo, que advém das zonas delimitadas
pelos eixos de temporalidade e de controlabilidade de um frame.
3
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Dessa maneira, um objeto MORPH, tem o significado conotativo de um objeto,
formado por três condições:
i) seu sentido conotativo específico;
ii) o sentido conotativo atribuído pelo eixo de controlabilidade que sua posição no
frame intersecta;
iii) o sentido conotativo atribuído pelo eixo de temporalidade, que também intersecta
o objeto.
Por exemplo, o objeto “a prática do operário” pode ter seu sentido modificado,
dependendo do ponto que ocupa em um frame MORPH, conforme é possível acompanhar por
meio da Figura 1, onde se declara a P “O serviço será entregue no prazo?”, e o mesmo objeto
é colocado em diferentes situações (A, B e C), que estão posicionadas no frame e detalhadas a
seguir.

Figura 1 – Posicionamento de um objeto em um frame MORPH
Fonte: O autor.

Na situação A, o indivíduo que propõe o frame afirma que ele tem domínio sobre “a
prática do operário” e que ela está diretamente associada à “entrega do serviço no prazo”.
Na situação B, o indivíduo proponente do frame, não sabe se “a prática do operário”
ocorre em um nível satisfatório para que o “serviço seja entregue no prazo”. Além disso, “a
prática do operário” corresponde a um conhecimento já construído e que poderia ser resgatado
para permitir que o “serviço seja entregue no prazo”.
Pela situação C, na ótica do indivíduo proponente do frame, “a prática do operário” é
requerida, porém, não está disponível. Em adição, “a prática do operário” seria um
conhecimento de base, que poderia fundamentar outros conhecimentos para que “o serviço
seja entregue”.
Observamos como o posicionamento no frame influencia um objeto e altera
significativamente seu sentido, fazendo com que o mesmo se modifique de acordo com o
posicionamento e seu relacionamento.
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3

METODOLOGIA

Foi definido o Programa Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA (2013b) que
possui um conjunto de empresas que divulgam a sustentabilidade. Dentre as diversas empresas do
PEBC, definiu-se o setor de Infraestrutura que possui três empresas: CCR (2011), Invepar (2011)
e Arteris, antiga OHL Brasil (2011).
Primeiramente é apresentada a percentagem do capital social entre as três empresas no
setor de Infraestrutura durante 2011 e durante 2013. É apresentada a quantidade de projetos
voltados para a sustentabilidade e a análise do conhecimento divulgado pelas empresas e
estruturado em modelos ou frames durante 2011. Posteriormente, é verificada a evolução do
capital social frente às ações de sustentabilidade de 2011.
É utilizada a metodologia do Modelo Orientado à Representação do Pensamento Humano
– MORPH (ZAMBON, 2006) para esta pesquisa. Discorreu-se sobre sua aplicação, por meio de
um exemplo prático, de modo a ilustrar suas características e resultados que podem ser obtidos.
O MORPH constitui-se de uma ferramenta de gestão de conhecimento voltada à extração
de conhecimento e representação de modelos empresas. É utilizada a seguinte rede proposicional
(P), separada por conceitos para busca:
“As práticas gerais de governança sustentável e, mais especificamente, as práticas
socioambientais adicionam valor aos stakeholders?” (TOMÉ, 2012, p. 84).





(C1) práticas gerais de governança sustentável;
(C2) práticas socioambientais e
(C3) adição de valor aos stakeholders.

São explicitados modelos individuais de sustentabilidade, por meio de três buscas em cada
um dos sites das três empresas com as regras utilizadas no site do Google: “site:”, seguido do
endereço eletrônico da empresa e dos conceitos da P a cada busca com o fim de extrair critérios e
objetos, que estão conectados nos textos a partir das seguintes perguntas:






Como se define... C?
Com... o critério extraído no site da empresa.
Como o critério extraído define C?
Com... o objeto extraído no site da empresa.

Os objetos extraídos são posicionados em frames MORPH de acordo a relevância que
tinham para modificar P. Para fins de mensuração e de comparação são estabelecidos valores para
cada quadrante do frame de acordo com a relevância:




Linha Controlável: Imediato – 9 pontos; Recente – 8 pontos; Remoto – 7 pontos;
Linha Incontrolável: Imediato – 6 pontos; Recente – 5 pontos; Remoto – 4 pontos;
Linha Penumbra: Imediato – 3 pontos; Recente – 2 pontos; Remoto – 1 ponto.

Os modelos de sustentabilidade de empresas não são divulgados de forma estruturada. Os
objetos extraídos estavam esparsos nos sites das empresas, de diversas fontes publicadas em
tempos diferentes e comentados por agentes diferentes. O MORPH é um instrumento adequado
para organização desses modelos, pois sua metodologia contempla a extração de textos, inclusive
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em sites, com os algoritmos necessários para identificar similaridades das estruturas de diferentes
modelos mentais.

4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste tópico é apresentado o capital social das empresas de Infraestrutura do Programa
Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA (2013a) durante 2011 e 2012: CCR (2011),
Invepar (2011) e Arteris, antiga OHL Brasil (2011). Seguidamente, é traçado o perfil das
empresas com a quantidade de projetos investidos. Como terceiro passo, é feita a análise do
conhecimento divulgado pelas empresas sobre sustentabilidade durante 2011. Por fim, é
verificado se a evolução do capital social pode ter seguido a tendência da participação dos
projetos e do conhecimento divulgado de sustentabilidade pelas empresas.

4.1

Capital social das empresas

O setor de Infraestrutura possui empresas que controlam elementos fundamentais para
a estrutura do país: as estradas ao redor do Brasil, além de outras atividades da área dos
transportes.
O Quadro 1 demonstra o capital social das três empresas do setor durante 2011
(BM&F BOVESPA, 2011) e durante 2013 (BM&F BOVESPA, 2013c). CCR detinha mais da
metade do investimento social do setor durante 2011, 52%, isso demonstra a grande
representação social que a companhia tem no segmento, contudo, passou para 33% durante
2013. De modo contrário, a Invepar apareceu em segundo lugar, com 34%, passando para
primeiro lugar durante 2013 com 54%. Com menos da metade do capital investido da Invepar,
a Arteris deteve 14% diminuindo para 12%, atualmente. Como há poucos integrantes, o setor
de Infraestrutura trabalha com altos valores de investimentos, dificultando a entrada de novos
concorrentes.
Quadro 1 - Capital social de três empresas do PEBC do setor de Infraestrutura

Capital social Participação Capital social de Participação Variação
de 2011 (R$) no setor (%)
2013 (R$)
no setor (%)
(%)
Arteris 549.083.387
14
772.416.395,83
12
-10
CCR 2.055.495.431
52
2.055.495.430,54
33
-36
Invepar 1.341.591.110
34
3.351.959.067,78
54
60
Fonte: Adaptado de BM&F BOVESPA, 2013c
Empresa

4.2

Perfis das empresas e quantidade de projetos

A quantidade de projetos é importante na diversificação de investimentos. As 3
empresas do setor de Infraestrutura do PEBC investiram, durante 2011, em 89 projetos de
sustentabilidade.
Uma das maiores concessões do mundo, a Companhia de Concessões Rodoviárias
(CCR) controla concessionárias como a Autoban e o Rodoanel em São Pulo e a Ponte no Rio
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de Janeiro (CCR, 2011). A CCR é a empresa que possui uma relação de projetos de 19%,
pois, tem quinze projetos sustentáveis e investe mais de dois bilhões de reais.
A Arteris, antiga OHL Brasil S. A. ou Obrascon Huarte Lain S. A. (OHL BRASIL,
2011), aplica recursos em três projetos, 4% do setor, sendo o menor número, e, também, tem
o menor investimento do segmento, meio milhão de reais.
A Invepar também pode ser chamada de Investimentos e Participações em
Infraestrutura S.A. (INVEPAR, 2011). A companhia tem, aproximadamente, um milhão e
trezentos mil reais investidos, contudo, aplica recursos em uma grande quantidade de projetos,
sessenta e um, o maior número de projetos das companhias do EBC adequadas para a
pesquisa, e isso resulta numa proporção de projetos de 77% em relação às empresas restantes.
A grande quantidade de projetos do setor, ao ser relacionado com as 3 empresas de
Infraestrutura, contribuiu para números maiores na relação capital social-projetos. Mesmo que
a Invepar possua sessenta e um projetos, a CCR contribuiu para o equilíbrio da quantidade de
projetos total do segmento.

4.3

Análise do Conhecimento

Dentre as empresas do setor de Infraestrutura da PEBC, primeiramente, são extraídos
critérios para serem extraídos os objetos necessários para a composição do frame ou modelo
de sustentabilidade da empresa CCR (Quadros 2 e 3).
Quadro 2 – Extração de critérios da empresa CCR

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Perg.
Como se
define...
Como se
define...
Como se
define...
Como se
define...
Como se
define...
Como se
define...
Como se
define...

Conceito
Práticas gerais de
governança sustentável
Práticas gerais de
governança sustentável

Resp.
? Com...

Práticas socioambientais

? Com...

Práticas socioambientais

? Com...

Práticas socioambientais

? Com...

Práticas socioambientais

? Com...

Adição de valor aos
stakeholders

? Com...

? Com...

Critério
Consciência da importância da
governança
Consciência da importância da
governança
Minimização dos impactos
ambientais da atividade
Minimização dos impactos sociais
e econômicos da atividade
Promoção do desenvolvimento
sustentável
Resposta às demandas sociais e
ambientais
Resposta aos novos desafios
mundiais do setor

Fonte: O autor.
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Quadro 3 – Extração de objetos da empresa CCR

Conj.
Como

Como

Como

Como

Como

Como

Como

Critério
Consciência da
importância da
governança
Consciência da
importância da
governança
Minimização dos
impactos
ambientais da
atividade
Minimização dos
impactos sociais e
econômicos da
atividade
Promoção do
desenvolvimento
sustentável
Resposta às
demandas sociais e
ambientais
Resposta aos novos
desafios mundiais
do setor

Verbo
define

define

Conceito
Práticas gerais de
governança
sustentável?
Práticas gerais de
governança
sustentável?

Prep.

Objeto

Com...

Orientação para
sustentabilidade

Com...

Desenvolvimento das
comunidades locais

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Não-geração do
passivo ambiental

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Crescimento
sustentável

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Ações planejadas

define

Práticas
socioambientais?

Com...

Interpretação do
valor

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com...

Foco na demanda
mundial

Fonte: O autor.

Os 7 objetos extraídos e apresentados no Quadro 2 são posicionados no frame da
empresa CCR na Figura 2, que é comandado pelo objeto Foco na demanda social para
modificar a rede proposicional (P).
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Figura 2 – Frame MORPH da empresa CCR
Fonte: O autor.

O mesmo procedimento utilizado com a empresa CCR é utilizado com os 11 objetos
da empresa Invepar nos Quadros 4 e 5 e na Figura 3.
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Quadro 4 – Extração de critérios da empresa Invepar

Nº
1

Perg.

Conceito

Práticas gerais
Como se
de governança
define...
sustentável

Práticas gerais
Como se
2
de governança
define...
sustentável
Práticas gerais
Como se
3
de governança
define...
sustentável
Práticas gerais
Como se
4
de governança
define...
sustentável
Práticas gerais
Como se
5
de governança
define...
sustentável
Como se
Práticas
6
define... socioambientais
Como se
Práticas
7
define... socioambientais
Como se
Práticas
8
define... socioambientais

Resp.

A compreensão da dinâmica social de cada
?
comunidade, respeitadas as diretrizes institucionais
Com...
do Grupo INVEPAR
?
Com...

Implantação de novas empresas e processos de
diagnóstico socioambiental que envolvem líderes
comunitários, autoridades governamentais e
empresas atuantes na região

?
Uma rede de ações que favoreça o diálogo entre as
Com...
partes
?
Com...

Atuações voltadas aos públicos externos

?
Com...

Atuações voltadas aos públicos externos

?
Com...
?
Com...
?
Com...

Como se
Práticas
?
define... socioambientais Com...
Adição de valor
Como se
?
10
aos
define...
Com...
stakeholders
Adição de valor
Como se
?
11
aos
define...
Com...
stakeholders
9

Critério

Valorização de territórios
Valorização de territórios
Que os atores sociais sejam os protagonistas do
processo
Revelação e valorização dos talentos e das
vocações regionais
Propostas ações de atuação conjunta com diversos
atores locais
Propostas ações de atuação conjunta com diversos
atores locais

Fonte: O autor.
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Quadro 5 – Extração de objetos da empresa Invepar

Conj.

Critério
A compreensão da
dinâmica social de cada
Como comunidade, respeitadas as
diretrizes institucionais do
Grupo INVEPAR
Implantação de novas
empresas e processos de
diagnóstico socioambiental
Como
que envolvem líderes
comunitários, autoridades
governamentais e empresas
atuantes na região

Verbo

Conceito

Prep.

Objeto

define

Práticas
gerais de
governança
sustentável?

Com...

Relacionamento
com stakeholders

define

Práticas
gerais de
governança
sustentável?

Com...

Diagnóstico da
visão
compartilhada

Com...

Aceitação pelas
comunidades

Com...

Aprendizagem
coletiva com
stakeholders

Com...

Promoção da
cidadania

Com...

Fortalecimento
comunitário

Com...

Redes sociais

Com...

Empoderamento
dos atores locais

Com...

Mobilização
comunitária

Com...

Melhoria da
qualidade de vida

Com...

Respeito à
cidadania

Como

Uma rede de ações que
favoreça o diálogo entre as
partes

define

Como

Atuações voltadas aos
públicos externos

define

Como

Atuações voltadas aos
públicos externos

define

Como

Valorização de territórios

define

Como

Valorização de territórios

define

Que os atores sociais sejam
os protagonistas do
processo
Revelação e valorização
Como dos talentos e das vocações
regionais
Como

define

define

Como

Propostas ações de atuação
conjunta com diversos
atores locais

define

Como

Propostas ações de atuação
conjunta com diversos
atores locais

define

Práticas
gerais de
governança
sustentável?
Práticas
gerais de
governança
sustentável?
Práticas
gerais de
governança
sustentável?
Práticas
socioambien
tais?
Práticas
socioambien
tais?
Práticas
socioambien
tais?
Práticas
socioambien
tais?
Adição de
valor aos
stakeholders
?
Adição de
valor aos
stakeholders
?

Fonte: O autor.
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A empresa Invepar possui a maior quantidade de objetos, com relação aos demais, e
preenche quase todos os quadrantes na Figura 3.

Figura 3 – Frame MORPH da empresa Invepar
Fonte: O autor.

Os 6 objetos extraídos e apresentados nos Quadros 6 e 7 são posicionados no frame da
empresa Arteris na Figura 4.
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Quadro 6 – Extração de critérios da empresa Arteris

Nº
1

2

3

4

5

6

Perg.
Como
se
define...
Como
se
define...
Como
se
define...
Como
se
define...
Como
se
define...
Como
se
define...

Conceito

Resp.

Práticas gerais
?
de governança
Com...
sustentável
Práticas gerais
?
de governança
Com...
sustentável
Práticas
?
socioambientais Com...

Critério
Minimização de impactos sociais

Minimização de impactos sociais

Minimização de impactos ambientais

Adição de valor
?
aos
Satisfação dos stakeholders próximos
Com...
stakeholders
Adição de valor
?
Minimização despesas com produtos/serviços sem
aos
Com...
qualidade
stakeholders
Adição de valor
?
Evitar atividades incorretas, processos desnecessários
aos
Com...
e excessos de produção
stakeholders

Fonte: O autor.
Quadro 7 – Extração de objetos da empresa Arteris

Conj.

Critério

Verbo

Como

Minimização de
impactos sociais

define

Como

Minimização de
impactos sociais

define

Minimização de
impactos ambientais
Satisfação dos
Como
stakeholders
próximos
Minimização
despesas com
Como
produtos/serviços
sem qualidade
Evitar atividades
incorretas, processos
Como
desnecessários e
excessos de
produção
Como

define

Conceito
Práticas gerais de
governança
sustentável?
Práticas gerais de
governança
sustentável?
Práticas
socioambientais?

Prep.

Objeto

Com...

Projetos educativos e
culturais

Com...

Projetos de saúde

Com...

Projetos de meio
ambiente

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com...

Satisfação dos
stakeholders

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com...

Rentabilidade
da empresa

define

Adição de valor
aos stakeholders?

Com...

Valor ao acionista

Fonte: O autor.
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Diferentemente das demais, a empresa Arteris possui três objetos no quadrante
Imediato e Controlável, podendo contribuir mais para a modificação de P (Figura 4).

Figura 4 – Frame MORPH da empresa Arteris
Fonte: O autor.

A quantidade de objetos é multiplicada de acordo com os pesos dos quadrantes dos
frames e apresentadas no Quadro 8. Dentre as porcentagens da quantidade de objetos das 3
empresas do setor de Infraestrutura da PEBC, a empresa Invepar obteve uma diferença de
10%, com relação a Arteris, e 22%, com relação a CCR.
Quadro 8 - Pesos e pontos dos frames das empresas do setor de Infraestrutura

Peso
Controlável/Imediata
9
Controlável/Recente
8
Controlável/Remota
7
Incontrolável/Imediata
6
Incontrolável/Recente
5
Incontrolável/Remota
4
Penumbra/Imediata
3
Penumbra/Recente
2
Penumbra/Remota
1
Total de objetos por empresa
Porcentagem (%) por empresa

CCR Invepar Arteris
Objetos
1
1
3
2
1
0
0
1
0
1
2
1
0
2
1
0
0
0
1
2
1
2
1
0
0
1
0
38
54
41
29
41
31

Fonte: O autor.
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4.4

Capital social, projetos e conhecimentos sobre sustentabilidade

Frente aos projetos e à divulgação de conhecimentos de acordo com os Conceitos (C)
da P. A Invepar é a que divulga investe em mais projetos no setor, divulga a maior quantidade
de objetos e, com relação ao maior capital social, passou de 2º, durante 2011, para 1º, durante
2013.
Quadro 6 - Capital social e objetos dos frames das empresas do setor de Infraestrutura

Empresa

Capital social
de 2011 (%)

Capital social
de 2013 (%)

Arteris
CCR
Invepar

14 (3º)
52 (1º)
34 (2º)

12 (3º)
33 (2º)
54 (1º)

Variação de
Projetos de
capital
sustentabilidade
social (%)
(%)
-10
-36
60

19 (2º)
4 (3º)
77 (1º)

Objetos (%)
31 (2º)
29 (3º)
41 (1º)

Fonte: O autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho de identificar um conjunto de empresas no âmbito
nacional que declaram investir em sustentabilidade foi detalhado com as empresas de
Infraestrutura do Programa Em Boa Companhia (PEBC) da BM&F BOVESPA (2013a). Os
modelos de gestão das práticas de sustentabilidade foi possível com o Modelo Orientado à
Representação do Pensamento Humano (MORPH). O resultado dos modelos das empresas foi
comparado com o que essas investem em sustentabilidade, por meio de seu capital social e de
seus projetos.
A pesquisa limitou-se ao que é divulgado nos sites da BM&F BOVESPA e das
empresas do setor de Infraestrutura do Programa Em Boa Companhia (PEBC). Sugere-se um
diagnóstico a partir das empresas do setor com entrevistas e outras formas para verificar o
atendimento aos stakeholders dos projetos de sustentabilidade e do que é divulgado pelas
empresas.
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PROJETO SDS AMAZONAS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS
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Resumo: O desenvolvimento sustentável como alternativa ao modelo hegemônico atual pretende minimizar os efeitos de
risco causados pela própria sociedade. O “Fundo Amazônia” consiste em uma colaboração transnacional de diversos atores,
que pretendem promover o uso sustentável das florestas no Bioma Amazônia. Este artigo buscou analisar as interferências
de atuação do Estado no Sul da Amazônia, por meio do projeto SDS Amazonas, bem como suas relações com o
desenvolvimento sustentável das populações beneficiadas. Foi possível analisar as ações já realizadas pelo projeto, e assim,
sugerir alternativas às limitações identificadas.
Palavras-chave: projetos socioambientais, desenvolvimento sustentável.

Abstract: Sustainable development as an alternative to the current hegemonic model aims to minimize the effects of risk
caused by society itself. The "Amazon Fund" consists of a transnational collaboration of various actors, seeking to promote
the sustainable use of forests in the Amazon Biome. This paper aims to analyze the interference of state action in the South
in Amazon, through the Amazon SDS project as well as its relations with the sustainable development of the beneficiary
populations. It was possible to analyze the actions already taken by the project, and thus suggest alternatives to the
limitations identified.
Key-words: environmental projects, sustainable development.
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1. Introdução
Os desafios da sociedade atual estão inseridos num contexto que tem como um dos elementos
principais os riscos socioeconômicos e ambientais. Nesta perspectiva, percebe-se o quão relevante é
que a sociedade e políticas do estado estejam alinhadas com um desenvolvimento que seja, por sua vez,
sustentável.
O desenvolvimento sustentável como alternativa ao modelo hegemônico atual pretende, neste
ponto, minimizar os efeitos de riscos causados pela própria sociedade industrial. Como exemplo, podese mencionar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. E em face disto, é que se busca
um desenvolvimento ambientalmente correto, socialmente equitativo e economicamente viável.
Entende-se que o Estado possui um papel fundamental, inclusive como regulador das políticas,
para que este modelo de desenvolvimento se faça presente na sociedade. De acordo com Sachs (2010),
o instrumento para garantir o desenvolvimento sustentável é o planejamento de longo prazo estatal, o
qual pode integrar diversas políticas públicas. O “Fundo Amazônia” consiste não apenas em uma
iniciativa do Estado brasileiro, mas em uma colaboração transnacional de diversos atores que
pretendem promover o uso sustentável das florestas no Bioma Amazônia.
O fundo apoia atualmente projetos que demonstrem contribuição para a redução do
desmatamento, da degradação florestal e sustentabilidade da população da região ao qual se destina.
Devido às áreas de intenso desmatamento no Sul do Amazonas, o Projeto SDS Amazonas, por meio da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) e outros atores, teve por
objetivo promover ações de reflorestamento nos municípios de Boca do Acre, Apuí, Novo Aripuanã e
Lábrea.
Assim, o presente artigo teve por objetivo verificar as interferências do estado no Sul da
Amazônia, por meio do projeto SDS Amazonas. Este trabalho se propôs a analisar o referido projeto,
com foco nos resultados alcançados e tendo em vista os objetivos inicialmente propostos, a partir de
uma perspectiva sustentável. A partir da pesquisa realizada, foi possível identificar a situação atual do
projeto, com base em métricas definidas a priori.
2. Revisão Bibliográfica
2.1 Desenvolvimento Sustentável
O termo desenvolvimento se fortalece no século 20, substituindo então a ideia de progresso que
predominava até a década de 1930. Fato que se deu a partir do declínio da noção de que “naturalmente”
as sociedades atingiriam o progresso através da industrialização e da aplicação da ciência e tecnologia
e, consequentemente, da melhoria do bem estar da população. No entanto, as crises ambiental,
econômica e social, reconhecidas nas décadas de 60 e 70, se contrapunham com o sentido de progresso
e de desenvolvimento com base no progressivo crescimento econômico.
Essa noção progressiva que dominava a sociedade perdeu suas forças com as tais crises acima
referidas, pois se passou a dar importância não mais apenas à produção sob um aspecto quantitativo,
mas sim, a uma menor degradação ambiental e melhor qualidade de vida. Veiga (2005) referindo-se a

XV ENGEMA 2013

2

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

este mesmo período, afirma que a noção de crescimento econômico era tida como sinônimo de
desenvolvimento, pois se esperava que melhorias nas condições de vida também viessem a acontecer.
Consolidado o termo, a ideia de desenvolvimento logo passou a ser relacionada à de
modernização, e ainda que, a fronteira entre a modernização e o desenvolvimento fosse pouco clara, a
primeira refere-se à produção de modernidade enquanto que a outra à transformação da sociedade. De
acordo com Almeida (1998) a modernização é um processo e o desenvolvimento uma política.
O modelo de desenvolvimento com ênfase nos aspectos econômicos, no contexto do sistema
capitalista, vigente na maioria dos países, contribuiu fortemente para a desigualdade na vida social,
maior exploração dos recursos naturais, no entanto, com grande avanço tecnológico. Por tais
conseqüências provenientes deste modelo de desenvolvimento nasce uma nova noção de
desenvolvimento, este por sua vez, na perspectiva sustentável.
O Relatório Brundtland publicado em 1987, referente à Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente, deixa explícito que o desenvolvimento sustentável destina-se a garantir as
necessidades das atuais e futuras gerações. Esta e outras conferências registram a entrada deste debate
na esfera política, o que posteriormente, resultou em políticas públicas voltadas à questão ambiental e
no direcionamento das agendas políticas para essa questão.
Para Almeida (1998), o desenvolvimento sustentável consiste essencialmente em:
Potencializar aqueles esquemas de desenvolvimento que têm como objetivo a
satisfação das necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade
das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades, e não o
crescimento econômico indiscriminado da região implicada seja uma área rural,
um município, um país ou um conjunto da biosfera. (ALMEIDA, 1998,p.21).
A partir de análises criteriosas com relação ao impacto da ação humana sobre o meio ambiente,
percebe-se a importância do desenvolvimento em bases sustentáveis. Para isso faz-se necessário um
equilíbrio entre os agentes sociais e os recursos utilizados por estes. Segundo Almeida (1998), este
novo modelo de desenvolvimento busca de certa forma uma integração entre os diferentes níveis da
vida social, entre a exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento tecnológico e a mudança
social.
Vale ressaltar, que na década de 90, surge a denominação “Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável”, oriunda do Conselho da Comunidade Solidária. Emergiu, dessa forma, uma nova filosofia
de desenvolvimento local com uma visão integrada e compatível entre meio ambiente, necessidades
sociais e a economia, tomando em consideração o nível local e o global, o curto e o longo prazo, onde a
finalidade última é introduzir novas formas de comportamento na sociedade local.
Neste sentido, o desenvolvimento local é uma forma de enxergar o desenvolvimento integral de
comunidades humanas através dos variados aspectos da formação do patrimônio humano (FRANCO,
2000). Ele ainda pode ser entendido como uma proposta de desenvolvimento promovido a partir do
nível mais baixo dos centros decisórios – com base na subsidiariedade – e com a participação ativa da
população na identificação das necessidades e priorização de ações, através dos atores locais.
Pensar em projetos a partir do “Triple Bottom Line” (SAVITZ, 2006), ou seja, de uma
perspectiva que considere as dimensões econômicas e socioambientais, diz respeito a uma necessidade.
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Neste sentido, vale ressaltar as conclusões do estudo “Pioneirismo e Sustentabilidade na Amazônia”,
coordenado pelo professor Jacques Marcovitch (2009-2013):
Se, por um lado, o desenvolvimento econômico do passado deu-se graças aos
incentivos para derrubada da floresta, de agora em diante eles devem mover-se
no sentido do desenvolvimento sustentável da região. Trata-se não somente da
melhoria da infraestrutura e logística, como também investimentos em
educação, saúde e saneamento básico para o fortalecimento da cidadania das
comunidades que vivem na região. Políticas públicas de incentivo ao
empreendedorismo e benefícios fiscais que valorizem os produtos da floresta
também fazem parte da solução.
O Fundo Amazônia e os projetos decorrentes deste, desde o seu início, se propuseram a
fomentar um desenvolvimento na Amazônia que levasse em consideração aspectos não apenas
econômicos, mas também sociais e ambientais. Em sequência, será abordado alguns aspectos
fundamentais da Secretaria do Estado e do Projeto ao qual este artigo se propôs analisar.
2.2 Descrição da Instituição Proponente e do Projeto SDS Amazonas
O livro “10 Anos de Política Pública em Desenvolvimento Sustentável” conta a trajetória de
conquistas e desafios da SDS nos últimos 10 anos (2003-2013). Dentre as conquistas consideradas, vale
mencionar o controle e prevenção do desmatamento, conforme descrito:
Primeiro Estado a entregar ao MMA o Plano Estadual de Prevenção e Controle
de Desmatamento no Amazonas (PPCD-AM), em 2009. Primeiro Projeto
Estadual de Reflorestamento, plantio de 1,4 milhão de mudas em 1000
propriedades rurais e emissão de 800 títulos fundiários (2010-2013), parceria
Fundo Amzônia (SDS, 2013, p.27).
De acordo com livro, a Secretaria do Estado desde a sua criação se empenhou na construção
participativa de políticas públicas ambientais, em conciliação com aspectos sociais, econômicos e
culturais do Amazonas. Dessa forma, sabe-se que a parceria com o Fundo Amazônia vem de encontro
aos objetivos já pretendidos pela Secretaria.
A ideia e concepção do projeto, bem como, a sua atuação nos quatro municípios escolhidos, é
devido ao alto índice de desmatamento na região Sul do Amazonas (SDS Amazonas). A escolha dos
municípios se deu a partir do Programa Arco Verde, do Governo Federal, que relatou 43 municípios
com alto índice de desmatamento.
Segundo Cenamo (2001) esta região Sul do Amazonas é importante e estratégica para impedir o
avanço do desmatamento na Amazônia, que se deve, em grande parte, à expansão das atividades
agropecuárias.
Para melhor compreensão das ações pretendidas pelo Projeto SDS Amazonas é que se proôs o
quadro a seguir:
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Ações
Ação 1
(CAR)

Ação 2
(Regularização
Fundiária)

Ação 3
(Reflorestamento
das áreas
desmatadas)

Objetivo
O fortalecimento da gestão ambiental por meio da elaboração de normas
técnicas para o estabelecimento e a realização do CAR (Cadastro
Ambiental Rural) em 1000 propriedades rurais; e a realização do
Licenciamento Ambiental da Produção Sustentável nos quatro
municípios.
A regularização fundiária em áreas estaduais, nos municípios de Boca do
Acre e Novo Aripuanã, tendo como alvo cerca de oitocentos imóveis.
Essa regularização consistirá em cadastro, levantamento socioeconômico,
vistoria, formalização de processo, concessão de título provisório,
demarcação topográfica, georreferenciamento e concessão do título
definitivo.
A recuperação de áreas desmatadas por meio de reflorestamentos com
espécies com função econômica e ecológica. Para tanto, serão realizadas
oficinas de sensibilização com as sociedades locais, capacitações e
assistência técnica por meio de práticas de uso e manejo sustentável de
recursos naturais, utilizando unidades demonstrativas em que os
produtores poderão observar os métodos de implantação e os resultados
dos sistemas agroflorestais (SAFs). Recuperação de 1400 hectares através
de SAFs.

Quadro 1: Ações pretendidas pelo Projeto SDS Amazonas.
Fonte: Elaborado pelos autores.
Conforme apresentado no quadro, percebe-se que as ações propostas pelo projeto estão
enfatizadas nas três dimensões da sustentabilidade, discutidas anteriormente. Diz respeito a ações não
apenas regulatórias, mas que visem a gestão sustentável das propriedades envolvidas. A partir de tais
ações, este estudo foi estabelecido, com o objetivo de verificar os resultados alcançados e suas relações
com a sustentabilidade.
3.

Método de Pesquisa

Pretendeu-se neste artigo, avaliar os resultados alcançados pelo Projeto SDS Amazonas tendo em
vista os objetivos inicialmente propostos e sua relação com o desenvolvimento sustentável. Assim, a
pesquisa foi de natureza qualitativa. De acordo com Silva e Menezes (2000) a pesquisa qualitativa
considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.
Para se compreender a realidade do projeto em maior profundidade, optou-se pela realização de
entrevista semi-estruturada e aplicação de questionário, com dois dos seus principais responsáveis – a
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).
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Vale ressaltar que o Projeto SDS Amazonas foi assinado em 23 de novembro de 2010, através
de colaboração financeira não reembolsável na ordem de 20 milhões de reais, com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O projeto foi aprovado com duração máxima de
36 meses, o que indica que o mesmo se encaminha para a sua fase final.
3.1 Categorias Analíticas
A avaliação se deu com base em sete categorias estabelecidas a priori. As categorias foram
utilizadas para ambas as entrevistas, conforme segue a figura.

Figura 1: Categorias Analíticas. Fonte: elaborada pelos autores.
4. Análise e Discussão dos Resultados
Para melhor compreensão da estruturação do Projeto, procurou-se saber quais critérios foram
utilizados para essa seleção dos 1000 produtores beneficiados e como foi definida a distribuição entre
os municípios. Assim, a SDS afirmou:
A quantidade foi definida devido à área de abrangência, considerando os
acessos e principalmente o volume de áreas desmatadas. Quanto aos produtores
os critérios utilizados é que sejam residentes na propriedade rural, que sua
renda seja oriunda da própria propriedade, que tenha área inferior a 04 módulos
fiscais, até 400 ha (SDS).
A escolha das mudas para o plantio nas áreas desmatadas foi, num primeiro momento, a partir
da identificação das culturas de maior interesse dos produtores da região. Além disso, a escolha
também se deu pela parceria desenvolvida com a Embrapa que, através de pesquisa, informou seis
modelos de sistemas agroflorestais que se adptam na região.
A respeito da excução do projeto, buscou-se identificar o cronograma de atividades em relação
aos objetivos e tempo de execução, conforme descrito a seguir:
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Foi definido cronograma de atividades, na própria carta consulta baseada no
desenvolvimento de cada ação. Considerou-se ainda, os passos operacionais tais
como a contratação da equipe de ATER, seleção do produtor, a Adesão ao
CAR, o preparo da área (mecanização), a produção das mudas, a aquisição dos
insumos, o preparo das covas, a distribuição das mudas, o plantio e
monitoramento dos SAF’s (SDS).
As liberações têm um cronograma previsto desde o início do projeto, mas elas
acontecem somente a partir do cronograma de execução do projeto. No BNDES
a gente só libera a próxima parcela depois de comprovada a execução e
aplicação de todo o recurso liberado anteriormente (BNDES).
A partir das falas é possível afirmar que todas as atividades previstas no Projeto foram
consideradas no cronograma inicialmente estabelecido. Segundo a instituição houve alguns imprevistos
na execução das ações, tendo sido então necessária, algumas alterações no projeto. O que segundo a
instituição, terá um impacto no tempo de execução previsto. Vale ressaltar ainda, que a liberação dos
recursos do BNDES se dá através da execução de tal cronograma.
Nesta etapa da análise, optou-se por verificar as ações de acordo com as práticas já efetivadas.
No relatório de gestão da SDS, a recuperação dos 1400 hectares estava prevista para o ano de 2012.
Sendo assim, perguntou-se à secretaria sobre o resultado atual desta ação, a qual afirmou: “esta meta
foi reestabelecida para 2013, devido ao período agrícola da região, estabelecido em pareceria com os
produtores selecionados”.
Ao perguntar sobre a execução desta mesma ação ao BNDES, houve a seguinte declaração:
Com relação aos projetos de reflorestamento, já estão acontecendo alguns
cursos, os produtores também já estão recebendo assistência técnica. Já foi
identificada a área de cada propriedade que vai reflorestar, áreas que tenham as
características necessárias. A SDS já conseguiu finalizar as licitações para
produção das mudas e para o trabalho de limpeza da terra que vai ser com
serviço mecanizado. Essas contratações a SDS já fez e já foi iniciada a
plantação das mudas, mas as mudas só serão distribuídas de agosto a setembro,
que é a época própria para o plantio (BNDES).
Essa alteração de execução no reflorestamento das mudas pode ser mais bem
compreendida a partir da explicação do BNDES. Foi ressaltado que há uma logística muito complicada
para a entrega das mudas e insumos, o que gira em torno de 2 ou 3 meses. De acordo com as
entrevistas, as mudas já estão sendo produzidas, as áreas a serem cultivadas também já foram
determinadas e os produtores já estão sendo capacitados. No entanto, ainda demandará um tempo para
o cultivo efetivo das áreas. Segundo o BNDES “só deve ser concluído esse cultivo lá por novembro”.
Quando perguntado à SDS se as ações do projeto em relação aos objetivos do Fundo Amazônia,
estavam contribuindo ou não, a SDS afirmou estar contribuindo devido à intensa participação dos
produtores da região e devido ao entendimento de que a recuperação das áreas devastadas trazem mais
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riquezas do que o desmatamento. Para a SDS as principais limitações e desafios da região estão
relacionados à logística de acesso, uma vez que a região é distante da capital.
Não houve explicações detalhadas da SDS sobre os resultados já alcançados, nem mesmo houve
manifestação com relação ao que falta realizar. Deve-se ressaltar que as descrições detalhadas sobre o
andamento do Projeto foram disponibilizadas pelo BNDES.
O quadro abaixo descreve as ações e resultados alcançados, bem como, as falas dos
entrevistados que confirmam tais resultados.
Ações
Cadastramento Ambiental
Rural (CAR) de 1000
propriedades

Resultado Alcançado
Satisfatório
Já foram cadastradas as 1000
propriedades

Entrevistas (Depoimentos)
SDS – Com a adesão dos 1.000 produtores a
procura para adesão ao CAR tem aumentado.
BNDES – Nesse último acompanhamento que
a gente foi agora em abril, a primeira ação
(CAR) era a que estava mais avançada, já
foram realizados os cadastramentos das 1000
propriedades.

Reflorestamento de 1400
hectares

Parcialmente
As mudas serão plantadas a
partir de agosto

SDS - Esta meta foi reestabelecida para 2013,
devido ao período agrícola da região,
estabelecido em pareceria com os produtores
selecionados.
BNDES - Com relação aos projetos de
reflorestamento, já estão acontecendo alguns
cursos, os produtores também já estão
recebendo assistência técnica. Já foi
identificada a área de cada propriedade que
vai reflorestar. Mas as mudas só serão
distribuídas de agosto a setembro, que é a
época própria para o plantio.

Regularização Fundiária de
800 imóveis rurais

Insatisfatório
A atividade ainda não iniciou

BNDES - Essa terceira atividade, a
regularização fundiária, é um caminho bem
independente dentro do projeto e com isso ela
acabou ficando mais deslocada, inclusive no
tempo. Eles tiveram alguns problemas para a
contratação, então essa é uma atividade que
ainda não foi iniciada. É a única que está com
zero na execução.

Quadro 2: Avaliação das Ações
Fonte: Elaborado pela autora.

As ações de reflorestamento podem ser consideradas parcialmente concluídas, pois algumas das
atividades já foram iniciadas, como: capacitação dos produtores, implantação de Unidades
Demonstrativas, produção das mudas, delimitação das áreas a serem cultivas, e outras relacionadas à
aquisição de insumos. No entanto, todas estas atividades se referem ao processo necessário para o
“plantio das mudas”, mas ainda não impactam diretamente na redução do desmatamento.
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É válido considerar que a proposta inicial e de concepção do Projeto se deu a partir do intenso
desmatamento na região Sul do Amazonas. Assim, percebe-se que além de atividades que promovam
ações sustentáveis, espera-se primordialmente, a redução da degradação ambiental por meio do
reflorestamento. Ação esta, que foi influenciada por algumas variáveis (conforme visto), mas que ainda
não apresentou resultados concretos.
A regularização fundiária de 800 propriedades ainda não foi iniciada, devido a problemas com
licitações e falta de interessados na concorrência do processo licitatório. Com relação a isso o BNDES
afirmou: “É a única que está com zero na execução. A gente ainda não tem uma oficialização de atrasos
do projeto, mas possivelmente vai ter algum impacto, um impacto no cronograma do projeto”.
Com relação ao BNDES, a SDS afirmou não ter havido dificuldades, ao contrário disso, o
Banco se fez presente em todos os momentos para diálogo, a fim de dar bom desempenho ao
andamento do Projeto. Sobre a prestação de contas, ambas as instituições afirmaram ter tido acesso às
informações necessárias e de forma transparente.
O BNDES afirmou ter uma interlocução direta com a Seaga – secretaria interna da SDS – a qual
exerce a coordenação executiva do Projeto com demais parceiros – Ipaam, Idam, Iteam. Na visita
realizada em abril deste ano o BNDES pôde verificar os resultados a partir dos relatórios de
desempenho encaminhados pela SDS.
Com relação à prestação de contas do BNDES, só é liberada uma nova parcela, se comprovado
o uso adequado da parcela anterior. Ainda que haja um atraso de execução no cronograma do Projeto, o
BNDES não libera os recursos até que as atividades do recurso já desembolsado tenham sido
finalizadas.
Segundo a Alexsandra Bianchini – Secretária Executiva Adjunta de Gestão Ambiental da SDS
– o Governo através da SDS e em parceria com o Idam, Ipaam e Iteam propuseram o projeto de
reflorestamento no Sul do Amazonas com a introdução de sistemas agroflorestais. Sobretudo, com a
intenção de se propor políticas voltadas à produção de forma mais sustentável. De acordo com a
entrevistada “a proposta apresentada pelo Governo foi aprovada pelo BNDES, não havendo alterações
da proposta”.
Na entrevista realizada com o BNDES, a entrevistada, do Departamento de Gestão do Fundo
Amazônia, afirmou:
A intenção do BNDES é garantir que os recursos estejam sendo investidos nos
objetivos propostos originalmente e conferir os resultados que estão sendo
alcançados. Esse histórico de como o projeto entrou, lá no início, num outro
departamento, como foi a negociação e análise, eu realmente não tenho muita
informação. Consigo dizer o que mudou no projeto desde a sua aprovação
(BNDES).
Sabe-se que alterações na proposta submetida ao BNDES foram necessárias durante a execução
do Projeto. De acordo com o Banco o projeto SDS Amazonas foi um dos primeiros projetos aprovados
e financiado pelo Fundo Amazônia. Assim, a entrevistada afirmou:
Consideramos como um aprendizado para os procedimentos do Banco. É que
durante a execução do Projeto tiveram algumas metas e alguns produtos que
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foram reavaliados (...) Isso teve muito nesse Projeto, tiveram muitas pequenas
mudanças de configuração de equipamento, coisas que são pequenas, mas que
acabam gerando uma sobrecarga nessa alteração. Teve esse tipo de questão ao
longo do Projeto, mas não faltou informação da SDS pra gente tramitar isso no
Banco (BNDES).
Segundo o BNDES foi um aprendizado para o “Fundo” trabalhar com projeto do Estado, porque
há uma dinâmica diferente, até mesmo por questões de licitações, atrasos, controles, cronogramas.

5.

Conclusão

Não foi possível mensurar a redução do desmatamento na região Sul do Amazonas, visto que
das três ações previstas no Projeto, apenas uma era voltada ao reflorestamento e esta ainda não iniciou
as atividades de plantio das mudas. A ação de reflorestamento está em processo de execução, porém a
previsão do BNDES para conclusão desta etapa é novembro deste ano. Assim, não foi possível
estabelecer índices ou indicadores de desmatamento.
Trata-se de um Projeto complexo se pensado em todas as ações propostas inicialmente e com
possibilidades reais de ampliação e de continuação das ações. A complementariedade das ações ao
propor o cadastramento rural das áreas junto à regularização fundiária e ainda junto ao reflorestamento
das áreas desmatadas através de SAFs e Unidades Demonstrativas, evidenciam a ação
multidimensional necessária à sustentabilidade (SACHS, 1993). Tais ações têm atendido aos desafios
das comunidades beneficiadas e contribuirão para a maior sustentabilidade da população.
Embora esforços tenham sido empenhados por parte da Secretaria do Estado e outros órgãos,
para futura ampliação ou continuação deste projeto, serão necessárias novas parcerias, novos atores,
que não exclusivamente do setor público. Sugere-se ampliar o prazo de execução do projeto, para que
seja possível a mensuração das ações realizadas e resultados almejados.
Novos estudos podem ser desenvolvidos nessas localidades e no que diz respeito ao Fundo
Amazônia, pois trata-se de um acordo transnacional e de interesse global. Identificar novas parcerias
para estes projetos, inclusive a privada, pode ser uma importante contribuição para a gestão do Fundo.
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LOGÍSTICA REVERSA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO
POLUIDOR-PAGADOR NA REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS DOS
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Resumo: No Cenário Global, a demanda por eletrônicos é estimulada gerando um espaço e uma introdução de novas
empresas no mercado, que por sua vez, aumentam a concorrência. Os modelos organizacionais das empresas
contemporâneas são baseados nas gerências e no uso da tecnologia, na forma mais inteligente de apropriação dos recursos
disponíveis a fim beneficiá-las. Para responder as exigências estipuladas pelas políticas públicas, especialmente no tocante a
questão ambiental, ajustes no campo da logística e da gestão são necessários. A Logística Reversa dos produtos eletroeletrônicos foi implementada quando da promulgação da Lei 12.305/2010, que criou a obrigatoriedade do recolhimento de
tais resíduos pelo fabricante. Assim os custos do tratamento e descarte, com base no Princípio do Poluidor-Pagador,
preveniam possíveis danos ambientais. O presente trabalho propõe analisar as estratégias das empresas e sua efetividade na
proteção do bem ambiental, por meio da Logística Reversa, na ótica do Princípio do Poluidor-pagador.
Palavras-chave: REEE, PNRS, Resíduos Sólidos
Abstract: In Global Scenario, demand for electronics is stimulated, creating opportunities and introducing new companies
in a competitive market. Organizational models in contemporary businesses manage the use of technology in the smartest
way, with the appropriation of available resources by companies. To adjust procedures stipulated by public policies,
particularly in environmental issues, adjustments in logistics and management are necessary. The Reverse Logistics of
electrical products was implemented when the enactment of Law 12.305/2010, which created the obligation to collect this
waste by the manufacturer. The costs of treatment and disposal, based on the Polluter Pays Principle, should prevent
possible environmental damage. This study aims to analyze the strategies of companies and their effectiveness in protecting
the environment through the Reverse Logistics in a perspective of the Polluter Pays Principle.
Key-words: WEEE, PNRS, Solid Waste
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1.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa, é fruto do plano de trabalho aprovado para o Programa de Iniciação CientíficaPIBIC/CNPQ/UFRPE, desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o apoio da
CAPES e parte das discussões do projeto de pesquisa “Retórica, Meio Ambiente e Poder Judiciário” do
Departamento de Ciências Sociais da UFRPE.
A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem conquistado relevância e vem sendo discutida pela
sociedade, face a elevação da percepção ambiental como um todo, além do desafio de minimizar os
impactos ambientais potenciais advindos da disposição inadequada destes. O rápido avanço de
tecnologias, atrelado à rápida obsolescência programada dos equipamentos eletrônicos, tem acelerado o
processo de descarte destes, que muitas vezes acontece de forma inadequada.
Por outro lado, a número de computadores nos domicílios brasileiros tem crescido
expressivamente na última década (IBGE, 2010). Apesar da queda da venda destes ter sido de 2%, em
2012 em referência a 2011, foram comercializadas 15,5 milhões de equipamentos, correspondendo a 30
computadores por minuto. Com este total de vendas, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking
mundial neste mercado, ficando atrás apenas da China, Estados Unidos e Japão (IDC BRASIL, 2013).
A vida útil dos computadores está cada vez mais curta, em face o fenômeno tecnológico
consumista, a obsolescência programada e a renovação tecnológica dos programas que seguem uma
tendência constante de inovação. Este evento desconsidera a funcionalidade e durabilidade do produto,
convertendo estas características primordiais em secundárias. Deste modo, os computadores adquirem
a condição de descartável, resultando em resíduos que contém substâncias tóxicas prejudiciais à saúde
humana e ao meio ambiente. Segundo Santos (2009), desde o surgimento dos computadores pessoais
(PC) na década de 1980 até 2004, foram descartados 315 milhões de unidades em todo o mundo.
Somente no Brasil um milhão se tornou resíduo eletrônico.
Para normatizar a gestão deste tipo especial de resíduo, foi necessária a criação de leis
específicas que estão vigentes em diversas partes do mundo. Neste sentido, os Estados-Membros da
Comunidade Europeia estabeleceram as Diretivas 002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
regulamentadoras da produção e do sistema de Logística Reversa de equipamentos eletro-eletrônicos
no mercado europeu. Na produção destes, Diretivas definiram restrições da utilização de certas
substâncias perigosas, tais como Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Cromo Hexavalente (Cr6
), Polibromobifenilo (PBB) e/ou Éter de Difenilo Polibromado (PBDE), além de determinar a
responsabilidade pós-consumo do fabricante.
Esta responsabilização é baseada em um dos Princípios do Direito Ambiental, o Princípio
Poluidor-Pagador. Esse é um dispositivo que impõe ao poluidor a obrigação de assumir os gastos de
prevenção, reparação e repressão da poluição acarretada pela sua atividade, produto ou processo
(LEMOS, 2012). Este Princípio foi mencionado e adotado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS, instituída no Brasil em 2010 pela Lei Federal n° 12.305. Nesta Lei, o referido Princípio é citado
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no inciso II do Art. 6º. e implicitamente no Art. 33, abordando a Logística Reversa como forma de
prevenção de uma eventual poluição. Portanto, este artigo, análogo a umas das Diretivas da
Comunidade Europeia, dispõe acerca do dever dos fabricantes, bem como dos importadores,
distribuidores e comerciantes de estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa de embalagens
e resíduos de agrotóxicos e óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, pneus e
produtos eletroeletrônicos.
Este artigo tem o objetivo de analisar como o sistema de Logística Reversa efetiva o Princípio
do Poluidor-Pagador. Foram selecionadas 6 (seis) empresas para um estudo exploratório.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Danos ambientais associados aos resíduos eletrônicos derivados de computadores
O consumo de equipamentos mostra um avanço na comunicação de atores sociais e na
qualidade de vida das pessoas. Tais instrumentais facilitam atividades, permitem contatos a longa
distância e o avanço da ciência. Em contrapartida, a deposição final destes equipamentos, quando não
funcionam ou não atendem mais as necessidades, deve ser tratada com rigor para garantir a resiliência
do meio ambiente e proteger o bem ambiental (BENJAMIN, 2004).
Bens de consumo dentro da história vêm como um grande valor cultural, reproduzem
identidades sociais, amplamente consideradas para a regulamentação social, moral e religiosa do “eu”.
Essa situação gera novas necessidades quando unidas à evolução das relações sociais, tornam-se
infinitas e geram também uma falsa impressão de que estes bens asseguram uma vida digna quando, na
verdade, caminha em sentido contrário afetando negativamente a qualidade de vida, antes desejada,
entrando em choque com o Art. 225 da Constituição Federal (LEMOS, 2012).
Os principais compostos utilizados em equipamentos eletrônicos são os metais. A extração
destes metais gera um significativo impacto socioambiental. Um dos metais mais nobres empregados
em equipamentos eletrônicos é o ouro e por um grande período foi extraído na África do Sul e
exportado para boa parte do mundo. A produção de 4g de ouro produz cerca de vinte toneladas de
resíduos, devido ao seu processo tóxico, usado por inúmeras empresas, que consiste basicamente em
lixiviação de montes de minério regados com Cianeto. Neste processo também são extraídos Cadmio,
Chumbo e o Mercúrio, se houver interesse nestes produtos. Quando não há, são descartados em cursos
d’água; destes destacamos o Cianeto e o Mercúrio. O Cianeto, por ter alta toxidez, na quantidade de um
grão de arroz, é capaz de matar um ser humano. O Mercúrio é uma neurotoxina potente capaz de afetar
o cérebro, a medula, os rins e o fígado (LEONARD, 2011).
A não reutilização, junto à crescente demanda do mercado destes materiais, promove o aumento
de áreas de mineração. Além do mais, a deposição inadequada também gera impactos ao meio
ambiente, como contaminação de solo e mananciais, e à saúde humana. Tais fatos ratificam que a
gestão destes resíduos tem importância em vários âmbitos do conhecimento sobre o tema. A deposição
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inadequada, após a aprovação da PNRS, torna-se ilegal, obriga a prudência àquele que tem a tutela do
bem.
A PNRS está alinhada a proteção do bem ambiental, visto que este é um bem difuso,
garantindo às próximas gerações o direito de responderem as suas necessidades, como reza o Art. 225
da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Tais considerações apontam que a responsabilidade do
Produtor-poluidor necessita determinar os contornos da sua obrigação de reparar o bem ambiental
negativamente impactado. Desta forma, os limites fixados pela Lei, a respeito das obrigações do
Produtor-poluidor, não podem ser desconsiderados pelos operadores do Direito e nem pela legislação
ambiental, sob pena de obstar a aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador. Além do que, é
imprescindível que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente seja abarcada de forma
ampla pela legislação, a fim de tornar viável a proteção integral do meio ambiente e a punição do
poluidor, que seguramente não se restringe aos produtores ou àquele que indiretamente causou o dano.
Esta responsabilização é baseada em um dos Princípios do Direito Ambiental, o Princípio PoluidorPagador. É um dispositivo que impõe ao poluidor a obrigação de assumir com os gastos de prevenção e
reparação da poluição acarretada.
Vale mencionar que todos possuem sua responsabilidade na prevenção e, portanto, aquele que
contribuiu para o dano ao meio ambiente, deve ser incluído para pagar a sua parte, conforme a
respectiva contribuição para a degradação do meio ambiente. Assim, diversos sujeitos contribuem para
o desenvolvimento da atividade poluidora, o que dificulta a determinação da participação dos
poluidores. Entretanto, pode-se afirmar que os poluidores que devem pagar são os que concorrem direta
ou indiretamente para a concretização da poluição (LEONARD, 2011).
Em função da gravidade dos impactos negativos provocados pelos resíduos eletrônicos e seu
crescente volume, foi necessária a criação de leis específicas que estão vigentes em diversas partes do
mundo. Ao serem descartados juntamente com resíduos domiciliares, ou outro tipo de resíduo
destinado aos aterros sanitários ou vazadouros, os resíduos eletrônicos liberam substâncias altamente
tóxicas como Chumbo, Mercúrio, Cádmio, Cromo hexavalente, e produtos como polibromobifenilo
e/ou éter de difenilo polibromado, estas substâncias danosas, quando disposta inadequadamente no
meio ambiente e exposta a agentes externos que degradam os resíduos eletrônicos, poluem o solo, a
água e, por conseguinte todos os seres vivos que fazem uso destes meios (SELPIS, 2012, p. 5).
Princípio do Poluidor-Pagador: internalização dos custos da poluição
Em meio às discussões sobre a proteção do meio ambiente e seus impasses gerados pelo
desenvolvimento econômico insustentável, o Princípio do Poluidor-pagador surge formalmente em
1972, na reunião sobre o uso dos recursos hídricos dos países membros do Conselho da Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mediante a aprovação da “Recomendação sobre
os princípios diretores relativos aos aspectos das políticas ambientais sobre o plano internacional”.
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Posteriormente, em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro, é apresentado com destaque na Declaração
do Rio em seu Princípio 16, onde sugere que:
As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalização dos custos ambientais e o uso
de instrumentos econômicos, tendo em conta o critério de que o causador da contaminação deveria,
por princípio, arcar com os seus respectivos custos de reabilitação, considerando o interesse público,
e sem distorcer o comércio e as inversões internacionais. (DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE O
MEIO AMBIENTE,1992)

Sob o aspecto legal, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei n°6.938/1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, prevê o Princípio do Poluidor-pagador em seu art. 4° inciso VII o
qual propõe a imposição ao poluidor e ao predador, do ônus de evitar, reparar e/ou indenizar os danos
causados. A Constituição Federal de 1988 traz sua contribuição para o entendimento do princípio
citado no seu Art. 225, § 3° acrescentando que independentemente da obrigação de recuperar os danos
gerados, o poluidor estará sujeito a sanções penais e administrativas.
Assim sendo, o princípio aludido pode ser interpretado como um instrumento econômico de
política de proteção ambiental que imputa ao causador da poluição a obrigação de assumir
economicamente a reparação do dano ambiental acarretado, visto que o poluidor está inviabilizando a
coletividade de usufruir os serviços de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (LEMOS, 2012).
Este princípio leva em conta a escassez dos recursos ambientais que a sua exploração pode acarretar
sua redução e degradação. Segundo Torres (2012) a pessoa física ou jurídica que degrada o meio
ambiente está apropriando do bem de uso comum da sociedade, desrespeitando o direito alheio.
Portanto, esse princípio evita a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos, impedindo o
enriquecimento ilícito do produtor.
Em termos econômicos, os prejuízos originados de uma atividade econômica geradores de
riscos ambientais são conhecidos como externalidades negativas. Esses efeitos indesejados nem sempre
são considerados no processo de internalização dos custos, uma vez que uma parte das consequências é
identificada em longo prazo e os danos morais não são computáveis desse modo o princípio do
poluidor-pagador visa eliminar tais externalidades negativas para que o bem difuso se mantenha difuso,
fazendo com que os efeitos da operação de compra e venda não recaiam aos atores externos
(BENJAMIN, 2004).
Um dos problemas das externalidades negativas é a geração de ineficiências econômicas,
quando o preço de acesso é inexistente ou está subdimensionado. Quando inexistente, sendo um bem
de livre acesso, ratifica-se a Teoria da Tragédia dos Comuns, onde os coletivos irão se apropriar do
recurso até a sua máxima potência (HARDIN,1968).
Entretanto quando o bem tem seu acesso monetarizado, se este valor não internalizar os reais
custos, com a valoração dos bens, assim como de sua remediação, o equilíbrio preconizado por
Keyness, onde a oferta e a demanda regulamentam o acesso e o preço, fazendo com que se tenha um
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pior aproveitamento de recursos e colocando os preços abaixo do custo real de produção. Quando do
ajuste do sistema, não há pessoas interessadas em pagar por este bem (AMAZONA, 2009; LEMOS,
2012).
Muitas vezes, o princípio referido é interpretado de modo equivocado, em razão da sua
expressão “poluidor-pagador” sugerindo que se pode pagar para poluir ou “polui, pagou”, restringindo
a uma compensação dos danos causados. Porém, é mais abrangente que isso, sendo uma imposição ao
poluidor o dever de arcar com os gastos de prevenção, recuperação e repressão do dano ambiental.
Outro equívoco com o princípio questionado é associar ao princípio usuário-pagador. O princípio
usuário-pagador não existe o poluidor, mas o consumidor/usuário que paga e usa licitamente um
recurso natural, não havendo punição (TORRES, 2012; LEMOS, 2012).
Logística reversa: instrumento de prevenção dos danos ambientais
Os aspectos-chave à sustentabilidade e à manutenção da resiliência giram em torno da
canalização de energia e da reciclagem dos materiais, onde qualquer desequilíbrio pode levar a um
aumento significativo de um componente. Este é corrigido por processos ecológicos autossustentáveis
de ordem física e/ou biológica. A partir disso se observa que a deposição inadequada de resíduos
eletrônicos pode romper esses processos ecológicos e os ecossistemas podem perder a capacidade de se
automanterem, o que ocasiona problemas do tipo: diminuição da fertilidade, diminuição de densidade
vegetativa, desertificação, aumento do escoamento superficial, erosão e interferência negativa na
dinâmica hídrica (RICKLEFS, 2011).
As consequências das atividades humanas normalmente não são tão diretas. Um dano que
aparentemente é local e restrito pode ser o responsável por um dano muito maior envolvendo um grupo
maior de pessoas e um número maior de meios afetados (RICKLEFS, 2011), a exemplo disso, temos a
deposição inadequada de resíduos eletrônicos que a princípio afeta unicamente a produtividade do
local. Entretanto, devido à dinâmica hídrica e à capacidade de contaminação destes resíduos, estes
seguem juntamente com a água para outras áreas, aumentando a contaminação. A produção de
alimentos nestas áreas propicia internalização nos seus tecidos dos componentes tóxicos e a partir do
consumo afeta a saúde dos consumidores (MORAES & JORDÃO, 2002)
Uma vez que a população humana pode ser afetada com a ingestão de componentes tóxicos e
com a perda da base de recurso natural necessária para sua sustentabilidade surge a necessidade de se
criarem instrumentos legais para assegurar a sustentabilidade do bem ambiental e atenuar os efeitos
negativos da interação da comunidade com os recursos naturais.
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Segundo a Lei nº 12305/2010 resíduo sólido é:
“todo e qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas a fins de reutilização ou
reciclagem até transforma-los em rejeito para que possa ser depositado de forma
ambientalmente adequada.” (BRASIL, 2010)

O sistema de produção, que abrange a extração de matéria-prima, industrialização,
comercialização, consumo e descarte, segue de forma linear resultando em diversos danos ambientais
advindos principalmente da etapa pós-consumo que geram grandes quantidades de resíduos. Em
virtude da obrigação de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo, obter um retorno econômico de
investimento nessas ações ambientais, as organizações se veem no dever de implementar o sistema de
Logística Reversa.
A esta responsabilidade são atribuídas as atividades de coletar e reinserir os produtos
descartados pelo consumo, reutilizando os descartados de ciclo produtivo em outros ciclos produtivos,
ou em última circunstância, esgotando todas as possibilidades de reaproveitamento, proporcionar outra
destinação final adequada, de modo independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos. Uma vez que esse instrumento de gestão de resíduos sólidos busca prevenir os
danos ambientais, resultando na internalização dos custos derivado dessa consequência, a logística
reversa aplica claramente o Princípio do Poluidor-pagador no caso de impedir que ocorra algum
prejuízo ambiental aos agentes externos a transação de bens (LEMOS, 2012).
Já a Logística Reversa é um processo que deve fazer parte processo de planejamento onde é
objetivado definir, implantação e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias-primas,
estoque em processo, produtos acabados e as informações correspondentes do ponto de consumo para o
ponto de origem, com o propósito de recapturar o valor ou destiná-lo à sua apropriada disposição.
Este gerenciamento dessa via inversa da cadeia de suprimentos possui dois tipos de canais de
distribuição reversos, quais sejam, de pós-venda e de pós-consumo. O fluxo reverso de pós-venda é
constituído por diversos meios de retorno de produtos, com ou nenhum uso, envolvendo, na maioria
dos casos os próprios agentes da cadeia de distribuição direta. São múltiplos os motivos que este canal
é utilizado, tais como problemas de “garantia/qualidade” de produtos, que são os que possuem
irregularidades de fabricação ou desempenho, ou danos no produto ou embalagens; problemas
relacionados ao estoque, aqueles causados por erros de pedidos, excesso de estoque no canal de
distribuição, consignação ou liquidação de produtos ponta de estoques e entre outros
(QUINTANILHA, 2009). Essas mercadorias provenientes da questão de estoque voltam novamente ao
mercado através da redistribuição em outros canais de venda. Quanto aos bens descartados por
“garantia/qualidade” podem ser encaminhados para mercado primário ou secundário, processos de
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remanufatura, de reforma, de reciclagem dos produtos e dos componentes ou para um local de
disposição final apropriado.
Os canais de distribuição reversa de pós-consumo são fluxos inversos onde os produtos
descartados após a sua utilidade original retornam ao processo produtivo de algum modo. São
evidentes dois subsistemas nesses canais: canais reversos de reuso e canais reversos de
reciclagem/desmanche. Os processos de reciclagem e desmanche revalorizam os produtos, agregando
valor econômico, ecológico e logístico e quando não houver possibilidade de revalorização, os bens de
pós-consumo são dirigidos a aterros sanitários ou são incinerados.
As principais razões para a implementação do sistema de logística reversa são as seguintes:
legislação, que obriga as organizações a recuperar os seus produtos e dar uma destinação final
ambientalmente adequado; benefícios econômicos provenientes da utilização de produtos retornados ao
ciclo produtivo, ao contrário do elevado custo para tratar e determinar um local para disposição final;
melhoria da imagem corporativa da empresa, consolidando o seu nome no mercado competitivo; e
crescente preocupação ambiental dos consumidores, que estão mais interessados e exigentes na hora de
escolher um produto que respeita o meio ambiente.
3. METODOLOGIA
Este artigo trata de um estudo descritivo e comparativo utilizando a retórica metódica como
forma de abordagem de métodos e metodologias. A pesquisa fez uso de dados de Organizações não
Governamentais e dos textos nos sites das empresas do setor de eletro-eletrônicos do tipo computadores
que fazem referência a Politica Ambiental, Logística Reversa e aos mecanismos de coleta em busca de
respostas fornecidas por estas, aos clientes, a respeito das estratégias. A investigação assumiu uma
abordagem geral de caráter qualitativo, tendo sido escolhida como estratégia o estudo através da
captura de informações relacionadas a Logística Reversa disponibilizadas nos sites oficiais de empresas
do ramo tecnológico. A opção metodológica escolhida foi considerada a mais adequada no sentido que
nos permite ter a mesma visão que o consumidor possui.
Foram envolvidas nesta pesquisa 6 empresas de grande porte do setor tecnológico, onde foram
mobilizadas as seguintes técnicas de recolhimento de dados:




Observação das situações de utilização da Logística Reversa, considerando a falta de
dados empíricos destes fenômenos;
Estudo das bibliografias dos temas em pauta;
Desenvolver o levantamento dos dados aplicados a pesquisa.

Foi realizado o levantamento dentre as principais empresas de computadores do mercado:
Itautec, Lenovo, ASUS, Toshiba, Apple e Panasonic. A coleta de dados foi realizada em seus sites
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oficiais, buscou-se nos sites documentos que fazem referência a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
mais precisamente à Logística Reversa. Os escritos serão avaliados segundo a explanação sobre a
Declaração explicita de política ambiental, comentário sobre o que e a Logística Reversa e se há a
indicação de pontos de coleta para efetivar o principio do Poluidor-pagador.
Para a realização de uma análise global do universo amostral deste estudo e estabelecimento
de rancagem, foi desenvolvida planilha analítica qualitativa ponderada (Quadro 1) com os seguintes
indicadores:
Quadro 1. Legendas do quadro analítico
1 - Ausência de Selo.
Política
2 - 1 selo de Certificação Ambiental.
Ambiental
Comentário sobre
a Logística
reversa
Indicação de
ponto de coleta

3 - Mais de um Selo de Certificação Ambiental.
1 - Não comenta “Logística reversa” nem Conceito similar.
2 - Não comenta “Logística reversa”, mas apresenta Conceito similar.
3 - Comenta-se explicitamente o termo “Logística reversa”
1 - Indica inexistência de mecanismos de coleta
2 - Indica a existência de mecanismos de coleta mediante solicitação
3 - Indica de forma direta local coleta

4. RESULTADOS
A Itautec, em sua página na web, descreve todo o processo de aproveitamento do resíduo
ressaltando a importância do retorno e valorização do resíduo, como o indicativo das maneiras de
efetivar este retorno. Focalizando a preocupação com a emissão dos gases poluentes e causadores do
aquecimento global, a Lenovo também expõe suas práticas para a redução das alterações climáticas,
contando com a parceria junto a organizações não-governamentais. A empresa atua com tom de
conscientização em seus escritos e também oferece suporte para a coleta e destinação dos resíduos
tecnológicos.
Reconhecendo a necessidade de cautela na utilização de substâncias e materiais com os impactos
adversos conhecidos, suspeita ou possível sobre a saúde humana e o meio ambiente, a ASUS se
empenha em adotar uma abordagem de precaução na escolha e utilização dessas substâncias e
materiais. Há também, além da preocupação com o retorno, este grupo empresarial também atua na
diminuição da emissão de gases, numa maior durabilidade dos seus equipamentos (evitando o descarte
excessivo) e na redução da radiação eletromagnética. Eis que a página não dispõe de detalhes sobre o
processo de retorno para usuários residentes da América do Sul.
Tendo certa preocupação com uma sociedade sustentável, o grupo Toshiba possui uma eficiente gestão
ambiental, porém, esta não dispõe de grandes informações públicas a respeito do direcionamento dos
resíduos. A Apple assume uma abordagem abrangente para com o ambiente, que vai desde a
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comunicação de todas as nossas emissões de carbono e até à procura de formas de as reduzir. Um
diferencial desta empresa é o fato de todos os desperdícios eletrônicos recolhidos pelos programas
regulamentares e controlados pela mesma em todo o mundo são processados nos países onde são
recolhidos. Nada é enviado para o exterior para reciclagem ou eliminação. A Apple expõe dados
estatísticos a respeito do seu histórico no ramo da reciclagem e logística reversa, porém, não descreve
com clareza como o consumidor pode realizar tal atividade. Segundo informações do site, desde 1999 a
Panasonic do Brasil possui a conformidade com os requisitos da norma ISO 14001. A empresa
descreve com propriedade seus principais princípios, mas deixa a desejar, assim como outras, no
sentido de orientar o consumidor a como proceder para que seu equipamento, já denominado resíduo,
pode retornar a sua origem sem causar nenhum dano ao meio ambiente.
Tendo em vista que aplicar a Logística Reversa não se resume a “mencionar que se recolhe
resíduos eletrônicos”, mas sim efetivar e tornar essa atividade o mais simplificada possível para que o
usuário-poluidor-pagador tenha a possibilidade de tornar-se parte dessa logística, equacionando a
multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao ciclo produtivo de diferentes tipos de bens
industriais, materiais constituintes dos mesmos e dos resíduos industriais, por meio da reutilização
controlada do bem e de seus componentes ou da reciclagem dos materiais constituintes, dando origem a
matérias-primas secundárias que se reintegrarão ao processo produtivo.
É importante salientar que a atuação de responsabilidade ambiental irá impactar positivamente
na imagem institucional das empresas e, ainda, permitirá a intensificação de novos negócios, com
maiores possibilidades de geração de empregos, de serviços e de desenvolvimento tecnológico, tanto
mais visível quanto maior a consciência da sociedade ao desenvolvimento sustentado.
Quanto à Política Ambiental (Quadro 2), observa-se que os sites de todas as empresas tem
destaque quanto as certificações, não deixando de forma clara e independente a Política empresarial no
foco ambiental. Entretanto, como a Política Ambiental faz parte de certas certificações (CAJAZEIRA,
1996; MAINON, 1998; AMARAL & BARROS, 2002), como no caso da ISO 14.001, sendo que
empresas com esta certificação não deixam clara a declaração de sua Política, sendo que das empresas
pesquisadas, três apresentam esta certificação.
Entretanto esta certificação está vinculada diretamente a implementação de um sistema de
gestão ambiental, que a partir PNRS também deve incorporar preocupações com a Logística Reversa
de seus produtos, especialmente se eletro-eletrônicos. Das empresas pesquisadas apenas uma não faz
referencia a este processo, entrentato as demais não orientam claramente quanto aos seus produtos,
onde leva-los, qual o processo de logística reversa e por que e para que esta ação (Quadro 3 e 4). Neste
sentido podem ser melhorados, agregando valor ao seu produto, aos serviços e elevando os atributos a
própria marca, colocando a temática ambiental vinculada a sua imagem institucional.
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Quadro 2. Declaração explicita de Política Ambiental por parte do universo de empresas estudadas.
Empresa
Itaútec
Lenovo
ASUS

Toshiba
Apple
Panasonic

Indicador
“Empresa indica em noticias, no dia 04/11/2010 a existência de certificado ISO 14001”
“ ... a primeira empresa a receber uma certificação EPEAT Gold.”
“ ...está em conformidade com todas as restrições obrigatórias de substâncias perigosas. E,
ASUS procura ir além mandatos legislados de tal forma que, mesmo sem plena certeza
científica sobre o impacto de uma substância sobre o meio ambiente. Certificado EAPET Electronics Products Environmental Assessment Tool”
Selo ISO 9001, Selo ISO 14001 e FSC para as embalagens.
Certificação LEED Platinum do U.S. Green Building Council
“Desde 1999 a Panasonic do Brasil possui a conformidade com os requisitos da norma
ISO 14001, sendo uma das 100 primeiras empresas a receber o certificação no Brasil, se
encontrando atualmente na 3ª recertificação, possui também selo "Empresa Parceira da
Natureza", concedido pelo IBDN - Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza”.

Por outro lado, sites institucionais podem servir como meios corporativos de educação
ambiental não formal, como regulamenta a Lei 9.795/99 (BRASIL, 1999), sendo primordial para o
funcionamento pleno da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938/81 (BRASIL, 1981),
disponibilizando informações que busquem elevar a consciência ambiental dos consumidores sobre os
impactos potenciais dos produtos desta tipologia se descartados de maneira inapropriada, assim como
orientando a população. Observamos (quadro 3) algumas das observações referente a comentários
publicados no sites das empresas
Quadro 3. Orientações e comentário nos sites das empresas sobre a Logística Reversa.
Empresa
Indicador
Itaútec
Indica como processo inicial de reciclagem a coleta seletiva de REEE, mas não faz referência ao
termo logística reversa.
Lenovo
Indica a importância de cuidados com o descarte de equipamentos eletro-eletrônico e que estes
devem ser enviados à pontos de coleta, autorizados para que sejam encaminhados e processados
de acordo com a legislação local.
ASUS
Não é indicado ao consumidor brasileiro formas de descarte.
Toshiba
“A SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos nem seus acessórios
no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou
riachos”
Apple
“Assim que um produto Apple chegar ao final da sua vida útil, nós poderemos ajudar você a
reciclá-lo de forma responsável. A Apple instituiu programas de reciclagem em cidades e
campus universitários em 95% dos países onde os nossos produtos são comercializados,
impedindo, desde 1994, que mais de 151.504 toneladas métricas de equipamento fossem parar
em aterros”.
Panasonic
A empresa indica em texto oficial o interesse em reciclar junto ao projeto Eco ideias.
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Quadro 4. Indicação no site das empresas do universo estudado de ponto de coleta dos eletro-eletrônicos
Empresa
Indicador
Itautec
Não e explicitado pontos de coleta, embora que é citada a existência de coleta seletiva.
Lenovo

“A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte de produto Lenovo, ligando
para o SAC ou encaminhando um e-mail para reciclar@lenovo.com, informando o modelo,
número de série e sua cidade, a fins de envio de instruções para o descarte correto e gratuito
do seu computador ou baterias de notebooks Lenovo”.

ASUS

A empresa não indica pontos de coleta na America do sul

Toshiba

“A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para
retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil,
conforme a legislação em vigor”
“Se você mora no Brasil, pode participar do programa de reciclagem de produtos eletrônicos
da Apple. É só ligar para 0800 772 3126 ou mandar um email para applecs@oxil.com.br para
maiores informações”.
Não há nenhum indicativo de forma de viabilizar a coleta no site.

Apple

Panasonic

A partir da análise qualitativa ponderada (Tabela 1), observa-se que as empresas Lenovo e
Apple apresentaram maior coeficiente de valor 12, seguidos das empresas Toshiba, Panasonic, Itaútec e
ASUS com os coeficientes 11,10, 9 e 7 respectivamente.
Tabela 1. Planilha qualitativa ponderada de adequação das empresas de eletroeletrônicos a PNRS.

Empresa

Política Ambiental

Logística Reversa

Lenovo

Nota
2

Peso
1

Total Nota
2
2

Peso
2

Apple

2

1

2

2

2

4

Toshiba

3

1

3

1

2

2

Panasonic

3

1

3

2

2

Itaútec

2

1

2

2

ASUS

2

1

2

1

Ponto de Coleta

Total Nota
4
2

Total
Global

Peso
3

Total
6

_______
12

2

3

6

12

2

3

6

11

4

1

3

3

10

2

4

1

3

3

9

2

2

1

3

3

7

E possível perceber que as empresas não atingiram os requisitos máximos nos aspectos logística
reversa e ponto de coleta itens de maior peso e que indicam uma maior aproximação da adequação a
PNRS.
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5. CONCLUSÕES
A participação do consumidor do sistema de logística reversa é determinante para garantir o
retorno a empresa produtora obrigando à mesma a dar destinação adequada, porém é nítida a falta de
incentivo, por parte das empresas, e de mobilização da população consumidora à cumprir com sua
responsabilidade. Esta tarefa pode ser equacionada de modo integrado, por meio de educação
ambiental, o qual é um fator primordial para a transformação social que estimula uma participação mais
ética e atuante.
É perceptível que o principio Poluidor-Pagador, que foi o agente norteador da Logística
Reversa na PNRS sozinho não garante a proteção do bem ambiental devido a seu nível de controle,
pois na atualidade jurídica esta garantia esta diretamente ligada à gestão dentro da empresa, pois, o
retorno, que é previsto na Politica, no Artº 33, não indica o reuso e a reciclagem, apresentando uma
deficiência na lei.
Como os prazos de adequação ainda vigora foi percebido um baixo interesse dentre as
empresas pesquisadas em seguir a legislação, com isso conclui-se que esta adequação a PNRS ainda
necessita de um maior aporte e consideração dos gestores das Políticas Ambientais assim como das
empresas certificadoras com a finalidade de se estabelecer uma relação, com este tipo de atividade
econômica e meio Ambiente, de forma harmoniosa estando alinhado também ao princípio da
sustentabilidade.
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo principal investigar o nível de conhecimento dos profissionais contábeis sobre a
contabilidade ambiental nos escritórios de contabilidade do munícipio de Santo Antônio de Jesus na Bahia. De forma
complementar buscou-se identificar o perfil sócio demográfico destes profissionais e a caracterização do escritório contábil
em que estes atuavam. Para tanto, fora utilizado o Bancos de Dados da Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus,
com o propósito de levantar os escritórios de contabilidade do município. Utilizou-se o questionário como instrumento de
coleta de dados sendo, posteriormente, os dados obtidos analisados estatisticamente. Quanto aos resultados, constatou-se
que os profissionais de contabilidade investigados possuem baixo nível de conhecimento sobre a contabilidade ambiental.
Com esses achados espera-se fomentar discussões com o intuito de demonstrar que estes profissionais também necessitam
desenvolver habilidades e competências para exercerem a profissão em consonância com as vigentes demandas
socioambientais. Como limitações para este trabalho, houve o instrumento de coleta dos dados por apresentar questões
fechadas para o survey e a amostra pesquisada. Assim, como sugestão para trabalhos futuros indica-se a pesquisa com
profissionais de outras cidades e estados, a fim de verificar como o problema tratado nesse estudo se configura em outro
contexto socioeconômico.
Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Profissionais de Contabilidade. Nível de Conhecimento.
Abstract: This research aimed to investigate the level of knowledge of accounting professionals on environmental
accounting in the accounting offices of the municipality of Santo Antônio de Jesus in Bahia. Complementarily sought to
identify the socio demographic characteristics of these professionals and the accounting office where they worked. For that,
out used Databases Trade Association Santo Antônio de Jesus, with the purpose of raising the accounting offices of the
municipality. We used the questionnaire as an instrument of data collection and, subsequently, the data was analyzed
statistically. As for the results, it was found that accounting professionals have investigated low level of knowledge on
environmental accounting. With these findings it is expected fostering discussions in order to demonstrate that these
professionals also need to develop skills and competencies to practice the profession in line with the prevailing
environmental demands. The limitations to this study, there was the instrument of data collection by presenting closed
questions for the survey and the sample studied. So, as a suggestion for future work indicates the survey with professionals
from other cities and states in order to see how the problem addressed in this study is configured in other socioeconomic
context.
Key-words: Environmental Accounting. Professional Accounting. Knowledge Level.
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1. INTRODUÇÃO
A contabilidade é uma ciência social aplicada, cujas práticas não são estáticas e meramente técnicas,
mas sim influenciadas pelo contexto social na qual a mesma se insere. Neste sentido, Scott e Meyer
(1992) concebem a contabilidade como um mecanismo que reflete o sistema cultural de uma sociedade
e se agrega ao conjunto de normas de atuação necessárias à legitimidade organizacional.
Sob esta perspectiva, levando em consideração a importância dada pelo atual contexto ao
desenvolvimento econômico sustentável, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC n° 1.003/04, que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade-NBC T 15 determina que as
demonstrações contábeis devem contemplar também informações de cunho social e ambiental.
As informações contábeis podem contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. Para
tanto, estas devem refletir a real situação patrimonial das empresas. Por isso, é de suma relevância
identificar se os profissionais de contabilidade possuem habilidades e competências para exercerem a
profissão em consonância com as vigentes demandas socioambientais, de modo a identificar, mensurar
e evidenciar adequadamente tais informações.
Diante do exposto, questiona-se: Qual o nível de conhecimento dos profissionais de contabilidade do
munícipio de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, sobre a Contabilidade Ambiental?
Assim, este estudo objetiva investigar o nível de conhecimento dos profissionais contábeis sobre a
contabilidade ambiental nos escritórios de contabilidade do munícipio de Santo Antônio de Jesus na
Bahia. De forma complementar buscou-se identificar o perfil sócio demográfico dos profissionais
contábeis pesquisados e a caracterização da empresa contábil em que estes trabalham.
Esta pesquisa tem o propósito de contribuir para avaliar o quanto os profissionais de contabilidade
estão sendo expostos a questões relacionadas aos problemas ambientais da sociedade contemporânea,
bem como investigar se tais profissionais estão preparados para lidar com estas questões quando as
mesmas fazem parte da seara contábil.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL
A importância dada pelo atual contexto ao desenvolvimento econômico sustentável reflete o
amadurecimento da sociedade que não admite mais a de geração de riquezas em detrimento dos
recursos naturais e humanos. Neste contexto, a contabilidade ambiental pode contribuir para que as
empresas aprimorarem os processos existentes, com o intuito de desenvolverem suas atividades em
consonância às vigentes demandas socioambientais (WELZER, 2011). Sob esta perspectiva, a
Contabilidade Ambiental tem o propósito de contribuir para identificar, mensurar e evidenciar os
eventos e transações econômico-financeiros que visam proteger, preservar e recuperar o meio
ambiente, ocorridos em um determinado período com o intuito de evidenciar a situação patrimonial de
uma entidade (RIBEIRO, 2009).
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Bruni e Gomes (2010) salientam como premissa básica para a implementação da contabilidade
ambiental o estabelecimento de uma política contábil que proporcione a separação dos itens
relacionados com o meio ambiente dos convencionais. Sob esta perspectiva, Yamaguchi (2011)
constatou que as organizações não costumam separar os fatos e os eventos contábeis ambientais das
contas tradicionais e, em decorrência disso, há uma falta de clareza e de conhecimentos sobre a
aplicabilidade da contabilidade ambiental. Por isso, Teixeira e Crepaldi (2012) defendem que o
contador enquanto gestor da contabilidade nas organizações deve compreender a diferença entre os
eventos e transações econômico-financeiros que envolvem a variável ambiental dos tradicionais, com o
propósito de emitir informações confiáveis para a tomada de decisão nas demonstrações contábeis.
As principais dificuldades à incorporação da contabilidade ambiental nas organizações estão associadas
aos aspectos de conhecimento da metodologia a ser aplicada por parte dos contadores e dos gestores
(CATALISA, 2010). Diante deste cenário, Yamaguchi (2011) pontifica que é preciso promover a
interação permanente entre organizações, contabilistas e universidades com o propósito de aprofundar
o entendimento sobre a importância da aplicação e da utilidade da contabilidade ambiental nas
organizações.
Corroborando a respeito, Burritt (2012) defende a necessidade de estreitar laços entre acadêmicos e
profissionais com o propósito de fomentar discussões acerca da temática para promover a melhoria
ambiental das organizações. Portanto, é de suma relevância que os contadores conheçam o contexto em
que os problemas ambientais ocorrem e saibam minimamente o vocabulário técnico adequado, as
questões maiores que envolvem o problema e as possibilidades para medir os impactos ambientais
(FERREIRA, 2009).
Nesta linha, Costa (2008) investigou o tratamento contábil sob a ótica ambiental da coleta e tratamento
do lixo no Rio Grande do Sul. Analisou-se a mensuração, evidenciação, registro e demonstrações
contábeis elaboradas. Os resultados indicaram que existiam poucos controles contábeis em relação às
informações de natureza ambiental, de forma a se fazer latente a necessidade dos órgãos públicos
também reverem as práticas contábeis adotadas.
A evidenciação contábil tem como propósito divulgar informações de desempenho econômico,
financeiro, social e ambiental das entidades aos seus stakeholders. (TINOCO E KRAEMER, 2011).
Dessa forma, Ribeiro (2009) defende que a evidenciação segregada das informações ambientais das
convencionais pode ser considerada como uma das contribuições da contabilidade para preservação e
proteção ambiental.
Sob esta perspectiva, o Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC n° 1.003/04,
que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade-NBC T 15, determina que as demonstrações contábeis
devem contemplar também informações de cunho social e ambiental. Essa norma tem o objetivo de
fazer com que as entidades demonstrem as ações empreendidas para a promoção do desenvolvimento
sustentável, para tanto recomenda quais são as informações contábeis de natureza socioambiental que
as organizações devem evidenciar e de que forma elas devem aparecer nas demonstrações contábeis.
Corroborando a respeito, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) a por meio da
Norma de Procedimentos de Auditoria- NPA 11 estabelece que as demonstrações contábeis devem
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conter, além das econômicas, metas de cunho ambiental. Portanto, é de suma importância para o
profissional contábil possuir conhecimentos relacionados à contabilidade ambiental, dado o fato não
somente de estes ensejarem em benefícios à própria entidade, mas também para o atendimento das
exigências normativas.
Dentre os modelos mais utilizados pelas empresas atualmente está o Balanço Social e os relatórios de
sustentabilidade que expõem as ações realizadas pela empresa em prol do bem-estar social e ambiental.
Com o propósito de orientar a elaboração destas informações o IBASE, Ethos e GRI estabelecem
diretrizes a respeito do conteúdo, qualidade e limitações destas demonstrações.
2. 3 OS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE E A CONTABILIDADE AMBIENTAL.
Apesar da importância dada pelo atual contexto à contabilidade ambiental, o número de pesquisas que
investigam a percepção e o nível de conhecimento dos profissionais contábeis quanto à temática ainda
é ínfimo. (BEBBINGTON, GRAY E THOMSON (1994); KUASIRIKUN, 2004; MARTENDAL ET
AL, 2013; MACIEL ET AL, 2010; BRAGA ET AL ,2009; ISLAM E DELLAPORTAS, 2011;
BOLDRINI, 2011. )
Bebbington, Gray e Thomson (1994) investigaram a aplicabilidade da contabilidade ambiental em três
continentes. Os achados indicaram que os profissionais de contabilidade apresentavam baixos níveis de
envolvimento com as questões relacionadas aos problemas ambientais e, por isso constatou-se a
ausência da contabilidade ambiental na prática corporativa.
Todavia, o estudo realizado por Kuasirikun (2004), com o intuito de avaliar a percepção dos contadores
da Tailândia em relação à contabilidade ambiental, constatou um alto engajamento dos profissionais
contábeis tailandeses em relação à contabilidade ambiental, de forma que estes notam nesse ramo da
ciência contábil um instrumento para uma prestação de contas mais transparente, o que
consequentemente torna a informação contábil mais útil e confiável.
Martendal et al (2013) investigou o nível de conhecimento dos profissionais contábeis da Grande
Florianópolis sobre a Contabilidade Ambiental. Os resultados indicaram que apenas 6,71% dos
investigados apresentaram conhecimento suficiente e excelente sobre este novo ramo da ciência
contábil. Todavia a maioria dos respondentes reconhece que o adequado registro contábil dos eventos
ambientais, pode contribuir para um melhor gerenciamento dos recursos aplicados.
Maciel et al (2010) constataram que o nível de conhecimento dos profissionais de contabilidade sobre
a Contabilidade Ambiental em Pernambuco é considerado baixo. Esse resultado, segundo o estudo,
decorre da ausência de disciplinas que abordem o assunto e a falta de interesse dos profissionais em ler
sobre a temática ou participar de eventos relacionados à área. De forma semelhante, o estudo de
Boldrini (2011) realizado no Espírito Santo, demonstrou que apenas 10% dos profissionais contábeis
dominam a temática, todavia cerca de 96,25% dos entrevistados consideram relevante a inserção da
contabilidade ambiental no âmbito empresarial.
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Braga et al (2009) analisaram o nível de percepção dos profissionais de contabilidade acerca do
Balanço Social no município de Feira de Santana, na Bahia. Os achados indicaram que apenas 10% dos
profissionais apresentavam altos níveis de percepção sobre o tema, e que o grau de dependência entre
os níveis de percepção e o nível de instrução desses profissionais, é considerado baixo.
Islam e Dellaportas (2011) investigaram a percepção dos contadores de Bangladesh acerca das práticas
contábeis e de elaboração de relatórios ambientais naquele país. A pesquisa identificou que os
contadores veem de forma positiva a contabilidade ambiental, entretanto o progresso de sua efetiva
utilização ainda é pequeno. O estudo atribui ao Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, o
qual tem atribuições similares as do Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, a responsabilidade
por não estar ocorrendo tal progresso.
3. MÉTODO DE PESQUISA
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Este trabalho teve como objetivo investigar o nível de conhecimento do profissional contábil sobre a
contabilidade ambiental no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia e, de forma complementar,
identificar o perfil sócio demográfico dos profissionais contábeis pesquisados e a caracterização da
empresa contábil em que estes trabalham.
O universo de estudo compreendeu os empresários contábeis do município de Santo Antonio de Jesus –
BA. A relação das empresas de contabilidade foi fornecida pela ACERSAJ (Associação Comercial de
Santo Antonio de Jesus) levando em consideração os bacharéis e técnicos na área contábil. Atualmente,
o município é composto por 25 escritórios de Contabilidade. A amostra final desta investigação está
composta por apenas 16 empresas. A maioria destas localiza-se no centro da cidade, enquanto os
demais estão endereçados em bairros próximos ao centro. Os mesmos são empreendimentos de
pequeno porte, uma vez que possuem em torno de 20 colaboradores. Apenas 02 dos escritórios
pesquisados possuem um numero de funcionários acima da média.
A maioria destes escritórios já atua no mercado local há mais de 15 anos, tendo uma quantidade de
clientes significante e já fidelizados, estes escritórios oferecem serviços relacionados ao departamento
de pessoal, contábil e fiscal.
3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Utilizou-se o questionário como instrumento para a coleta dos dados desta pesquisa. Este fora
elaborado com perguntas fechadas, de acordo com o método de Survey, tendo os participantes
respondido às questões baseados na escala Likert, onde foram aplicadas 5 variáveis, enumeradas de 1 a
5, cada número significando o que está exposto na tabela as seguir:
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Quadro 1 : Escala Likert
1
Discordo
totalmente

2
Discordo
parcialmente

3
Prefiro não
opinar

4
Concordo
parcialmente

5
Concordo
Totalmente

Fonte; Denzim & Lincoln, 1994,p.67

No segundo momento fez-se contato direto com os profissionais, onde fora apresentada a finalidade do
presente estudo e solicitou-se a colaboração dos mesmos para participarem da pesquisa, salientou-se o
compromisso que não seria revelada nenhuma informação específica, somente os dados consolidados
seriam divulgados, nas publicações científicas a serem produzidas desta pesquisa. A posteriori, a
tabulação e análise dos dados foram feitas a partir dos softwares Microsoft Excel® 2010, para análises
descritivas.
4. ANÁLISE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta etapa do presente trabalho visa apresentar e discorrer sobre os achados da pesquisa realizada,
tendo sido divida em três partes, conforme o instrumento de coleta de dados, a fim de atingir os
objetivos de pesquisa e evidenciar os seguintes aspectos: Perfil sócio demográfico dos contabilistas,
Caracterização da Empresa Contábil e Conhecimento sobre Contabilidade Ambiental. Os resultados
obtidos são a seguir apresentados.
4.1. PERFIL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL
A fim de traçar o perfil sócio demográfico dos profissionais contábeis pesquisados, buscou-se
evidenciar aspectos tais como; sexo, idade, escolaridade, formação profissional e tempo de atuação no
mercado, os quais são apresentados na tabela 2 a seguir:
Tabela 01: perfil sócio demográfico
ITEM
Sexo
Masculino
Feminino
Total
Idade
18 a 29 anos
30 a 45 anos
45 a 60 anos
Acima de 60 anos
Total
Formação Profissional
Técnico em Contabilidade
Bacharel em Contabilidade
Total
Formação Complementar
Sim
Não
XV ENGEMA 2013

RESPONDENTES

PORCENTAGEM

10
6
16

62,50%
37,50%
100%

1
10
5
0
16

6,25%
62,50%
31,25%
0%
100%

9
7
16

56,25%
43,75%
100%

10
6

62,5%
37,50%
6
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Total
Pós Graduação
Em nível de especialização
Em nível de mestrado
Não Possuem
Total
Atuação no Mercado
Menos de 01 ano
05 a 10 anos
10 a 15 anos
Acima de 15 anos
Total
Fonte: Dados da Pesquisa

16

100%

8
0
8
16

50%
0%
50%
100%

1
2
4
9
16

6,25%
12,50%
25%
56,25%
100%

A pesquisa constatou que a maioria dos entrevistados, 62,5%, são do sexo masculino. Por sua vez,
37,5% deles são do sexo feminino. A partir desse resultado, é possível inferir que no município de
Santo Antônio de Jesus a maioria absoluta dos profissionais contabilistas é do sexo masculino, mas,
apesar disso, o percentual de participação feminina vem crescendo, o que indica que o estigma de que o
profissional contábil deve ser do sexo masculino vem, paulatinamente, sendo superado.
Quanto a faixa etária dos respondentes, percebe-se que a maioria destes, 62,5%, encontram-se na faixa
etária de 30 a 45 anos. Outros 31,25% têm idade entre 45 e 60 anos, enquanto que apenas 1
profissional, ou 6,25%, tem idade menor do que 30 anos. Em se tratando da formação destes
profissionais, constatou-se que 46% destes são bacharéis em Ciências Contábeis, enquanto 54% são
técnicos em contabilidade. Dessa forma, percebe-se que ainda há uma predominância dos técnicos em
contabilidade com relação aos bacharéis, mas este cenário tende a mudar nos próximos anos, devido ao
crescimento da oferta do curso de bacharelado em Ciências Contábeis na região, além do fato de, tal
como consta na lei 12.249/10, a partir de junho de 2015 não mais será possível o registro profissional
para novos técnicos em contabilidade.
Ainda tratando da formação dos profissionais analisados, nota-se que 62,5% possuem formação
complementar à graduação. Verificou-se ainda qual o nível de tal formação complementar
(especialização ou mestrado), obtendo-se como resultado que metade dos pesquisados possuem
especialização. Portanto, é possível inferir a maior parte destes profissionais têm buscando aperfeiçoar
os conhecimentos já adquiridos, esta constatação reflete o atual contexto de mercado, que está
demandando profissionais cada vez mais especializados.
Quanto ao tempo de atuação no mercado, a maioria dos profissionais pesquisados, 56,25%, afirmaram
atuar há mais de 15 anos. Após este grupo de profissionais, o mais expressivo é o formado por
contabilistas que atuam entre 10 a 15 anos no mercado, os quais representam 25% do total pesquisado.
Seguem a estes aqueles com 5 a 10 anos de atuação no mercado, representando 12,5% do total e, por
fim, quem atua por menos de 5 anos no mercado, com apenas 1 profissional, ou 6,25%. A partir destes
dados nota-se que a maioria dos respondentes está atuando há bastante tempo no mercado.
4.2. PERFIL DA EMPRESA CONTÁBIL
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A fim de se tomar conhecimento acerca do perfil da empresa contábil na qual os investigados atuam,
buscou-se investigar qual o tipo societário, o número de empregados e o porte da empresa, sendo os
dados obtidos apresentados na tabela abaixo:
Tabela 02: perfil da empresa contábil
Constituição da Empresa

Número
respondentes

de
Porcentagem

S/A de Capital Aberto

0

0%

S/A de Capital Fechado
Sociedade Limitada

0

0%

12

75%

Sociedade Civil

0

0%

Outras

4

25%

Total

16

100%

Menor que 20

14

87,50%

Entre 20 e 100

2

12,50%

Entre 101 e 500

0

0%

Maior que 500

0

0%

Total

16

100%

Microempresa

14

87,50%

Pequena Empresa

2

12,50%

Média Empresa

0

0%

Grande Empresa

0

0%

Total

16

100%

Número de empregados

Porte da Empresa

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da análise da tabela acima, verifica-se que 75% dos respondentes atuam em sociedades
limitadas, enquanto que 25% dos respondentes atuam em outros tipos societários, tais como empresário
individual. Quanto ao número de empregados das empresas respondentes , a tabela acima evidencia que
14 delas, ou 87,5%, possuem menos de 20 funcionários. Apenas 2 empresas respondentes possuem
mais de 20 funcionários, porém menos de 100.
No que diz respeito ao porte da empresa com base no faturamento, os achados corroboram com análise
anterior, uma vez que 87,5% das empresas respondentes são caracterizadas como microempresa, ou
seja, aquelas com faturamento anual de R$ 360.000,00 e os 12,5% das empresas restantes são
enquadradas como empresas de pequeno porte em razão do faturamento, ou seja, este situa-se entre
R$360.000,00 e R$ 3.600.000,00.
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4.3. CONHECIMENTO SOBRE CONTABILIDADE AMBIENTAL
Para se avaliar o conhecimento do profissional contábil das empresas respondentes acerca da
contabilidade ambiental, foi perguntado inicialmente acerca do contato destes profissionais com a
referida área. As tabelas a seguir evidenciam os resultados.
Tabela 03: Contato com o tema contabilidade ambiental
Frequência Percentual
Já tiveram contato

Resposta

16

100

100

0

0

100

0

0

100

16

100

Nunca
tiveram
contato
Não opinaram
Total

Percent. Acumulado

Fonte: Dados da pesquisa

A pesquisa constatou que 100% dos respondentes afirmaram que já tiveram algum contato com a área,
o que é um dado positivo, pois demonstra que o profissional contábil, de certa forma, tem alguma
percepção sobre a relação entre a contabilidade e o meio ambiente. Esse contato pode ter ocorrido em
fóruns, eventos, congressos, leituras de artigos e etc, porém isto não pode ser afirmado neste estudo,
pois não foi fez parte do seu escopo.
Tabela 04: A importância atribuída à contabilidade ambiental para o cenário
econômico atual
Frequência Percentual Percent. Acumulado

Resposta

Considera
importante

16

100

100

Não considera
importante

0

0

100

Não opinou

0

0

100

16

100

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Em se tratando da importância atribuída pelos profissionais à contabilidade ambiental para o cenário
econômico vigente, 100% dos respondentes considera relevante este novo ramo da ciência contábil
para a conjunta atual. Esta constatação demonstra que estes profissionais reconhecem que a
contabilidade tradicional precisa se adequar as vigentes demandas socioambientais.
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Tabela 05: Conhecimento sobre a aplicabilidade da contabilidade
Ambiental no processo de mensuração e transações patrimoniais
Frequência Percentual

Resposta

Percent.
Acumulado

Tem
conhecimento

2

12,5

12,5

Não
tem
conhecimento

14

87,5

100

Não opinou

0

0

100

Total

16

100

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar dos achados desta pesquisa indicarem que os profissionais investigados, já tiveram algum
contato com a temática e reconhecem por unanimidade a importância da mesma, poucos conhecem a
aplicabilidade da contabilidade ambiental em relação à mensuração dos componentes patrimoniais,
uma vez que 87,5% dos respondentes afirmaram que são leigos quanto a este assunto. Tal fato
demonstra que os profissionais de contabilidade não possuem habilidades e competências para
exercerem a profissão de modo a mensurar os componentes patrimoniais. Estes resultados também se
alinham aos achados de Maciel et al (2010), Islam e Dellaportas (2011) e Martendal et al (2013).
Em se tratando da evidenciação de informações socioambientais os respondentes foram questionados
quanto ao seu nível de conhecimento acerca das principais demonstrações, cujo seus resultados
encontram-se na tabela abaixo:
Tabela 06: Conhecimento sobre os modelos de relatórios
de sustentabilidade
Frequência Percentual

Resposta

Percent.
Acumulado

Tem
conhecimento

11

69

69

Não
tem
conhecimento

3

19

88

Não opinou

2

12

100

Total

16

100

Fonte: Dados da pesquisa

Quando questionados sobre os relatórios de sustentabilidade, notou-se que 69% dos respondentes
detinham o conhecimento correto sobre seu uso e divulgação na atualidade, já que realmente este não é
ainda obrigatório no Brasil.
XV ENGEMA 2013

10

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Tabela 07: Conhecimento da Resolução CFC n 1.003/04 NBC T15
Frequência

Percentual

Percent.
Acumulado

Resposta

Tem conhecimento

5

31

31

Não tem conhecimento

5

31

62

Não opinou

6

38

100

16

100

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao conhecimento destes profissionais de contabilidade quanto à NBC T15, notou-se que
apenas 31% sabiam que tal instrumento foi sancionado pelo CFC e constitui um elemento de
importante valor para a evidenciação do informe socioambiental das organizações. Esses dados
evidenciam, mais uma vez, o baixo nível de conhecimento dos profissionais contábeis da região
pesquisada acerca dos meios de divulgação das informações de cunho ambiental.
5. CONCLUSÕES
O presente trabalho teve o objetivo de investigar o nível de conhecimento dos profissionais contábeis
do Município de Santo Antônio de Jesus acerca da contabilidade ambiental e, de forma complementar,
identificar o perfil sócio demográfico dos profissionais contábeis pesquisados e a caracterização da
empresa contábil em que estes trabalham. Para tanto, buscou-se a relação de empresas contábeis do
munícipio, a partir dos dados fornecidos pela Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus
(ACERSAJ), tendo-se obtido 25 empresas, das quais 16 participaram efetivamente da pesquisa.
Quanto aos achados da pesquisa, em relação ao perfil sócio demográfico dos pesquisados, a maioria é
formada por homens, entre 30 e 45 anos, predominantemente técnicos em contabilidade, com algum
tipo de formação complementar e mais de 15 anos de atuação no mercado. Por sua vez, os resultados
referentes ao perfil da empresa contábil indicaram que estas são predominantemente sociedades
limitadas, com número de funcionários abaixo de 20 e faturamento inferior a R$ 360.000,00. Estas
constatações indicam que as empresas pesquisadas são, majoritariamente, microempresas.
No que se refere aos prospectos obtidos da avaliação do nível de conhecimento dos profissionais
contábeis acerca da contabilidade ambiental, verificou-se que estes já tiveram contato com algum
conteúdo relacionado à área, reconhecem a importância da contabilidade ambiental no atual cenário
econômico, entretanto a pesquisa constatou que a maioria dos entrevistados não possuem conhecimento
satisfatório em relação à aplicabilidade da contabilidade ambiental e a mensuração dos componentes
patrimoniais, uma vez que uma vez que 87,5% dos respondentes afirmaram que são leigos quanto a
este assunto.
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Tais resultados coadunam com os encontrados por Bebbington, Gray e Thomson (1994), que
constataram pouco envolvimento dos contabilistas com as ambientais. Os achados desta pesquisa são
corroborados também pelas investigações realizadas por Maciel et al (2010), Islam e Dellaportas
(2011) e Martendal et al (2013) que apontaram o baixo nível de conhecimento dos profissionais
contábeis acerca da contabilidade ambiental.
A pesquisa constatou que os profissionais de contabilidade investigados não dominam os
conhecimentos relativos à ótica contábil das questões ambientais. Com esse resultado, percebe-se que o
desafio atual é fomentar discussões com o intuito de estreitar a relação entre a teoria e a prática
contábil, tendo em vista que estes profissionais também necessitam desenvolver habilidades e
competências para exercerem a profissão em consonância com as vigentes demandas socioambientais.
Como limitações para este trabalho, houve o instrumento de coleta dos dados por apresentar questões
fechadas para o survey. Ressalta-se os achados desta investigação restringe-se a amostra pesquisada,
não podendo ser generalizados a demais profissionais da área. Assim, como sugestão para trabalhos
futuros indica-se a pesquisa com profissionais de outras cidades e estados, a fim de verificar como o
problema tratado nesse estudo se configura em outro contexto socioeconômico.

6. REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS (ACERSAJ). Disponível em:
<http://www.espacoempresarialsaj.com.br/> Acesso em 20 fev. 2012.
BEBBINGTON, J.; GRAY, R.; THOMSON, I.; WALTERS, D. Accountants Attitudes and
Environmentally-sensitive Accounting. Accounting and Business Research. Vol 24, 1994.
BRAGA, P. J.; RENATO, J.; CRUZ, C. F. da; NASCIMENTO, A. R. do. Percepção dos Profissionais
de Contabilidade acerca do Balanço Social: Evidencias Empíricas. Revista de Contabilidade UFBA.
v. 2, n° 2, p.72-85. Salvador-BA, 2008.
BRUNI, Adriano Leal; GOMES, Sonia Maria da Silva. Controladoria Empresarial: conceitos,
ferramentas e desafios. Salvador: Edufba, 2010.
CATALISA. O conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Disponível em:
<www.catalisa.org.br/site/recursos/textoteca/30>. Acesso em: 10 dez. 2012.
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Resolução CFC nº 1.003 de 19 de agosto de
2004, que aprova a NBCT – 15 – Informações de Natureza Social e Ambiental. Disponível em: <
www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_1003.doc >. Acesso em: 20 mar 2012.

XV ENGEMA 2013

12

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

COSTA, Carlos Alexandre Gehm da. Contabilidade ambiental do lixo urbano: um estudo no
município de Passo Fundo/RS. (Dissertação de mestrado)- Programa de pós- graduação em Ciências
Contábeis- Centro de Ciências Sociais Aplicadas- Universidade Regional de Blumenau, 2008.
FERREIRA, A. C. S. Contabilidade Ambiental: uma informação para o desenvolvimento
sustentável. 2ª. ed, São Paulo: Atlas, 2009.
IBRACON. NPA 11: Normas e Procedimentos de auditoria-Balanço e ecologia. São Paulo, 1996.
Disponível em: < http://www.ibracon.com.br/>. Acesso em: 25 fev. 2012.
ISLAM, M.; DELLAPORTAS.; S. Perceptions of corporate social and environmental accounting and
reporting practices from accountants in Bangladesh. Social Responsibility Journal. Vol. 7 N° 4, 2011.
SCOTT, W. R., & MEYER, J. W.The organization of societal sectors. In J. W. Meyer & W. R. Scott
(Eds.),Organizational environments: ritual and nationality. London: Sage Publications,1992.
KUASIRIKUN, N. Attitudes to the development and implementation of social and environmental
accounting in Thailand. School of Management- University of Southampton, Southampton, 2004.
MACIEL, Carolina Veloso et al. Contabilidade ambiental: um estudo exploratório sobre o
conhecimento dos profissionais de contabilidade. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 6, n.
11, p. 137-158, 2010.
MARTENDAL, Alair et al. Contabilidade Ambiental: nível de conhecimento dos profissionais
contábeis da grande Florianópolis. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 32, n. 1, p. 29-47, 2013.
RIBEIRO, M.S. Contabilidade Ambiental. São Paulo: Saraiva 2009.
TEIXEIRA, A.S; CREPALDI, P. G. Contabilidade Ambiental: a importância do contador para a gestão
empresarial.
Revista
Eletrônica
Inesul.
Disponível
em:
<http://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_16_1330024981.pdf > Acesso em: 25 jan. 2013.
TINOCO, J.E.P;
Atlas,2011.

KRAEMER, M.E.P. Contabilidade e gestão ambiental. 3. Ed. São Paulo:

YAMAGUCHI, Cristina Keiko . Contabilidade ambiental nas organizações como instrumento de
criação do conhecimento. (Dissertação de mestrado)- Programa de pós- graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento- Universidade Federal de Santa Catarina, 2011.

XV ENGEMA 2013

13

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

A PERCEPÇÃO, SOB O PONTO DE VISTA DOS GESTORES DE EMPRESAS
MANUFATUREIRAS, DO IMPACTO DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS ANTE OS CRITÉRIOS
DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO
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Universidade Federal de Uberlândia - UFU
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Resumo: O nível de implementação de práticas ambientais pode oferecer melhores índices de desempenho operacional ante
os concorrentes, dentre os critérios de eficiência em custos, padrões de qualidade, rapidez e de flexibilidade operacional? O
acesso a recursos considerados valiosos, raros, difícil acesso e não imitáveis podem proporcionar uma vantagem
competitiva em todos os critérios de desempenho? Com esses questionamentos, realizou-se uma pesquisa explanatória,
utilizando-se o método dedutivo e por meio de pesquisa transversal, do tipo survey, com um questionário estruturado e com
amostra de 170 gestores de manufatura, em três grupos, segundo classificação CNAE do IBGE: metal mecânico e afins,
químicos e afins e fabricação de produtos alimentícios. Para garantir a validade e confiabilidade dos indicadores e
respectivos constructos, realizou-se tanto a análise qualitativa quanto quantitativa, por meio da análise fatorial confirmatória
e a verificação dos índices de ajustes, absolutos e incrementais. Após a análise dos dados, por meio de regressão linear
simples de quatro modelos, e atendimento dos pressupostos dos resíduos, infere-se que as práticas ambientalmente corretas
ofereceram associação positiva e com significância estatística com os critérios de desempenho, com exceção do
desempenho em qualidade que não suportou a hipótese da normalidade dos resíduos.
Palavras-chave: Desempenho; Estratégia de operações; Sustentabilidade ambiental; Práticas ambientais
Abstract: The level of implementation of environmental practices can offer better rates of operating performance against
competitors, among the criteria of cost efficiency, quality standards, delivery performance and operational flexibility? The
access to the resources considered valuable, rare, difficult to access and not imitable can provide a competitive advantage in
all performance criteria? With these questions, we carried out a survey explanatory, using the deductive method and through
cross-sectional, survey type, with a structured questionnaire and a sample of 170 manufacturing managers in three groups,
according to the IBGE classification CNAE: metal and mechanical area, chemical and related manufacturing and food
products. To ensure the validity and reliability of the indicators and their constructs, took place both the qualitative and
quantitative analysis through the confirmatory factor analysis and checks of the adjustments, absolute and incremental.
After analyzing the data, by means of simple linear regression of four models, and service of the assumptions of residues, it
is inferred that environmentally sound practices offered positive association with statistical significance, to the performance
criteria, except for the performance quality that did not support the hypothesis of normality of the residuals.
Key-words: Performance, Operations Strategy, Environmental Sustainability, Environmental Practices
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1 Introdução
Apesar do trade-off existente na implantação de práticas ambientais na percepção dos gestores de
manufatura, visualiza-se nas organizações uma maior proatividade para o atendimento de padrões
mínimos ambientais em função de alguns fatores, preponderantes nesse século XXI: (i) novas
legislações, como, por exemplo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que notifica maior
responsabilidade quanto aos impactos ambientais promovidos pelos agentes da cadeia de suprimento;
(ii) o atendimento a novos mercados que exigem padrões ambientais mais elevados assim como
certificações internacionais do tipo ISO 14.001; (iii) a facilidade de acesso às informações que
modificou o papel dos stakeholders como elementos passivos e transforma-os como agentes
multiplicadores de dados e informações (CORRÊA; XAVIER, 2013; KLEINDORFER; SINGHAL;
VAN WASSENHOVE, 2005; PARMIGIANI; KLASSEN, RUSSO, 2011; PORTER; VAN DER
LINDE, 1995).
Nesse contexto, esse trabalho tem como problema de pesquisa: Em que medida a implementação de
práticas ambientais está associada à vantagens competitivas frente aos concorrentes?
Para tanto, objetiva-se mensurar o nível de implementação das práticas ambientais e se essas oferecem
mecanismos de vantagem competitiva de desempenho frente aos concorrentes dentre os critérios de
eficiência em custos, padrões de qualidade, rapidez e de flexibilidade operacional. Como objetivos
específicos, volta-se para o reconhecimento dos indicadores e do reconhecimento do método para
avaliação dos dados e das inferências estatísticas.
Os fatores motivadores para a pesquisa são: (i) corroborar com a pesquisa dentro do contexto da
manufatura e como essa pode oferecer uma vantagem competitiva; (ii) apresentar a análise fatorial
confirmatória das escalas propostas por Melnyk et al.(2003) quanto às práticas ambientais e de Cua et
al. (2001) para os critérios de desempenho (iii) a ambiguidade nos trabalhos empíricos que
apresentaram, ora relatando uma associação negativa entre as práticas ambientais com o desempenho
operacional (ANGELL; KLASSEN, 1999; SARKIS; CORDEIRO, 2001) ora essas mesmas práticas
firmam um relacionamento positivo com o desempenho operacional (MELNYK; SROUFE;
CALANTONE, 2003; RUSSO; FOUTS, 1997).
Evidencia-se que o Brasil, que atingiu o patamar de 200 milhões de habitantes, está classificado como o
10° maior produtor de manufaturados e com o sétimo maior mercado consumidor de bens duráveis e de
consumo também identifique pesquisas sobre estratégia de operações voltadas para o nível de
implementação das práticas ambientais e os critérios de desempenho (IBGE, 2012; CNI, 2013).
Assevera-se a necessidade de melhorias, pois aponta-se que as empresas brasileiras, classificadas como
indústria de transformação, estão classificadas em 48° lugar, considerando-se os 12 parâmetros de
avaliação de competitividade e com crescimento de 0,6% ao longo da 1ª primeira década do século
XXI (CNI, MAPA ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA, 2013). Esses critérios respaldam o índice de
balança comercial do setor, com déficit de 65,8 bilhões de dólares (2011), sendo importações no valor
de US$194,13bi e exportações no valor de US$128,3bi (MDIC, 2012).
Por outro lado, reconhecem-se as dificuldades do setor em função do cenário de crise que se
estabeleceu globalmente a partir do ano de 2009, e internamente, com a redução das margens de lucro e
aumento dos custos de matéria-prima, de participação de produtos importados na balança comercial
brasileira e de inflação (BACEN, 2011; ABIMAQ, 2012).
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Por parte da economia nacional, concomitantemente, nessa primeira década do século XXI, presenciouse o aumento da participação do setor de serviços no produto interno bruto (PIB) o que promoveu uma
escassez de mão de obra treinada e qualificada e exigindo-se do setor secundário a necessidade de
aumentar a eficiência dos processos e dos salários dos colaboradores. Contudo, enquanto o setor
industrial disputa com agentes globais, o setor de serviços não possui concorrentes locais, podendo
repassar o aumento dos custos para o resultado final (BACEN, 2011; IBGE, 2012).
Para tanto, o artigo está dividido nas seguintes seções, adicionalmente à introdução: a revisão
bibliográfica, a metodologia utilizada para validação do constructo e dos indicadores, a análise
quantitativa dos dados e das inferências estatísticas. Por fim, as considerações finais e propostas para
novos estudos.
2 Revisão bibliográfica
A revisão do conteúdo bibliográfico tem como finalidade expor a teoria que delineou esse estudo, a
visão baseada em recursos naturais (VBRN), os principais critérios analisados quanto aos constructos
de práticas ambientais e dos critérios de desempenho diagnosticados pela área de produção.
2.1 Por que implantar práticas ambientais?
Sob a necessidade de se obter uma vantagem competitiva frente aos concorrentes, seja por do acesso
restrito aos recursos naturais que possibilitam melhores níveis de desempenho ou para atendimento de
padrões ambientais –, apresenta-se a visão baseada em recursos naturais (VBRN) (em inglês, naturalresource-based view of the firm – NRBV) (HART, 1995).
De tal modo, apoiando-se nos pressupostos da visão baseada em recursos (VBR) pela qual a vantagem
competitiva de uma empresa origina-se da presença de recursos valiosos, raros, de difícil substituição e
cópia, pode-se afirmar que as estratégias ambientais podem proporcionar essa oportunidade, por meio
da melhoria da eficiência dos processos, seja pela redução das perdas e dos desperdícios, pela redução
dos tempos de ciclo e também pelo aumento dos padrões de qualidade (HART, 1995; RUSSO;
FOUTS, 1997; VACHON; KLASSEN, 2008; ZHU; SARKIS, 2004).
Assevera-se o fato que mesmo embasados pela teoria da VBRN, segundo Pagell e Gobeli (2009), a
adoção de rotinas ambientalmente corretas são realizadas mediante cenários de oportunismo, isto é, os
gestores mobilizam-se para desenvolver as práticas de prevenção mediante perspectivas de ganhos
financeiros. Nesse contexto, exemplifica-se a seguir o que são e quais são as práticas ambientais.
2.2 Modificando as rotinas operacionais
O conceito de práticas ambientais sofreu mutações quanto a sua forma de escrever e interpretar, sendo
apresentado como competências estratégicas (HART, 1995) e até tecnologias ambientais (KLASSEN;
WHYBARK, 1999), mas o que se observa é que o foco é o mesmo. Assim, nesse artigo foi adotado o
seguinte conceito: prática ambiental (PA) é uma ação, ou o conjunto delas que tem por objetivo:
limitar, reduzir ou eliminar os impactos negativos sobre o meio ambiente (KLASSEN; WHYBARK,
1999). Vale lembrar que pelo fato da PA ser apenas uma ação, essa pode ser transferida entre as
organizações (WU; MELNYK; SWINK. 2012).
Pode-se classificar então as PAs de duas formas, as práticas de controle e de prevenção
(GAVRONSKI, 2009). Foi adotada essa divisão, apesar de existirem diversas outras subdivisões, pelo
fato de pelo menos essas duas classificações aparecerem em quase todos os autores (HART, 1995;
PORTER; VAN DER LINDE, 1995; KLASSEN; WHYBARK, 1999; CHRISTMANN, 2000;
GAVRONSKI, 2009) e objetivando uma forma mais didática de apresentar essa classificação.
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Existindo a necessidade de conceituar ambas as práticas, tem-se por práticas de controle de poluição as
ações que limitam, reduzem ou eliminam os impactos negativos sobre o meio ambiente depois que eles
já ocorreram (KLASSEN; WHYBARK, 1999; GAVRONSKI, 2009). Enquanto as práticas de
prevenção de poluição as ações que limitam, reduzem ou eliminam os impactos negativos sobre o meio
ambiente durante o processo de produção, ou seja, antes mesmo que esse venha a acontecer
(KLASSEN; WHYBARK, 1999; GAVRONSKI, 2009).
Aprofundando-se os estudos, as práticas de controle de poluição são investimentos estruturais e
consistem em duas frentes, a de remediação e a de fim do processo (KLASSEN; WHYBARK, 1999).
As práticas de controle de poluição baseadas na remediação, consistem na recuperação de áreas
degradadas por crises ou atividades passadas e é muitas vezes impulsionada pela regulamentação ou
pela melhoria da ciência (KLASSEN; WHYBARK, 1999; GAVRONSKI, 2009).
Por fim, têm-se as práticas controle de poluição baseadas no fim do processo, que utiliza equipamentos
adicionais como uma etapa no final do processo para capturar resíduos antes da sua descarga no meio
ambiente, podendo ser exercida por meio de uma estação de tratamento de efluentes, filtros em
chaminés ou aterro de resíduos industriais perigosos (KLASSEN; WHYBARK, 1999; GAVRONSKI,
2009).
Quanto às práticas de prevenção de poluição, verifica-se é um importante instrumento para a
diminuição do custo de produção (CHRISTMANN, 2000) e é uma saída inteligente e eficiente para a
organização quando esta tem que adequar uma boa regulamentação juntamente com a adoção de novas
tecnologias, pois assim gerará valor ao produto (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). As práticas de
prevenção de poluição podem ser subdivididas em três práticas, as de adaptação do produto, adaptação
do processo e um sistema de gerenciamento ambiental (GAVRONSKI, 2009).
Primeiramente, têm-se as práticas de prevenção de poluição baseadas na adaptação do produto, que
consiste em adaptar o produto para que ele seja menos ofensivo ambientalmente, seja em sua produção,
consumo ou pós-consumo. Esse objetivo pode ser alcançado por meio do aumento de materiais
reciclados utilizados, emprego da remanufatura, análise do ciclo de vida, redução de materiais ou
energia, incremento de insumos ou componentes ambientalmente mais responsáveis (KLASSEN;
WHYBARK, 1999; GAVRONSKI, 2009).
Destacam-se que, as práticas voltadas para a avaliação do ciclo de vida (ACV) de um produto ou
serviço podem fornecer dados e informações relacionadas aos impactos a que esses itens podem
incorrer ao longo do uso. Uma ACV considera as fases da vida, tais como extração de matéria-prima,
processamento de material, fabricação, distribuição, uso e opções de eliminação (por exemplo,
reciclagem) (CARTER; ROGERS, 2008; DARNALL et al., 2008; HART, 1995; SARKIS, 1995;
SEURING; MULLER, 2008).
Existem também as práticas de prevenção de poluição baseadas na adaptação do processo, na qual se
centraliza no processo produtivo para que qualquer impacto negativo ao meio ambiente em qualquer
das etapas seja diminuído, limitado ou eliminado, podendo ter como ações o uso de ecologia industrial,
técnicas de produção mais limpas ou compras e logísticas ambientalmente responsáveis (KLASSEN;
WHYBARK, 1999; GAVRONSKI, 2009).
Sendo assim, a prática de prevenção de poluição baseada em sistemas de gerenciamento ambiental, que
ao contrário das outras duas que são investimentos estruturais, esta é um investimento infraestrutural
que busca a formalização de bancos de dados que integram procedimentos e processos para formação
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de pessoal e monitoramento, também entendido como uma elaboração de relatórios e informações
sobre o desempenho ambiental e das partes interessadas, tanto internamente quanto externamente.
Consiste no esforço para formalização de processos de avaliação dos impactos ambientais, integração
dos stakeholders internos e externos, aumento do treinamento e institucionalização da norma ISO
14.001 (KLASSEN; WHYBARK, 1999; MELNYK; SROUFE; CALANTONE, 2003; GAVRONSKI,
2009).
2.3 Práticas ambientais desenvolvendo vantagens competitivas
Analisando-se e diferenciando-se as práticas de controle de poluição das de prevenção de poluição,
apenas as práticas consideradas como de prevenção conseguem desenvolver as vantagem competitivas
descritas por Cua et al. (2001). Isto é, em função do caráter proativo de evitar a poluição antes que a
mesma venha ocorrer, enquanto a outra tem por preocupação reparar um dano feito, adequação a
legislação (remediação), ou instalação de uma etapa no final do processo produtivo (fim de processo),
entende-se então que as práticas de controle de poluição tem um caráter reativo (HART, 1995;
PORTER; VAN DER LINDE, 19995; KLASSEN; WHYBARK, 1999; CHRISTMANN, 2000;
MELNYK; SROUFE; CALANTONE, 2003; LÓPEZ-GAMERO; MOLINA-AZOÍN; CLAVERCORTÉS, 2009).
Salienta-se que as práticas de controle de poluição podem gerar uma vantagem competitiva ambiental,
defendida por Chiappetta Jabbour et al. (2012), mas que a mesma ainda não é vista como um valor para
o cliente, por isso esse artigo limitou-se às quatro vantagens competitivas de desempenho em custo,
qualidade, rapidez e flexibilidade (HART, 1995). Com esse conhecimento surge-se as quatro hipóteses
desse artigo:
H1: O nível de implementação das práticas ambientais está associado à uma vantagem de eficiência
em custos.
H2: O nível de implementação das práticas ambientais está associado à uma vantagem quanto aos
padrões de qualidade.
H3: O nível de implementação das práticas ambientais está associado ao desempenho superior em
flexibilidade.
H4: O nível de implementação das práticas ambientais está associado à melhores níveis de eficiência
quanto ao tempo de entrega.
3 Metodologia
A pesquisa é explanatória e o método utilizado é dedutivo, com carácter quantitativo por meio de uma
pesquisa transversal survey, com um questionário estruturado e amostra de 170 gestores de manufatura.
Para alcançar o sucesso da metodologia, estruturou-se o plano de amostragem para a generalização dos
resultados, reconhecendo os principais tipos de erros inerentes ao processo e que podem inviabilizar tal
ação (DILLMAN, 1991; MALHOTRA; GROVER, 1998), sendo: (a) Erro de amostragem que está
relacionado com a divergência introduzida na forma de selecionar os elementos da amostra bem como
os que estarão representando a população; (b) Erro não observado: em função do método de escolha
dos elementos da amostra, seja aleatório ou sistemático, alguns membros não serão selecionados pelo
plano de amostragem junto à população-alvo; (c) Erro da não resposta: devido ao fato que alguns
elementos da amostra não respondem às questões, este fato também é considerado como fonte de erro;
(d) Erro da mensuração: é o erro relativo ao estabelecimento incorreto de indicadores para mensurar os
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constructos. Avulta-se que enquanto os erros citados (letras “a”; “b” e “c”) originam-se da não
observação ou do procedimento incorreto, o erro de medida (letra “d”) resulta do processo de
observação (DILLMAN, 1991).
3.1 Delineamento da amostra
Nesse trabalho, a unidade elementar é representada por cada organização que atenda aos critérios,
considerados como filtros, mediante a base de dados fornecidos pela mídia digital do Cadastro
Industrial da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) do ano de 2011 (COOPER;
SCHINDLER, 2011; MALHOTRA, 2005):
Assim, mediante os filtros realizados durante a estruturação do plano de amostragem, pode-se
considerar como amostragem com restrições, pois para cada unidade elementar da população foi
estabelecida mais de uma restrição, mensurado pela taxa de incidência ou ocorrência das características
do estudo (MALHOTRA, 2005).
O método de amostragem utilizado nesse trabalho é probabilístico, pois a seleção dos elementos da
amostra foi realizada de forma aleatória e busca-se uma validade externa sobre os parâmetros da
população utilizados (MALHOTRA; GROVER, 1998; COOPER; SCHINDLER, 2011). Isto é, para a
definição das unidades respondentes, realizou-se as seguintes atividades: (i) cadastro de todas
organizações em planilha Microsoft Excel com todos os dados disponíveis no cadastro industrial da
FIEMG (2011); (ii) filtro das empresas que possuíam condições para participar da pesquisa; (iii)
estabelecimento da sistemática para seleção de contatos, mediante o intervalo de uma empresa a cada
intervalo de 10, partindo do primeiro da lista (10% de erro).
Vale salientar que caso a empresa se negasse a participar ou ocorre algum problema na comunicação
com a mesma, realizava-se o contato com a próxima organização listada. Assinala-se nesse ponto a
preocupação em realizar uma amostragem probabilística, sem a intenção de escolha de alguma empresa
em específico; (iv) para as empresas com cadastro incorreto ou com dificuldades no contato via e-mail
e/ou telefone, realizou-se a eliminação da mesma.
3.2 O instrumento de pesquisa
O instrumento de pesquisa era formado por cinco constructos e os respectivos indicadores. Na tentativa
de se obter validade e confiabilidade nos indicadores e constructos, revela-se a seguir os procedimentos
de validade de conteúdo, posteriormente, a validade de constructo, e por fim, a confiabilidade composta
e validade discriminante.
3.2.1

A validade de conteúdo

Quanto às práticas ambientais, recorrerem-se à seguinte questionamento junto aos gestores de
manufatura, segundo itens da pesquisa de Melnyk, Sroufe e Calantone (2003). O questionamento foi:
“Como são consideradas as seguintes práticas ambientais na sua organização?” Os atributos foram
avaliados numa escala de 0 a 10, onde 0 = nunca são consideradas; 10 = sempre são consideradas.
Ref.

Sigla

Indicadores

01

PRA_1

Reprojetar os nossos produtos para eliminar qualquer problema potencial no meio ambiente.

02

PRA_2

Redesenhar os processos para eliminar qualquer problema potencial ao meio ambiente.

03

PRA_3

04

PRA_4

Redesenhar os processos de modo a simplificar a desmontagem e o acondicionamento dos produtos ao
final da vida útil.
Substituir um material/componente que pode causar problemas ambientais por outro material
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05

PRA_5

Reduzir o nível de materiais/componentes que podem oferecer potenciais problemas ambientais.

06

PRA_6

Utilizar mais componentes reciclados ou confecciono produtos mais facilmente recicláveis.

07

PRA_7

Avaliar continuamente as partes ou componentes dos produtos para recuperá-las ou substituídas.

08

PRA_8

Realizar a separação dos resíduos

09

PRA_9

Trabalhar tanto com fornecedores ou clientes para resolver problemas ambientais.

Quadro 01: Itens a serem avaliados quanto às práticas ambientais de processo
Fonte: Melnyk; Sroufe; Calantone, 2003.

3.3 Quanto à avaliação de desempenho operacional
Utilizou o questionamento ante ao respondente para que o mesmo fosse convidado a expor sua
percepção sobre a taxa de desempenho da planta em relação aos concorrentes quanto às seguintes
dimensões de desempenho utilizadas na estratégia de operações, a seguir: eficiência em custos, padrões
de qualidade, rapidez e a flexibilidade (NARASIMHAN et al., 2005; NARASIMHAN, SWINK, KIM,
2006; WU et al. 2012). “Quanto aos itens de desempenho da sua empresa, qual é a sua avaliação do
desempenho da sua empresa frente aos concorrentes quanto”...A escala utilizada foi de amplitude de 1
a 7, onde: 1 = pior do que os concorrentes; 4 = está na média ou equivalente ao da concorrência, e 7 =
Excelente, muito melhor do que os concorrentes (WU et al., 2012).
N°

Sigla

Indicadores

DEC_1

Ao custo unitário do meu produto.

DEC_2

Ao custo total de produção.

DEC_3

Aos custos indiretos de fabricação.

DEQ_1

À qualidade do produto em relação ao desempenho da função.

5

DEQ_2

À consistência aos padrões de especificação na fabricação do produto.

6

DEQ_3

À confiabilidade de utilização que o produto oferece.

7

DEQ_4

À resistência e a durabilidade dos materiais ou componentes do produto

8

DEQ_5

Aos padrões de confiabilidade dos materiais ou componentes do produto.

DEV_1

À pontualidade na entrega, isto é, a entrega realizada na data combinada.

DEV_2

À garantia da entrega

11

DEV_3

À rapidez na entrega, isto é, o prazo entre a solicitação e a entrega do produto.

12

DEV_4

À acuracidade na entrega

DEV_5

Sem ranhuras ou amassados ou sujeiras.

DEF_1

oferecer um grande portfólio de produtos.

15

DEF_2

responder rapidamente às mudanças nos prazos

16

DEF_3

Ajustar-se a diferentes níveis de volumes.

17

DEF_4

Personalizar os produtos.

1

Constructo
Custo

(1)

2
3
4

Qualidade

(2)

9
10

Rapidez (2)

13
14

Flexibilidade

(2)

Quadro 02: Dimensões univariadas para reconhecimento do desempenho operacional
Fontes: (1) Choi; Eboch, 1998; Wu et al., 2012. (2) Narasimhan et al., 2005; Narasimhan et al., 2006; Wu et al., 2012.
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Quanto à escala, devido à origem dessas em trabalhos nos quais o idioma era o inglês, e
consequentemente da tradução para o português, e do contexto em que foi empregada, delineou-se para
a validade do constructo por meio de ajuizamento ante aos especialistas para verificação da aderência
dos indicadores junto aos constructos e da validade estatística, realizado pelo índice de Kappa.
3.4 Validade do constructo
Para a verificação da validade dos indicadores quanto à mensuração dos constructos, realizou-se a
validade do constructo que seguiu as metodologias descritas por Moore e Benbasat (1991) e Perreault e
Leigh (1989). Assim, objetivou-se analisar O QUE o instrumento de pesquisa efetivamente estava
mensurando e, dessa forma, adequar ou eliminar itens ambíguos. Nesse contexto, Moore e Benbasat
(1991) e Perreault e Leigh (1989) propõem o ajuizamento de indicadores por parte de dois ou mais
especialistas visando oferecer também um instrumento de pesquisa com confiabilidade. Para tanto,
foram realizadas duas rodadas para verificação se os indicadores estavam vinculados aos constructos,
sendo a primeira com 12 especialistas e na segunda, seis. Ao final, obteve-se índices maiores do que
80% de aderência quanto aos indicadores e seus respectivos constructos, garantindo a validade do
constructo. Também realizou o cálculo do índice de Kappa (COHEN, 1960) e obteve-se uma média dos
valores obtidos acima de 0,70, classificado por Landis e Koch (1977) como substancial.
3.5 Estatística descritiva
Para os dados nominais foram realizados a análise de frequência e o respectivo percentual de
participação, por meio do programa SPSS (Social Package Statistical Science), na versão 18.0. Quanto
ao perfil dos respondentes: pode-se afirmar que mais de 50% trabalham na área de produção ou
manufatura, sendo os demais distribuídos em outras áreas, a seguir: Qualidade (13%); Administração
(11%); Suprimentos, Logística e Supply Chain (9%), outros (10%). Quanto à faixa etária, destaca-se
que mais de 50% dos respondentes estavam na faixa de 26 a 45 anos, enquanto 18% possuíam acima de
46 e apenas 13% tinha até 25 anos. A experiência profissional também é uma característica relevante,
pois os respondentes tinham, em média, mais de 6 anos de experiência, sendo que abaixo de 5 anos,
menos de 20%. Quanto aos grupos, obteve-se a seguinte frequência: 33% para o Grupo 1, 38% para o
Grupo 2, e os demais, 29%, para o Grupo 3.
3.6 Pressupostos para avaliação dos constructos
A confiabilidade dos constructos ocorre pelo cálculo e avaliação da confiabilidade interna do
instrumento (alfa de Cronbach) e da confiabilidade composta (C.C) (em inglês, composite reliability)
que buscam avaliar o nível de consistência interna dos indicadores. Quanto aos valores utilizados com
boa confiabilidade, os índices devem estar acima de 0,70, contudo valores próximos a 0,60 em
pesquisas exploratórias são aceitos (HAIR et al., 1998, p.612).
Tabela 1: Alfa de Cronbach e estatística descritiva
Constructo

Alfa de Cronbach

Média

Desvio-Padrão

Assimetria

Curtose

Práticas ambientais

0,925

7,18

2,23

-0,880

0,255

Eficiência em custos

0,823

4,80

1,03

0,058

-0,299

Padrões de qualidade

0,896

6,11

0,856

-0,980

0,395

Rapidez

0,887

5,79

1,01

-0,949

0,800

Flexibilidade

0,884

5,65

1,14

-0,730

-0,316
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Fonte: elaboração própria

Realizou-se os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), quanto à verificação da amostra e de esfericidade
de Bartlett, pelo software SPSS 18.0, que permitem, respectivamente, inferir sobre o grau de explicação
dos fatores e se os relacionamentos dos constructos latentes são significativos estatisticamente
(CORRAR et al., 2007; HAIR JR. et al., 2009).
3.7 Avaliação do modelo de mensuração
Para a avaliação do modelo de mensuração quanto à validade e a confiabilidade foi proposto a análise
fatorial confirmatória (AFC) dos constructos e seus respectivos itens. Para tanto, tem-se uma base de
dados com 170 respondentes e o método de estimativa utilizado foi por máxima verossimilhança (em
inglês, maximum likelihood estimate, MLE) pelo software AMOS 18.0 (ARBUCKLE, 2007; BYRNE,
2010). Anderson e Gerbing (1988) declaram que amostras iguais a 150, ou maiores, oferecem erros
suficientemente pequenos para a avaliação do modelo de mensuração.
Nesse sentido, realizou-se a seguinte sequência: Primeiramente, diagnosticou-se o valor das
covariâncias residuais padronizadas (em inglês, standardized residual covariances), que deveriam ser
menores do que |2,58| para uma significância estatística de 1% e também quanto aos índices de
modificação (em inglês, modification indeces, MI´s) que não poderiam ser maiores do que 15
(BROWN, 2006; BYRNE, 2010; KOUFTEROS, 1999). Nessas situações, baseado em uma análise
teórica, ou foi proposto a eliminação do item ou a correlação entre os erros desses indicadores. Assim,
após quatro rodadas de tentativas de purificação do modelo de medida, analisou-se os valores das
cargas fatoriais padronizadas (λ), realizou-se o cálculo da confiabilidade composta (com valores acima
de 0,70, segundo Hair Jr. et al., 2009). Para a variância média extraída, obteve-se valores acima de
50%, pois dessa forma os indicadores representarão o constructo de forma adequada (KLINE, 2011).
Quanto aos índices de ajustes absoluto e o incremental (HAIR JR. et al., 2009), para atender aos
padrões estabelecidos pela literatura, têm-se a estatística de qui-quadrado (2) e também outras medidas
de ajuste do modelo, tais como, GFI, CFI e RMSEA (KOUFTEROS, 1999). Maiores detalhes nos
APÊNDICES A e B.
Tabela 2: Índices de Ajuste Absoluto e incremental
Índices

Modelo original

Modelo revisado

Valores de referência

Qui-quadrado

646,370

426,326

--

gl

289

261

--

Razão

2,24

1,63

≤ 3,00

p-value

0,000

0,000

--

GFI

0,778

0,841

≥ 0,90

CFI

0,880

0,941

≥ 0,95

RMSEA

0,086

0,061

≤ 0,08

Fonte: elaboração própria

Em seguida, para a validade discriminante e unidimensionalidade, adotou-se o procedimento de Fornell
e Larcker (1991), que comparou as variâncias extraídas dos constructos (AVE) com as variâncias
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compartilhadas. Nesse sentido, os valores da AVE foram maiores do que os coeficientes de correlação
elevados ao quadrado (R2) para corroborar a validade discriminante, isto é, um fator relaciona melhor
com seus indicadores do que o outro constructo. Quanto à análise da variância comum, para ambos os
modelos, comparou-se, por meio do método do fator único de Harman, o valor do qui-quadrado do
modelo revisado versus o modelo com um único fator (2 = 1374; gl = 271) (PODSAKOFF et al.,
2003).
3.8 O trabalho empírico
Representa-se a seguir os coeficientes Beta Não padronizados das regressões lineares simples
realizadas para cada modelo: eficiência em custos, padrões de qualidade, rapidez e flexibilidade.
Tabela 3: Modelos de regressão linear simples ante os critérios de desempenho
1° Modelo– Eficiência 2° Modelo– Padrões de
3° Modelo - Rapidez 4° Modelo– Eficiência
em custos
qualidade
DEV
em flexibilidade - DEF
DEC
DEQ
3,308**
5,017**
4,696**
4,449**
Constante
0,208**
0,153**
0,152**
0,167**
PRA(a)
2
0,201
0,159
0,111
0,106
R
2
0,196
0,154
0,106
0,101
R Ajustado
42,256**
31,65**
21,03**
19,95**
Teste F
Fonte: elaboração própria
Notas: (a) Práticas ambientais(PRA); Desempenho em eficiência em custos (DEC), Padrões de qualidade (DEQ), Rapidez
(DEV) e Flexibilidade (DEF). **. p-value < 0,01; *. p-value < 0,05; † p-value < 0,10.
Variáveis

Quanto à validação dos pressupostos da regressão linear simples que permite suportar as inferências
estatísticas a partir dos modelos descritos, tendo como variável independente a prática ambiental e
como dependente os critérios de desempenho (Yi), pode-se afirmar que: Quanto à independência dos
constructos e singularidade da validade: obteve-se a aprovação dos critérios quanto aos índices
colinearidade, pois apresentaram valores maiores do que 0,3 e menores que 0,7; - Quanto à
normalidade dos resíduos, com exceção do 2º modelo, que relata sobre o critério de desempenho em
qualidade, todos apresentaram resíduos com uma distribuição normal, suportado pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov; Quanto à homoscedasticidade: Pode-se afirmar que os 1°, 3° e 4° modelos
apresentaram níveis iguais de variância através escala de previsão, isto é, a variância de resíduos deve
ser constante”. A avaliação foi realizada pelo teste ANOVA, por meio do reconhecimento da
significância estatística maior que 0,01 da regressão linear dos resíduos dos valores previstos
padronizados (valores independentes) versus os resíduos valores dos resíduos padronizados (valores
dependentes) elevados ao quadrado (CORRAR et al., 2007).
3.9 Discussão dos resultados
Verificou-se nesse trabalho que as práticas ambientais oferecem efeito, com alta significância
estatística (p<0,01) em três modelos: a eficiência em custos, e em rapidez e para o critério de
flexibilidade. De tal modo, esses resultados demonstram a importância do planejamento e do projeto
de produto e processos para a execução dos processos internos e externos a fim de garantir melhores
níveis de eficiência operacional (MELNYK et al., 2003).
Quanto à associação altamente positiva das práticas ambientais com o critério de desempenho de
eficiência em custos, verifica-se que a escala proposta por Melnyk et al. (2003) evidencia a análise dos
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componentes do produto, da engenharia reversa e o papel dos fornecedores para se atingir essa
vantagem competitiva. Nesse contexto, verifica-se também no trabalho de Ketokivi e Schroeder (2004)
e Carter (2002) sobre o impacto que tais iniciativas possuem ante a redução de custos, diferentemente
do trabalho de Pullman et al. (2009), no qual a eficiência em custos não foi suportada por práticas
sustentáveis.
Porter e Van der Linde (1995) asseguram que a implantação das práticas ambientais permite a melhoria
da produtividade e, consequentemente, a melhoria da competitividade da organização ante os
concorrentes, justamente pela implantação de mecanismos de controle e de prevenção ante os processos
produtivos. As vantagens relacionadas a custos podem emergir da prevenção de poluição, pois a
organização diminui seus custos de responsabilidade, ou seja, menos custos de remediar problemas
causados (HART, 1995). A empresa pode conseguir uma maior produtividade dos recursos, isso é uma
consequência do não desperdício, já que o cliente acaba pagando de forma direta ou indireta por esse
recurso que são jogados fora (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). Christmann (2000) contribui para a
discussão, afirmando que uma empresa adquire a vantagem de custo se ela fizer uma modificação na
sua produção e gerenciamento mais efetivo de sua cadeia de produção.
Quanto ao critério rapidez, este é fundamental para o atendimento dos novos padrões, o
desenvolvimento e implementação de práticas ambientais auxiliam o desenvolvimento e inovação dos
processos assim como no atendimento dos fatores regulatórios para desencadear o desenvolvimento de
competências específicas (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). Uma prática de prevenção à poluição
realiza uma reavaliação de seus processos e produtos, podendo assim eliminar etapas desnecessárias,
bem como um encurtamento do ciclo de vida dos produtos, diminuindo seu tempo de fabricação e
adquirindo uma vantagem competitiva relacionada a desempenho superior em tempo (HART, 1995).
Outro ponto da análise é que quando a empresa não tem que fazer pausas causadas por acidentes
ambientais, seus processos se tornam mais rápidos (CHIAPPETTA JABBOUR et al., 2012).
Quanto ao critério de flexibilidade, Carter et al. (2000) asseguram que as práticas ambientais têm
impacto positivo quanto flexibilidade, pois buscam implantar iniciativas de reciclar embalagens, de
aperfeiçoar o uso de recursos de transporte, de envolver os gestores de compras nos projetos de
desenvolvimento de produtos para o reconhecimento das possibilidades de reuso de materiais ao longo
do ciclo de vida. Adicionalmente, a prevenção de poluição suportada pela adaptação do produto, traz os
stakeholders para dentro da organização, permitindo compartilhamento de dados, informações e novas
técnicas, garantindo um patamar de inovação, com um mix maior de produtos e serviços, já que a
empresa é capaz de ouvir seus grupos de interesses e fazer modificações no produto para que o mesmo
se adeque melhor as reivindicações (HART, 1995; SHARMA; VREDENBURG, 1998; CHIAPPETTA
JABBOUR et al., 2012).
Em resumo, tem-se o seguinte:
Hipótese de pesquisa

Status

H1: Práticas ambientais => Eficiência em custos.

Suportado

H2: Práticas ambientais => Padrões de qualidade.

Não Suportado

H3: Práticas ambientais => Flexibilidade.

Suportado

H4: Práticas ambientais => Tempo de entrega.

Suportado

Quadro 03: Resumo sobre as hipóteses de pesquisa
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Fonte: elaboração própria

4 Considerações finais
Conclui-se com esse artigo que existe relação entre as práticas ambientais e o desempenho superior,
principalmente quanto à eficiência em custo, flexibilidade operacional e rapidez no atendimento,
suportando 3 das 4 hipóteses. Como contribuição para a academia, reconheceu-se o mecanismo de
validade e confiabilidade, tanto qualitativo como quantitativo, do instrumento de pesquisa para
verificar o nível de implementação das práticas ambientais.
Como implicações gerenciais, examina-se assim, que as organizações inseridas nos ambientes
pesquisados – metal mecânico, setor de químicos e afins e alimentar – podem buscar nesses itens
mecanismos para se atingir a eficiência em custos e/ou a diferenciação no mercado.
Como limitação da pesquisa, escalarem-se que o objetivo era mensurar o comportamento das ações da
manufatura frente ao desafio ambiental e os impactos nos critérios considerados de desempenho,
comparando-se com os concorrentes. Contudo, reconhece-se a importância de pesquisas que abordem o
aspecto financeiro da operação bem como os impactos ante aos stakeholders. Para futuras pesquisas é
propõe-se investigar como fatores motivacionais e de legislação podem influenciar a implementação
das práticas ambientais, objetivando a discussão de outras teorias organizacionais, tais como, a
Economia de Custos de Transação, Teoria Institucional.
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APÊNDICES
APÊNDICE A. Quanto ao fator prática ambiental:
Foram identificados seis dentre os nove indicadores que ofereciam oportunidades de melhoria, a seguir:
entre as variáveis manifestas PRA_1 e PRA_2, relata-se que o índice de modificação apresentou valor
maior que o recomendado (MI = 43,86). Foi proposta a correlação entre os erros desses indicadores,
contudo, fazendo-se a leitura dos indicadores PRA_1 e PRA_2, essas variáveis manifestas, que
abordam sobre o projeto de produto e o nível de implementação das melhorias nos processos,
respectivamente, pois demonstraram certa redundância.
Quanto ao item PRA_5, essa também surge como redundante ao indicador PRA_4, pois ambas arguem
o gestor frente à proatividade de análise de componentes do produto. Esses itens apresentaram MI igual
a 41,06 e foi proposto que a correlação entre os erros dos mesmos para reduzir o valor do índice de quiquadrado e melhorar o ajuste.
Por fim, os indicadores PRA_6 e PRA_7 que apresentaram um valor do MI entre os constructos igual a
21,11. Infere-se que esses itens tratam de um mesmo tópico: as práticas 3R´s de remanufaturar, de
reciclar e reutilizar os materiais, e que, portanto a inserção da correlação entre os erros não incorrerá
em prejuízos.
APÊNDICE B - Quanto ao modelo de critérios de desempenho:
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Quanto ao fator rapidez: declara-se que primeiramente os indicadores DEV_4 e DEV_5, com os
respectivos erros e51 e e52, apresentaram um índice de modificação elevado (23,96). Nesse sentido, foi
proposto inicialmente tornar, pelo menos, um parâmetro como livre pelo estabelecimento de uma
correlação entre os constructos latentes dos erros dos mesmos. Contudo, o resultado encontrado não foi
bom, pois apresentaram elevada carga das covariâncias residuais padronizadas e nesse sentido, foi
proposta a eliminação do item DEV_5. Infere-se que a eliminação desses itens não trará prejuízos para
a mensuração do constructo, visto que os demais indicadores também alimentam a discussão sobre o
que é qualidade na entrega, e intrinsicamente, sobre as conferências quantitativa e qualitativa.
Quanto ao critério de qualidade: A variável manifesta DEQ_5 apresentou uma covariância alta com o
indicador DEQ_4, no valor de MI = 21,11. Pode-se inferir que questões referentes à confiabilidade dos
materiais ou componentes do produto podem ser facilmente mensuradas pelos outros indicadores do
constructo, como por exemplo, DEQ_1 e DEQ_3, visto que estes expõem, respectivamente, sobre o
critério de qualidade quanto ao desempenho da função requisitada e a consistência aos padrões
estabelecidos.
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Resumo: Entre as diversas ideias e práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável consta a Ecologia Industrial (EI).
Seu surgimento está vinculado à metáfora entre os ecossistemas naturais e industriais. A EI oferece uma visão holística que
considera, concomitantemente e de modo amplo, as necessidades da natureza e dos homens. Entretanto, no Brasil, a EI é
ainda um tema relativamente desconhecido no meio acadêmico e, principalmente, no meio empresarial. Há pouca clareza
quanto as relações e distinções entre as definições de EI, Simbiose Industrial (SI) e ecoparque industrial. Até o momento,
não foram encontrados registros na literatura sobre a existência de ecoparques industriais brasileiros, embora já foram
observadas iniciativas como a do Rio de Janeiro, que não prosperou. Este estudo teórico conceitual objetiva evidenciar a
definição, características e escalas de atuação, além de outros aspectos referentes à EI, bem como seu natural vínculo com o
desenvolvimento sustentável. Os principais resultados apontam que o uso dos conceitos de EI e de SI na forma de um
ecoparque industrial visa revitalizar áreas urbanas e rurais, bem como promover o crescimento e a retenção de empregos.
Alguns países os utilizam para amenizar a degradação ambiental e a quantidade de resíduos gerados.
Palavras-chave: Ecologia Industrial; Desenvolvimento Sustentável; Simbiose Industrial; Ecoparque Industrial.
Abstract: Among the several ideas and practices related to sustainable development there is the Industrial Ecology (IE).
The emergence of this term is linked to the metaphor between natural and industrial ecosystems. The IE provides a holistic
view that considers concurrently and broadly, the human and nature needs. Therefore, in Brazil the IE is still relatively
unknown in the academy context and mainly in business area. There is little distinctness about the relationships and
distinctions among the IE, Industrial Symbiosis (IS) and Industrial Eco-Park concepts. Currently there is no registers about
Brazilian Eco-Parks in the literature, although have been observed initiatives such as Rio de Janeiro, which was
unsuccessful. This theoretical paper aims to discuss the definition, features and scales of operation besides others aspects
related to the IE, as well as its natural link with sustainable development. The main results have shown that the use of the
concepts of IE and IS as an Industrial Eco-Park aims to revitalize urban and rural areas, as well as promote the growth and
retention of jobs. Some countries use this industrial configuration to mitigate environmental degradation and the amount of
waste generated.
Key-words: Industrial Ecology; Sustainable Development; Industrial Symbiosis; Industrial Eco-Park.
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Introdução
Gradativa e lentamente a sociedade, representada pelos consumidores, fornecedores,
acadêmicos, governos, e investidores, entre outros de seus integrantes, passa a valorizar iniciativas
relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A valorização e a preocupação vinculadas à
sustentabilidade ambiental podem estar relacionadas com a apresentação, em 2002, pela Organisation
for Economic Co-operation and Development (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPMENT ECONOMIQUES, 2002), de tendências mundiais que apontam para o crescimento
na produção industrial, no consumo e nos resíduos gerados. A situação negativa é ampliada pelo
descarte inadequado de resíduos que podem contaminar as águas (superficiais e subterrâneas) e o solo,
trazendo prejuízos à natureza e ao ser humano. Tais previsões estão pautadas em diversos dados, entre
eles, os que dão conta de que, entre 1980 e 2000, no contexto dos países que fazem parte da OECD, os
municípios que produziam 100 Kg de resíduos per capita/ano passaram a produzir 150 Kg per
capita/ano, fazendo com que a estimativa seja de que, até 2020, esse número alcance 200 Kg per
capita/ano (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPMENT ECONOMIQUES,
2002).
A partir dessas previsões, simultaneamente, se eleva o interesse por um desenvolvimento
sustentável e pelos inerentes desafios a ele vinculados. Por outro lado, como uma possibilidade para
alcançá-lo, no período compreendido pelas décadas de 1980 e 1990 (ERKMAN, 1997), entrou em
evidência o conceito de Ecologia Industrial (EI). Embora as práticas vinculadas à EI possam ser
consideradas recentes, devido ao corpo de conhecimentos que a contempla, ela pode ser apreciada
como uma ciência da sustentabilidade, pois parte da metáfora da natureza para analisar e otimizar os
complexos industriais, logísticos e de consumo, bem como seus fluxos de energia e materiais
(JELINSKI et al., 1992; ERKMAN, 1997; COHEN-ROSENTHAL, 2000; EHRENFELD, 2000;
HOFFMAN, 2003; ISENMANN, 2003; KORHONEN, 2004; COSTA; MASSARD; AGARWAL,
2010). Bristow e Wells (2005) afirmam que o desenvolvimento sustentável requer ações inovadoras
baseadas em metáforas ecológicas da diversidade e que vão além dos limites da racionalidade
econômica contemporânea. Dessa forma, segundo Deutz (2009, p. 276), a EI “compreende teoria e
prática para a implementação do desenvolvimento sustentável”.
Especificamente no Brasil, a Ecologia Industrial é ainda um tema relativamente desconhecido
no meio acadêmico e, principalmente, no meio empresarial (ARAUJO et al., [entre 1999 e 2013]).
Tanto é assim que não foram encontrados registros na literatura sobre a existência de ecoparques
industriais no país. Entretanto, já foram observadas iniciativas importantes mas que não obtiveram o
sucesso esperado, como a do Rio de Janeiro (FRAGOMENI, 2005; VEIGA, 2007; VEIGA; MAGRINI,
2009). Por outro lado, em termos de Simbiose Industrial, constata-se ações deste gênero no Pólo
Petroquímico de Camaçari, na Bahia (TANIMOTO, 2004) e através do Programa Brasileiro de
Simbiose Industrial – PBSI (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
[entre 2003 e 2013]).
Por sua vez, Chertow (2000) e Sakr et al. (2011) afirmam que é em ambientes como os dos
ecoparques industriais (EPI) – lugares nos quais as empresas cooperam entre si e com as respectivas
comunidades locais, compartilhando diversos recursos e obtendo retornos em termos econômicos,
ambientais e humanos (CHERTOW, 2007) – que os princípios de SI encontram melhores condições de
implementação.
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Diante disso, a ausência de um ecoparque industrial no Brasil ratifica a justificativa de expor
com clareza os temas vinculados a este estudo teórico. Também avaliou-se ser importante realizar esta
investigação no país, tendo em vista suas características econômicas emergentes (assim como as de
outras nações que já possuem iniciativas de ecoparques industriais) e ainda as sociais, políticas,
culturais e ambientais semelhantes a outros países da América do Sul – região inexpressiva em termos
de projetos de EPIs.
Nesse sentido, este estudo teórico conceitual objetiva evidenciar a definição, características e
escalas de atuação, além de outros aspectos referentes à EI, bem como seu natural vínculo com o
desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, busca-se tornar mais claros os pressupostos da EI e
suas possibilidades de aplicação.
Para tanto, este artigo está estruturado em quatro seções, considerando esta introdução. A
segunda refere-se à Ecologia Industrial, expondo uma contextualização histórica, sua definição,
características e níveis ou escalas de atuação, bem como seu natural vínculo com o desenvolvimento
sustentável. A terceira seção trata da Simbiose Industrial (SI), apresentando-se os resultados esperados
de relacionamentos simbióticos, o conceito de um ecoparque industrial (EPI) e a origem da iniciativa
pioneira de Kalundborg. Também são detalhadas as particularidades de ações espontâneas e planejadas
de SI. Por fim, expõem-se as considerações finais.
1. Ecologia industrial
A concisa apreciação do contexto do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade
ambiental evidencia que, conforme afirmaram Gladwin, Kennelly e Krause (1995), estes são conceitos
que despertam diversas interpretações e ainda permitem espaço para novas proposições, dada a sua
essência multidisciplinar (DESPEISSE et al., 2012), embora estas definições ainda estejam em
construção. Nesse sentido, Robinson (2004) e Jabbour et al. (2012) enfatizaram que o desenvolvimento
sustentável envolve a criação de novos métodos, disciplinas e ferramentas que são integradores e que
geram ativamente sinergia, não apenas a soma entre estes elementos.
É possível que esse envolvimento seja decorrente do fato de que tais conceituações se
encontram em um âmbito muito subjetivo, favorecendo a propagação de inúmeras interpretações sobre
o tema. Segundo Avelino e Rotmans (2011), a definição de desenvolvimento sustentável é contestada
devido à sua inerente complexidade, por envolver aspectos ambíguos calcados em percepções
multidimensionais e que necessitam de abordagens integradas e interdisciplinares. No entanto, por
outro lado, também se observa alguns elementos convergentes em seu conceito e presentes em
diferentes publicações, que enfatizam, por exemplo, aspectos relacionados à maximização simultânea
dos sistemas biológicos, econômicos e sociais, bem como o incremento da qualidade de vida humana,
em uma ótica ecossistêmica suportável (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995; BRASIL, 2012).
Por ser composta por elementos multidimensionais, a sustentabilidade provoca alterações em
vários campos de pesquisa e de ação das organizações e dos indivíduos. O “desenvolvimento
sustentável é um dos movimentos mais importantes do nosso tempo, e, a julgar pela vitalidade dos
fatores institucionais presentes em praticamente todo o mundo, pode-se inferir que ele continuará se
propagando por muitas décadas” (BARBIERI et al., 2010, p. 153).
No entanto, as orientações organizacionais ainda estão voltadas para o crescimento e a
globalização da economia por meio da elevação permanente do consumo, em que a moeda precisa girar
com agilidade e o que se produz deve ser consumido rapidamente, podendo gerar desperdício de
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energia e de matérias-primas (LANG, 2003; BARBIERI et al., 2010; COSTA; MASSARD;
AGARWAL, 2010). Estas orientações, além de serem meramente econômicas, trazem danos à biosfera
e à própria sobrevivência do homem, de tal forma que, em pouco tempo, se poderá perceber a
impossibilidade de reverter este cenário.
Para Banerjee (2003), os problemas ambientais (como a poluição) não reconhecem fronteiras
nacionais ou regionais. No entanto, Hopwood, Mellor e O’Brien (2005) ressaltam que a visão
dominante na agenda das grandes corporações, no plano prático do desenvolvimento sustentável, ainda
é aquela em que a economia, a sociedade e o meio ambiente são considerados como elementos
separados. Em contrapartida, Mauerhofer (2008) argumenta que atingir os objetivos ambientais é uma
pré-condição para a própria manutenção do sistema econômico e social.
Algumas parcelas da sociedade apoiam manifestações de reação, outras apenas acompanham,
outras são resistentes e creditam as mudanças climáticas a transformações naturais. Entretanto, é nítida
a crescente valorização das pessoas pelas questões ambientais, que incluem preocupações de ordem
social e econômica. Organismos internacionais como o Greenpeace e a Organização das Nações
Unidas lideram movimentos que procuram soluções coletivas e colaborativas inseridas no contexto do
desenvolvimento sustentável. As demandas pela sustentabilidade envolvem práticas que precisam
incluir o comprometimento de diversos grupos, pois a colaboração deve ser institucionalizada em ações
das organizações e dos stakeholders, enquanto partícipes da sociedade. Nesse sentido, Boons, Spekkink
e Mouzakitis (2011) destacaram que o desenvolvimento sustentável, incluindo as ideias preconizadas
pela Ecologia Industrial (EI), envolve processos sociais pautados em fatores ecológicos, institucionais e
econômicos.
Percebe-se, portanto, que os atos organizacionais gradativamente tendem a ser pautados por
essa concepção de sustentabilidade, que tem sua origem no conceito de desenvolvimento sustentável
(DESPEISSE et al., 2012), o qual prevê o uso dos recursos naturais no tempo presente, porém sem
comprometer a capacidade de sobrevivência no futuro, de tal forma que seja defendida como um valor
social e institucional. O próprio “modelo das organizações inovadoras sustentáveis é uma resposta
organizacional a essas pressões institucionais” (BARBIERI et al., 2010, p. 150). Isso faz com que
executivos percebam esse conceito como um custo inerente aos negócios ou um mal necessário para a
obtenção da legitimidade e a manutenção do direito de a empresa funcionar (HART; MILSTEIN, 2003;
PEREZ-BATRES; MILLER; PISANI, 2011).
Como as atividades organizacionais dependem consideravelmente dos contextos sociais,
econômicos, culturais e políticos em que estão inseridas, seus gestores sentem-se “comprometidos” a
seguir e a atender às demandas da comunidade em que atuam. Buscam, ao longo do tempo,
providenciar a adoção dos valores reconhecidos pela sociedade, acompanhando tendências, atuando de
forma interdependente, imitando ações bem sucedidas e cedendo às pressões externas em uma escala
de valores que pode ser diferente da atual. O resultado é que as organizações tendem a estabelecer
relações interorganizacionais, caso contrário teriam dificuldades para a aquisição dos recursos e
obtenção da legitimidade necessárias para operar nestes cenários.
Como Ehrenfeld (2000) expôs, são necessários princípios fundamentais para guiar políticas e
ações sustentáveis, de modo que os mesmos não se percam em seus desdobramentos e execuções, o que
poderia ensejar danos maiores. Acredita-se que esses princípios se encontrem nos pressupostos da
Ecologia Industrial. O principal a considerar é a não compactuação com a insustentabilidade, o que
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significa que um sistema produtivo qualquer não pode ser facilmente aceito como uma fonte geradora
de desequilíbrios – sejam eles ambientais, sociais ou econômicos.
Assim, a Ecologia Industrial (EI) nasce da aspiração humana de integrar seus sistemas artificiais
com os sistemas pertencentes à natureza. Dentro dessa perspectiva, a EI oferece uma visão holística
que considera, concomitantemente e de modo amplo, as necessidades da natureza e dos homens, não só
as econômicas, mas também as sociais (ISENMANN, 2003). A EI possui sua origem vinculada à
metáfora entre os ecossistemas naturais e industriais. Devido a esta consideração, acredita-se ser válido
pontuar a procedência da palavra ecologia e o modo como é percebida pelas ciências biológicas.
Segundo Pinto-Coelho (2002), foi o alemão Ernst Haeckel, em 1869, que propôs, pela primeira
vez, o termo ecologia. De origem grega, seu significado literal é: oikos – casa e logie – estudo.
Modernamente, a ecologia recebe definições como o estudo das interações que estabelecem a
distribuição e a abundância dos seres vivos ou o estudo do ambiente enfatizando as inter-relações entre
organismos e seu meio circundante. “A ecologia baseia-se em interações multi, poli e, principalmente,
transdisciplinares”, inclusive com as Ciências Sociais e, assim, utiliza a Teoria de Sistemas (PINTOCOELHO, 2002, p. 13). Seu objetivo “é compreender o funcionamento de sistemas vivos em sua
totalidade e não apenas decompô-los em seus elementos constituintes para analisá-los”
(CALLENBACH, 2001, p. 58). Dessa forma, está preocupada em entender as relações entre os
organismos e entre estes e o meio ambiente, permitindo-nos apreender as interconexões existentes.
Na opinião de Erkman (1997), quando se trata da história da EI o Japão foi um dos países
pioneiros a tratar desta temática, uma vez que no final da década de 1960, o governo contratou uma
consultoria independente para investigar possibilidades de orientar a economia do país para atividades
baseadas em informação e conhecimento, com menor grau de dependência do consumo de materiais.
Entretanto, o primeiro a empregar o termo ‘ecossistema industrial’ foi o geoquímico americano Preston
Cloud, em um trabalho de 1977. Por outro lado, a literatura reconhece como artigo seminal sobre EI o
publicado em 1989, no periódico Scientific American, sob o título Strategies for Manufacturing, de
autoria de Frosch e Gallopoulos, dois pesquisadores da General Motors (ERKMAN, 1997). Frosch e
Gallopoulos (1989) defendiam a possibilidade de aperfeiçoar os métodos produtivos mediante a
integração de processos. A produção utilizava a lógica de operações isoladas cujas matérias-primas,
depois de usadas, resultavam em produtos e resíduos. Em contrapartida, previam o aproveitamento
interno desses resíduos em subprodutos, reduzindo o impacto sobre o meio ambiente. Daí o termo:
ecossistemas industriais.
Nesse sentido, segundo Graedel (2006) apesar de a analogia entre o conceito de ecossistema
industrial e o de ecossistema biológico não ser perfeita, ela ainda é válida ao considerar que os
ecossistemas biológicos são a base de uma rede complexa de processos na qual o que é produzido é
consumido por algum dos seus integrantes. Similarmente, cada processo industrial tem de ser
visualizado como uma parte dependente e inter-relacionada com um todo maior.
O artigo de Frosch e Gallopoulos impulsionou o conhecimento sobre as ideias relacionadas à
EI, mas Erkman (1997) já havia indicado que foi ainda no início da década de 1980, em Paris, que o
pesquisador Jacques Vigneron lançou a noção de Ecologia Industrial, mesmo que isso não seja muito
mencionado. Outras datas relevantes a respeito da história da EI e que merecem destaque são: em 1991,
a National Academy of Sciences (Estados Unidos) considerou a Ecologia Industrial como um novo
campo de estudo; em 1992, Braden Allenby é o autor da primeira tese de doutorado que contém
diversos pressupostos relacionados à EI; em 1997, o Journal of Cleaner Production edita um número
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especial dedicado ao tema e, no mesmo ano, tem início a publicação do Journal of Industrial Ecology
(ERKMAN, 1997; ARAUJO et al., [entre 1999 e 2013]).
Em 1994, Robert White propôs a definição de Ecologia Industrial (LIFSET; GRAEDEL, 2002)
como o estudo dos fluxos de materiais e de energia em atividades industriais e de consumo, dos seus
efeitos no meio ambiente, e das influências econômicas, políticas, regulatórias e sociais diante do uso e
da transformação de recursos (WHITE, 1994). Neste conceito, é possível perceber, de forma clara, o
caráter multidisciplinar que a EI possui – assim como o desenvolvimento sustentável.
A metáfora que originou as ideias da Ecologia Industrial sugere a sistemática reutilização de
materiais e resíduos como uma relevante contribuição para reduzir a necessidade de extração de
matérias-primas, mitigando os impactos ambientais (GRAEDEL, 2006; COSTA; FERRÃO, 2010).
Para Gibbs e Deutz (2007), essas ações possuem relação direta com as dimensões do desenvolvimento
sustentável, à medida que tendem a diminuir os custos dos insumos e as despesas com desperdícios
(econômica); amenizar a utilização dos recursos naturais e a produção de lixo (ambiental) e, por fim,
também podem incrementar a qualidade de vida da população (social).
Erkman (1997) menciona que a aplicação da EI pode ser fonte de vantagem competitiva,
permitindo que eventuais resíduos se tornem subprodutos comercializáveis, dada à necessidade de
aumento de eficiência na utilização de energia e materiais e na eliminação de perdas. Assim, atua como
uma ferramenta com propriedades claramente econômicas, ambientais e sociais (EHRENFELD, 2000).
Uma das características mais fundamentais da EI é a integração dos vários componentes de um sistema
para reduzir: a) a entrada de recursos; b) a geração de poluentes; c) as saídas de resíduos, tendo especial
aplicação no nível interorganizacional (DESPEISSE et al., 2012).
De acordo com Isenmann (2003), a EI pode ser compreendida em termos gerais por meio de
suas cinco características, quais sejam:
i) sua perspectiva fundamental: ter a natureza como modelo;
ii) seu objetivo primordial: buscar a harmonia, o equilíbrio, a integração entre os sistemas
ecológico e industriais;
iii) sua definição de trabalho: uma ciência da sustentabilidade;
iv) seus objetos principais de trabalho: produtos, processos, serviços e resíduos;
v) sua ideia central: a busca pelo entrelaçamento de sistemas.
Conforme a manifestação de Chertow (2000), a EI possui três diferentes níveis ou escalas de
atuação (Figura 01). A primeira classificação refere-se às atividades desenvolvidas internamente à
organização (intraorganizacional) e correspondem a ações como ecodesign, prevenção da poluição e
contabilidade verde. No nível intermediário (meso) estão as iniciativas que envolvem relações
interorganizacionais, tais como Simbiose Industrial, ecoparques industriais (EPI) e análise do ciclo de
vida dos produtos. Por fim, no âmbito regional ou global (macro), encontram-se a análise do fluxo de
materiais e de energia, bem como políticas e planos de desenvolvimento.
Figura 01 - Escalas de atuação da Ecologia Industrial
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Fonte: Adaptado de Chertow, 2000, p. 315.

Dessa forma, Giurco et al. (2011) defenderam que a Simbiose Industrial (ou o nível meso) pode
ser a aplicação mais difundida da EI, cuja atividade envolve não apenas as trocas interorganizacionais
de materiais, produtos, água, energia e resíduos. Merecendo destaque o intercâmbio de seus recursos
humanos e tecnológicos, e de suas experiências e conhecimentos (POSCH, 2010). Destaca-se também a
ascensão da temática SI, devido ao estímulo de organizações não governamentais, agências estatais e
da iniciativa privada para a adoção de suas práticas e para a elevação do número de pesquisas a
respeito, na tentativa de amenizar o impacto causado sobre o meio ambiente (BOONS; SPEKKINK;
MOUZAKITIS, 2011).
Embora sejam necessários períodos de médio e longo prazos para o desenvolvimento das
principais escalas da Ecologia Industrial (BOONS; SPEKKINK; MOUZAKITIS, 2011), ela pode ser
considerada uma ferramenta com potencial para ajudar empresas “interessadas em obter um
desempenho ótimo de sustentabilidade ambiental empresarial, por acarretar ações integradas entre
indústrias, requerendo regionalmente o planejamento e definição de políticas” (LIMA, 2008, p. 91).
Em um artigo cujo objetivo era fornecer um quadro analítico das Ciências Sociais para
investigar a EI e desenvolver uma abordagem prescritiva, Baas e Boons (2004) propuseram três fases
para a Ecologia Industrial regional. A primeira, denominada por eficiência regional, envolve a
autonomia de decisão de cada empresa para coordenar ações com outras organizações locais com vistas
à redução das ineficiências. O segundo estágio ocorre com base no reconhecimento mútuo e na
confiança entre os parceiros para a troca de conhecimentos, e abrange a participação da comunidade
(cidadãos). Isso proporciona uma aprendizagem regional, na medida em que amplia a definição de
sustentabilidade aos envolvidos. Por fim, na terceira fase, os atores avançam em uma visão estratégica,
em prol do desenvolvimento sustentável.
Os autores ressaltam que antes da primeira fase pode ser incluída uma etapa de seleção, na qual
os atores que farão parte do projeto serão submetidos a alguns critérios relacionados aos princípios da
EI e do próprio desenvolvimento sustentável. Para Chertow (2007), essa inclusão eleva a perspectiva de
sucesso, especialmente de iniciativas que são planejadas e partem do zero, já que existem
implementações de SI que surgiram naturalmente, de forma espontânea (conforme será detalhado na
seção seguinte).
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A necessidade de considerar a perspectiva transversal e abrangente da EI foi reforçada por
Jelinski et al. (1992). Segundo estes autores, bem como Cohen-Rosenthal (2000), a sua aplicação
envolve processos de engenharia, do sistema econômico, de tributação, de regulamentação
governamental, do padrão de vida do consumidor (vida útil dos produtos), da evolução tecnológica,
entre outros fatores culturais e sociais que se estendem para além das fronteiras de apenas uma
organização, demandando uma visão compartilhada.
As múltiplas e concomitantes visões que a EI propicia constituem um dos seus pontos mais
relevantes. Para citar algumas dessas visões, destaca-se a filosofia, a ética, a economia, a ecologia, a
biofísica e a gestão, que são unidas para gerar soluções sustentáveis viáveis para os sistemas humanos
(ISENMANN, 2003). Quando tais elementos operam em consonância, utilizando-se de metáforas e
analogias, podem propiciar um encorajamento para a criatividade, para o início de brainstormings,
além de servirem de inspiração para uma convergência e orientação de perspectivas e ações, antes
concorrentes, em direção à sustentabilidade (ERKMAN, 1997).
A viabilidade de sistemas industriais com essas características pressupõe pelo menos dois
atributos. Inicialmente, a visão sistêmica de todos os tipos de recursos e suas relações com a biosfera.
Posteriormente, o reconhecimento da interdependência entre progresso tecnológico, crescimento
econômico e mudança social como pré-condições para haver desenvolvimento socioeconômico,
considerando o respeito ao meio ambiente. Em outras palavras, deve-se buscar que o progresso
tecnológico esteja em consonância com o tripé do desenvolvimento sustentável (ISENMANN, 2003).
Certamente essa coexistência não é perfeita. Ao contrário, dada a multiplicidade de condições e
de atores envolvidos em um sistema industrial é possível que a convivência de seus interesses continue,
em certo grau, marcada por pressões, conflitos, desajustes e contradições, embora provavelmente
atenuadas pela lógica integrativa da EI. Mesmo desta forma, a Ecologia Industrial representa um
avanço integrativo importante em relação a uma lógica pura das cadeias de suprimentos, baseada na
otimização de recursos, ou mesmo uma evolução significativa, quando comparada ao raciocínio dos
ecologistas radicais, desejosos de uma natureza utopicamente intocada (HOPWOOD; MELLOR;
O’BRIEN, 2005; MARCONATTO et al., 2013).
Nesse sentido, Hoffman (2003) alerta para o fato de que, ao serem discutidos e analisados os
níveis da Ecologia Industrial, é necessário reconhecer que os sistemas industriais não são constituídos
apenas por materiais e energia. Deve-se considerar a presença significativa de indivíduos, de
organizações e de suas demandas por recursos, além dos respectivos aspectos estruturais e
institucionais. O autor afirma que é evidente a omissão desses fatores entre os ecologistas industriais,
embora eles sejam fatores essenciais para a eficácia empresarial em mercados competitivos
caracterizados por escassez de recursos, pela busca da institucionalização organizacional e por
relacionamentos interorganizacionais favoráveis. Todavia, essa omissão não impede que sejam
constatadas diferentes ações de EI em diversos países.
A metáfora proposta pela EI, em termos do nível meso, encontra seu exemplo concreto mais
ilustre na cidade dinamarquesa de Kalundborg. A rede de trocas interorganizacionais da localidade
inspirou um de seus gerentes a empregar, pioneiramente, a nomenclatura Simbiose Industrial. Trata-se
de uma analogia explícita às relações mutuamente benéficas existentes na natureza e denominadas
pelos biólogos como simbióticas (CHERTOW, 2000; LIFSET; GRAEDEL, 2002). A próxima seção é
dedicada a ampliar essas informações.
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2. Simbiose Industrial
Literalmente, o termo simbiose significa ‘vivendo junto’ e é usado para descrever interações nas
quais ocorre o mutualismo, isto é, relacionamentos entre organismos de espécies diferentes, envolvidos
em trocas diretas, feitas em prol de benefícios mútuos (CALLENBACH, 2001; PINTO-COELHO,
2002; BEGON; HARPER; TOWNSEND, 2007). Conforme Begon, Harper e Townsend (2007), as
relações mutualistas abrangem bens ou serviços e resultam na aquisição de novas capacidades aos
participantes.
De forma similar, as empresas buscam um retorno coletivo maior do que a soma das vantagens
individuais que poderiam alcançar atuando individualmente. Portanto, segundo Chertow (2000), os
elementos-chave para a Simbiose Industrial (SI) são a colaboração e as possibilidades sinérgicas
proporcionadas pela proximidade geográfica entre as organizações interessadas. Assim, a SI oferece
contribuições relevantes para a EI, à medida que adota e implementa características dos ecossistemas
naturais, tais como conectividade, comunidade e cooperação (COSTA; FERRÃO, 2010).
Em um estudo recente, Lombardi e Laybourn (2012) expõem a definição de Simbiose Industrial
como uma rede composta por diversas empresas para fomentar a ecoinovação e a mudança de cultura a
longo prazo. Assim, a SI é definida de maneira a representar um complexo de interações que torne
possível desenvolver e compartilhar conhecimentos, gerando transações mutuamente rentáveis e
processos de negócios mais eficientes. Para os autores, devido ao atual potencial tecnológico, mesmo
que a proximidade geográfica seja frequentemente associada com a SI, ela não deve ser considerada
como um fator determinante da sua operacionalização.
Na opinião de Chertow e Ehrenfeld (2012), o crescimento econômico e o social, bem como as
respectivas oportunidades tecnológicas, são propagados pela cooperação que pode ser identificada na
Simbiose Industrial. Além disso, Wang, Feng e Chu (2013) afirmam que é viável reduzir o desperdício
e a poluição por meio do compartilhamento de materiais, água, energia, informações e experiências.
Entretanto, Posch (2010) defende que, para viabilizar essas características da SI, é necessário ir
além das conexões restritas e destinadas ao reaproveitamento de água, energia e materiais, que o autor
designa como Simbiose Industrial de primeira geração. Assim, o papel central da SI passa para os
relacionamentos interorganizacionais que promovem a interação das capacidades e conhecimentos das
pessoas que atuam nas empresas parceiras, bem como das tecnologias que cada ator participante detém
para a obtenção de diferenciais competitivos, do ponto de vista socioambiental. Esse novo papel da SI é
denominado pelo autor como de segunda geração (POSCH, 2010).
O desenvolvimento sustentável exige mais do que reaproveitar a energia, a água e reciclar
materiais ou fabricar subprodutos. A necessidade de avançar nas relações proporcionadas pela SI é
justificada, por Posch (2010), pelo fato de que essas ações são a segunda melhor opção. Por não
evitarem ou reduzirem os impactos negativos dos processos produtivos na origem, elas não dedicam
(ou dedicam muito pouca) atenção às interações durante as etapas de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) de produtos e inovações de serviços. Além disso, o foco não está nas sinergias entre os
indivíduos e suas habilidades.
Por outro lado, o autor reconhece que esses relacionamentos simbióticos requerem, além de
longo prazo, a criação de uma cultura de cooperação consciente não apenas entre as empresas, mas que
também inclua os demais atores sociais locais (tais como as instituições de ensino e os setores público e
privado). Além destes, são ainda citados esforços que poderão trazer alguns resultados importantes: a)
reaproveitamento energético; b) reciclagem de materiais; c) aperfeiçoamento e integração de processos
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produtivos; d) desenvolvimento de produtos sustentáveis; e) aprendizagem coletiva; f) potencialização
de projetos conjuntos para o alcance de objetivos comuns.
Desenvolver produtos de alto desempenho, alta confiabilidade, baixo custo, aparência atraente,
segurança e, sem dúvida, de menor impacto ambiental, são desafios ligados à segunda geração da
Simbiose Industrial, tal como proposta por Posch (2010) e presentes no competitivo contexto
empresarial. Independentemente do tamanho da organização que atue em mercados de base
tecnológica, esses desafios são significativos. No entanto, nos empreendimentos de pequeno porte
recebem uma dimensão ainda maior. Dessa forma, uma alternativa para enfrentar essas dificuldades
parece ser trabalhar sinergicamente com outras empresas, universidades, centros de pesquisa, órgãos
governamentais e suas entidades de fomento, entre outros stakeholders da sociedade. Isso pode ocorrer
com maior eficácia em ambientes como parques tecnológicos, ecoparques industriais (EPI),
incubadoras, associações e consórcios (BARROS; ROSA, 2011).
Como exemplo, Graedel (2006) afirma que, durante o compartilhamento de experiências, de
conhecimentos e das atividades de P&D, podem surgir ideias e soluções relevantes quanto à escolha de
insumos, projeto para a eficiência energética, mitigação de emissões atmosféricas (tanto no momento
da produção quanto no uso do produto), minimização dos resíduos líquidos e sólidos (do processo
produtivo e do próprio produto), e ainda quanto à reciclagem (logística reversa). O autor destaca que o
excesso de resíduos oriundos de embalagens é uma simples demonstração do quanto ainda é necessário
considerar alguns aspectos ambientais para o desenvolvimento de novos produtos e processos.
Ferrer e Guide Jr (2002), e também Van Hoof (2009), alertam que os próprios profissionais
(como designers e engenheiros) precisam ser preparados para projetar, desenvolver, fabricar e otimizar
produtos e processos direcionados ao desenvolvimento sustentável. Na literatura é bastante comum
encontrar artigos que abordam a introdução de cursos a respeito de Ecologia Industrial para estudantes
de graduação e de pós-graduação (CERVANTES, 2007; ECKELMAN et al., 2011; RAMASWAMI et
al., 2012; JUNG et al., 2013).
Para Chertow (2000) e Sakr et al. (2011), são em ambientes como os ecoparques industriais
(EPI) que os princípios de SI encontram melhores condições para serem concretamente implementados.
Chertow (2000) utiliza a definição de EPI desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos quando,
durante a gestão do presidente Bill Clinton, foi elaborada uma política pública de apoio à criação de
ecoparques industriais. Assim, um EPI é composto por um grupo de empresas que cooperam entre si e
com a comunidade local para compartilhar informações, energia, água, materiais, infraestrutura e
recursos naturais de forma eficiente, obtendo retornos em termos econômicos, ambientais e humanos
(CHERTOW, 2007).
Embora existam semelhanças, algumas características distinguem um EPI de outras áreas que
congregam empreendimentos. Inicialmente, a identificação das trocas simbióticas é que recebe uma
atenção especial. Posteriormente, a estrutura interna é organizada a partir dos pressupostos da gestão
ambiental e das ideias da EI e da SI (CHERTOW; EHRENFELD, 2012; WANG; FENG; CHU, 2013).
O mais famoso caso de ecoparque industrial é o do município dinamarquês Kalundborg. Este
empreendimento surgiu no início da década de 1970 e está pautado em interações de indústrias em
áreas como energia, água, fluxos de materiais e de informações. Conta com a participação do governo
local e com empresas dos setores energético (refinaria de petróleo e usina termoelétrica), farmacêutico,
de fabricação de gesso, entre outros (LIFSET; GRAEDEL, 2002). Sua origem vincula-se à necessidade
de melhor aproveitar a água e a energia, atender à legislação ambiental, reduzir os custos operacionais e
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também gerenciar adequadamente os resíduos (CHERTOW, 2007). Barros e Rosa (2011, p. 180)
afirmam que o EPI de Kalundborg:
se desenvolveu a partir da escassez da água para as diversas atividades do município, de tal
modo que em torno de uma termoelétrica se acoplaram uma miríade de conexões; desde a
produção de fertilizantes até o abastecimento de energia nas habitações locais, passando
inclusive pelo fornecimento de gesso.

Entretanto, o reconhecimento das implicações ambientais oriundas dos intercâmbios que foram
evoluindo ao longo do tempo somente ocorreu no ano de 1989 (CHERTOW, 2000). É interessante
destacar que a palavra ‘evoluindo’ não é empregada por acaso. Conforme Heeres, Vermeulen e Walle
(2004), a iniciativa de Kalundborg não foi concebida como um EPI, mas progrediu para tal estrutura
gradualmente, no transcorrer dos anos. Para isso acontecer, Chertow (2000) lembra que uma equipe de
coordenação, responsável pelas comunicações interna e externa, bem como para elevar o número de
intercâmbios, desempenhou uma função primordial na cidade dinamarquesa. E esta é uma estrutura que
não foi encontrada em outra iniciativa semelhante na Áustria, o que dificultou o processo de
desenvolvimento de seu ecoparque (CHERTOW, 2000). O uso do conceito de Simbiose Industrial na
forma de EPI tem o objetivo de: a) revitalizar áreas urbanas e rurais; b) promover o crescimento e a
retenção de empregos; c) incentivar o desenvolvimento sustentável.
Assim, em alguns países, esses projetos estão sendo usados com o intuito de amenizar a
degradação ambiental e a quantidade de resíduos gerados (CHERTOW, 2007). Veiga e Magrini (2009)
ampliam estes dados, informando que algumas nações, como China, Singapura, Tailândia, Coréia do
Sul, Índia, Colômbia e Porto Rico, compreendem um EPI como a oportunidade de gerar
desenvolvimento econômico, bem estar social e, simultaneamente, amenizar danos ambientais.
Além da Dinamarca, encontram-se ecoparques industriais em diversos países, tais como Estados
Unidos, Canadá, Alemanha, Áustria, Austrália, Reino Unido, Suécia, Holanda, Japão, Filipinas,
Indonésia, Itália, Finlândia e França (CHERTOW, 2000; HEERES; VERMEULEN; WALLE, 2004;
MIRATA, 2004; SAKR et al., 2011; BARROS; ROSA, 2011; JUNG et al., 2013).
As iniciativas que aplicam os princípios de SI podem surgir e se desenvolver de forma
espontânea ou planejada. No primeiro caso, também conhecido por auto-organizado, as trocas
começam por meio de ações individuais de algumas empresas motivadas pela necessidade de redução
de custos, de elevação de receitas ou de expansão de seus negócios. Ou seja, não há uma consciência
dos pressupostos de um ecossistema industrial. Isto acaba acontecendo, natural e espontaneamente, no
decorrer do tempo, quando são ‘descobertos’. Foi o que ocorreu em Kalundborg, quase duas décadas
depois do início das suas relações interorganizacionais. Além disso, a existência de uma equipe de
coordenação, para identificar e organizar as conexões simbióticas representa um significativo incentivo
para o seu desenvolvimento (CHERTOW, 2007).
Já os projetos planejados resultam de um esforço consciente para selecionar e aproximar
(inclusive geograficamente) empresas que possuem potenciais para o compartilhamento de diversos
recursos. Em geral, envolvem a constituição de um grupo de pessoas representantes de diferentes atores
sociais, como universidades, entidades empresariais e distintos níveis de governo, que orientará a
organização e a articulação necessárias para que a ideia se concretize no longo prazo (CHERTOW,
2007). Podem ser oriundos de implementação de políticas públicas (HEERES; VERMEULEN;
WALLE, 2004) ou de lideranças da comunidade que contam com credibilidade, confiança, acesso aos
diferentes setores da sociedade local e que sejam comprometidas com os valores do desenvolvimento
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sustentável (FERRER; CORTEZIA; NEUMANN, 2012). Ressalta-se que afinidades e trocas préexistentes agregam facilidades ao referido esforço (CHERTOW, 2000; GIBBS; DEUTZ, 2007).
A literatura evidencia que os empreendimentos planejados tendem a obter um desempenho
inferior perante os auto-organizados. Os resultados mais negativos estão associados àqueles
promovidos pelo governo, devido à ausência de participação ativa das empresas e porque suas
motivações e interesses não foram adequadamente considerados (HEERES; VERMEULEN; WALLE,
2004; CHERTOW, 2007; COSTA; FERRÃO, 2010).
Em virtude disso, Costa e Ferrão (2010) propõem uma abordagem denominada de middle-out,
que corresponde ao emprego conjugado das formas espontâneas e planejadas. Consiste em realizar
“intervenções sucessivas, interativas e orientadas (planejadas) de grupos de interesse, que convergem
num processo dinâmico de modificação do contexto, de modo a que este possa vir a motivar/suportar o
desenvolvimento natural (espontâneo) de simbioses industriais” (COSTA, [entre 2011 e 2013], p. 13).
De acordo com os autores, a abordagem possibilita integrar as contribuições de gestores (topdown) e trabalhadores (bottom-up) para aperfeiçoar e desenvolver o projeto. Dessa forma, a proposta
adota os seguintes passos: a) avaliação do contexto; b) identificação dos agentes que devem participar
da iniciativa; c) intervenções e atividades de coordenação, de acordo com o contexto e com os
objetivos do projeto; d) monitoramento das ações e de seus impactos; e) feedback aos coordenadores,
para auxiliá-los em intervenções adicionais (COSTA; FERRÃO, 2010).
Pode-se observar que a implementação de projetos de SI e de EPI é tanto salutar e desejada,
quanto complexa e desafiadora. Nesse sentido, extrapola a:
simples criação de conexões entre empresas para o reaproveitamento de materiais e energia,
pois se trata de construir organizações que sejam sustentáveis não apenas do ponto de vista
econômico-financeiro, mas que também apresentem resultados satisfatórios em relação aos
impactos ambientais e sociais de suas atividades produtivas. Para tanto, toda a comunidade
local deve estar envolvida na construção, organização e funcionamento (BARROS; ROSA,
2011, p. 181).

Uma ressalva importante, trazida por Chertow (2000), destaca o fato de que os princípios da
Simbiose Industrial não precisam ocorrer nos limites restritos de um ambiente denominado como um
EPI. Tampouco é suficiente designar um local como um ecoparque para que este seja associado a reais
relações interorganizacionais simbióticas. Na verdade, o nome é irrelevante, diante dos possíveis
resultados que a iniciativa poderá trazer em termos econômicos, sociais e ambientais. O que importa é a
equipe de coordenação estar consciente de que, para alcançá-los, (ainda) não existe uma forma
exclusiva ou modelar. Além disso, os desafios estão envoltos nas questões de longo prazo, dos
investimentos necessários, nas respectivas legislações e nos diferentes riscos associados, em
consonância com os contextos sociais, institucionais, políticos e culturais peculiares de cada localidade.
Especificamente no Brasil, não foram encontrados registros na literatura sobre a existência de
ecoparques industriais. Já foram observadas iniciativas como a do Rio de Janeiro, que não prosperou
(FRAGOMENI, 2005; VEIGA, 2007; VEIGA; MAGRINI, 2009). Por outro lado, em termos de
Simbiose Industrial, constatam-se ações deste gênero no Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia
(TANIMOTO, 2004) e através do Programa Brasileiro de Simbiose Industrial – PBSI (FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, [entre 2003 e 2013]).
O PBSI é apresentado como uma versão do National Industrial Symbiosis Programme (NISP),
originário do Reino Unido e promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA) e pela Federação das Indústrias
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do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). É direcionado a empresas de diversos setores e tamanhos,
e visa estabelecer interações lucrativas por meio de recursos (humanos, resíduos materiais, água,
energia, logística, compartilhamento de ativos, tecnologia e perícia) que estão disponíveis, mas ainda
sejam subutilizados. O PBSI é divulgado como capaz de diminuir os custos, de proporcionar novos
negócios com mercados alternativos e também de construir uma marca ambientalmente responsável, “o
que, nos dias de hoje, pode ser um grande diferencial competitivo” (FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, [entre 2003 e 2013], p. 1).
Diante do exposto, é nítida a dependência que a Simbiose Industrial possui dos relacionamentos
entre os diversos atores, em especial, daqueles que envolvem organizações interessadas nas trocas
simbióticas. Neste aspecto, percebem-se algumas convergências entre as ideias preconizadas pela
Simbiose Industrial e as motivações para a efetivação das interações entre organizações, embora Van
Bommel (2011) sugira a existência de níveis ainda reduzidos de experiência e dos conhecimentos
necessários para implementar os diferentes aspectos do desenvolvimento sustentável nas atuais redes
globais de fornecimento industrial.
Outra observação refere-se à constatação de que as empresas se organizam para satisfazer
interesses coletivos e que as relações interorganizacionais ocorrem entre as esferas macroambiental e
microambiental, ou seja, no nível meso, no qual um grupo de organizações atua em conjunto. Assim, os
recursos do relacionamento interorganizacional, “ao contrário dos recursos de uma empresa individual,
situam-se no conjunto das relações entre as empresas, e não dentro das próprias empresas” (ALVES;
PEREIRA; MOURA, 2010, p. 3).
3. Considerações Finais
Embora não existisse a intenção de exaurir as possibilidades de discussões e ligações entre os
assuntos abordados, acredita-se que foi possível provocar o surgimento de outros estudos que aprofundem
as relações entre os aspectos encontrados na aplicação das ideias da Ecologia Industrial. Constata-se a
existência de espaços para pesquisas sobre essas temáticas, conforme procurou-se evidenciar na seção
introdutória deste artigo.
As implementações de processos de Ecologia Industrial e seus três níveis de atuação podem ser
bem sucedidas. No entanto, é essencial compreender as suas interações e considerar elementos culturais
e sociais de cada região. Assim, sugere-se o desenvolvimento de novas investigações considerando
dimensões de interdependência organizacional e contemplando abordagens sistêmicas. Recomenda-se,
ainda, a evidenciação empírica das ideias aqui expressas no sentido de procurar confirmar as
suposições discutidas e avaliar a possibilidade de ampliação dos exemplos apresentados. Ressalta-se
que os autores deste estudo teórico conceitual estão finalizando o desenvolvimento de uma pesquisa
visando ampliar empiricamente os aspectos expostos.
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Resumo: Devido ao grande impacto ambiental ocasionado pela construção civil, a universidade apresenta um
papel primordial no desenvolvimento de estudos e projetos alternativos que visem o desenvolvimento
sustentável. Este projeto apresenta às vantagens e a importância de se construir de maneira sustentável do
começo ao fim a obra os edifícios nas universidades. Serão apresentadas alternativas de materiais para a
construção que tenham alto desempenho ambiental e que causem o menor impacto negativo possível. Implantar
um edifício por meio de uma construção sustentável está na necessidade da universidade de se renovar às novas
tendências da sociedade em que a construção civil entra em harmonia com meio ambiente na qual é inserida. A
construção sustentável nas universidades poderá servir de exemplo e objeto de estudos para pesquisadores,
estudantes, educadores, comunidade e governo local, visto que o prédio em si servirá como forma de
aprendizado para o público frequentador, assim como para as demais universidades e instituições. Deste modo,
este projeto servirá como guia para os tomadores de decisão frente a enorme quantidade de materiais de
construção disponíveis no mercado.
Palavras-chave: Construção sustentável, Construção civil, Materiais sustentáveis.

Abstract: Due to the large environmental impact caused by construction, the university has a major role in the
development of alternative projects and studies aimed at sustainable development. This project presents the
advantages and importance of building a sustainable manner from start to finish the work in the university
buildings. Will be presented alternative building materials that have high environmental performance and that
have the least negative impact possible. Deploy a building by means of a sustainable building is in need of the
university to renovate the new trends of the society in which the construction is in harmony with the
environment in which it is inserted. Sustainable construction in universities can serve as an example and subject
of study for researchers, students, educators, community and local government, since the building itself will
serve as a way of learning to the audience goer, as well as other universities and institutions. Thus, this project
will serve as a guide for decision makers facing the huge amount of building materials available in the market.
Key-words: Sustainable Construction, Building Materials, Sustainable Materials.
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1. Introdução

As universidades, por definição, aceitaram o desafio de liderança e aspiração por
práticas melhores na criação e disseminação do conhecimento. A transição para a
sustentabilidade traz novos desafios, mas também enormes oportunidades. Elas são quem
estão mais aptas e possuem a maior obrigação na sociedade moderna de facilitar a transição
para um futuro sustentável (UNEP, 2012).
Os princípios de sustentabilidade podem ser enquadrados em praticamente toda a
atividade humana, principalmente naquelas que têm impacto direto no ambiente, como é o
caso do setor da construção. O Conselho Internacional da Construção (CIB) aponta a indústria
da construção como o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e
utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos
impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração de
resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados
pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. Tais aspectos
ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, sintetizam
as relações entre construção e meio ambiente (MMA, 2012).
Os edifícios sustentáveis asseguraram grande satisfação aos ocupantes e são de longe
mais eficientes e mais saudáveis de utilizar. Na maioria dos casos, dada a sua maior
durabilidade e eficiência na utilização dos recursos, as operações e manutenção são reduzidas
e menos onerosas. Muitos estudos evidenciam o aumento de produtividade dos trabalhadores
e a redução do absentismo derivado das práticas sustentáveis adotadas (PINHEIRO, 2003).
Deste modo, devido ao alto impacto ambiental da construção civil, faz-se mais que
necessário estimular as construções sustentáveis em todos os setores, tanto em
empreendimentos privados como públicos, e principalmente estimular o desenvolvimento de
estudos nas universidades.
Esse trabalho tem como objetivo investigar o uso de materiais sustentáveis que
apresentem elevado desempenho ambiental e simultaneamente um menor impacto negativo,
como proposta para a construção de edifícios nas universidades públicas, analisando as
alternativas existentes. Espera-se encontrar a melhor proposta de materiais para esta
edificação, analisando aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Além disso, tem como objetivo verificar se os materiais encontrados se adequam aos
requisitos exigidos pelos certificados de construções sustentáveis AQUA e LEED.

2. Revisão Bibliográfica
2.1. Universidade sustentável e construção civil.

Desde 1987, quando foi elaborado o Relatório Brundtland (1987) ou documento
intitulado Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável é concebido como um
processo de mudança em que a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão todos em
harmonia e aumentam o potencial atual e futuro para alcançar as aspirações e necessidades
humanas.
Do engajamento das universidades com as políticas de desenvolvimento sustentável,
surgem, nos Estados Unidos, os Greencampi, assim como na Austrália, México, Japão e
outros países da Europa. Existem diversas associações que tem como objetivo incrementar as
práticas sustentáveis na educação de nível superior, tanto na esfera intelectual, como no plano
físico através dos greenbuildings, como por exemplo, a AASHE - Association for the
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Advancement of Sustainability in Heigher Education, a HEASC – Higher Education
Associations Sustainability Consortium, e a ULSF – University Leaders for a Sustainable
Future (DEEKE; CASAGRANDE JR; SILVA, 2008).
Um exemplo no Brasil é o Campus da Universidade Federal de Manaus (UFAM) que
desde 1973 apresenta como estratégia do seu projeto, soluções passivas de conforto térmico
como o efeito chaminé, ventilação cruzada, coberturas duplas e independentes, dentre outras
ideias (DEEKE; CASAGRANDE JR., 2008). Outro exemplo é o Laboratório de Remediação
de Águas Subterrâneas da Universidade Federal de Santa Catarina. O prédio tem um projeto
que contará com um telhado verde, aproveitará os ventos dominantes e a luz natural e painéis
solares, além de conter materiais de que tenham menos impacto ambiental.
Segundo Gaede (2008), a participação da indústria da construção civil no Produto
Interno Bruto (PIB) vem aumentando desde o ano de 1995. Em 2002, o macro setor da
construção civil respondeu por 18,4% do PIB. E cerca de 70% de todos os investimentos
feitos no país passa pela cadeia da indústria da construção civil. Por outro lado, apesar da
significância econômica do setor, o mesmo ainda é responsável por uma alta geração de
impactos ambientais, através do consumo de recursos naturais, da modificação da paisagem
ou da geração desenfreada de resíduos sólidos.
2.2. Sustentabilidade aplicada à construção civil.

Existem diversas definições para construção sustentável. De acordo com a Agenda 21
para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento, a construção sustentável é
definida como:
"um processo holístico que aspira a restauração e manutenção da
harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de
assentamentos que afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade
econômica" (CIB; UNEP-IETC, 2002).
A Figura 1 apresenta alguns itens que contribuem para que uma construção
sustentável.
Figura 1. Alguns aspectos que contribuem para uma construção sustentável.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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O conceito de construção sustentável consolida uma nova mentalidade na indústria da
construção civil, que passa a firmar compromisso com os princípios de uma “economia
verde” e se mostra disposta a adotar práticas que melhorem o desempenho socioambiental.
Essa mudança de paradigma do mercado começa no projeto e segue até a construção efetiva,
passando por criteriosa seleção de materiais e alternativas menos impactantes ao ambiente e à
saúde humana (CNI; CBIC, 2012).
A principal diferença entre um edifício sustentável e um edifício convencional está na
visão sistêmica inerente à própria sustentabilidade. Para uma edificação sustentável bem
sucedida, é importante que os todos os profissionais envolvidos compreendam a edificação
com um pensamento sistêmico: a importância de um projeto integrado. As etapas do projeto
deixam de ser lineares, e os diversos profissionais interagem em todo o processo, e na
sustentabilidade é levado em consideração o uso, a manutenção e até sua demolição, incluindo
o ciclo de vida dos materiais (DEEKE; CASAGRANDE JR; SILVA, 2008).
Uma gestão adequada dos resíduos popularmente chamados de entulho reduz custos
sociais, financeiros e ambientais, o qual deve ser gerenciado do projeto à sua destinação final,
para que impactos ambientais sejam evitados. O mau gerenciamento desses resíduos contribui
para o acelerado esgotamento das áreas de disposição final do lixo urbano, os custos
adicionais de governos e o desperdício de recursos naturais não renováveis
(BLUMENSCHEIN, 2007).
O desperdício é um dos principais indicadores de custo, representando falta de
controle de qualidade da empresa, o mesmo pode ser percebido de diversas formas: devido a
erros no processo, a retrabalhos, tempos ociosos de mão-de-obra e uso de equipamentos, por
falta de planejamento, falta de uma política administrativa e gerencial, problemas com a
qualidade do material, programas de contratação e treinamentos inadequados, patologias
construtivas com altos custos de reparação e manutenção entre outros (KUNKEL, 2009).
A complexidade da gestão dos resíduos requer uma combinação adequada das formas
de disposição. Em primeiro lugar a não geração do resíduo, ou seja, a redução da geração do
resíduo na fonte. Segundo, uma vez que o resíduo foi gerado sua reutilização deve ser
considerada. A terceira forma de disposição possível é a reciclagem. A quarta alternativa é a
recuperação de energia, ou seja, a incineração. E finalmente, a quinta forma de disposição é o
aterro sanitário (BLUMENSCHEIN, 2007).
O entendimento ou interpretações sobre a sustentabilidade em edifícios e na
construção civil tem tido diferentes posicionamentos ao longo dos anos: o foco inicial na
questão de recursos limitados, especialmente energia e, em como reduzir impactos no meio
ambiente, mudou nas duas últimas décadas para enfatizar aspectos mais técnicos relativos a
materiais, componentes de edificações, tecnologias construtivas e conceitos de projeto
relacionados à questão energética. E, especialmente nos últimos anos, a atenção se voltou
também para as questões não técnicas, também chamadas soft issues como aspectos sociais,
econômicos e mais recentemente os culturais surgiram como prioritários para a construção
sustentável (BARATELLA, 2011).
Tendo em vista todas as vantagens de se construir de modo sustentável, cabe às
universidades estimularem de maneira prática os alunos e a sociedade, dando o primeiro passo
ao construir seus prédios com a devida preocupação do ambiente os quais estão inseridos. As
vantagens são claras e convincentes, comprovando que este é o momento oportuno de ser a
vanguarda no avanço do desenvolvimento sustentável.

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

3. Método de Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida como exemplo de proposta para construção de edifícios
sustentáveis utilizando-se a estratégia da pesquisa empírica, possibilitando a análise do tema
proposto a partir da pesquisa de diferentes autores e diversas fontes bibliográficas. A partir da
coleta dos dados foi feita uma análise que relaciona os materiais encontrados com as diversas
preocupações ambientais que os manuais das certificações AQUA e LEED exigem.
4. Análise e Discussão dos Resultados

Todo o exercício da cadeia produtiva da construção desde a preparação de atividades
iniciais como terraplanagem à produção, manutenção e uso efetivo de instalações e
edificações depende de um fluxo constante de materiais e sistemas (CNI; CBIC, 2012). Este
projeto identificou uma série de materiais que, a partir de avanços tecnológicos, apresentam
um diferencial no mercado, seja por serem constituídos por algum material reciclável, seja por
apresentarem soluções mais saudáveis aos usuários.
As listas genéricas de materiais sustentáveis são às vezes falhas, pois ignoram o
contexto geral quando se concentram em aspectos particulares e, ao pretenderem ser
universais, não consideram a importância de agir localmente (AGOPYAN, JOHN, 2011). É
preciso tomar devida atenção ao utiliza-las, atentando-se aos itens citados e levando em
consideração o tripé da sustentabilidade: desenvolvimento social, proteção ambiental e
desenvolvimento econômico.
Uma dificuldade da construção civil sustentável é a concepção dos consumidores e
técnicos da área de que produto reciclado possui qualidade inferior, a gestão de resíduos
adequada de forma a simplificar o processo de reciclagem e os processos de transporte e
estocagem dos resíduos gerados que afetam decisivamente sua reciclabilidade, pois resíduos
de natureza diferente são frequentemente misturados nessas etapas, o que provoca
contaminações recíprocas (JOHN; ÂNGULO, 2003).
Deste modo, o desenvolvimento tecnológico de processos associados à reciclagem de
resíduos industriais passa a ter hoje enorme relevância. O aumento no descarte de rejeitos
sólidos, bem como os problemas advindos da exaustão de matérias-primas naturais, vem
impulsionando os estudos sobre o aproveitamento desses resíduos como novos materiais,
reduzindo o seu impacto ambiental e viabilizando a redução de custos industriais e a criação
de novos empregos (ROCHA; CHERIAF, 2003).
4.1. Durabilidade

O termo “durabilidade” significa o período esperado de tempo em que um produto tem
potencial de cumprir as funções a que foi destinado, num patamar de desempenho igual ou
superior aquele predefinido (ABNT, 2013). Ao relatar conceitos de construção sustentável do
ponto de vista de diferentes países, observa-se que em algumas línguas como o alemão,
finlandês, romeno ou francês, sustentável é traduzido como durável. Esta confusão entre
sustentabilidade e durabilidade faz sentido, pois uma forma de aumentar a produtividade dos
recursos é aumentar a vida útil dos produtos (JOHN et al, 2013).
A durabilidade não é uma qualidade intrínseca de um material. Mudanças nos detalhes
de projeto que proporcionem maior proteção ao componente contra os fatores de degradação
podem aumentar a sua vida útil sem alterar significativamente a carga ambiental total (JOHN
et al, 2013). Para tanto, há necessidade de correta utilização, bem como de realização de
manutenções periódicas em estrita obediência as recomendações do fornecedor do produto,
sendo que as manutenções devem recuperar parcialmente a perda de desempenho resultante
da degradação, conforme ilustrado na Figura 2 (ABNT, 2013).
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Figura 2. Recuperação do desempenho por ações de manutenção.

Fonte: ABNT, 2013.

Com o planejamento da vida útil pretende-se que a durabilidade do edifício seja aquela
pretendida pelo usuário. É uma ferramenta que permite planejar as atividades de manutenção
ainda na fase de projeto e também propicia a tomada de decisões que tornam estas atividades
fáceis de serem executadas. Facilita ainda as atividades de reforma, como modificações e
melhorias em edifícios existentes ou em suas partes de forma a recuperá-lo da obsolescência
(JOHN et al, 2013).
A obsolescência é um problema de durabilidade. Ela não é decorrente de um processo
de degradação, mas de mudanças nas exigências do usuário. Pode ser considerada como vida
útil de serviço definida socialmente. E como não é possível estimar as mudanças sociais que
irão ocorrer a longo prazo, não se pode controlar a durabilidade contra a obsolescência. No
entanto, podem ser minimizadas as cargas ambientais relativas à obsolescência fazendo com
que os componentes que podem se tornar obsoletos com maior facilidade sejam facilmente
substituídos (JOHN et al, 2013).
As decisões de projeto podem controlar a velocidade de obsolescência do edifício e
facilitando o processo de demolição e reutilização dos componentes. O conhecimento é o
fator decisivo no controle dos problemas de durabilidade relacionados com a obsolescência
(JOHN et al, 2013).
O único sistema de certificação que adota a estratégia de ampliação da vida útil como
parte da sustentabilidade é o sistema AQUA. Uma razão possível para isso é a falta de
ferramentas existentes para quantificar a vida útil dos projetos (AGOPYAN; JOHN, 2011).
O desrespeito aos padrões de qualidade é considerado uma informalidade, pois traz
prejuízo aos concorrentes que respeitam as normas; aos usuários, que adquirem um produto
com probabilidade de apresentar um desempenho inadequado; e ao ambiente, pois produtos
inadequados precisam ser reparados e substituídos, significando impacto ambiental dobrado
(AGOPYAN, JOHN, 2011).
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou a ABNT NBR 15.575 –
Desempenho de Edificações Habitacionais, mais conhecida como Norma de Desempenho. Ela
introduz ou reforça novos conceitos, como desempenho acústico, desempenho térmico e
durabilidade. É a primeira norma a definir, como um edifício deve se comportar ao longo do
tempo para atender as expectativas dos usuários. Deste modo, estabelece uma relação de coresponsabilidade entre projetistas, fabricantes, construtores, incorporadores e consumidores,
criando uma linguagem unificada e transparente dentro da cadeia produtiva. A Norma de
Desempenho também vai impulsionar o desenvolvimento tecnológico, o estímulo à inovação,
que se faz tão importante neste momento de crescimento do setor e do Brasil (ABNT, 2013).
4.2. Impactos Ambientais

A indústria da construção civil é o setor maior consumidor individual de recursos
naturais (AGOPYAN; JOHN, 2011). Segundo Gaede (2008), todas as etapas do processo
construtivo, tais como: extração da matéria-prima, produção de materiais, construção,
utilização e demolição, causam impactos ambientais.
Estes impactos são quantificáveis por meio da metodologia da Análise do Ciclo de
Vida (ACV), que é a compilação e avaliação das entradas, das saídas e dos impactos
ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida, desde a
concepção até a desativação. Ela é uma das várias técnicas de gestão ambiental e
normalmente não aborda os aspectos econômicos ou sociais de um produto. Devido a isso, é
conveniente usar as informações desenvolvidas de um estudo de ACV como parte do processo
de decisão muito mais abrangente (ABNT, 2009). Todas as etapas do ciclo dos materiais
podem exercer algum impacto sobre o ambiente e, de forma mais específica, podem-se
destacar alguns itens descritos na Figura 3.
Figura 3. Ciclo dos materiais
extração e
origem da
matéria
prima
aterrado,
incinerado, se é
reciclável ou se
pode ser
reaproveitado

emissões
gasosas, líquidas
e sólidas
durante o
processo de
manufatura

durabilidade
e qualidade

emissões ao
ambiente
durante o uso
dos materiais

implicações
energéticas
de produção
e uso
Fonte: Fonte: FERREIRA et al, 2006

Uma das barreiras que está atrasando a popularização da ACV é que o modelo requer
uma enorme quantidade de informações e medidas, que encarecem e tornam trabalhosa e
demorada a sua realização. Com os dados disponíveis nos dias de hoje, não é viável realizar a
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ACV, por isso é recomendado iniciar o processo de seleção de materiais analisando os
fornecedores disponíveis para depois aplicar ferramentas de decisão disponíveis (AGOPYAN,
JOHN, 2011).
Outro problema com os impactos ambientais avaliados em um perfil ambiental é que
eles são medidos em unidades diferentes e não podem ser somados para calcular um impacto
global. A avaliação conjunta de questões tão diferentes requer julgamentos subjetivos sobre
sua importância relativa (ADDIS, 2006).
Alguns exemplos de softwares que analisam o ciclo de vida utilizados nas
bibliografias foram: SimaPro, BEES e GaBi. Entretanto, por serem desenvolvidos em outros
países, eles não condizem com a realidade brasileira, tendo que ser muitas vezes adaptados
para nossa realidade de clima, fonte energética, etc, além da falta de dados.
O GBCB indica que nos Estados Unidos as construções sustentáveis apresentaram
melhoras significativas nos índices de controle ambiental. Além de garantir um ambiente
interno saudável e produtivo, possui os seguintes impactos ambientais positivos (DALLA
COSTA; MORAES, 2012) como descrito na Figura 4.
Figura 4. Redução de impactos ambientais das construções sustentáveis.
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Fonte: DALLA COSTA; MORAES, 2012.

4.3. Impactos Sociais

A magnitude do impacto social, positivo ou negativo, depende das práticas de
responsabilidade social das empresas, registradas nos relatórios de responsabilidade
socioambiental. Entretanto não é possível para todas empresas realizarem investimentos em
relatórios deste tipo. Mas as empresas que não divulgam nada, provavelmente nada realizam a
respeito deste tema (AGOPYAN, JOHN, 2011).
Não existe sustentabilidade sem formalidade, legalidade e qualidade. A informalidade
tem muitas facetas, como sonegação de impostos em toda cadeia produtiva, desrespeito a
legislação ambiental e desrespeito a legislação trabalhista, que vão desde a extração da
matéria prima até a fabricação e comercialização de materiais, a elaboração de projetos,
chegando ao canteiro de obras e à manutenção (AGOPYAN, JOHN, 2011).
Por isso, o Comitê de Materiais do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável
(CBCS) desenvolveu uma ferramenta para auxiliar os projetistas, empreendedores e usuários
na seleção dos fornecedores e dos materiais que serão utilizados nas obras. Esse sistema não
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esgota o assunto, mas é uma estratégia viável para abordar práticas acessíveis a todos os
compradores e especificadores de materiais e fornecedores (AGOPYAN, JOHN, 2011).
Os seis passos para a seleção de insumos e fornecedores com critérios de
sustentabilidade segundo a CBSC (2013):
 Verificação da formalidade da empresa fabricante e fornecedora;
 Verificação da licença ambiental;
 Verificação das questões sociais;
 Qualidade e normas técnicas do produto;
 Consultar o perfil de responsabilidade socioambiental da empresa;
 Identificar a existência de propaganda enganosa.
4.4. Impactos Econômicos

Em um cenário global voltado para o desenvolvimento sustentável, o sucesso das
organizações depende de uma nova forma de pensar e de realizar sua gestão, uma vez que
resultados econômicos estão cada vez mais atrelados aos impactos socioambientais causados
por suas decisões e ações (CBIC, 2012).
Para que a construção brasileira seja sustentável surge, portanto, o desafio da
qualificação das empresas no diálogo contínuo e frutífero com seus variados stakeholders,
como acionistas, consumidores e clientes, público interno, comunidade, fornecedores, meio
ambiente, governo e sociedade (CBIC, 2012).
A indústria da construção é o componente central de um macrosetor, movimentando
segmentos que vão desde a extração das matérias-primas até os serviços associados ao
financiamento e manutenção de empreendimentos. Dados de 2009 demonstram que o
macrossetor da construção civil representou 15,6% do PIB brasileiro (CNI; CBIC, 2012).
A viabilidade econômica de um projeto tem por base as seguintes ações (CSILLAG;
JOHN, 2008):
 Compatibilidade com as demandas e restrições do entorno;
 Economia de recursos;
 Proposta de novos modelos de financiamento do empreendimento;
 Impacto regional;
 Viabilidade econômica da proposta.
No Brasil o setor de construção habitacional ainda está nos estágios iniciais de
aplicação da cultura da sustentabilidade, o que faz com que estas iniciativas tenham a falsa
impressão de significarem apenas custos adicionais. Custos diretos são os que incidem
durante a fase de construção, enquanto os demais custos (incorporação, manutenção,
operação) são classificados como indiretos. No Brasil o custo direto é muito valorizado, e por
vezes cria barreiras à implantação dos conceitos. Estima-se investimento adicional de 1,5% a
3% em empreendimentos residenciais, e 5% a 7% em comerciais com a adoção de medidas
sustentáveis, que variam de acordo com o porte do empreendimento, da tipologia adotada e da
existência ou não de certificação (DALLA COSTA; MORAES, 2012).
Entretanto, uma edificação sustentável em relação a uma obra tradicional possui as
seguintes vantagens:
 Custo indireto reduzido consideravelmente tornando a obra menos cara ao longo dos
anos;
 Valorização do imóvel no mercado;
 Marketing verde;
 Criação de mão de obra especializada;
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Reciclagem de entulho possibilita o barateamento das atividades de construção;
Redução de riscos financeiros.
O verdadeiro desafio consiste em analisar os custos numa perspectiva equilibrada no
seu ciclo de vida, mais do que pensar apenas no custo do investimento. Quando se consegue
poupar energia, aumentar a durabilidade, poupar água e ao mesmo tempo aumentar a
produtividade, as características de sustentabilidade do projeto e dos materiais são muito
fáceis de justificar (PINHEIRO, 2003).
4.5. Selo Verde

Algumas das certificações de Green Building que existem atualmente no Brasil são o
selo norte americano Leardship in Energy and Environmental Design (LEED), o Processo
Alta Qualidade Ambiental (AQUA) baseado na metodologia francesa HQE, o Selo Casa Azul
de Construção Sustentável lançado pela Caixa Econômica Federal e o Procel Edifica da
Eletrobrás (AGOPYAN, JOHN, 2011).
Figura 5. Selos verdes: 1-LEED, 2-Casa Azul, 3-Procel Edifica, 4-AQUA

Para uma construção ser considerada Green Building, ela precisa utilizar produtos que
tenham o Green Seal (Selo Verde), que atesta, por meio de uma marca colocada
voluntariamente pelo fabricante, sua adequação ao uso e seu menor impacto ambiental em
relação a outros similares. Este selo demonstra para o consumidor que o produto está de
acordo com critérios de excelência de qualidade e sustentabilidade.
Alguns fabricantes buscam voluntariamente estes selos ecológicos, que avaliam os
produtos desde os impactos ambientais causados com a extração das suas matérias primas até
o seu descarte final, por meio de inspeções in loco, avaliação do ciclo de vida, ensaios e coleta
de dados (CNI; CBIC, 2012).
Muitos materiais são vendidos como sendo “ecológicos” e recebem selos somente
porque não apresentam determinado impacto ambiental do concorrente – sem se discutir quais
os impactos reais que possuem (Caixa Econômica Federal, 2010). Mesmo no mercado oficial
de certificação, observa-se que, muitas vezes, os selos podem enganar, pois as certificadoras e
os fabricantes falham ao cumprir seu papel (AGOPYAN, JOHN, 2011).
Certificados e selos podem ser úteis, mas seu significado prático depende da
abrangência e relevância das regras com as quais foi analisado, bem como do rigor, da
frequência e da isenção do processo de verificação e de quem fez a inspeção (AGOPYAN,
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JOHN, 2011). A seguir é apresentada na Tabela 1 alguns materiais com suas principais
vantagens que podem contribuir para uma construção sustentável.
4.5.1. LEED - Leardship in Energy and Environmental Design
Na certificação LEED para novas construções de escolas, na categoria, “Materiais e
Recursos”, os pré-requisitos para a certificação LEED que se relacionam com os materiais para este
projeto foram:

1-Materiais com conteúdo reciclado;
2- Materiais rapidamente renováveis;
3-Materiais de madeira e produtos que sejam certificados pelo FSC.
Não foi levado em consideração o crédito para materiais regionais, pois este depende
da localização da obra e o mercado disponível. Assim como o crédito para qualidade do ar
interno durante a construção para materiais de baixa emissão, como adesivos, selantes, tintas e
revestimentos, pois este crédito baseia-se de forma geral em produtos com quantidades
reduzidas de compostos orgânicos voláteis.
4.5.2. Alta Qualidade Ambiental (AQUA)
Este projeto baseou-se na certificação para escolas e escritórios. Ela estrutura-se em 14
categorias e a família “eco construção”, possui a categoria referente à “Escolha integrada de
produtos, sistemas e processos construtivos” (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2007).
Os requisitos relacionados aos materiais que foram analisados nesta pesquisa são:
1-Escolhas construtivas para a durabilidade e a adaptabilidade da construção;
2-Escolhas construtivas para a facilidade de conservação da construção;
3-Escolha dos produtos de construção a fim de limitar os impactos socioambientais da
construção;
4-Escolha dos produtos de construção a fim de limitar os impactos da construção à
saúde humana.
5. Conclusão

A seleção de materiais que melhor se adapte a cada obra em específico é uma tarefa
árdua e é sujeita a diversos equívocos. A quase totalidade das listas de recomendação de
materiais de construção com base em critérios ambientais disponíveis ignoram os aspectos
sociais, a durabilidade e as condições de uso, o impacto do transporte, a energia incorporada,
as perdas durante a construção, o fator desempenho, entre outros.
As certificações de obras sustentáveis se equivocam muitas vezes pelo seu modo de
avaliar se as características de determinado produto é relevante ou não. Pode-se ter como
exemplo o tubopet que não pontuaria nem na certificação LEED nem na AQUA, pois não
consideram o conteúdo reciclado de sistemas hidráulicos.
Os processos de certificação de edificações sustentáveis encontram dificuldades ao
tentar generalizar algo, as construções, ao passo que estas são tão únicas. As certificadoras
deveriam passar por uma revisão e tentar ser o mais flexível possível para que a construção
seja realmente chamada de sustentável.
O Quadro 1 mostra exemplos de alguns materiais com suas principais vantagens que
podem contribuir para uma construção sustentável, mas que não são todas consideradas pelas
certificações LEED ou AQUA. E o Quadro 2 mostra a pontuação que os materiais
selecionados neste trabalho receberiam em ambas certificações.
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Quadro 1. Materiais com suas principais vantagens
< custo
Conteúdo Baixo
final da
reutilizado custo
obra

Materias/Vantagens

Alta
disponibili//

Cimento com Resíduos de
Construção e Demolição

X

X

Cimento com escória de altoforno

X

X

< consumo
de recursos
naturais

< pressão do
volume de
resíduos sobre os
aterros

x

X

x

x

Agregado siderúrgico

X

x

X

x
x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

X

x

X

x

X

x

X

x

Agregado com cinzas de
cascas de arroz
Agregado com cinzas
volantes

X

X
X

x

x

Madeira
x

Bambu

x

Tijolo de solo-cimento

X

x

Bloco isopet

X

x

Tubo PET

X

Gesso
Steel Frame e Wood Frame
Lã de PET

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x
X

x
x
x

X
X

x
x

x

x

x

X

x
X

X
X

x

x

> isolante
>
térmico e >Flexibili//
Manuseabili//
acústico

x

x

X

X

> durabili// e
resistência

x

X

Agregado com vidro

< energia
operacional

X

Agregado com cinzas do
bagaço de cana

X

< quanti//
de água

x

x

Cimento pó de calcário
Agregado com Resíduos de
Construção e Demolição

Agregado com cerâmica
vermelha
Agregado com pneu
inservível

x

< emissões
de CO2

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Quadro 2. Pontuação dos materiais nas certificações AQUA e LEED.

LEED

1-Materiais
com
conteúdo
reciclado

Materiais

2-Materiais
rapidamente
renováveis

AQUA
1-Escolhas
3-Materiais
construtivas
de madeira e
para a
produtos que
durabilidade e
sejam
a
certificados
adaptabilidade
pelo FSC
da construção

2-Escolhas
construtivas
para a
facilidade de
conservação
da construção

4-Escolha dos
3-Escolha dos
produtos de
produtos de
construção a
construção a fim
fim de limitar
de limitar os
os impactos
impactos
da construção
socioambientais
à saúde
da construção
humana

Cimento com Resíduos de
Construção e Demolição

x

Cimento com escória de
alto-forno

x

Cimento pó de calcário

x

Agregado com Resíduos
de
Construção
e
Demolição

x

x

Agregado siderúrgico

x

x

Agregado com cinzas do
bagaço de cana

x

x

Agregado com cinzas de
cascas de arroz

x

x

Agregado
volantes

cinzas

x

x

Agregado com cerâmica
vermelha

x

x

Agregado
inservível

x

x

x

x
x

com

com

pneu

Agregado com vidro

x

X

Madeira

x

Bambu

x

Tijolo de solo-cimento

x

Bloco isopet
Tubopet
Gesso
Steel Frame
Frame

e

Wood

Materiais de Mudança de
Fase
Tinta com PET

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Tinta mineral
lã de PET

x

x
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O EMPREENDEDORISMO NAS COMUNIDADES AMAZÔNICAS

Gleriani Torres Carbone Ferreira
Universidade Presbiteriana Mackenzie
gleriani.ferreira@mackenzie.br

Resumo: Empreendedor é aquele que assume riscos ao implementar ações para a concretização de um negócio próprio.
Muitas vezes a decisão implica direcionar todos os seus recursos na busca pela realização de um sonho. Mais do que a
necessidade de superar as adversidades, os empreendedores são motivados pela vontade de criar e de produzir resultados a
partir do seu próprio esforço. Neste sentido, o objetivo deste estudo é relatar quatro casos de empreendedorismo
encontrados nas comunidades amazônicas ribeirinhas localizadas às margens do Rio Solimões, sendo elas: Bom Jesus,
Caviana, Repartimento, Jacaré e São Francisco de Assis. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cujos resultados
foram obtidos através de um levantamento de campo que foi realizado no mês de julho de 2013 com entrevistas a 65
famílias, além de representantes nativos de três instituições que atuam na Amazônia. Os resultados mostram que as
dificuldades não impedem o surgimento do empreendedorismo, ainda que desassociado de práticas sustentáveis.
Palavras-chave: Empreendedorismo; comunidades ribeirinhas, Amazônia

Abstract: Entrepreneur is who takes risks when implementing actions to achieve a business of their own. Often the decision
involves all their resources in the pursuit of a dream come true. More than the need to overcome adversity, entrepreneurs are
motivated by the desire to create and produce the results from your own efforts. In this sense, the aim of this study is to
report five cases of entrepreneurship found in Amazonian riverine communities located near the river Solimões: Bom Jesus,
Caviana, Repartimento, Jacaré and São Francisco de Assis. This is a bibliographic, descriptive and exploratory research and
the results were obtained from a survey conducted in July 2013 with interviews with 65 families, and representatives of
native three institutions that operate in the Amazon. The results show that the limitations do not prevent the emergence of
entrepreneurship, although it is unrelated to sustainable practices.
Key-words: Entrepreneurship; riverside communities, Amazon
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1. Introdução
Do lado brasileiro a Amazônia tem aproximadamente 25 milhões de pessoas e os assentamentos
representam uma das principais categorias fundiárias da região. Dos 5.953 assentamentos oficialmente
delimitados na base de dados geográfica do INCRA, cerca de 2.400 estão nos Estados da Amazônia
Legal. Destes, 1.868 encontram-se no Bioma Amazônia, cobrindo uma área de 35,7 milhões de
hectares (7% do Bioma ou 78% da área destinada aos assentamentos no país) e com capacidade de
abrigar 398 mil famílias.
Esses números são essencialmente importantes para iniciar uma discussão sobre as condições de vida,
de trabalho e de desenvolvimento das pessoas que vivem na Amazônia. As comunidades visitadas estão
em uma zona rural do município de Manacapuru, localizado a 68 km de Manaus e com área total de
7.367,9 km2, numa extensão linear de, aproximadamente, 79 km na margem direita do rio Solimões,
estado do Amazonas.
Nos últimos anos as comunidades têm sofrido bastante com as cheias e secas do Rio Solimões. Os
prejuízos são decorrentes da perda de lavouras e da morte de animais, inclusive mortandade de peixes.
Na seca as comunidades ficam isoladas porque o deslocamento se dá apenas por via fluvial. Como
consequência posterior, ocorre a disseminação de doenças oportunistas pela alta temperatura e baixa
qualidade da água disponível para consumo.
Em 2009 as perdas foram maiores porque, além de reproduzir o cenário da seca anterior, também foram
registradas perdas de moradias e de bancos de sementes. No período de seca de 2011, o Rio Solimões
desceu 26 centímetros por dia e a região viveu sua pior seca até aquele momento. Entretanto, em 2012
um novo recorde foi registrado na região de Manacapuru. Em sua grande maioria, as comunidades são
caracterizadas por um trecho contínuo de várzea com pequenas partes de terra firme, portanto, sujeitas
aos processos de inundação. Nas épocas de enchente, há perda de lavouras, perda na criação de animais
e desalojamento de famílias.
A cada período estes desastres se apresentam em uma magnitude maior, ultrapassando a capacidade
comunitária de resposta. O tempo médio entre os eventos tem diminuído em função das mudanças
climáticas e do desmatamento excessivo das matas ciliares, assoreando rios e lagos. Desta forma, a
invasão das águas fluviais sobre as comunidades tem sido cada vez mais extensa.
As Comunidades Nossa Senhora do Carmo, Caviana e Repartimento do Tuiué estão localizadas em
áreas de terra firme, o que aumenta sua proteção física. As comunidades Bom Jesus, Repartimento e
São Francisco de Assis estão situadas na margem esquerda do Rio Solimões, em área de várzea baixa e
as comunidades do Jacaré e Caviana estão localizadas em terra firme. De qualquer forma, seus meios
de vida estão localizados em áreas de várzea, o que as torna vulneráveis neste particular. O município
mais próximo, Manacapuru, possui 85.141 habitantes e uma densidade demográfica correspondente a
11,62 hab./km2. A população urbana representa 71%, contra 29% da população rural. Em relação ao
gênero, 49% são mulheres e 51% são homens. Assim como no Amazonas, a população predominante
está na faixa etária das 10 aos 14 anos (IBGE, 2013).
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Mapa 1 – Mapa com a localização das comunidades visitadas

Fonte: VISÃO MUNDIAL, 2013

Neste cenário, o objetivo desta pesquisa é relatar os hábitos de trabalho e de renda da população dessas
cinco comunidades ribeirinhas às margens do Rio Solimões: Bom Jesus, Caviana, Repartimento, Jacaré
e São Francisco de Assis. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cujos resultados foram
obtidos através de um levantamento de campo foi realizado no mês de julho de 2013 com entrevistas a
65 famílias, além de representantes nativos de três instituições que atuam na Amazônia. A história oral
foi a metodologia de pesquisa adotada por se referir ao estudo e registro de acontecimentos, histórias de
vida, trajetórias de organizações, de temas históricos contemporâneos que permitam acessar pessoas
que ainda estejam vivas (VERGARA, 2008). As entrevistas de história oral foram realizadas durante as
visitas às comunidades ribeirinhas e formaram a principal fonte de informações do estudo.
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1. Os desafios amazônicos para o empreendedorismo
Empreendedor é aquele que assume riscos ao implementar ações para a concretização de um negócio
próprio sendo que, muitas vezes, a decisão implica direcionar todos os seus recursos acumulados ao
longo de anos ou décadas de trabalho, na realização de um sonho. Por natureza, o empreendedor deseja
ver brotar sua criação. Corre riscos, paga o preço da inexperiência e convive com a sombra do fracasso,
principalmente, mas estes fatores não são suficientemente fortes a ponto de frear seu otimismo.
Na visão de Hisrich e Peters (2009) o empreendedorismo assume um “novo” papel no desenvolvimento
econômico de uma nação ao iniciar e promover mudanças na estrutura do negócio e da sociedade, tais
mudanças são caracterizadas como inovações. Para Siqueira e Furukawa (2006), o empreendedor
desenvolve seu trabalho de acordo com três eixos: i) tecnológico: que envolve novos produtos e
serviços criados ao longo dele e oferecidos à sociedade como propriedade intelectual, com seus valores
avaliados na medida em que estejam orientados para um mercado existente; ii) inovação: onde ele é
impulsionado pelo mercado, que ignora novos produtos e serviços que não satisfaçam necessidades
existentes ou que não produzam experiências mais agradáveis; iii) fluxo de caixa: que também pode ser
entendido como o eixo de viabilidade, onde o tempo e o dinheiro disponíveis devem ser levados em
conta. Ainda de acordo com os autores, todos os riscos se encontram junto a esse eixo.
O tema empreendedorismo necessita de maior debate na região amazônica especialmente porque nem
todas as comunidades são formalmente organizadas e recebem programas de capacitação, orientação
para o cooperativismo, programas de incentivo ao comércio e ao turismo socioambiental. Algumas
comunidades permanecem completamente marginalizadas com o distanciamento do governo, das
ONGs e da iniciativa privada. Ainda assim foi possível encontrar ações de voluntários e missionários
de algumas instituições: a Igreja Presbiteriana do Brasil com sede em Manaus, através do Pastor José
João Mesquita, realiza expedições para ajuda comunitária em 100 comunidades ribeirinhas e a Visão
Mundial, fundada em 1947, e cujo atual desafio no Brasil é superar a desigualdade, alcançando milhões
de crianças, adolescentes e jovens em contextos urbanos e rurais de alta vulnerabilidade, para incluí-los
em programas de desenvolvimento.
O detalhamento da região torna-se importante diante da diversidade socioambiental. A legislação
federal aplicada de forma homogênea em todo o território nacional impede adaptações que seriam úteis
e justificadas em determinadas regiões onde há limitações de acesso que dificultam o desenvolvimento
dos trâmites burocráticos junto aos cartórios e instituições financeiras.
Na época da seca, as comunidades ribeirinhas visitadas ficam isoladas dada a impossibilidade de
navegação no Rio Solimões. Nestes meses de isolamento torna-se inviável o deslocamento das pessoas
da comunidade em direção aos centros onde podem ser realizados acompanhamentos médicos ou a
compra e venda de produtos. As entrevistas e conversas informais foram capazes de demonstrar um
consenso de que ambas as situações são perversas, tanto a cheia quando o nível do rio sobe mais de 10
metros, como a seca quando o isolamento restringe a vida aos limites da comunidade. Entretanto, o
consenso também se faz ao apontar a seca como a época de maior castigo.
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O levantamento com as consequências da seca, da enchente e da poluição devem orientar políticas
públicas, principalmente porque estão relacionados com as principais causas de mortes nas
comunidades (Quadro 1). Mesmo diante de cenários tão adversos e intensos como são as secas e
enchentes amazônicas, é possível planejar a ocupação das regiões amazônica, fazendo emergir o
esplendor de sua diversidade e prosperidade (LOPES, 2013).
Quadro 1 – Análise dos cenários com seca, enchentes e poluição.
Ameaças
Causas
Consequências
Seca

 Desmatamento
desordenado e
mudanças climáticas.

Enchentes

 Assoreamento dos rios
e lagos;
 Mudanças climáticas

 Isolamento de
famílias;
 Sensível redução dos
meios de vida
sustentáveis (lavoura,
criação de animais,
peixes). No caso dos
pescados, há aumento
da mortalidade,
reduzindo o potencial
de produção atual e
futuro.
 Impacto sobre os
meios de vida
sustentáveis:
o Perda de bancos
de sementes;
o Perda de lavoura e
criação de
animais;


 Inexistência de coleta
de lixo em 80% das
áreas ribeirinhas;
 Saneamento básico
precário, sem
destinação adequada de
resíduos sólidos;
 Uso excessivo e
indevido de
agrotóxicos;
 Ausência de programas
de educação ambiental.
Fonte: VISÃO MUNDIAL, 2013
Poluição
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Perda de moradias e
mobiliário, causando
desabrigamento e
desalojamento.

 Proliferação de
doenças respiratórias e
endêmicas;
 Aumento dos casos de
câncer;
 Maior frequência de
enchentes e secas.

Soluções
 Programas de reeducação ambiental nas
escolas;
 Formação de grupos comunitários para
discussão das questões ambientais e
proposição de soluções;
 Elaboração de projetos de convivência com a
seca;
 Elaboração de projetos de aproveitamento das
épocas propícias de plantio nas áreas de
várzea.
 Ajuda humanitária em tempos de maior rigor
(alimentos, medicamentos).
 Discutir com a Comunidade a adoção de uma
cota mínima de altura das palafitas,
minimizando o risco de inundação das casas;
 Programas de reeducação ambiental nas
escolas;
 Formação de grupos comunitários para
discussão das questões ambientais e
proposição de soluções;
 Elaboração de projetos de convivência com as
enchentes;
 Elaboração de projetos de aproveitamento das
épocas propícias de plantio nas áreas de
várzea.
 Ajuda humanitária em tempos de maior rigor
(alimentos, medicamentos).
 Denúncia e acompanhamento junto aos
órgãos competentes (saneamento e saúde);
 Programas de reeducação ambiental nas
escolas;
 Formação de grupos comunitários para
discussão das questões ambientais e
proposição de soluções;
 Formulação de ações junto aos Governos no
sentido de instituir políticas para o uso de
embarcações: coleta e destinação de resíduos
sólidos.
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Certamente não há soluções simples para o desenvolvimento da região, mas “preservar a floresta
implica construir caminhos capazes de gerar renda e qualidade de vida para suas populações” (CGEE,
2009). É preciso valorizar as características socioculturais e ambientais, bem como promover maior
articulação entre instituições, universidades e empresas, a fim de intensificar fluxos comerciais de
produtos com valor agregado.

2. Comunidades Ribeirinhas
A expedição foi realizada entre os dias 07 e 13 de julho de 2013, visitando cinco comunidades que são
ligadas ao Rio Solimões através do Paraná do Jacaré, do Repartimento e o Lago do Caviana,
aproximadamente vinte horas de barco partindo de Manaus. No primeiro dia a expedição visitou a
comunidade Bom Jesus, no segundo dia Vila Rica do Caviana, em seguida Repartimento, Jacaré e São
Francisco de Assis.
A comunidade Bom Jesus tem mais de trezentas crianças que estão tendo aula em cômodos que alguns
moradores estão alugando para a prefeitura, ao custo de duzentos reais mensais. Esta situação está
ocorrendo desde a saída do prefeito anterior que iniciou uma reforma na escola, mas encerrou seu
mandato sem conclui-la.
Embora a maioria das casas tenha fossa, as comunidades não tem saneamento ou coleta de lixo que são
jogados em qualquer lugar que não seja o seu quintal. Somente as ruas principais tem iluminação
pública, embora toda a comunidade seja obrigada a pagar R$ 3,60 de taxa de iluminação. Assim como
outras comunidades, o escoamento terrestre dos produtos produzidos pela comunidade depende da
manutenção de uma estrada de terra de 24 km que seria capaz de garantir o fluxo de pessoas e de
mercadorias no período da seca.
Em meio ao lixo e entulho dos quintais, estão árvores frutíferas, sementes, fibras e folhagens que
certamente representam grande valor para artesãos, mas não para aquelas comunidades visitadas. Os
hábitos alimentares estão diretamente associados a produtos industrializados. Nas mercearias
constituídas no primeiro cômodo de alguns casebres é possível encontrar grande quantidade de
salgadinhos, balas e pirulitos. Além de enlatados como apresuntado, salsicha em conserva, carne moída
enlatada e molhos prontos.
Em meio aos refrigerantes e os sucos em pó, não foi possível encontrar o comércio de frutas, sucos
naturais ou doces e receitas caseiras. As donas de casas entrevistadas, tal como as mulheres das grandes
cidades, comentam que é muito mais fácil comprar comida pronta. Atualmente, os doces e salgados
caseiros somente são produzidos para determinadas festividades.
A preferência por tais produtos tem feito muita gente trocar o peixe por enlatados e demonstra o
processo de transição de uma comunidade afastada dos grandes centros, porém, fortemente
influenciada pelos meios de comunicação que lhes apresenta a vida da cidade.
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As famílias entrevistadas mostram-se insatisfeitas com o trabalho braçal e sua baixa rentabilidade.
Entretanto, com relação ao Bolsa Família, foi possível verificar elevada satisfação com o valor e a
forma como o programa é conduzido.
Três entrevistas foram realizadas com profissionais que convivem com ações sociais e possuem larga
experiência com as comunidades locais. Dona Maria do Carmo (missionária da Igreja Presbiteriana que
atua há mais de dez anos com as expedições amazônicas) diz que as mulheres chegam a falar “está na
hora de ter outro filho”, se referindo a necessidade de ampliar o benefício recebido com o Bolsa
Família. Com isso, grande parte da população economicamente ativa deixa de desenvolver suas
atividades rurais e passa a depender exclusivamente do benefício governamental.
O Bolsa Família causou um impacto de acomodação muito forte e desmotivação para a atividade do
agricultor. Com isso, há queda na produtividade e consequente elevação no preço dos produtos. No
caso da farinha de mandioca, o quilo passou de R$ 2,50 para R$ 12,00 em menos de 4 anos.
Para Paulo Bentes, técnico da Visão Mundial, formado em agropecuária e em agroecologia e gestão
ambiental, o problema é a falta de legalização das comunidades que impede a organização de
cooperativas e de arranjos produtivos locais. Por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – Pronaf oferece garantia de compra, mas exige a Declaração de Aptidão ao
Pronaf – DAP, utilizado como um instrumento de identificação do agricultor.
Os agricultores que ainda produzem para a comercialização preferem entregar seus produtos para o
barco de recreio embora estejam cientes da possibilidade de maior lucratividade caso esse
intermediário fosse eliminado da cadeia logística.
Contudo, em meio a rotina de produzir para o consumo próprio ou entregar a colheita para o barco de
recreio, destacam-se quatro histórias de empreendedores que conseguiram criar novas formas de
trabalho e de desenvolvimento.

a) Mercado flutuante
Dada a dificuldade de acesso na comunidade, esse negócio foi criado com o intuito de facilitar o acesso
a produtos. Três irmãos adquiriram uma casa flutuante à beira do rio, na entrada principal da
comunidade, para moradia e criação de uma mercearia.
A expansão do negócio obrigou que os familiares desocupassem os cômodos que estavam sendo
destinados à moradia a fim de oferecer mais produtos, desde alimentos, bebidas e produtos de limpeza
até materiais elétricos, tintas, ferragens, ferramentas e utensílios domésticos. Como todo o comércio
local, o registro do estoque e dos clientes em débito, são realizados em cadernetas, sem nenhum
controle informatizado.
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O diferencial deste negócio está na cooperação familiar. Os irmãos se revezam de modo que o
estabelecimento abre suas portas as 6:00 da manhã e permanece em funcionamento até às 23:00. Em
dias de eventos na região, o comércio permanece aberto dia e noite. Atualmente, o negócio fatura em
média R$ 20.000,00 por mês e garante boa condição de trabalho e de renda para a família. A expansão
está sendo programada com a transferência da mercearia para outro imóvel flutuante que será atracado
no mesmo local.
O intenso fluxo deste comércio demonstra o poder de consumo como também a limitação de uma
comunidade afastada apenas 30 minutos de barco de um centro comercial, porém inacessível em
função do preço da passagem de barco que custa entre R$ 25,00 e R$ 30,00 de ida e o mesmo valor
para volta, atuando como um limitador para o fluxo de pessoas e de produtos das comunidades.

b) Revenda de produtos Natura
Vila Rica do Caviana é uma comunidade com aproximadamente 1.500 pessoas, há uma caixa d água
central e luz elétrica, mas, como as demais comunidades visitadas, não tem saneamento.
Dona Rosa aproveitou o primeiro cômodo da sua casa para abrir um pequeno comércio de guloseimas
como balas, pirulitos e sorvetes vindos de Manaus, além de produtos da Natura e da Avon. A
comerciante conta que os produtos da Avon são mais baratos, entretanto, a Natura é mais viável porque
não há cobrança do frete por parte do fabricante e a mercadoria é recebida em apenas oito dias.
Com as vendas para o Dia dos Namorados de 2013 seu lucro foi de três mil reais, atrás apenas do Dia
das Mães que lhe rendeu cinco mil reais. O sucesso do seu negócio também está associado ao crédito
concedido para alguns clientes que podem pagar em três vezes sem juros, com controle realizado
através de uma caderneta.
Para alavancar o comércio local ela espera por um posto bancário ou uma agência dos Correios
acreditando que os aposentados e funcionários públicos deixariam de ir à Manacapuru mensalmente,
possibilitando maior circulação financeira e crescimento para a comunidade.

c) Processamento de açaí
Dois irmãos de uma família de seis filhos saíram da casa dos pais que fica numa área mais afastada da
beira do rio para desenvolver uma atividade lucrativa. Com 16 e 17 anos de idade e apenas a 5ª série
concluída, eles alugaram uma casa flutuante de madeira, com dois cômodos, por R$ 130,00 por mês.
Ambos moram no flutuante que está equipado com uma televisão, duas redes, um fogareiro, talheres e
algumas pequenas panelas.
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Com o batedor de açaí que compraram à vista por R$ 1.900,00 em Manacapuru, os irmãos processam o
açaí produzido pela comunidade. A atividade consiste em comprar o açaí em saco por R$ 55,00 e
triturar o fruto para extrair 30 litros de polpa que serão vendidas por R$ 2,50 cada.
Alguém pode achar que a produção carece de maiores cuidados de higiene, entretanto, Charles Clement
(MARCOVITCH, 2011) relata que a preparação tradicional pouco higiênica é costumeira e já obrigou
alterações na tecnologia utilizada pela indústria alimentícia, a fim de obter uma massa limpa para a
comercialização na região Sudeste do Brasil.
Entretanto, outra atividade desenvolvida pelos irmãos é a venda de gasolina. Eles compram 200 litros
por R$ 2,70 cada e revendem na comunidade por R$ 3,20. Esse preço é mais competitivo do que o
comércio local que vende o produto por R$ 3,75 ou R$ 4,00. O galão com o combustível fica no
segundo cômodo do flutuante, ao lado de uma tomada elétrica utilizada para carregar a bateria do
celular. A medição do litro é feita com base em um vasilhame de vidro e normalmente os clientes
trazem garrafas PET para serem utilizadas como embalagem.
A renda das duas atividades é dividida com os pais. “Se der R$ 1.000,00, será R$ 500,00 para os nossos
pais e R$ 500,00 pra gente”.

d) Padaria e comércio de peixes
Na fila do barco ambulatorial à espera por atendimento médico, Rivagner, aos 45 anos de idade, contou
sua história. Nativo da região ribeirinha, estudou até a 4ª série e desenvolveu diversas atividades até ser
proprietário de uma padaria em Manaus. Os elevados impostos e desgostos com problemas trabalhistas
motivaram seu retorno ao interior. Utilizando o conhecimento adquirido com a experiência prática e
com os cursos profissionalizantes de padeiro e de confeiteiro, passou a produzir e vender pães aos
moradores da comunidade.
Ele acorda à 1:00 da madrugada e produz pão doce e pão salgado com massa fina e massa grossa. Às
5:00, ele e seu filho mais velho, com 21 anos, abastecem os dois barcos com os pães frescos e saem,
um rio abaixo e outro rio acima, para comercializar seus produtos. Às 7:30 ambos retornam para casa
com os barcos vazios. O negócio completou seis anos e a rentabilidade de aproximadamente R$
3.800,00 mensais já possibilitou a compra de equipamentos profissionais.
Terminada esta atividade, o empreendedor se dedica à pescaria que é sua segunda atividade.
Semanalmente, o lucro da pesca lhe garante entre R$ 600,00 ou R$ 700,00, mas essa rentabilidade está
sendo alcançada porque há dois anos ele deixou de vender seus pescados para o barco de recreio e
desenvolveu uma parceria com um feirante de Manaus.
Entre seus planos para o próximo ano está efetivar uma parceria com seu irmão para montar uma
“fábrica de peixes” onde passarão a comprar os peixes dos pescadores da região por um preço um
pouco superior ao preço pago pelo barco de recreio. Assim, ele terá mais produtos para comercializar
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em Manaus. Até o momento os investimentos com a compra de um flutuante e equipamentos
profissionais, somam aproximadamente R$ 100.000,00.
Especificamente na comunidade São Francisco de Assis, há o pagamento do seguro-desemprego nos
meses em que a pesca é proibida. Também conhecido como “defeso”, trata-se de uma assistência
financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerce sua atividade de forma artesanal,
individualmente ou em regime de economia familiar (ainda que com o auxílio eventual de parceiros) e
que teve suas atividades paralisadas nos quatro meses em que a peca é proibida.
Argumentando que sua esposa colabora com a pesca à medida que lava suas roupas, cozinha e
eventualmente, cuida dos pescados, ambos são beneficiados com o seguro-desemprego gerando uma
renda anual de aproximadamente R$ 5.400,00. Entretanto, nas cláusulas VI e VII dos requisitos
necessários para requerer o benefício consta:
VI – Comprovar o exercício profissional da atividade de pesca artesanal objeto
do defeso e que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período
compreendido entre o defeso anterior e o em curso; VII – Não ter vínculo de
emprego ou outra relação de trabalho, tampouco outra fonte de renda diversa
da decorrente da atividade pesqueira” (MTE, 2013).

Os casos apresentados reforçam a situação precária da logística como um fator limitante para o fluxo de
produtos e o comércio justo entre as comunidades e os centros comerciais. Um cento de maracujá é
comercializado a R$ 5,00 ou R$ 6,00, dependendo da lei da oferta e da procura que é apresentada pelo
barco de recreio no momento da negociação na margem do rio. Entretanto, cada cento é suficiente para
produzir 6 kg de polpa que pode ser vendido a R$ 2,50 cada. Da mesma forma, a caixa de goiaba é
entregue ao barco por R$ 25,00 ou R$ 27,00, mas é comercializada nas feiras de Manacapuru e de
Manaus por R$ 70,00.
Os produtores demonstraram total entendimento de que poderiam comercializar seus produtos de forma
mais vantajosa, mas aceitam a venda com baixo valor alegando dificuldade logística para ir até o centro
comercial em função do tempo e do investimento no valor da passagem.
Se por um lado há o limitante logístico, por outro lado, as entrevistas também revelaram falta de
estímulo para o trabalho cujo fator está diretamente relacionado com a garantia de renda proveniente do
Bolsa Família. Muito se ouviu “a gente vive do Bolsa mesmo”, desenvolvendo atividades rurais
essencialmente para o consumo próprio e, em poucos casos, para complementar a renda que já é
garantida pelo programa do governo.
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3. Análise e considerações finais
Esse estudo foi capaz de demonstrar a carência de cadeia produtivas locais na Amazônia e, de certa
forma, as consequências dessa falta de organização local. Extrema dependência de políticas sociais,
predomínio de interesses próprios, elevação no preço dos produtos e campo favorável para a
exploração, foram algumas das situações verificadas.
A estruturação de uma cadeia produtiva, desenvolvida com o apoio da comunidade, ONGs e governo,
agregaria mais valor aos negócios. Para tanto, a comunidade deveria estar organizada formalmente para
ser capaz, inclusive, de aproveitar o conhecimento tradicional para transformar e agregar valor ao
produto, evitando o modelo atual onde os pequenos produtores comunitários e os respectivos
intermediários, inibem a expansão dos negócios.
As matérias-primas amazônicas devem ser processadas regionalmente, revertendo o processo de
exploração dos recursos, inserindo a população extrativista no mercado, garantindo condições de vida
digna e impedindo que as etapas finais, mais lucrativas, situem-se fora da região.
Um país que pretende combater o desmatamento deve ocupar-se de valorizar a floresta e todas as
práticas relacionadas com o trabalho rural devidamente orientado para a sustentabilidade. Para Bertha
Becker, o setor privado ainda não se deu conta do imenso potencial de negócios constituído pelo
patrimônio florestal amazônico. Neste sentido, acrescentamos que a população também não se deu
conta que o trabalho decente, o conhecimento natural e boas práticas podem render muito mais do que
o valor do benefício do Bolsa Família. Por outro lado, este estudo demonstra que, muito mais
prejudicial do que a falta de oportunidades, é a falta de ambição que, pode ser relacionada à cultura
indígena de viver com o suficiente para o dia de hoje, entretanto desencadeia um processo de
comodismo e estagnação.
Certamente cabe discutir a validade de negócios pautados exclusivamente no ganho próprio,
completamente desvinculado de compromissos sociais ou ambientais. Neste particular, a crítica deve
ser acompanhada de uma solução ajustada à realidade local. A análise deve ser construída durante o
convívio com as comunidades.
A limitação da pesquisa está relacionada com o tamanho da amostra de comunidades visitadas. Estudos
futuros podem ser desenvolvidos com o objetivo de confirmar o cenário e oferecer maiores
contribuições para o entendimento dos hábitos e rotinas das comunidades ribeirinhas da Amazônia
brasileira, bem como as melhores formas de contribuições para e desenvolvimento sustentável da
região.
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Resumo: Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) vêm sendo implementados em larga escala, contribuindo para a melhoria do
desempenho ambiental de organizações e verificação de suas realizações. Embora os SGAs tenham surgido como
instrumentos de política voltados ao setor privado, atualmente têm sido utilizados pelas administrações públicas com o
objetivo de melhorar sua eficiência e suas relações com os grupos de interesse. O programa Município VerdeAzul (PMVA),
coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vem promovendo a adoção de um modelo para a
gestão ambiental na esfera pública baseada no incremento do desempenho dos municípios. Sendo assim, por meio de um
estudo comparativo aplicado às estruturas preconizadas para a implementação do PMVA e dos SGAs definidos pelos
modelos da ISO e EMAS, o presente trabalho discute as similaridades entre os sistemas de gestão analisados, destacando-se
o potencial alcance do PMVA no âmbito da gestão ambiental pública.
Palavras-chave: gestão ambiental pública; certificação ambiental; desempenho ambiental.
Abstract: Environmental Management Systems (EMS) have been implemented on a large scale to improve the
environmental performance of organizations and verify their achievements. Although the EMS have raised as instruments
focused on the private sector, currently they have been used by public administration to improve its efficiency and its
relationship with citizens. However, there are specific characteristics to be considered in EMS implementation in the public
sector, which need to be identified. The program Município VerdeAzul (PMVA), coordinated by the Sao Paulo State
Secretary of Environment, has shown similar characteristics of an EMS, mainly in terms of the framework to the
certification of municipal management systems. Thus, the present work brings a comparative analysis of the PMVA and
other models of EMS (ISO and EMAS) in order to check whether it has elements that characterize this model as an EMS.
Finally, the work concludes by the proximity of the environmental management frameworks analyzed, stressing the
relevance of PMVA to the public sector.
Key-words: public environmental management, environmental certification, environmental performance.
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1. INTRODUÇÃO
A mudança de paradigma quanto à questão ambiental tem sido refletida em um número crescente
de organizações (públicas e privadas) com maior consciência sobre seu impacto ambiental, em
conjunto com as suas responsabilidades sociais e ambientais. Assim, Sistemas de Gestão Ambiental
(SGA) têm sido implementados em larga escala para melhorar o desempenho ambiental das
organizações e certificar as suas realizações (DISTERHEFT et al., 2012).
Um SGA pode ser conceituado como um elemento inserido em um sistema global de gestão,
incluindo uma estrutura organizacional, atividades de planejamento, processos, procedimentos e
recursos destinados à política ambiental e a gerenciamento dos aspectos ambientais. Dessa forma, é
esperado que ao implementar um SGA o cuidado ambiental seja incorporado em toda a estrutura da
organização, favorecendo o cumprimento da legislação e conscientização da questão ambiental (ABNT
NBR ISO 14001, 2004; MAZZI et al., 2012; PEROTTO et al., 2008).
Os dois padrões formais de âmbito internacional mais difundidos para SGA são os da série ISO
14000 proposto pela International Organization for Standardization e o Sistema Comunitário de
Ecogestão e Auditoria (EMAS) proposto pela União Europeia (DISTERHEFT et al, 2012; MAZZI et
al, 2012; PEROTTO et al, 2008; PETROSILLO et al, 2012). Ambos são referência para a proposição
de requisitos para o planejamento e implementação de um SGA que possibilite a melhoria contínua do
desempenho, em sintonia os atuais modelos de gestão (MAZZI et al, 2012). Contudo, apesar possuírem
objetivos e procedimentos semelhantes, o EMAS é considerado mais rigoroso quanto à obrigatoriedade
do diagnóstico e análise dos aspectos ambientais e na divulgação da declaração ambiental com o
objetivo de proporcionar validação das informações pelo público. Além disso, na fase de inscrição no
EMAS, a organização esta sujeita a um controle institucional por um órgão nacional competente
(PETROSILLO et al, 2012).
Muitos SGAs, inclusive ISO 14001 e EMAS, são construídos baseando se no conceito de
melhoria contínua, utilizando-se do modelo PDCA (Planejar-Executar-Verificar-Agir)1 (MARAZZA;
BANDINI; CONTIN, 2010; PEROTTO et al, 2008). Neste sentido, a fase de Planejar preconiza o
estabelecimento de objetivos e processos necessários para atingir os resultados em concordância com a
política ambiental da organização, enquanto Executar pauta na implementação dos processos. Verificar
é a fase de monitorar e medir o quanto esses processos estão conformidade com a política ambiental,
objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados, e por fim Agir para que haja um
melhoramento contínuo do desempenho do SGA (ABNT NBR ISO 14001, 2004; MARAZZA;
BANDINI; CONTIN, 2010). Assim, ao seguir o modelo PDCA e ao aplicar corretamente os princípios
do SGA implementado espera-se que a organização esteja em um grau mais elevado em comparação
com o ciclo anterior (PEROTTO et al, 2008). A figura 01 apresenta um resumo de como as etapas da
ISO 14001 são organizadas dentro da perspectiva do PDCA.

1

PDCA - Plan-Do-Check-Act
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Figura 1 - Organização das etapas da ISO 14001 dentro da perspectiva do PDCA

Fonte: Elaboração própria com base na ABNT NBR ISO 14001 (2004).

Os SGAs surgiram inicialmente com o intuito de promover o melhoramento contínuo do
desempenho ambiental de empresas e organizações, no entanto sua aplicação tem sido estendida para
organizações similares assim como os sistemas de gestão da qualidade foram no passado. Deste modo,
atualmente os SGAs estão sendo utilizados pelas administrações públicas com o objetivo de melhorar a
sua eficiência e suas relações com os cidadãos, razão pela qual tem migrado do setor privado para a
administração pública (LOZANO; VALLÉS, 2007).
Em relação à implementação do SGA em municípios existem características específicas a serem
consideradas pelas autoridades locais, que entre outras, pode se citar: i) um número considerável de
diferentes funções que dificulta a classificação de impactos diretos e indiretos; ii) agem sobre um
território todo e não apenas nas suas próprias instalações; iii) as partes não estão limitadas aos clientes,
fornecedores ou vizinhos, mas inclui toda a comunidade que vive no território administrado pela
entidade; iv) quando uma autoridade local pode alcançar a melhoria contínua do seu desempenho
ambiental, os benefícios que podem ser obtidos são geralmente de longo prazo e se estende para toda
comunidade em termos de consequências econômicas, ambientais e social (LOZANO; VALLÉS, 2007;
MARAZZA; BANDINI; CONTIN, 2010).
Estas características específicas também podem se apresentar como dificuldades para a
implementação de um SGA em municípios. Assim, torna-se fundamental que haja cada vez mais
iniciativas e estudos sobre a implementação de SGAs na administração pública que identifique as
necessidades deste segmento e apresente propostas que atendam às suas especificidades. Muitos
autores (DISTERHEFT et al., 2012; MARAZZA; BANDINI; CONTIN, 2010; MAZZI et al., 2012;
MYHRE et al., 2013; LOZANO; VALLÉS, 2007; LUNDBERG; BALFORS; FOLKESON, 2009;
RAMOS; MELO, 2005; PETROSILLO et al., 2012) têm trabalhado sob esta perspectiva, estudando a
implementação de SGAs no setor público e em mecanismos para acompanhar seu desempenho. Tais
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estudos tem evidenciado a importância desta prática para a melhoria da gestão ambiental, como
também, têm mostrado as dificuldades desta implementação e principalmente no acompanhamento do
desempenho.
No Brasil, o sistema de gestão ambiental publico é descentralizado e executado de forma
compartilhada entre União, Distrito Federal, Estados e Municípios sendo cada um responsável em seu
âmbito de competência pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. O processo de
descentralização da gestão ambiental teve inicio com o estabelecimento do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) dado pela Lei 6.938/81 que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente
(BRASIL, 1981). Este processo de descentralização foi legitimado pela Constituição Federal de 1988
que elevou os municípios a condição de ente federado dotando-os de poder jurídico para que pudessem
legislar e administrar em seu âmbito de atuação e ao compartilhar a responsabilidade pela proteção do
meio ambiente entre os entes federados.
No estado de São Paulo, o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental
(SEAQUA) instituído pela Lei 9.509/97, integra o SISNAMA e constitui a estrutura executiva da
Política Estadual do Meio Ambiente. O SEAQUA tem por objetivos organizar, coordenar e integrar as
ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental,
administração de recursos naturais e pela manutenção e recuperação da qualidade de vida (SÃO
PAULO, 1997).
Nesta estrutura de sistema de gestão ambiental apresentada pelo o SISNAMA, os municípios
precisam constituir seu Sistema Municipal do Meio Ambiente para assim possam executar as ações
ambientais em âmbito local, entretanto, os municípios ainda possuem diversos desafios para constituir
esse sistema de forma eficiente principalmente pela defasagem no quadro institucional, administrativo
e financeiro (SCARDUA; BURSZTYN, 2003). Em todo caso, superar as adversidades que impedem a
eficiência desse sistema é estratégico para o fortalecimento da gestão ambiental e para o
desenvolvimento sustentável, pois é no município que ocorre a materialização e a legitimação das
políticas públicas (ACSELRAD, 1999).
Neste quadro, surge o Programa Município VerdeAzul com o objetivo principal de inserir a
variável ambiental no planejamento dos municípios do Estado de São Paulo a partir da constituição de
uma agenda ambiental estratégica de forma a fortalecer a descentralização da gestão ambiental. A
adesão ao programa é voluntária, contudo ao aderir, o município se compromete a direcionar suas
ações para 10 diretivas ambientais (Quadro1) que compõe o Índice de Avaliação Ambiental (IAA).
Anualmente os municípios participantes precisam enviar ao PMVA um Plano de Ação, ou seja, um
relatório contendo informações sobre as ações planejadas e executadas pelo município para o
cumprimento das Diretivas Ambientais e documentos comprobatórios das ações executadas. Este
relatório é analisado pela equipe técnica responsável pelo programa sendo certificados como Município
VerdeAzul aqueles que obtiverem desempenho superior a 80% no IAA (SÃO PAULO, 2013; SMA,
2013).
Em cada ciclo o PMVA divulga o Ranking Ambiental Paulista com todos os municípios
pontuados e sua respectiva nota no IAA, sendo este o meio pelo qual os cidadãos podem acompanhar o
desempenho ambiental de seu município no programa. A certificação, além de demonstrar que o
município foi eficaz no cumprimento da agenda proposta, também lhes assegura prioridade na
distribuição de recursos financeiros do Estado de São Paulo, como por exemplo, do Fundo Estadual de
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Controle da Poluição (FECOP) e em alguns Comitês de Bacia Hidrográfica do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (FEHIDRO) (SÃO PAULO, 2013; SMA, 2013).
Quadro 1- Diretivas Ambientais e suas principais características.
Diretivas
1. Esgoto Tratado
2. Resíduos Sólidos
3. Biodiversidade
4. Arborização Urbana

Características Fundamentais
Funcionamento adequado do sistema de esgotamento sanitário do município
Fortalecer a gestão dos resíduos domiciliares e dos resíduos da construção
civil
Proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção dos recursos
naturais
Incrementar a gestão do meio ambiente artificial urbano por meio do estímulo
ao planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana

5. Educação Ambiental

Implementar a Educação Ambiental no âmbito formal e informal

6. Cidade Sustentável

Implementar o uso e o manejo racional dos recursos naturais

7. Gestão das Águas
8. Qualidade do Ar
9. Estrutura Ambiental
10. Conselho Ambiental

Estimular o fortalecimento da gestão municipal sobre a qualidade da água para
abastecimento público
Implementar atividades e participar de iniciativas que contribuam para a
defesa da qualidade do ar e do controle da emissão excedente de gases de
efeito estufa
Estimular o fortalecimento das Secretarias/Departamentos/Diretorias de Meio
Ambiente
Estimular o funcionamento regular dos Conselhos Municipais de Meio
Ambiente

Fonte: SMA, 2013

Assim, para cumprir seu objetivo o PMVA oferece um estrutura a ser implementada pelos
municípios, como suscintamente mencionada, que possui características similares a um SGA, que o
aproxima de estruturas tais como a ISO 14001 e EMAS, com potencial de apresentar pontos inovadores
para o quadro de gestão ambiental publico. Dessa forma, o objetivo deste artigo foi analisar
comparativamente o PMVA com os SGAs normatizados pela ISO 14001 e EMAS a fim de verificar se
este possui elementos suficientes que o caracterize como um SGA e neste sentido propor melhorias
para o seu desempenho.
2. MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa elaborada para a construção do presente trabalho organiza-se em torno do método
qualitativo, valendo-se da aplicação de técnicas de documentação indireta (pesquisa documental e
bibliográfica) e documentação direta (realização de entrevistas) para coleta, interpretação e análise de
dados (LAKATOS; MARCONI, 1999).
O arcabouço teórico-conceitual que dá sustentação ao trabalho foi delineado a partir de revisão
de literatura referente à aplicação de sistemas de gestão ambiental empregando-se a base de dados
Science Direct. Além disso, foi realizada uma ampla pesquisa documental para identificação de normas
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e resoluções que amparam a implementação do PMVA, bem como na legislação pertinente aos temas
de estudo, de âmbito federal e estadual.
Foram realizadas duas entrevistas na sede do PMVA com o responsável técnico pelo programa,
sendo realizada uma entrevista não estruturada no primeiro semestre de 2011 e outra semi-estruturada
no primeiro semestre de 2012. A primeira entrevista apresentou caráter exploratório e teve como
objetivo coletar informações sobre o programa que viessem a complementar e ampliar os dados
disponíveis sobre este objeto de pesquisa. A segunda entrevista teve por objetivo esclarecer pontos nos
quais apenas a pesquisa documental não se mostrou suficiente para a compreensão do programa, tendo
se pautado em questões referentes à estrutura funcional do PMVA, seu papel dentro da SMA, as
articulações entre os membros do SEAQUA e como ocorrem os processos de avaliação (follow up) do
programa por parte da SMA.
A análise comparativa realizada entre os modelos de gestão ambiental que discutidos no
presente trabalho foi realizada a partir da definição de categorias descritivas que fossem representativas
da estrutura preconizada para os respectivos modelos. Sendo assim, optou-se por considerar as
principais etapas verificadas durante a sua implementação: levantamento ambiental; requisitos gerais;
política ambiental; planejamento; implementação; verificação; comunicação/declaração; registro.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A SMA foi criada em 1986 dentro da perspectiva de comando e controle, visão que permaneceu
por um longo tempo como a base da gestão ambiental do Estado. No entanto, as mudanças nos modelos
de gestão, principalmente pela importância da incorporação dos preceitos da Agenda 21, influenciaram
para uma mudança de postura da SMA, estimulando ações em prol do desenvolvimento sustentável do
Estado. Nesta perspectiva, em 2007 a SMA apresentou o programa 21 “Projetos Ambientais
Estratégicos” como a diretriz para a sua atuação, envolvendo todas as áreas desta Secretaria, bem como
seus órgãos vinculados. O PMVA surgiu como um projeto deste programa com o intuito de estimular a
participação dos municípios na política ambiental, além disso, foi um meio para promover uma rede
matricial de articulação os entes envolvidos, isto é, a SMA, suas coordenadorias e órgãos com os
municípios paulistas (LOPES2, 2013; SÃO PAULO, 2007; SMA 2013).
O PMVA, portanto, surgiu de uma necessidade genuína da própria SMA em incentivar ações
que fomentem a agenda 21 paulista e articule seus entes para a execução do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental (SEAQUA). Desta forma, a estrutura do programa funciona
como um ente de articulação entre Estado e municípios para condução de ações ambientais (Figura 2),
por isso a perspectiva de análise deste sistema precisa contemplar esta estrutura conjunta de operação, e
este é um ponto fundamental para compreender como a estrutura deste programa foi organizada e como
pode convergir e divergir em comparação com SGAs internacionalmente estabelecidos tais como ISO
14001 e EMAS.

2
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Figura 2 Estrutura de articulação entre SMA e municípios através do PMVA

PMVA

MUNICÍPIOS

Fonte: Elaboração Própria

3.1 Análise da estrutura do PMVA em relação aos SGAs ISO 14001 e EMAS
A análise comparativa da estrutura PMVA com as normas ISO 14001 e EMAS (Quadro 02)
demonstra que o programa, apesar de não ter sido criado com este viés, possui elementos estruturantes
para ser considerado um SGA. Por conseguinte, esta constatação permite analisar como as etapas dos
SGAs ISO 14001 e EMAs se refletem na estrutura do PMVA, discutir seus pontos positivos,
deficiências e propor melhorias.
Quadro 2 – Comparação entre as estruturas ISO 14001, EMAS e PMVA
ISO 14001

EMAS

PMVA

Análise Crítica
Ambiental
(Recomendado)

Levantamento
Ambiental
(obrigatório)

Este levantamento ambiental é a base para a construção das
Diretivas Ambientais.

Requisitos Gerais

Requisitos Gerais

Política Ambiental

Política Ambiental
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Os requisitos gerais são apresentados anualmente nas
resoluções.
A Política Estadual do Meio Ambiente é a política base para
o sistema estadual de meio ambiente e consequentemente
para o PMVA, no entanto, existem outras políticas que se
agregam para formar as diretrizes do programa como a
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de Resíduos Sólidos, etc.

7

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Existe o planejamento que em um primeiro momento é feito
pela coordenação do PMVA e repassada aos municípios
através das resoluções, manuais, capacitações. Os
municípios fazem seu planejamento de acordo com as
Diretivas Ambientais dos quais também será avaliado o
desempenho ambiental.
Cumpre todos os requisitos listados pela ISO 14001, exceto
pelo plano de emergência. Realiza capacitações,
atendimento aos representantes dos municípios
(interlocutores), etc. Os municípios se organizam para a
implementação e operação das ações direcionadas pelas
Diretivas Ambientais.
Os municípios podem fazer a verificação interna no
momento de elaboração do Plano de Ação e o PMVA na
análise para a pontuação das Diretivas Ambientais, mas não
há informação sobre como este processo é sistematizado em
ambos os casos.
Nos municípios há indícios que esta etapa ocorra para
direcionar as ações de acordo com os objetivos e princípios
da gestão atual e para a destinação dos recursos financeiros.
No Estado pode-se observar através das mudanças ocorridas
no PMVA, tanto que o programa tem a cada ano adquirido
maior suporte dentro da SMA.
Apesar de haver o relatório de gestão ambiental feita pelos
municípios este não é divulgado para o público, o que se
tem divulgado é o Ranking Paulista com a posição e
pontuação dos municípios.

Planejamento

Planejamento

Implementação e
Operação

Aplicação e
Funcionamento

Verificação

Verificação do
cumprimento dos
requisitos aplicáveis

Análise pela
Administração

Auditoria
interna/revisão pela
direção

Relatório de
Auditoria de
Certificação

Declaração
Ambiental

Verificação e
validação

Verificação e
validação

Esta etapa não esta consolidada.

Registro: organismo
competente

Registro: organismo
competente

Esse registro é feito a partir da assinatura do prefeito ao
Termo de Adesão do PMVA.

Fonte: Elaboração própria

O Levantamento Ambiental é uma etapa obrigatória no EMAS e recomendado na ISO 14001,
sendo realizado sob responsabilidade da organização que esta implementando o SGA. No PMVA, esta
etapa pode acontecer em dois momentos, primeiro pela SMA na seleção das principais questões que
necessitam de maior atuação para melhorar a qualidade ambiental e as concentram em parte nas
Diretivas Ambientais, segundo pelo município que pode atuar no levantamento ambiental local e
utilizar as informações coletadas para o direcionamento das ações para o cumprimento da agenda
proposta pelo programa. Esta é uma etapa que se executada corretamente poderia potencializar os
esforços para a melhoria da qualidade ambiental, pois trabalhando em conjunto com os municípios o
Estado consegue ampliar seu campo de atuação sobre as questões ambientais mais relevantes, pois é
nos municípios que se tem a dimensão real dos problemas locais e se pode atuar com maior precisão.
Os requisitos gerais podem ser compreendidos no PMVA pelas resoluções que são apresentadas
anualmente pelo programa. Nas resoluções são apresentadas as Diretivas Ambientais e as ações para
sua execução, o processo de pontuação nas Diretivas e de perda de pontuação, os documentos a serem
entregues, etc. Os municípios que aderem ao programa se comprometem a direcionar suas ações de
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acordo com esses requisitos gerais. Não se tem um estudo para saber como os municípios trabalham
individualmente esta questão, contudo, seria uma aprendizagem essencial se fizessem a partir dos
requisitos gerais apresentados pelo programa e de um levantamento ambiental local, seus próprios
requisitos, com escopo, metas e estratégias.
A política ambiental adotada pelo programa reflete o quadro de gestão ambiental publico
brasileiro que é organizado e gerenciado pelo SISNAMA. Desse modo, todos os órgãos federativos
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são responsáveis dentro de suas esferas pela qualidade
e proteção do meio ambiente tendo como base em âmbito federal a Política Nacional de Meio
Ambiente, em âmbito do estado de São Paulo a Política Estadual do Meio Ambiente e em âmbito
municipal a Política Municipal do Meio Ambiente.
Assim sendo, a política ambiental do PMVA tende a refletir o alinhamento jurídico do
SISNAMA ao adotar a Política Estadual de Meio Ambiente como sua diretriz, embora se observe que
outras políticas relacionadas dão suporte as Diretivas Ambientais, como por exemplo, a Política
Estadual de Mudanças Climáticas, Política Estadual de Resíduos Sólidos, entre outras. Em relação ao
município, espera-se que o mesmo tenha sua Política Municipal do Meio Ambiente e que esta esteja
alinhada com as demais políticas do Estado e da União fechando a estrutura proposta pelo SISNAMA.
O planejamento do programa ocorre anualmente sendo transmitido para os municípios
principalmente através das resoluções, capacitações, manuais e site oficial. Ao analisar a estrutura dos
SGAs ISO 14001 e EMAS notou-se a priori uma deficiência neste quesito por parte da administração
do PMVA. Pode-se dizer que esta deficiência resultou em parte do próprio histórico de criação do
programa, que começou como um projeto em 2007 se transformou em programa em 2010 e em uma
coordenação em 2013. Além disso, até 2012 o programa era uma assessoria ligada ao gabinete da SMA
com estrutura e equipe reduzida, sendo muitas das ações de planejamento realizadas conforme a
demanda (LOPES, 2013; SMA, 2013).
Entretanto, o programa encontra-se em um momento oportuno para estruturar seu planejamento,
tendo sido alocado no início de 2013 junto à Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), o que
implicou em uma maior visibilidade na agenda de governo, fortalecimento do quadro técnico com o
aumento e reorganização da equipe para atuar sobre as Diretivas Ambientais em centros específicos.
Esta nova configuração tem apresentado sinais de mudanças positivas, como atualização periódica do
site, divulgação de manual de orientações, cronograma com as datas das capacitações e prazos de
entrega, entre outros (LOPES, 2013; SMA, 2013). Todavia, para melhor eficiência do planejamento,
maiores ações devem ser acrescentadas pela administração, e neste sentido modelos de SGAs
consolidados como ISO 14001 e EMAs e as experiências de sua aplicação no setor publico oferecem
boas práticas que podem auxiliar neste processo.
Quanto à etapa de implantação e operação, o PMVA cumpre com a maioria dos quesitos
listados pela ISO 14001 e EMAS realizando ações como capacitações para os municípios,
atendimentos dos representantes municipais (interlocutores) por meio digital e pessoalmente na sede da
CPLA. Alguns pontos também foram fortalecidos com a realocação para o CPLA, como um melhor
aporte de recursos para estabelecer e manter o PMVA, mecanismos para a comunicação entre a SMA e
municípios, controle de documentos e operação, entre outros, todavia ainda não se pode ter a dimensão
dessas mudanças, pois o primeiro ciclo nesta nova configuração esta em andamento. No âmbito
municipal, não se tem um estudo científico publicado, que suporte alguma afirmação de como tem

XV ENGEMA 2013

9

XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

ocorrido esta etapa, no entanto, espera-se para um cumprimento efetivo do programa, que o município,
se organize para o planejamento de suas ações como também para a implantação e operação do PMVA.
A verificação no PMVA é realizada pela análise de ações que são ou não cumpridas nas
Diretivas Ambientais, que também funcionam como indicadores para o monitoramento, medição e
avaliação do atendimento dos requisitos legais tanto para a administração municipal quanto para o
programa. Neste sentido, é muito importante que os municípios se utilizem desta etapa para refletir
como tem sido sua postura na realização das ações para atender as Diretivas Ambientais, propondo
metas e objetivos internos para cada ciclo e mantendo as ações executadas com êxito nos ciclos
anteriores, para que desta forma o desempenho ambiental seja direcionado para a melhoria contínua.
Apesar de trabalhar sob a perspectiva da melhoria continua, este é um ponto que precisa ser
fortalecido nas ações do programa, pois a análise da pontuação dos municípios ao longo dos ciclos
demonstra uma deficiência neste quesito. Entre todos os que aderiram ao PMVA, isto é, os 645
municípios do Estado, apenas 5% tem apresentado perfil de melhoria continua, a maioria possui uma
enorme variação na pontuação, mesmo entre aqueles que possuem certificação em todos os anos. Este
fato também pode ser visto como um indicativo da importância do PMVA ser compreendido para além
de um programa de Estado no qual o município participa por questões políticas e começar a ser
utilizado antes disso como um modelo de SGA para o sistema municipal de meio ambiente, que possui
elementos estruturantes para a gestão ambiental municipal, no qual a certificação seja realmente a
consequência da aprendizagem do processo e da busca para a melhoria continua.
Quanto a análise da alta administração, pode-se dizer que nos municípios ocorre para que haja a
aprovação das ações direcionadas aos objetivos e princípios da gestão atual e para a destinação dos
recursos financeiros. No Estado pode-se observar que a análise da alta administração acontece através
das mudanças ocorridas no PMVA, tanto que o programa tem a cada ano adquirindo maior suporte
dentro da SMA. Em todo caso, em ambas as situações, pelas informações adquiridas, não é possível
fazer maiores afirmações sobre como essa etapa é sistematizada.
A declaração ambiental é uma característica específica do EMAS que juntamente com seu
caráter obrigatório no levantamento ambiental faz com que seja considerada mais rigorosa em relação a
ISO 14001 (PETROSILLO et al, 2012). A declaração ambiental segundo o EMAS compreende a
informação completa ao público e a outras partes interessadas sobre a estrutura e atividades
organização, aspectos diretos e indiretos, política ambiental, metas, objetivos SGA, desempenho
ambiental, entre outros (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). No PMVA, apenas o Ranking Ambiental
Paulista com pontuação e posição dos municípios são de acesso público. Seria uma ação positiva se o
programa estimulasse os municípios a declararem suas ações ambientais que poderiam além de serem
melhores fiscalizadas pelo poder público local também ser uma forma de que as boas práticas
ambientais fossem compartilhadas.
A verificação e validação são realizadas por um órgão competente credenciado, que no Brasil
para a ISO 14001 é o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). No
EMAS entende-se por verificador ambiental um organismo de avaliação da conformidade ou qualquer
associação, grupo de pessoas singulares ou coletivas que tenha obtido acreditação nos termos do
regulamento (CE) n. o 765/2008 (COMISSÃO EUROPEIA, 2013). No PMVA esta etapa não é
consolidada, o que se tem é uma inciativa da equipe técnica do PMVA em visitar, sem aviso prévio,
alguns municípios em processo de certificação para verificar as ações relatadas. Assim sendo, seria
uma melhoria importante se esta etapa fosse consolidada para maior credibilidade do programa. Sendo
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este SGA realizado em conjunto SMA e município, uma proposição seria fazer uma comissão por parte
dos municípios para realizar a verificação e validação do PMVA em seu conjunto de ações na SMA, e
que a SMA formasse uma equipe para este fim nos municípios.
Por fim, o registro em um organismo competente é realizado por meio da assinatura do prefeito
municipal no Termo de Adesão, que formaliza a intenção do município em participar do PMVA. Ao
firmar este compromisso, Estado e município se comprometem com a promoção de uma gestão
ambiental compartilhada por meio da descentralização da política ambiental e responsabilidade
ambiental mútua.
Assim, ao analisar e discutir a estrutura do PMVA é possível dizer que este possui elementos
suficientes para ser considerado um SGA. Neste âmbito, é importante também destacar o papel das
Diretivas Ambientais e da certificação Município VerdeAzul. As Diretivas Ambientais ao serem
executadas podem contribuir para o melhoramento do desempenho ambiental do município e por
consequência do Estado. O quadro de Diretivas Ambientais é construído de forma a ser cumprido por
todos os municípios do Estado, isto porque o arcabouço proposto possui flexibilidade para que os
gestores municipais trabalhem de acordo com sua demanda dentro do direcionamento proposto.
Além disso, a grande maioria das ações propostas é direcionada a atender aspectos gerenciais
que lidam com os impactos indiretos da gestão ambiental, sendo este um aspecto condizente com a
literatura consultada, no qual destaca que apesar de existir impactos diretos na administração pública, a
maioria são impactos indiretos provenientes da prestação de serviço (LOZANO; VALLÉS, 2007).
Assim, o conjunto de Diretivas Ambientais e ações propostas para o seu cumprimento funcionam tanto
para direcionar os municípios quanto para que os administradores do programa possam fazer o
acompanhamento (follow-up) deste sistema de gestão.
Finalizando esta estrutura, a certificação é um grande incentivo entregue aos municípios que se
dedicaram no direcionamento de suas ações para a implementação e manutenção do PMVA. A
certificação também tem sido um diferencial para colocar a questão ambiental em pauta na
administração municipal principalmente porque pode ser utilizado como marketing verde, para pleitear
recursos financeiros e para a promoção da gestão vigente.

4. CONCLUSÃO
Pela analise comparativa da estrutura do PMVA com os modelos de gestão preconizados pela
ISO e EMAS, pode-se concluir que o programa possui elementos similares e opera segundo uma lógica
semelhante, de modo que pode ser considerado um modelo de SGA voltado à esfera pública. Deste
modo, é possível admitir que há um grande potencial para o fortalecimento do PMVA como um
instrumento de planejamento e gestão ambiental aplicado ao quadro paulista, a partir das boas práticas
divulgadas para os sistemas de gestão de organizações privadas.
Neste sentido, as Diretivas Ambientais e a Certificação, por exemplo, possuem um papel
fundamental na estrutura do PMVA e também podem se beneficiar desta aproximação.
Pelo seu contexto de criação o PMVA apresenta características favoráveis para a superação de
dificuldades já relatadas para os SGAs voltados para o setor privado que foram adaptados para a gestão
pública, em específico a atuação conjunta entre Estado e municípios, a valorização dos aspectos
indiretos, planejamento de ações para longo prazo, etc.
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Sendo assim, admitindo-se que o PMVA pode ser compreendido como um modelo para a
implementação de sistemas de gestão ambiental na esfera pública, acredita-se que as boas práticas
divulgadas neste campo também podem ser incorporadas com vistas ao seu melhoramento contínuo,
tanto em âmbito municipal quanto estadual.
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Resumo:
Os comitês de bacias hidrográficas são unidades territoriais de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. A
gestão das águas se dá nos municípios, que tem a responsabilidade de garantir o acesso em qualidade e quantidade deste
recurso à população. A participação dos municípios visa garantir seu papel como facilitador numa gestão descentralizada e
participativa. Por outro lado, a educação ambiental fortalece o envolvimento da sociedade civil o que legitima o processo de
democratização das tomadas de decisões. Por isso, é importante avaliar se a participação dos municípios nos comitês da
bacia hidrográfica induz o desenvolvimento de projetos de educação ambiental para serem aplicados aos munícipes com o
objetivo de fortalecer a participação destes atores na gestão de políticas públicas sustentáveis.
Palavras-chave: educação ambiental, recursos hídricos, municípios, subcomitês de bacia hidrográfica.

Abstract: The watershed committees are territorial units of planning and management of water resources. The management
of water occurs in the municipalities, which has the responsibility to ensure access to quality and quantity of this resource to
the population. The participation of municipalities is to ensure its role as a facilitator in a decentralized and participatory
management. However, environmental education strengthens the involvement of civil society which legitimizes the process
of democratization of decision making. Therefore it is important to assess whether the participation of municipalities in the
watershed committees induces the development of environmental education projects to be applied to citizens in order to
strengthen the participation of these actors in the management of sustainable public policies.
Key-words: environmental education, water resources, municipalities, watershed committees.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a legislação sobre as águas é de competência da União e dos Estados da Federação, porém,
aos municípios cabe a responsabilidade pela organização de seu território, a gestão dos serviços
públicos de interesse local, além de atuar na proteção das águas dentro de seus limites (SANTOS,
2011).
A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433/97, define a bacia hidrográfica como unidade
territorial para planejamento e gestão de recursos hídricos e com participação do Poder Público, dos
usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).
No Estado de São Paulo, a lei 7663/91 também determina a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento e gerenciamento bem como institui a gestão participativa, integrada e descentralizada
(SÃO PAULO, 1991).
Sobre o território definido como bacia hidrográfica é que se desenvolvem as atividades humanas como
ocupação e moradia, industrialização, limitação de áreas agropastoris e áreas de preservação (PORTO;
PORTO, 2008).
Para o gerenciamento dos recursos hídricos existem os comitês de bacias hidrográficas, que são órgãos
consultivos e deliberativos de gestão (JACOBI, 2007).
Sob a ótica municipal, a gestão consiste basicamente no acesso dos habitantes aos serviços de
fornecimento de água potável e saneamento, demonstrando uma visão setorial e parcial num contexto
maior de utilização desses recursos (LIMA, 2002).
De acordo com Marinato (2008), esse processo ocorre pela incapacidade dos municípios em
administrar os recursos hídricos no contexto urbano.
Para Montero et al (2006), somente uma forma ampla, articulada e interdependente de relação entre as
competências municipais e os diversos setores dos recursos hídricos promoveria uma grande benesse
sobre a bacia hidrográfica.
Por outro lado, a educação ambiental fomenta a corresponsabilidade da sociedade civil na gestão dos
recursos naturais, por este motivo cabe ao Poder Público fortalecer essa participação através da
capacitação dos diferentes atores sociais para a construção de políticas públicas sustentáveis
(SORRENTINO et al, 2005).
A pluralidade dos atores e sua participação legitima e consolida o processo de gestão através da
garantia do acesso às informações e dos canais abertos para o envolvimento da sociedade nas questões
ambientais (JACOBI, 2007).
Portanto, cabe aos municípios implementar os sistemas de gestão das águas através dos comitês e
fomentar ações de educação ambiental que permitam à sociedade participar dos processos decisórios
como uma forma de assumir sua corresponsabilidade na gestão dos recursos hídricos (JACOBI, 2003).
Este trabalho objetivou averiguar se a participação dos municípios no Subcomitê Pinheiros-Pirapora,
que integra o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, impulsiona a elaboração de projetos de
educação ambiental e recursos hídricos.
No desenvolvimento desta pesquisa exploratória, empregou-se a coleta de dados por meio de
questionários aplicados aos representantes dos municípios.
O resultado mostrou que a participação dos municípios no subcomitê não garante a elaboração de
projetos ambientais voltados para a gestão dos recursos hídricos.
2. COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ
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De acordo com o site do SIGRH (2012), o Estado de São Paulo conta com 21 comitês, que são
instituídos por técnicos de órgãos do Estado, representantes privados, da sociedade civil e dos
municípios que fazem parte da bacia hidrográfica.
Os comitês fomentam a capacidade de diálogo e descentralização entre os setores dos municípios
através dos representantes locais, que identificam, analisam e discutem sobre os principais problemas
na bacia onde habitam e priorizam soluções que englobem aspectos econômicos, políticos e ambientais
(MARINATO, 2008).
O financiamento dos projetos que são executados nas bacias ocorre via Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (FEHIDRO), cujo objetivo é dar suporte a Política Estadual de Recursos Hídricos. A linha de
projetos contempla tanto a educação ambiental quanto obras de despoluição (BUSTOS, 2003).
3. SUBCOMITÊ PINHEIROS-PIRAPORA
De acordo com o site Pinheiros-Pirapora (2013), o subcomitê é composto por oito municípios da
Região Metropolitana da Grande São Paulo: Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Carapicuíba, Osasco,
Barueri, Itapevi, Santana do Parnaíba e parte da região Oeste do Município de São Paulo. A sub-bacia
está localizada na porção final da Bacia do Alto Tietê, a jusante da foz do Rio Pinheiros (que deságua
no Tietê) e de municípios como São Paulo, Guarulhos, e da área do Grande ABC. Por isso, os
municípios que integram o subcomitê enfrentam os impactos provocados pelos poluentes nas águas
vindas de outras regiões, além de ter que lidar com seus próprios problemas de degradação ambiental e
risco social. Esses problemas são debatidos durante reuniões mensais.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De modo a desenvolver essa pesquisa exploratória que visa obter dados empíricos, adotou-se como
instrumento para coleta das evidências o questionário. Conforme recomendado por Martins e
Theóphilo (2009), selecionou-se previamente os potenciais informantes sobre o objeto da pesquisa e
solicitou-se o preenchimento por escrito do questionário, sem a presença do pesquisador. Optou-se por
questões abertas e totalmente desestruturadas, deixando ao entrevistado a liberdade de resposta livre,
dado o objetivo da pesquisa.
Assim, o questionário com cinco perguntas foi encaminhado à todos os municípios que fazem parte do
subcomitê Pinheiros-Pirapora. O primeiro envio foi feito no dia 19 de outubro de 2012, quando apenas
dois municípios responderam às questões. Numa segunda tentativa, as perguntas foram reenviadas em
22 de agosto de 2013. Antes do reenvio foi feito um contato via telefone para as Secretarias de Meio
Ambiente de cada município a fim de se identificar o técnico indicado para participar das reuniões do
subcomitê e assim estabelecer um vinculo para que o questionário fosse respondido. Somente quatro
municípios responderam após uma semana do envio das perguntas, são eles: Itapevi, Barueri, Osasco e
Santana do Parnaíba.
As perguntas foram as seguintes:
1. A Secretaria de Meio Ambiente – SMA, tem um programa de educação ambiental? E um
programa sobre gestão de recursos hídricos? (se a resposta for positiva, por favor, anexe esse
programa ao e-mail de resposta).
2. O município tem participação no sub-comitê de bacias hidrográficas? Como se dá essa
participação (é ativa, vão a todas as reuniões ou não)? Há projetos aprovados? São relacionados
a educação ambiental? Quais são?
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3. Como é desenvolvido o tema de gestão de recursos hídricos na educação ambiental do
município (aulas, palestras, seminários e eventos)? Pode citar algum indicador que possa
comprovar a efetividade do entendimento deste tema, quando apresentado aos interessados
(vocês acham que os alunos e outros interessados entendem tudo o que é passado para eles? tem
alguma planilha de avaliação)?
4. A Secretaria de Meio Ambiente tem parceria com a Secretaria de Educação para desenvolver o
tema sobre recursos hídricos nas escolas? Como se dá (os técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente vão as escolas falar sobre o tema ou só participa na elaboração de projetos ambientais
das escolas)?
5. Como o corpo técnico avalia o seu desempenho no desenvolvimento do tema gestão de recursos
hídricos no município?
Para melhor visualização das respostas, optou-se por fazer tabelas para cada pergunta, que permite
também uma comparação entre os participantes.
Tabela 1. Pergunta 1.
1 – A Secretaria de Meio Ambiente – SMA, tem um programa de educação ambiental?
E um programa sobre gestão de recursos hídricos? (se a resposta for positiva, por favor,
anexe esse programa ao e-mail de resposta).
ITAPEVI
SANTANA
DE BARUERI
OSASCO
PARNAÍBA
Sim. A SMA tem o O município conta O município conta Ainda
não
há
projeto
Escola com Lei Municipal com
a
Lei programa ou lei
Verde nas unidades 3041/2010,
que 2124/2012,
que sobre
educação
escolares
institui
um institui a política ambiental
ou
municipais onde é calendário
municipal
de recursos
hídricos,
feita a arborização ambiental
de educação
porém, está sendo
nas escolas e é eventos.
Sobre ambiental.
Com elaborado
um
tratado o tema recursos
hídricos relação à recursos programa que será
ambiental.
tem duas datas: hídricos, o tema é finalizado
até
22/03 e 19/09. A desenvolvido
em dezembro de 2013.
SMA entende que uma aula no curso
educação ambiental “Introdução
à
é
um
tema gestão Ambiental”
transversal,
de ministrado
aos
acordo com a Lei professores
e
Federal 9394/1996. gestores da rede
municipal.

Tabela 2. Pergunta 2.
2 - O município tem participação no Sub-comitê de bacias hidrográficas? Como se dá
essa participação (é ativa, vão a todas as reuniões ou não)? Há projetos aprovados? São
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relacionados a educação ambiental? Quais são?
ITAPEVI
Segundo a SMA, o
município participa
ativamente, porém
não tem projetos.
Os técnicos estão
elaborando
um
projeto que será
apresentado
à
FEHIDRO
sobre
recuperação
e
revitalização
de
nascentes em áreas
públicas.

SANTANA
DE
PARNAÍBA
O
município
participa
ativamente
do
subcomitê, porém,
não há projetos.

BARUERI

OSASCO

A SMA participa
ativamente
das
reuniões
do
subcomitê mas não
tem projetos.

O município conta
com
participação
ativa, é sede das
reuniões
e
tem
projetos aprovados.
São relacionados à
educação ambiental
os
projetos
“Conexão Água –
gestão participativa”
(concluído);
“Revitalização
do
córrego Bussocaba”
(concluído)
e
“Biodiesel”
(em
andamento).

Tabela 3. Pergunta 3.
3 - Como é desenvolvido o tema de gestão de recursos hídricos na educação ambiental
do município (aulas, palestras, seminários e eventos)? Pode citar algum indicador que
possa comprovar a efetividade do entendimento deste tema, quando apresentado aos
interessados (vocês acham que os alunos e outros interessados entendem tudo o que é
passado para eles? tem alguma planilha de avaliação)?
ITAPEVI
SANTANA
DE BARUERI
OSASCO
PARNAÍBA
No momento não A
SMA
não De acordo com os O tema é trabalhado
há
projeto
de informou como é técnicos da SMA, o em
eventos
do
educação ambiental desenvolvido
o tema
é calendário ambiental
sobre o tema em tema,
apenas desenvolvido
em municipal,
em
questão
no indicou
um parceria com todas palestras contínuas
município.
relatório sobre o as Secretarias da nas escolas e nos
evento do dia da Prefeitura, através parques (Núcleo de
água,
no
qual do
“Programa Educação
consta
uma Barueri
Ambiental), visitas
avaliação
de Sustentável” e do às nascentes e nos
percepção por parte PURA – Programa projetos
da
dos participantes do de Uso Racional da Secretaria.
No
evento.
água, que funciona Ecomuseu há uma
em convênio com a maquete sobre o
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SABESP.

crescimento
desordenado
das
cidades
onde
é
tratado
o
tema
recursos
hídricos.
Não há uso de
indicadores, apesar
das
avaliações
informais
que
ocorrem ao final de
cada atividade.

Tabela 4. Pergunta 4.
4 - A Secretaria de Meio Ambiente tem parceria com a Secretaria de Educação para
desenvolver o tema sobre recursos hídricos nas escolas? Como se dá (os técnicos da
Secretaria de Meio Ambiente vão as escolas falar sobre o tema ou só participa na
elaboração de projetos ambientais das escolas)?
ITAPEVI
SANTANA
DE BARUERI
OSASCO
PARNAÍBA
A SMA informou De acordo com a Os técnicos da A SMA desenvolve
que não há parceria SMA, há parceria SMA informaram parceria com a
com a Secretaria de onde os técnicos da que a parceria Secretaria
de
Educação
para Secretaria
são ocorre durante a Educação através do
desenvolver
enviados
às execução
do Projeto EcoOnibus,
atividades
unidades escolares Programa Barueri que faz o transporte
específicas do tema ou ao Centro de Sustentável e o dos alunos das
recursos hídricos.
Educação para a PURA. Este ano a escolas até o local
Sustentabilidade
Secretaria
da atividade a ser
para
ministrar capacitará
os realizada, que inclui
palestras e fazer professores da rede os
parques
de
oficinas sobre o municipal
para Osasco,
o
tema.
desenvolver o tema Ecomuseu,
o
recurso
hídrico Borboletário
e
como parte do excursões à Estação
currículo escolar
de Tratamento de
Água de Cotia. Há
também atividades
nas escolas que
contam
com
a
presença de técnicos
da SMA. Essas
ações
são
organizadas junto à
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Coordenação
Educação
Ambiental
Secretaria
Educação
município.

de
da
de
do

Tabela 5. Pergunta 5.
5 - Como o corpo técnico avalia o seu desempenho no desenvolvimento do tema gestão
de recursos hídricos no município?
ITAPEVI
SANTANA
DE BARUERI
OSASCO
PARNAÍBA
A SMA informou Os técnicos estão Não respondeu
A SMA informou
que ainda estão em processo de
que
vários
elaborando projetos elaboração
de
problemas
são
sobe o tema.
projetos para o
discutidos
pelos
desenvolvimento de
técnicos bem como
ações mais eficazes
os trabalhos que
sobre o tema
estão
sendo
realizados
para
superar
os
problemas. Além
disso, as denúncias
são encaminhadas
aos
setores
pertinentes.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO
A análise dos resultados obtidos neste estudo permite estabelecer algumas conjeturas sobre como a
questão dos recursos hídricos é tratada nos municípios pesquisados.
Com relação à legislação ambiental, Barueri demonstra que esta a frente dos demais municípios, pois, a
implantação da Política Municipal de Educação Ambiental permite um consórcio entre todas as
secretarias da Prefeitura para tratar os problemas da cidade sob uma ótica sustentável.
Outro ponto importante refere-se às parcerias promovidas entre as secretarias, onde se verifica que há
cessão de técnicos para ministrar palestras, o que demonstra que há uma boa relação entre as
secretarias, porém, não se percebeu uma há integração para elaboração de planos que poderiam ser
apresentados ao subcomitê ou mesmo capacitação para que os alunos e demais munícipes pudessem
participar ativamente da gestão das águas.
Com relação ao uso de indicadores para averiguar se o objetivos das atividades de educação ambiental
foram alcançados, percebeu-se que os técnicos não utilizam indicadores, o que não lhes permite uma
avaliação do trabalho realizado.
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De acordo com Mayer (1989), a avaliação de qualquer programa de educação ambiental implica na
utilização de indicadores centrados na mudança de valores e atitudes daqueles que participam destes
programas. Para Tomazello e Ferreira (2001), avaliar um projeto de educação ambiental é difícil,
porém, é muito importante para a garantia de sua qualidade.
Esses autores reforçam a importância da utilização de indicadores nos programas e projetos de
educação ambiental.
Referente aos projetos de educação ambiental financiados pelo FEHIDRO, Osasco foi o município que
mais detalhou esses projetos, sendo o único beneficiado até o momento. Barueri, Santana de Parnaíba e
Itapevi estão em processo de elaboração de projetos para submetê-los ao subcomitê Pinheiros-Pirapora.
Para fomentar uma gestão participativa nos comitês e subcomitês, é necessário programas de educação
ambiental com enfoque em gestão de recursos hídricos destinados aos munícipes e demais atores
sociais, com o intuito de fortalecer a corresponsabilidade da sociedade civil nas tomadas de decisões e
na elaboração de políticas públicas sustentáveis para os municípios.
De acordo com Jacobi (2007), a gestão dos recursos hídricos em seu atual modelo se refere à um novo
tipo de política onde a participação da sociedade civil se faz necessária, pois, fortalece a publicização
dos processos decisórios e consolida os espaços públicos democráticos.
Diante do cenário apresentado o que se percebe é que os municípios encontram-se em um processo de
adaptação ao novo modelo de gestão das águas, onde o papel do Poder Público é o de promover
políticas públicas participativas e fomentar o envolvimento dos diversos atores sociais na elaboração
dessas políticas.
6. CONCLUSÃO
Os municípios participam ativamente dos processos consultivos e deliberativos do subcomitê, porém,
apenas Osasco apresentou projetos de educação ambiental à FEHIDRO.
Quanto a legislação, a cidade de Barueri apresenta uma lei municipal de educação ambiental, diferente
das demais cidades entrevistadas.
Com relação às parcerias entre as secretarias de meio ambiente e de educação ambientais, os
municípios, com exceção de Itapevi, afirmam utilizar esse tipo de associação para o desenvolvimento
do tema recursos hídricos na rede escolar municipal. Ainda sobre o tema desenvolvido nas escolas
municipais, observa-se que Barueri incorpora a questão hídrica dentro das secretarias através do
programa PURA - da Sabesp, enquanto que Osasco aborda a temática através de eventos. Itapevi
comunicou que no momento não está desenvolvendo projetos com relação à questão hídrica e Santana
do Parnaíba não soube responder à pergunta.
Quanto ao uso de indicadores nos projetos e programas de educação ambiental, os entrevistados
apontaram que não utilizam formas de avaliação ou indicadores para o trabalho realizado.
Com relação ao corpo técnico, não há avaliação sobre o seu desempenho na gestão dos recursos
hídricos.
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Resumo: A gestão ambiental visa globalmente à conscientização das empresas e da sociedade para evitar impactos
ambientais, com soluções para adequar e modificar conceitos no processo de produção. O objetivo do trabalho é analisar os
desafios, oportunidades e benefícios que resultam na colaboração dos pesquisados para responderem um instrumento de
pesquisa sobre avaliação da gestão ambiental das empresas industriais de médio e grande porte da região Sul. Pesquisa de
natureza bibliográfica, descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa e quantitativa. A busca de informações foi por
meio da aplicação de questionário, usando as bases de dados, das federações das indústrias, das empresas de médio e grande
porte da região Sul. Adaptou-se o questionário a escala do sociólogo Rensis Likert, de 1 a 5 pontos, em formulário online
criado na plataforma limesurvey. Os resultados são: benefícios de usar formulários online, aplicando questões
automatizadas; contato telefônico resultou em contribuição formal e pessoal; identificação do responsável ambiental; envio
de e-mail legitima o sigilo das informações; fortalece o caráter institucional entre a universidade e empresas; diagnostico da
gestão ambiental das empresas; aprende-se pela troca de experiência na operacionalização do instrumento de pesquisa.
Confirmação das dificuldades, desafios, oportunidades e benefícios, que resultam na colaboração ou não dos pesquisados.
Palavras-chave: Gestão Ambiental, Survey, Empresas Industriais, Região Sul.
Abstract: Environmental management aims to raise awareness of global business and society to avoid environmental
impacts, solutions to adapt and modify concepts in the production process. The objective is to analyze the challenges,
opportunities and benefits that result in the collaboration of respondents to answer a survey instrument for assessing the
environmental management of industrial enterprises of medium and large size of the South bibliographical research,
descriptive, exploratory and with qualitative and quantitative approach. The search for information was through a
questionnaire, using the databases, the federations of industries, medium and large size of the South has adapted the
questionnaire to the sociologist Rensis Likert scale, 1-5 points in online form created on the platform limesurvey. The
results are: benefits of using online forms, applying automated questions, telephone contact resulted in formal and personal
contribution, identification of environmental officer; sending legitimate e-mail the information confidential; strengthens the
institutional character between universities and businesses; diagnosis environmental management of companies; learns by
experience exchange in the operationalization of the research instrument. Confirmation of the difficulties, challenges,
opportunities and benefits that result in collaboration or not the respondents.
Key-words: Environmental Management, Survey, Industrial Companies, Southern Region.
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1 Introdução
Os avanços significativos e as crescentes demandas dos clientes para as empresas, bem como a
globalização, estão entre os aspectos que levaram a implantação da gestão ambiental (GA) definida,
como um diferencial de estratégia competitiva (RODRÍGUEZ et al., 2011).
As crescentes demandas dos clientes, bem como a globalização dos mercados estão entre os
fatores que levaram ao estabelecimento de sistemas de controle de qualidade e gestão ambiental como
um diferencial de estratégia competitiva para as empresas (RODRÍGUEZ et al., 2011). O crescente
interesse pelo estudo da temática ambiental reflete a demanda das empresas para implantar diretrizes,
procedimentos e técnicas para controlar os impactos ambientais de suas atividades. Neste sentido, as
questões ambientais não podem mais ser tratadas isoladamente, pois compõem um sistema que
demanda planejamento, implementação, monitoramento e melhoria contínua (CAMPOS, 2012). Existe
a necessidade de integrar a gestão ambiental com outras funções organizacionais que podem resultar
em melhorias o desempenho no mercado e a imagem pública da empresa (WAGNER, 2007).
O sistema de gestão ambiental inclui elementos interdependentes, tais como a estrutura
organizacional, a divisão de responsabilidades, planejamento das práticas e processos, que são recursos
necessários para determinação da política, objetivos e metas ambientais (MELNYK et al., 2002;
FORTUNSKI, 2008). Para Harrington e Knight (2001, p. 34), EMS é “parte do sistema global de
gestão que inclui a estrutura organizacional, o planejamento de atividades, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implantar, adquirir, analisar criticamente e
manter a política ambiental da empresa”. Portanto, um mix mais abrangente da política ambiental pode
ser necessário para encorajar as empresas a reduzir seus impactos. Por exemplo, a redução de gases de
efeito estufa é a esperança de resultado significativo para resolver problemas de hoje para que no futuro
as gerações não recebam os impactos gerados pela destruição do meio ambiente. Apesar das limitações,
espera-se estimular a pesquisa sobre a proteção corporativa para gestão ambiental (NISHITANI et al.,
2012). Os intervenientes da cadeia de valor cada vez mais exercem pressões sobre as ações
corporativas para melhorar o desempenho ambiental e adotar práticas da gestão ambiental pró-ativa
(ZHU e SARKIS 2004). Este autor salienta que os requisitos descritos na ISO 14001 para o
estabelecimento de um Sistema de Gestão Ambiental, estão organizados nas seções: requisitos gerais,
política ambiental, planejamento, implementação e operação, verificação, revisão pela gestão. Em
relação à implementação, operação e administração da empresa deve garantir a disponibilidade de
recursos, essenciais para estabelecer, implantar, manter e melhorar o SGA (RODRÍGUEZ et al., 2011).
As pressões para implementação surgem porque os compradores querem garantir que suas
compras são de qualidade ambiental suficiente, pois isso reduz os passivos ambientais associados no
desenvolvimento do produto final (HANDFIELD et al., 2002). Da mesma forma, os fornecedores que
se preocupam com os seus potenciais passivos ambientais, estão cada vez mais exercendo maior
pressão sobre as organizações para reduzirem os impactos ambientais, pois isso diminui a
probabilidade de que os produtos do fornecedor serão associados a um acidente ambiental
(DARNALL, SEOL e SARKIS, 2009). A partir destas colocações fundamentadas, aponta-se para a
seguinte pergunta de pesquisa: como analisar os desafios, oportunidades e benefícios, que motivam os
respondentes das empresas industriais de médio e grande porte a responderem uma pesquisa sobre
avaliação da gestão ambiental? Portanto, o objetivo deste artigo é analisar os desafios, oportunidades e
benefícios, que resultam na colaboração dos pesquisados para responder o instrumento de pesquisa
sobre avaliação da gestão ambiental das empresas industriais de médio e grande porte da região Sul. A
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estrutura deste trabalho esta dividida em: fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, análise
e discussão do escopo da pesquisa realizada e conclusões.
2 Fundamentação teórica
Destacam-se os conceitos sobre gestão ambiental e sistema de gestão ambiental para posicionar
esta abordagem da fundamentação teórica.
2.1 Gestão ambiental
Os fatores e aspectos podem ser de ordem social (exigências dos consumidores, ações de
entidades não governamentais e partes interessadas), econômica (limite de recursos naturais pela
escassez e outros fatores de ordem econômica) e política (imposição de restrições, multas e novas
legislações). Além de impor condições adicionais para adequação da gestão ambiental nas empresas, é
evidente que há barreiras à adoção da EMS (YIRIDOE e MARRETT, 2004; GUNNINGHAM, 2007;
PAHL, 2007; CARY e ROBERTS, 2011). Para Jabbour e Santos (2006), propõem três estágios
evolutivos da gestão ambiental: (1) especialização funcional, (2) integração interna; e (3) integração
externa (ou estratégica). Cada estágio reúne vários critérios para definir a maturidade da gestão
ambiental, que podem estar presentes dentro de uma empresa e que o nível de maturidade encontrado,
correlaciona-se com a configuração global da organização. A intensidade das preocupações das
empresas para adotarem práticas de gestão ambiental aparece com uma taxa crescente (BOIRAL,
2006; GONZÁLEZ-BENITO, 2006). Um dos argumentos a favor da adoção destas práticas ambientais
de gestão pode beneficiar empresas, dando origem a o chamado "competitividade verde" (PORTER e
VAN DER LINDE 1995; BERRY e RONDINELLI, 1998; MOLINA-AZORÍN et al., 2009).
Adoção de abordagens de gestão ambiental pró-ativa é uma forma alternativa para minimizar
impactos ambientais (BERRY e RONDINELLI, 1998; BUYSSE e VERBEKE, 2003; BOIRAL, 2006;
HADEN et al., 2009). Segundo Barbieri (2004, p.20), a gestão ambiental refere-se: “às diretrizes
administrativas, operacionais e atividades, como planejamento, direção, controle, alocação de recursos
e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o ambiente, quer seja por meio da
redução, eliminação dos danos e problemas causados pela ação humana". Verifica-se que os benefícios
que podem gerar a melhoria das empresas com as práticas da gestão ambiental pelo aumento do
desempenho operacional, além da redução de custos de produção (PORTER e VAN DER LINDE,
1995). Acrescenta Wagner (2007), que na literatura especializada, a implementação da gestão
ambiental pode criar sinergia para as práticas de gestão em outras áreas da empresa. A consciência
sobre a gestão ambiental está abrindo caminhos para o desenvolvimento de novas oportunidades de
negócio e, com isso, facilitando a inclusão das empresas brasileiras no mercado internacional (SILVA;
MEDEIROS, 2004).
A gestão ambiental tem, portanto, o objetivo de controlar e reduzir continuamente estes
impactos os impactos ambientais (ROWLAND-JONES; CRESSER, 2005). Existe um consenso
emergente na literatura (Darnall et al., 2008; Iraldo et al., 2009; Crowe e Brennan, 2007; Vachon e
Klassen, 2008; Yang et al., 2010; González-Benito, 2005; Sroufe, 2003), que indicam resultados
positivos que correlacionam a adoção de práticas pro-ativas da gestão ambiental para o desempenho
das organizações, que são medidos por meio de indicadores.
Neste sentido, afirmam Oliveira; Serra (2010, p.1804), que a “ISO 14001 tem sido um dos
instrumentos mais utilizados para o desenvolvimento da gestão ambiental nas indústrias. Sua adoção
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tem aumentado continuamente ao longo dos anos no Brasil, procurando indicar a maturidade da
consciência ambiental por empresas que procuram uma gestão sustentável”.
2.2 Sistema de gestão ambiental
Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser descrito como uma metodologia pela qual as
organizações, atuam de maneira estruturada sobre suas operações para assegurar a proteção do meio
ambiente, definindo os impactos ambientais de suas atividades e propõem ações para reduzi-los. O
sistema de gestão ambiental tem por objetivo controlar e reduzir continuamente estes impactos
ambientais (ROWLAND-JONES; CRESSER, 2005). Nascimento et al., (2008, p.208-209) definem o
SGA como: “o conjunto de procedimentos que irão ajudar a empresa a entender, controlar e diminuir
os impactos ambientais de suas atividades, produtos e/ou serviços”.
O SGA é uma alternativa real e efetiva utilizada por empresas de todo o mundo para melhorar
suas atividades e controle para não poluir o meio ambiente. A integração de conceitos proporciona à
empresa um diferencial, reconhecido e valorizado pelo mercado, porém que não pode ser representado,
nem diretamente mensurado, por um único elemento, mas por meio de um conjunto de atributos que
podem evidenciar vantagem competitiva e inovação (OLIVEIRA; SERRA, 2010). Os SGAs
certificados veem ganhando destaque em todo o mundo de acordo como os autores (LINK e NAVEH,
2006; VIADIU e SAIZARBITORIA, 2006; ALBUQUERQUE et al., 2007; SALOMONE, 2008). Sob
o ponto de vista normativo, a ISO 14001, define um SGA como um conjunto de elementos interrelacionados, parte de um sistema de gestão de uma empresa, utilizado para desenvolver e implantar
sua política ambiental no gerenciamento de seus aspectos e impactos ambientais.
Para Zhu et al., (2012), as empresas que buscam registro e certificação devem se comprometer
com a melhoria contínua de seu SGA e cumprir com documentação detalhada e requisitos processuais,
as leis e regulamentos. É importante notar que a própria ISO 14001, não estabelece requisitos de
desempenho ambiental, que precisa ser ligado a requisitos de desempenho do atendimento as leis,
juntamente com uma política ambiental corporativa da própria empresa. Por exemplo, muitas empresas
chinesas indicam que elas não tinham uma divisão de gestão ambiental, até começarem a buscar
certificação da ISO 14001 (STALLEY, 2009). Dentre as várias ferramentas que são utilizadas, os
sistemas de gestão ambiental apresentam um conjunto de elementos que trabalham de forma
sincronizada para atingir objetivos comuns das organizações (MARSHALL e BROWN, 2003). Para
Gupta e Piero (2003) sugerem que os sistemas corporativos incorporem as questões ambientais, nas
atividades organizacionais estratégicas, destinadas à melhoria continua da relação entre as empresas e
seu ambiente natural, por meio da identificação, medição e controle de impactos ambientais (BANSAL
e HUNTER, 2003).
Os requisitos básicos para implantação de um SGA estão divididos em cinco itens: (1) avaliação
dos impactos ambientais das atividades da organização; (2) identificação da legislação ambiental (leis,
normas, resoluções, regulamentos, da União, de estados e municípios), além dos contratos e ajustes
governamentais com licenças de instalação, operação e acordos com órgãos ambientais; (3) definição
dos objetivos ambientais com ações e programas ambientais continuados para prevenir a poluição; (4)
condições organizacionais, recursos e pessoal treinado para alcançar os objetivos e metas definidas; e
(5) auditorias periódicas e avaliação pela alta administração para validar o SGA (SELL, 2006).
A implantação de um SGA implica em melhoria contínua, deste sistema e do desempenho
ambiental, identificando pontos de risco e oportunidades de melhoria. Um SGA passa por cinco pontos:
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(1) um sistema coerente com a política ambiental; (2) planos de ação que atendam a política ambiental;
(3) implementação de ferramenta necessária à sustentabilidade do sistema; (4) avaliação periódica da
conformidade do sistema; e (5) análise crítica visando à melhoria contínua (DUTRA e OLIVEIRA,
2006). Desta forma, identifica-se os benefícios que são obtidos a partir da implantação do SGA, nos
setores da indústria, com o uso mais eficiente dos recursos humanos, a poupança financeira, o aumento
da inovação, melhoria do conhecimento da legislação e redução dos casos de não-conformidades e
redução de passivos ambientais (HALKOS EVANGELINOS, 2002; e STRACHAN et al., 2003).
Muitas abordagens nos últimos anos tem sido apresentadas por (LAGODIMOS et al., 2007;
SPECCHIARELLO e GIAGNORIO, 2009; BODAS, 2009), para entender a difusão de trabalhos, por
meio das mais variadas pesquisa sobre as normas de gestão ambiental pela ISO 14000, devido ao seu
crescimento em todo o mundo. Para implantar o SGA, sabe-se que as mudanças serão fundamentais e
balizadoras para atender o ambiente externo e interno da organização.
O processo gera mudanças do tipo externas e exige uma série de adaptações e mudanças
internas. Neste sentido, gera novos aprendizados que deverão ser administrados, pois é natural que
ocorram resistências às mudanças que devem ser tratadas pela organização para agregar valor aos
processos internos. A implantação da ISO 14001, não apenas fornece algumas garantias ao meio
ambiente, mas o desempenho e credencia a empresa para demonstrar estas conquistas externas às partes
interessadas (TREVOR, 2007). O processo de implementação de um SGA consta de 4(quatro) fases:
(1) definição e comunicação do projeto; (2) planejamento; (3) instalação; (4) registro e monitoramento
da avaliação das políticas na empresa.
O SGA tem acrescentado benefícios em diversos setores, com aplicação para validar a política
de qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores (MARIMON et al., 2009,
2012,2011; FRANCESCHINI, et al., 2006, 2012, 2011). Neste sentido, estudos sobre as normas do
SGA têm sido apresentado para difundir seu crescimento em todo o mundo (LAGODIMOS et al.,
2007; BALZAROVA e CATSKA 2008; SPECCHIARELLO e GIAGNORIO, 2009; BODAS, 2009;
PEIXE et al., 2012).
3 Procedimentos metodológicos
Nesta abordagem destacam-se os pontos para encaminhar os procedimentos metodológicos:
classificação da pesquisa, natureza da pesquisa e aplicação da pesquisa.
3.1 Classificação da pesquisa
A presente pesquisa caracteriza-se quanto à abordagem como: qualitativa e quantitativa. O
caráter qualitativo da pesquisa identificada com base no levantamento bibliográfico, tendo por fontes
livros e artigos de periódicos científicos, com o objetivo de identificar e expor o arcabouço teórico do
estudo. Para Martins (2010, p.50), que na pesquisa qualitativa, “as interpretações individuais são peças
de um mosaico organizacional que o pesquisador qualitativo precisa capturar para entender a
complexidade pesquisada: (...) estar consciente de que os diversos pontos de vista se complementam,
mas também divergem. Exatamente desse caldo de cultura é que evidências interessantes podem ser
apreendidas para responder a questão de pesquisa”. Acrescenta Bryman (1989, p.24): que “a
característica distintiva, em contraste com a pesquisa quantitativa, é a ênfase na perspectiva do
indivíduo que está sendo estudado”. Quanto a caracterização metodológica da pesquisa quantitativa,
utiliza-se de um processo calcado na estratégia de pesquisa que aquela em que os dados e as evidências
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coletados podem ser quantificados e mesurados por uma abordagem racional da problemática
(MARTINS; TEÓPHILO, 2007)
Na abordagem quantitativa, afirma Martins (2010, p. 45): “é quando pode medir aquilo sobre o
que está falando, e expressá-lo em números, você tem algum conhecimento, afinal; mas quando você
não pode medir ou expressar em números, seu conhecimento é escasso e insatisfatório; pode até ser um
começo, mas pouco avanço houve em direção ao estágio da ciência”, Martins (2010, p. 45): “o ato de
mensurar variáveis de pesquisa é a característica mais marcante da abordagem quantitativa”. Para Lord
Kelvin (http://zapatopi.net/kelvin/papers/) afirmou “que muitas vezes, se você medir aquilo de que está
falando e expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto; mas, quando você não o
pode exprimir em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório”.
Verifica-se, na revisão de literatura, que vários autores procuram encontrar formas de medições
para caracterizar a realidade dos fenômenos e objetivar o ato de mensurar. Explica Martins (2010, p.7):
“para a resolução de problemas, os resultados gerados foram compartilhados de forma a complementar
ou negar o conhecimento existente”. Nesta lógica, o autor estabelece uma sequência destacando o
seguinte: problema, método, solução, aplicação e conhecimento. Acrescenta Martins (2010, p.47) que:
“mensurabilidade é uma das principais preocupações da abordagem quantitativa por exercer um papel
central no processo de realização da pesquisa (...) vale observar que um questionário é um instrumento
de medição, assim como um cronômetro, por exemplo, precisa ser aferido e calibrado”. Este autor
destaca que os métodos mais apropriados, na área de engenharia de produção para produzir uma
pesquisa quantitativa são: pesquisa de avaliação (survey), modelagem, simulação, experimento e quaseexperimento.
3.2 Natureza da pesquisa
Quanto à natureza é aplicada, pela abordagem descritiva e exploratória (YIN, 2005). Acrescenta
Gil (2010), a pesquisa descritiva e exploratória utiliza os métodos: indutivo e dedutivo. Por ser uma
pesquisa aplicada envolve a geração de conhecimentos que tem aplicações práticas, dirigidas à solução
de problemas específicos. O procedimento técnico de pesquisa de campo é exploratório, que, para
Lakatos e Marconi (2007): são investigações empíricas, com objetivo de formulação de questões ou de
um problema para descrever uma intervenção no contexto real em que o fato ocorre. Quanto ao
delineamento, envolve pesquisa bibliográfica, documental e levantamento com base na seleção de
amostra (GIL, 2010).
Na etapa do levantamento bibliográfico foi realizada, com bases selecionadas em publicações
disponíveis, ou seja, verificar o “estado da arte” em publicações que abordassem: a gestão ambiental e
sistema de gestão ambiental. Segundo Yin (2005) as maiores vantagens de ter fontes de evidências nos
registros e a documentação são: estabilidade, discrição, exatidão e ampla cobertura, porém é necessário
que se atente para a seletividade das informações pesquisadas para não ter acesso restrito. O referencial
foi estruturado com a seguinte abordagem: (1) gestão ambiental e (2) sistema de gestão ambiental. Por
meio das buscas nas bases de dados: scopus, ebsco, web of science,science direct (Multidisciplinar) e
compendex (Engenharias). Portanto, na análise das referências buscou-se: (1) retratar a teoria (qual a
posição dos teóricos/autores sobre os assuntos em discussão?); (2) detalhar os conhecimentos
publicados sobre o tema, “a teoria”, “as normas”, e “a legislação”. Para Tasca et al., (2010) este tipo de
estudo combina métodos qualitativos e quantitativos, podendo ser classificado como método misto.
Esta técnica auxilia o pesquisador a compreender o comportamento de determinada área do
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conhecimento por meio de mensuração, mapeamento, interpretação, avaliação e coleta de indicadores
sobre resultados.
3.3 Aplicação da pesquisa
A pesquisa foi dividida em 4 (quatro) etapas para estabelecer uma ordem de atividades
definidas no cronograma de trabalho: definição da população e amostra, definição do instrumento de
coleta de dados e pré-teste, aplicação do instrumento ajustado e calibrado, uso da plataforma do
software liver limesurvey para receber e consolidar as respostas para análise preliminar dos resultados
do encaminhamento do questionário.
1) Etapa: definição da população e amostra - os procedimentos metodológicos para o
levantamento dos pesquisados foi a identificação do perfil das empresas por setor na pesquisa; auxiliar
no levantamento das informações sobre a estrutura e foco das atividades relacionadas às questões da
gestão ambiental; seleção definitiva das empresas com base em critérios pré-definidos para realizar a
pesquisa de campo.
2) Etapa: definição do instrumento de coleta de dados e pré-teste – foram construídos os itens
para o instrumento (questionários) de coleta de dados e informações; desenvolver o sistema para
administração do banco de itens; encaminhar à carta de apresentação da pesquisa às empresas; destacar
os aspectos relacionados a questão ética, confiabilidade e não identificação do pesquisado; validação do
instrumento(questionários) para o desenvolvimento do formulário eletrônico; coletar os dados e
informações de três empresas selecionadas; realizar o teste-piloto com o instrumento (questionários)
das empresas selecionadas para verificar o entendimento das questões; pré-teste para verificar o
entendimento do instrumento por meio da envio de e-mail com um link do formulário eletrônico e
questionário em anexo em word para ser respondido se fosse a opção do pesquisado.
3) Etapa: aplicação do instrumento ajustado e calibrado – foi verificado os procedimentos para
trabalhar com dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa; definição final do
instrumento para coletar os dados e meios para analisá-los. Nesta etapa foi aplicado o instrumento de
coleta dos dados para avaliar a gestão ambiental das empresas industriais de médio e grande porte
selecionadas no escopo do projeto, por meio do contato com a FIESC, FIEP e FIERGS. A aplicação do
instrumento para a coleta de dados e informações da pesquisa foi realizada no período de outubro/2012
a abril/2013.
4) Etapa: uso de um software livre (limesurvey) para receber e consolidar as respostas do
questionário - auxiliou na análise quantitativa e qualitativa da pesquisa; contato com os responsáveis
pela gestão ambiental das empresas para ajustar os conceitos e esclarecimento sobre o instrumento de
pesquisa; envio acompanhando a recepção das respostas estruturadas e verificação da participação das
empresas, inclusive, com ligações telefônicas para localizar o responsável pela área e
reencaminhamento do instrumento de pesquisa para tentar conseguir mais respostas.
3.4 Método de coleta de dados e informações em pesquisa do tipo survey
As referências teóricas de pesquisa fundamentam a sustentação do estudo para formalizar o
construto, com base nos itens construídos para aplicar nas empresas industriais dos estados da região
sul. O método de operacionalização por meio do uso de e-mail para realizar uma pesquisa do tipo
survey permite que pesquisadores coletem dados de participantes ao redor do mundo, 24 horas por dia e
sete dias por semana.
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Pesquisas e experimentos podem ser rapidamente entregues para quem está conectado a internet
e os dados podem ser salvos automaticamente de forma eletrônica, reduzindo custos em espaço,
equipamento, papel, envio de correspondência e trabalho (BIRNBAUM, 2004). Apesar da abrangência
da ferramenta, o percentual de respostas vem caindo nas ultimas décadas, mesmo com o aumento do
número de pessoas com acesso ao recurso da internet (SHEEHAN, 2006). O número de estudos
qualitativos que usaram entrevistas por e-mail é insuficiente para fazer generalizações, mas a
experiência com surveys online indica que por excesso de informação, muitas pessoas apagam convites
(para participação em pesquisas) antes mesmo de ler (MEHO, 2006).
As pesquisas realizadas pela internet notoriamente possuem maiores índices de abandono do
que realizadas em ambientes de laboratório. Quando existem outras pessoas presentes, o indivíduo teria
que explicar que gostaria de não participar do estudo e ir embora. Participantes pela internet são livres
de qualquer pressão social ou constrangimento, e podem simplesmente clicar no botão de sair do
formulário e fazer outra coisa (BIRNBAUM, 2004). Para viabilizar a aplicação desta pesquisa do tipo
survey foi utilizado à internet com base nos banco de dados das federações das indústrias dos estados
da região sul.
4 Análise e discussão dos resultados do escopo da pesquisa realizada
Nesta discussão não se pretende apresentar os resultados da análise especifica dos dados e
informações, porque não é foco da proposta deste trabalho. Portanto, analisam-se os resultados pela
abordagem do dimensionado das dificuldades na aplicação de questionário, desafios, oportunidades e
benefícios. Neste sentido, verifica-se a(o): acesso aos dados e informações da pesquisa; percepção dos
pesquisados em potencial; interface entre pesquisador e empresas pesquisadas; resposta das empresas
pesquisadas; resultados dos e-mails encaminhados e recebido das empresas.
4.1 Acesso aos dados e informações da pesquisa
A experiência com pesquisa do tipo survey por e-mail pode ser isolado os fatores chave para
que o formulário encaminhado rapidamente e de maneira barata atinja o público com potencial de
colaboração. A facilidade de enviar vários e-mails em um curto período de tempo foi um dos elementos
que caracterizou a abrangência da pesquisa, que atingiu mais de 4.000(quatro mil) empresas em um
breve período de tempo. O uso do servidor da Universidade Federal do Paraná(UFSC) para hospedar a
webpage da pesquisa, com a plataforma com o uso do software livre (limesurvey), foi essencial para
estruturar o formulário e disponibilizar aos pesquisados em potencial em tempo real. A disponibilidade
de linha telefônica liberada para ligações interurbanas permitiu tentativas de contato direto com os
pesquisados cujo contato inicial por e-mail não foi possível, com a indicação de erro de endereço
eletrônico.
As empresas tiveram acesso às informações da pesquisa de duas maneiras: (1) por envio direto
da mensagem padrão ao endereço eletrônico, conforme cadastrado da base de dados das federações; e
(2) envio eletrônico da mensagem ao responsável pela área de meio ambiente da empresa, cujo contato
foi conseguido em ligação telefônica, cujo perfil está definido na Fig.1.
Percebeu-se que a maioria das empresas que colaboram com as pesquisas veio do grupo, que
teve a mensagem inicial direcionada para o responsável, que foi contatado por telefone. A necessidade
de efetuar ligações telefônicas traz alguns problemas, e dentre eles: (1) limitação do horário de
funcionamento das empresas reduz a quantidade de contatos diários; (2) as empresas têm expedientes
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de oito horas por dia, em horário comercial; (3) os responsáveis, diretores e supervisores (pessoas
chave para o preenchimento do formulário), não estão disponíveis nesse espaço de tempo; (4) as
ligações telefônicas ocupam grande parcela do tempo de contato, e duram entre 2 minutos e 10
minutos; (5) o cadastro nominal e funcional do responsável pode não ser relevante, por questões de
rotatividade de funcionários.
Considerando que o objetivo final não é somente conseguir o contato de um responsável da
empresa pela área, mas além deste contato, criar interesse pela importância da pesquisa para ter a
colaboração do pesquisado. Para facilitar a conexão entre o pesquisador e o responsável pela área da
empresa, pode-se considerar o aumento e atualizações das informações pelo uso do cadastro das
federações das indústrias dos estados da região sul.
4.2 Percepção dos pesquisados em potencial
A informalidade que as mensagens de e-mail adquiriram em decorrência da difusão do uso da
internet é uma barreira para o interesse em ler as mensagens. O problema é que as mensagens da
pesquisa podem ser ignoradas e/ou deletadas sem dar atenção, assim como os e-mails de spam,
propagandas e e-mails indesejados em geral. A documentação em pesquisas do tipo survey são:(1) as
taxas de recusa e não resposta a pesquisa do tipo survey de todos os estudos tem dobrado na última
década; (2) discussões documentadas que inclui a pesquisa tipo survey por correio, telefone e internet;
(3) dentre aos vários motivos que levam os pesquisados em potencial a ignorar as mensagens da
pesquisa de campo (TOURANGEAU, 2004).
A difusão do uso da internet baixou a confiabilidade das mensagens eletrônicas, tratando-se de
uma ferramenta que no começo de suas aplicações eram usados exclusivamente por universidades,
órgãos governamentais e grandes organizações. Uma das razões para que pesquisas enviadas pelo
correio tenham índices de resposta maiores do que por e-mail é que nem todo mundo lê seus e-mails
(WELKER, 2001). Neste sentido, garantir que a mensagem seja vista como relevante na caixa de
entrada é um passo importante. E principalmente, se ouve um contato prévio (telefônica ou por
divulgação), o pesquisado sabe do que se trata, existindo a percepção da importância do valor da
pesquisa, conforme o perfil dos potenciais respondentes/colaborador apresentados por setor na Fig. 1,
com destaque de 28% para área ambiental e 16% segurança.

Figura 1 – Porcentagens relativas ao perfil dos pesquisados com potencial para responder o questionário
Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelos autores – base de dados de e-mail da FIESC, FIERGS e FIEP.
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No momento que o pesquisado consegue perceber o valor da mensagem do e-mail, entre os
vários e-mails que recebe, o texto introdutório ou apresentação é um elo fundamental para abertura do
formulário usado para fazer o levantamento de dados do tipo survey. Percebe-se que o método para
criar destaque para os e-mails da pesquisa, em meio a tantas informações aleatórias de assuntos, deve
ser considerado na importância do contato com o pesquisado. A associação dos endereços de remetente
como órgãos de pesquisa, universidades e associações, pode ajudar de acordo com a tradição, prestigio
e o nome da instituição, mas não há como provar que isso influencia os pesquisados em potencial a
responderem o questionário. A menção no texto do nome de docente pesquisador envolvido na
pesquisa, entidades e autoridades apoiadoras é um elemento importante, assim como informações de
contato que possam ser utilizadas para comprovar segurança, veracidade e seriedade da pesquisa.
4.3 Interface entre pesquisador e pesquisado
A diversidade de maneiras para responder a pesquisa é considerada relevante para facilitar a
interface entre o pesquisador e pesquisado. Na pesquisa foi utilizado um formulário online, na
plataforma limesurvey, cujo link estava no texto introdutório com os objetivos da pesquisa, justificativa
e um arquivo de texto em word anexo, que ao ser respondido pelo pesquisado deveria ser encaminhado
por e-mail em anexo ao pesquisador. Além, de uma carta de apresentação e instruções para os dois
modos de colaboração que estavam contidos no texto encaminhado ao pesquisado.
O formulário online tem uma vantagem em relação ao arquivo de texto pela interface amigável
e do registro automático dos dados. O pesquisado pode completar o formulário online de maneira
rápida, usando mais botões clicáveis do que campos a preencher manualmente. Existe mais
versatilidade, para ambos os lados, para o pesquisado e pesquisador pelo fato de não usar um arquivo
no computador para ser preenchido, sendo possível enviar de qualquer aparelho de mídia pela interface.
O registro automático dos dados e informação a partir do clique em um botão no final do formulário
aperfeiçoa todo o processo da operação. O uso de sites na web e link, com os navegadores para exibir
os formulários de maneira padrão, é um recurso que deixa todo o potencial do pesquisado, no mesmo
nível de atratividade visual e receptividade de interface da pesquisa. Com lembretes e combinações de
envios por correio eletrônico é possível aumentar os índices de resposta (DILLMAN, 2000).
4.4 Respostas das empresas e pesquisados
Os desafios, oportunidades e benefícios na escolha do meio de resposta é um ato de decisão do
pesquisado, que pode ter interesse na pesquisa ao tomar conhecimento para visualizar o formulário ou
simplesmente clicar no botão ignorar e sair para fazer outra atividade. Para os participantes na rede de
internet, não existe a mesma pressão social de estar cara-a-cara com o pesquisador e passar pelo
constrangimento de explicar que não gostaria de participar da pesquisa. Neste caso, também, não há
obrigatoriedade governamental, com teor de fiscalização e obrigação para colaboração, pois o
pesquisado tem liberdade para responder.
Os desafios da oportunidade para motivar o pesquisado, a colaborar seriam o compromisso
informal com a instituição e o pesquisador, firmado nos contatos verbais e não verbais pela explicação
da preocupação com a evolução das práticas e políticas ambientais das empresas.
A recompensa imediata foi fornecida aos pesquisados, como contra partida para responder o
instrumento de pesquisa, sendo a única forma de compensação pela participação o compromisso do
retorno dos resultados, em forma de relatório de pesquisa. O interesse nos resultados pareceu mínimo e
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o compromisso com a responsabilidade ambiental, para as legislações governamentais foi mencionado
em alguns telefonemas, falando da ação referente às questões ambientais ser baseada na
obrigatoriedade por órgãos reguladores.
4.5 Resultados dos e-mails encaminhados às empresas e pesquisados
A partir do contato inicial com os pesquisados percebeu-se que no Paraná, Rio grande do sul e
Santa Catarina, das médias e grandes empresas, há um responsável pela área ambiental (28%),
segurança (16%), engenheiros (15%), administrativo (14%), qualidade (9%) e recursos humanos (5%).
As dificuldades identificadas para um baixo índice de respostas dos pesquisados foi verificada
no entendimento das perguntas, pois incluem termos que necessitam de conhecimentos área ambiental.
Outra dificuldade foi à baixa adesão por parte dos pesquisados das empresas em responder ao
questionário pela falta de motivação e carga de trabalho. Segundo relatórios, dos 886 endereços
eletrônicos coletados que foram programados, 716 e-mails foram entregues com sucesso. Quadro 1,
apresenta-se os dados das empresas, com as informações do Paraná do encaminhamento dos e-mails.
Empresas do Paraná
Total de e-mails enviados
886
Nº de e-mails entregues com sucesso
716
Nº de e-mails com problemas
170
Nº de contatos que visualizaram o e-mail (sobre os entregues)
134
Respostas de questionário (sobre os enviados e entregues)
21
Percentual de respostas / e-mail visualizado
Quadro 1 - Empresas do Estado do Paraná
Fonte: Base de dados da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP

100%
81 %
19 %
19 %
3 %
16 %

As dificuldades identificadas para um baixo índice de respostas dos pesquisados foi verificada
no entendimento das perguntas, pois incluem termos que necessitam de conhecimentos área ambiental.
Outra dificuldade foi à baixa adesão por parte dos pesquisados das empresas em responder ao
questionário pela falta de motivação e carga de trabalho nas empresas. Segundo relatórios, dos 1.224
endereços eletrônicos coletados que foram programados, 1016 e-mails foram entregues com sucesso.
Quadro 2, apresenta-se os dados das empresas do Estado do Rio Grande do Sul com as
informações do resultado do encaminhamento dos e-mails da pesquisa.
Empresas do Rio Grande do Sul
Total de e-mails enviados
1224
100%
Nº de e-mails entregues com sucesso
1016
83 %
Nº de e-mails com problemas
208
17 %
Nº de contatos que visualizaram o e-mail (sobre os entregues)
227
22 %
Respostas de questionário (sobre os enviados e entregues)
19
2 %
Percentual de respostas/e-mail visualizado
8%
Quadro 2 - Empresas do Estado do Rio Grande do Sul
Fonte: Base de dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS

As dificuldades identificadas para um baixo índice de respostas dos pesquisados foi verificada
nas respostas as perguntas, pois incluem termos que necessitam de conhecimentos da área ambiental.
Outra dificuldade foi à baixa adesão por parte dos pesquisados em responder ao questionário pela falta
de motivação e carga de trabalho nas empresas. Segundo relatório, dos 1.897 endereços eletrônicos
coletados que foram programados e-mails, dos quais 1.508 foram entregues com sucesso.
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O quadro 3, apresenta-se os dados das empresas do Estado de Santa Catarina com as
informações do resultado do encaminhamento dos e-mails da pesquisa.
Empresas de Santa Catarina
Total de e-mails enviados
1897
Nº de e-mails entregues com sucesso
1508
Nº de e-mails com problemas
389
Nº de contatos que visualizaram o e-mail (sobre os entregues)
305
Respostas de questionário (sobre os enviados e entregues)
31
Percentual de respostas/e-mail visualizado
Quadro 3 - Empresas do Estado de Santa Catarina
Fonte: Base de dados da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC

100%
79 %
21 %
20 %
2 %
10 %

Verifica-se que em relação ao percentual de respostas dos e-mails visualizados, das empresas
industriais pesquisadas do Estado do Paraná 16% responderam; em relação as empresas do Estado do
Rio Grande do Sul 8% responderam e do Estado de Santa Catarina 10% responderam. A resposta à
pesquisa de 2% a 3% representa uma taxa de retorno muito abaixo dos e-mails entregues com sucesso.
Segundo a literatura representa uma taxa muito baixa definida em pesquisa desta natureza. Segundo
Miguel e Ho (2010) o fato de haver poucos pesquisados, ou seja, uma taxa de retorno baixa pode levar
a uma amostra resultante que não represente a população de interesse e, assim, limita o poder de
generalização dos resultados em qualquer tipo de survey.
5 Conclusões
O objetivo deste trabalho é analisar os desafios, oportunidades e benefícios que resultam na
colaboração dos pesquisados para responder um instrumento de pesquisa sobre avaliação da gestão
ambiental das empresas industriais de médio e grande porte da região Sul.
Os resultados da pesquisa em função da proposta são os seguintes: benefícios de usar
formulários online, aplicando questões automatizadas; contato telefônico resultou em contribuição
formal e pessoal; identificação do responsável ambiental; envio de e-mail legitima o sigilo das
informações; fortalece o caráter institucional entre a universidade e empresas; diagnostico da gestão
ambiental; despertar o interesse pela oportunidade e desafio da pesquisa tipo survey; contribuir para a
disseminação da pesquisa com difusão dos conhecimentos gerados nesta experiência empírica; uso do
e-mail para a difusão da pesquisa foi importante que permitiu o envio de grande quantidade, rapidez e
com o uso de macros de computador; monitoramente do status de recebimento e leitura dos e-mails;
entendimento de como os pesquisado age a respeito das caixas de entrada de e-mail como um canal de
comunicação; os pesquisados em potencial visualizam a mesma interface na plataforma limesurvey;
interação amigável e de simples preenchimento; registro dos dados é feito de maneira automatizada;
criar uma base própria da plataforma, podendo ser consultada online; ligações telefônicas foram
utilizadas, e o contato direto resultou numa boa incidência de contribuições; dificuldades pelo horário
de funcionamento das empresas; tempo das ligações são os fatores a serem considerados como
limitações; e aprende-se pela troca de experiência na operacionalização do instrumento de pesquisa.
Neste sentido, confirmam-se as dificuldades, desafios, oportunidades e benefícios que resultam
na colaboração ou não dos pesquisados, pelos diversos motivos que foram evidenciados nos resultados
da pesquisa. Cabe destacar que esta pesquisa continua sendo explorada com maior afinco para
conseguir o número de respondentes, que represente uma amostra consistente para análise dos
resultados efetivos sobre a gestão ambiental das empresas da região sul.
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Resumo: O Fundo Amazônia (FA) criado pelo Governo Federal em 2008 é gerido pelo BNDES. Tratase de uma iniciativa pioneira de captação e gestão de recursos de doações voluntárias em projetos que
almejam a prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e a promoção do desenvolvimento
sustentável na Amazônia. Doadores do FA comprometeram-se com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos
não reembolsáveis até 2015, condicionados à redução do desmatamento monitorado pelo INPE. Essa
pesquisa exploratória analisa o Fundo Amazônia com foco em sua operação e na perspectiva dos
stakeholders do fundo. Foi utilizada uma combinação de metodologias que incluem: pesquisa
documental, entrevistas em profundidade, análise de conteúdo e de discursos. O estudo oferece uma
análise comparativa de potencialidades e debilidades na gestão do FA com relação à sua governança,
além de oferecer recomendações para aprimorar a sua gestão e elevar a eficácia do fundo no
cumprimento da sua missão. O artigo inclui, também, uma apreciação do governo da Noruega,
principal doador do fundo, com relação ao seu desempenho e gestão.
Palavras-chave: Sustentabilidade, REDD, Desmatamento, Amazônia e BNDES.
Abstract: The Amazon Fund (AF) created in 2008 by the Brazilian Federal Government is managed
by BNDES. It is a pioneering initiative to fundraise and manage financial resources toward
deforestation cutback and sustainable development in the Amazon Biome. Amazon Fund donors have
committed more than R$ 1.4 billion in grants by 2015, pending on deforestation reduction monitored
through INPE. This exploratory research analyzes the Amazon Fund with a focus on its operation and
takes into account its stakeholders perspectives. A combination of research methods includes:
documental research, in-depth interviews, and speech analysis. The study offers a comparative analysis
of strength and a weakness related to its governance and proposes recommendations to improve its
management toward a greater effectiveness. The essay also includes an assessment of the Government
of Norway, the major donor to the fund, with respect to its performance and management.
Key words: Sustainability, REDD, Deforestation, Amazon and BNDES.
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1.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O Brasil está entre os dez maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, sendo que cerca
de 50% de suas emissões são originadas de desmatamentos, em especial dos que ocorrem na
Amazônia. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobrindo cerca de seis milhões
de km² em seis países – Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia Venezuela. O bioma Amazônia
abrange uma área de 4,2 milhões de km² em nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Pará,
Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O rio Amazonas atravessa a região e
deságua no oceano Atlântico cerca de 175 milhões de litros d’água por segundo, sendo responsável por
escoar quase um quinto de toda a água doce do planeta (MMA, 2013).
O bioma possui a maior reserva de madeira tropical do mundo, enormes estoques de borracha,
castanha, peixe e minérios, além de reservas de gás natural e petróleo. A região possui baixos índices
de IDH e densidade demográfica, e crescente urbanização. Tudo isso permeado por um ecossistema
frágil, onde os danos causados pela ação antrópica são muitas vezes irreversíveis (MMA, 2103).
A Política Nacional do Meio Ambiente brasileira é baseada em instrumentos de comando e
controle, por meio de normas e regulações impostas pelo Estado, e penalidades ao descumprimento das
leis. Considerando a desorganização fundiária na Amazônia, o avanço da agricultura e pecuária
extensiva, e contínuo desmatamento, é desafiador para os estados demonstrar capacidade de exercer os
mecanismos de comando e controle de forma adequada e eficiente.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2013), o número de alertas
sobre desmatamento e degradação da Amazônia aumentou em 35% entre agosto de 2012 e julho de
2013. As imagens de satélites geradas pelo Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real
(Deter) demonstram que, entre agosto de 2012 e julho deste ano, as áreas possivelmente devastadas
chegaram a 2.766 km2, sendo que entre agosto de 2011 e julho de 2012, a devastação ocorreu em 2.051
km2.
Com base no relatório do INPE de agosto de 2013, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas
são os estados com áreas mais críticas detectadas pelo Deter. Mato Grosso apresentou 1.184 km2 de
área devastadas, um aumento de 25% em relação ao período anterior, em decorrência da pecuária. No
Pará, grilagem e pecuária pressionam o desmatamento ao longo do eixo da BR-163 (Cuiabá-Santarém).
No Amazonas, a área preocupante é o sul do estado, apresentando aumento de 82% nos alertas de
desmatamento e degradação, no eixo da Transamazônica, por pressão da pecuária (Agência Brasil,
2013).
Dessa forma, é eminente a necessidade de implementar um novo modelo de desenvolvimento
socioeconômico da Amazônia, buscando a manutenção da floresta em pé, em consonância com geração
de renda e condições sociais adequadas para as comunidades. A combinação de instrumentos de
comando e controle, e mecanismos econômicos, focados no desenvolvimento de uma economia
sustentável de base florestal, apresentam-se como um modelo adequado.
Com base nesse contexto, o Fundo Amazônia (FA) foi criado em agosto de 2008 pelo governo
federal brasileiro como um instrumento para viabilizar e implementar ações concretas visando o
desenvolvimento sustentável da Amazônia, a partir de uma doação prometida pelo governo da
Noruega. O FA é uma inovação em termos de implantação de políticas públicas, que conta com
recursos financeiros originários do exterior. Este Fundo almeja consolidar um instrumento financeiro
de captação de recursos e gestão de projetos, com os objetivos do Plano Amazônia Sustentável (PAS) e
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do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia (PPCDAm). Trata-se de engajar
relevantes atores da sociedade civil nas iniciativas de redução do desmatamento e estratégias de
desenvolvimento sustentável. A proposta do fundo é baseada em um modelo de gestão multi
stakeholder.
O FA conta com doações de governos estrangeiros e empresas, e foi estruturado para receber
doações de instituições multilaterais, ONGs e indivíduos. Com relação à origem dos recursos, o FA já
recebeu aportes dos governos da Noruega e da Alemanha, e da Petrobrás, totalizando mais de R$ 275
milhões em recursos ingressados, de um total de mais de R$ 1,4 bilhão de recursos comprometidos
pelos doadores, condicionados à redução do desmatamento na Amazônia. Dessa maneira, o FA recebeu
cerca de 20% do seu potencial de captação, oferecidos pelos doadores, em cinco anos de operação. O
volume atual da carteira de projetos é significativo. No entanto, o montante desembolsado é ainda
baixo. Apesar do enorme potencial de captação e dos recursos humanos qualificados responsáveis pela
sua gestão, o FA revela dificuldades na utilização dos recursos potenciais, mesmo com um número
considerável de propostas recebidas.
O presente estudo analisa esta iniciativa do governo brasileiro na gestão do FA, por meio da
sistematização das informações levantadas e na perspectiva dos stakeholders do fundo.

2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O atual modelo de crescimento e desenvolvimento econômico é baseado na utilização de
combustíveis fósseis e na agricultura extensiva. Neste sentido, as atividades humanas podem contribuir
para a elevação da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, provocando consequências
irreversíveis e em alguns casos catastróficas em muitas partes do planeta.
O relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC,2012) apresenta um cenário
onde a variação natural do clima, combinada com a ação antrópica, resultará em extremos climáticos
sem precedentes, assim como a exposição e vulnerabilidade da sociedade humana e dos ecossistemas
naturais, principalmente para as populações mais pobres.
“Os eventos extremos de secas e estiagens prolongadas, principalmente nos biomas
da Amazônia, Cerrado e Caatinga, devem aumentar e essas mudanças devem se
acentuar a partir da metade e no fim do século 21. A temperatura na Amazônia deverá
aumentar progressivamente de 1 ºC a 1,5 ºC até 2040 – com diminuição de 25% a
30% no volume de chuvas –, entre 3 ºC e 3,5 ºC no período de 2041 a 2070 – com
redução de 40% a 45% na ocorrência de chuvas –, e entre 5 ºC a 6 ºC entre 2071 a
2100. Enquanto as modificações do clima associadas às mudanças globais podem
comprometer o bioma em longo prazo, a questão atual do desmatamento decorrente
das intensas atividades de uso da terra representa uma ameaça mais imediata para a
Amazônia”. (PBMC, 2012)
Com relação ao cenário das mudanças climáticas no Brasil, o desmatamento da Amazônia é
responsável por cerca de 60% das emissões nacionais (MARGULIS e DUBEUX, 2010). A previsão
dos impactos da mudança do clima na Amazônia Legal apresenta um cenário bastante pessimista.
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Estima-se que a mudança do clima, onde o aquecimento pode chegar a 7-8°C em 2100, resultará na
perda de cerca de 40% da cobertura florestal na Amazônia, que deve ser substituída pelo bioma savana,
e perda de 12% das espécies de vertebrados. A análise do desmatamento e impactos da mudança do
clima em conjunto indica que haverá à extinção de até 40% das espécies da região, que possui a maior
biodiversidade do planeta. Os impactos mais graves são esperados nas regiões onde o nível de pobreza
e dependência dos serviços ambientais é elevada (STRASSBURG, 2009).
Esses dados são preocupantes, e trazem à luz que os instrumentos de comando e controle, que
são base da política ambiental brasileira, não estão sendo empreendidos de forma eficiente, pois o
desmatamento da Amazônia aumentou nesse período.
No entanto, o Brasil apresenta enorme potencial para atividades de mitigação. Margulis e
Dubeux (2010) argumentam que é necessária a utilização de diversos mecanismos legais, incluindo
incentivos econômicos, no combate ao desmatamento da Amazônia. É necessária a criação de
mecanismos de remuneração financeira, em escala global, para os serviços ambientais prestados pela
floresta preservada.
Nessa perspectiva, é possível afirmar: o caminho que busca a redução do desmatamento da
Amazônia permeia uma política pública que considere não apenas a penalização, como também a
recompensa àqueles que não poluem ou desmatam, mantendo a floresta em pé.
Moutinho et al. (2011) contextualiza que, desde os anos 1970 a região amazônica tem sido
integrada à economia nacional, por meio da pecuária extensiva e extração de matéria-prima, levando a
um esgotamento de recursos naturais, desigualdades sociais e pobreza. É preciso promover uma nova
lógica de uso dos recursos naturais e da terra, considerando a criação de incentivos, o reconhecimento e
apoio aos responsáveis pela conservação das florestas, investir em tecnologia, bem como induzir
agentes econômicos e sociais a promover educação, inovação e criatividade. Neste sentido, o REDD
(Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal) apresenta-se como um importante
mecanismo para financiar esse novo modelo de desenvolvimento na Amazônia.
De maneira semelhante é possível dialogar com Viana (2009), quando ele afirma que o
mecanismo REDD reduz as emissões e alivia a pobreza por meio de uma recompensa financeira às
comunidades locais por conservar suas florestas.
Marcovitch (2006) argumenta que é imperativa a busca pela renovação das estratégias
governamentais e privadas para enfrentar um problema que envolve a permanência da humanidade na
face da Terra. Mecanismos de mercado como o REDD e pagamento por serviços ambientais vão ao
encontro dessa premissa.

3.

MÉTODO DE PESQUISA

Para o desenvolvimento desta pesquisa exploratória, de natureza qualitativa e descritiva, foi
utilizada a combinação de metodologias por meio da triangulação de dados, onde os mesmos foram
coletados de fontes diferentes no estudo (COLLIS e HUSSEY, 2005). A triangulação possibilitou a
obtenção de diversos pontos de vista sobre o problema da pesquisa em diferentes contextos.
Visando a melhor qualidade da investigação foi considerada uma combinação de técnicas de
coleta de dados, a saber: (1) Pesquisa documental – análise de documentos, como fonte secundária e
complementar de dados, disponíveis em websites do FA e de organizações ambientalistas, incluindo
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relatórios, estudos, atas de reuniões do Comitê Orientador do FA (COFA) e Comitê Técnico do FA
(CTFA). A leitura dos documentos contribuiu com a análise, por meio da triangulação dos dados; (2)
Entrevistas – oito entrevistas semiestruturadas, em profundidade, foram realizadas presencialmente ou
por telefone para coleta dos dados primários. Os roteiros de entrevista foram adaptados para cada um
dos entrevistados.
No que se refere ao tratamento dos dados primários e secundários foi aplicada a análise de
conteúdo e do discurso. A análise do conteúdo dos documentos foi realizada antes das entrevistas, e
durante a produção do relatório de pesquisa, de maneira exploratória. Já a análise do discurso, que
permite conhecer alguns significados do que está explícito e implícito na mensagem, identificar a
interação entre membros de uma organização e manifestações de poder de negociação (MARTINS e
THEÓPHILO, 2007) foi empregada na análise das entrevistas em profundidade.
A amostra compreendeu os principais stakeholders do FA, incluindo especialistas e
pesquisadores da área ambiental, instituições proponentes do FA, membros do COFA e CTFA, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), governos da Noruega e da Alemanha.
Não foi possível entrevistar representantes do MMA.
O levantamento dos dados primários deu-se por meio de uma visita in loco na unidade gestora
do FA no Rio de Janeiro, e entrevistas presenciais ou por telefone com representante do governo da
Noruega e especialistas. Por questões éticas e entendimentos firmados previamente com os
entrevistados, excluindo representantes do governo da Noruega e do BNDES, a confidencialidade dos
depoimentos foi respeitada neste trabalho.
Os especialistas entrevistados possuem reconhecida experiência na área ambiental, dirigem ou
integram equipes responsáveis por iniciativas relevantes na Amazônia por meio de projetos, pesquisas
e/ou atuação em políticas públicas, além de conhecer em profundidade o FA. Seus perfis são resumidos
abaixo:
a) Dirigente de instituto de pesquisa na Amazônia, renomado acadêmico e pesquisador com mais
de 30 anos de experiência profissional.
b) Economista ambiental e pesquisador estrangeiro de instituto ambientalista na Amazônia.
c) Dirigente de organização ambientalista internacional, com mais de 30 anos de experiência como
pesquisador e gestor, tendo atuado como liaison para o Banco Mundial em iniciativa ambiental.
d) Especialista em política ambiental, jornalista, coordenador de iniciativas na região amazônica
com foco em políticas públicas com 20 anos de experiência, além de atuar como conselheiro de
órgãos governamentais e entidades do terceiro setor.
e) Ex-secretário de meio ambiente de um dos estados da Amazônia, que também atuou como
diretor de organizações ambientalistas e atualmente é consultor ambiental para uma agência de
cooperação internacional.
f) Fundador e diretor de organização ambientalista, especialista em sustentabilidade, políticas
públicas, Amazônia e florestas tropicais, conselheiro de diversas entidades e empresas no Brasil
e no exterior.
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Figura 1: Stakeholders do FA entrevistados.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013.

4.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por meio da análise dos dados primários e secundários coletados foi possível identificar as
principais potencialidades e fragilidades do Fundo Amazônia, na perspectiva de seus stakeholders. A
análise e discussão dos resultados estão estruturadas em cinco grandes temas, os quais foram
aprofundados nas entrevistas com os especialistas, seguida do uma consulta ao governo da Noruega,
principal doador do fundo, com relação ao desempenho e gestão do FA.
4.1

Governança e estrutura organizacional
A estrutura da governança do Fundo Amazônia conta com um Comitê Orientador (COFA) no
qual tem assento o governo federal, estados do bioma amazônico e a sociedade civil. Esse comitê tem
por missão definir as diretrizes e os critérios de investimento dos recursos. O Comitê Técnico do FA
(CTFA) é formado por especialistas, tendo por missão atestar as emissões de carbono oriundas do
desmatamento, calculada pelo MMA com base em informações do INPE. O fluxo de decisões relativas
à governança do Fundo é apresentada na Figura 2.
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Figura 2: Governança do FA.

Fonte: BNDES. Fundo Amazônia. Relatório de atividades de 2011. Conceitos básicos. p. 23.
O FA está subordinado à Superintendência de Meio Ambiente do BNDES, e conta com uma
equipe de 20 técnicos, incluindo uma diretoria e cinco gerências. O BNDES disponibiliza a
infraestrutura e os recursos de diversas áreas do banco sem repassar custos decorrentes ao FA, como
por exemplo, o pagamento dos salários da equipe do fundo. Somente as despesas diretas e exclusivas
das atividades do fundo são contabilizadas para efeito de calculo do custo de gestão do FA.
O modelo de gestão multi stakeholder é considerado inovador, pois inclui atores sociais e
representantes de instituições, com formação diversificada, o que asseguraria um aconselhamento
qualificado para a definição de suas diretrizes. Neste mesmo sentido, os membros do COFA e do
CTFA poderiam contribuir de forma mais efetiva com a gestão do fundo, como por exemplo, na
avaliação técnica e aprofundada da carteira de projetos. Na prática, no entanto, as oportunidades de
melhor utilização do conhecimento e experiência dos membros dos comitês não têm sido plenamente
aproveitadas.
Outro importante aspecto na governança do FA é o alinhamento e integração dos objetivos do
BNDES, gestor do fundo, e do MMA, responsável pelas políticas públicas ambientais e presidente do
COFA, entidade fundamental para direcionar o foco do fundo. O efetivo funcionamento do Conselho, e
a sua efetividade como instância gestora, depende da forma como ele é conduzido. Neste sentido, cabe
observar que o COFA não foi convocado pelo MMA no ano de 2012 e, portanto há um espaço de
melhoria na atuação do Comitê, que hoje é percebido como uma imposição da estrutura originalmente
delineada.
A relação entre o BNDES e o MMA, no âmbito do fundo, seria importante melhor alinhar a
gestão do Fundo com as prioridades da política pública ambiental no Brasil. No entanto, essa relação
ainda vem se construindo ao logo dos últimos anos. Se por um lado o BNDES é percebido como
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burocrático na gestão do FA, por outro, houve ausência de uma participação mais efetiva do MMA
desde a criação do Fundo. Recentemente o MMA e o BNDES estruturaram um grupo de trabalho para
discutir questões relacionadas à carteira de projetos. Fato esse positivo que tem apresentado uma
relevante contribuição na revisão da carteira de projetos do fundo.
Há um apreciável esforço do BNDES para uma gestão eficiente do fundo. Como a competência
acumulada do Banco está no financiamento de grandes projetos da iniciativa privada ou de governos
com recursos reembolsáveis lastrados em garantias reais, as equipes técnicas do FA tiveram que
adaptar os processos para avaliar projetos financiados com recursos não reembolsáveis submetidos por
organizações da sociedade civil. Neste sentido, a curva de aprendizado do BNDES explica a demora
em iniciar a operação, incluindo a definição dos critérios e procedimentos operacionais do fundo, bem
como na formação da carteira.
A equipe do FA foi formada por profissionais concursados e de carreira do BNDES, oriundos
de diversas áreas e especialidades. São profissionais treinados para lidar com empréstimos cujos
recursos são originários do Tesouro Nacional. Já os recursos do FA são originários de doação, não são
reembolsáveis, são aplicados em projetos na Amazônia e executados por governos ou organizações do
Terceiro Setor. Com a ausência de especialistas da Região Norte, a equipe sediada no Rio de Janeiro
vem se especializando ao longo dos anos, já que as diretrizes do fundo e do banco aparentemente não
permitem direcionar recursos para a capacitação da equipe.
Outro importante aspecto a ser considerado é a diferença de cultura institucional entre o
BNDES e os proponentes do FA gerando, ao longo da fase inicial da curva de aprendizagem, conflitos
entre as mentalidades. Este conflito decorre da falta de um conhecimento mais aprofundado da equipe
do banco sobre as temáticas e experiências em campo e do lado dos proponentes de um conhecimento
mais aprofundado das restrições impostas pelo TCU ao banco. Seria desejável que houvesse uma maior
flexibilidade para a contratação de especialistas com reconhecida experiência na Região Norte para
apoiar a equipe do BNDES e de especialistas em gestão de projetos para as entidades proponentes.
Neste aspecto, a parceria com a Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ) merece
destaque. A instituição instalou um escritório de apoio ao FA no Rio de Janeiro, disponibilizando uma
equipe de especialistas dedicada ao fundo e ao BNDES. O foco tem sido orientar os estados do bioma
amazônico nas estratégias de financiamentos e apoiar a elaboração de chamadas direcionadas para
temas estratégicos, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), por meio de workshops. Além disso, o
GIZ contrata especialistas para dissertar sobre temas específicos para a equipe do FA.
Com relação à influência do FA nos processos de análise e decisão do BNDES, o tema é
controverso. O BNDES afirma que o fundo influenciou significativamente sua operação por meio da
criação de uma superintendência de meio ambiente, que hoje participa de diversas instâncias na alta
gestão do banco. No entanto, o banco não alterou seus processos com a experiência adquirida com o
FA. Era esperado que houvesse influência com relação à gestão de risco socioambiental, critérios de
financiamentos, e abertura de linhas de crédito com foco em sustentabilidade. Não houve mudança por
conta do FA, e até o presente o BNDES mantém sua posição de não aderir aos Princípios do Equador.
4.2

Carteira de projetos
A formação da carteira de projetos do FA demandou uma considerável curva de aprendizado do
banco nas áreas temáticas que constituem o foco do fundo. Era preciso conhecer a demanda antes de
aumentar o volume de aprovações. Dessa maneira, houve demora na formação da carteira inicial de
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projetos. Fato esse compreensível por se tratar de uma iniciativa tão peculiar, e com um expressivo
volume de investimentos.
A carteira atual de projetos do FA é muito diversa, e com pouca capacidade de avaliação dos
resultados e impacto futuro das ações apoiadas. Os projetos atuais não dialogam entre si, apresentam
baixa evidência de escalabilidade, replicação e consolidação de metodologias inovadoras para sua
ampla disseminação. A percepção de alguns dos especialistas entrevistados é de que o FA está fazendo
mais do mesmo.
Conforme dados atualizados em setembro de 2013 pelo BNDES, a carteira de projetos do FA
compreende 42 projetos apoiados, com um montante de desembolso comprometido de R$ 555 milhões.
O primeiro projeto apoiado pelo fundo foi em dezembro de 2009, sendo que a maior concentração de
projetos está no Estado do Pará, respondendo por 28% da carteira. Com relação à origem do executor,
42% do montante financeiro dos projetos são liderados por estados, seguido de organizações do
Terceiro Setor, com 36%.
Até setembro de 2013, de uma carteira aprovada de R$ 555 milhões, apenas R$ 176 milhões
foram desembolsados a 28 dos 42 projetos apoiados. Segundo o BNDES, é possível que parte dos
projetos aprovados, considerados pelo banco como apoiados, não receba reembolso por diversas
razões, incluindo falta de capacidade de execução do proponente e problemas relacionados à entrega de
documentação.
O volume atual da carteira de projetos do FA é bastante significativo. No entanto, o montante de
projetos com desembolso ainda é pequeno, comparado com o potencial de investimento do fundo. De
acordo com o BNDES, os doadores do fundo (governos da Noruega e Alemanha, e Petrobrás) se
comprometeram com um montante de mais de R$ 1,4 bilhão, condicionados à apresentação de
resultados.
Dessa forma, apenas 12,4% do potencial de captação do fundo foram desembolsados até
setembro de 2013. Esse cenário revela uma baixa capacidade de execução do fundo.
A burocracia nos processos internos do BNDES é o principal fator de atraso na utilização dos
recursos do FA, bem como na formação da carteira de projetos. Além disso, a rigidez nos critérios de
avaliação, bem como a extensa documentação obrigatória exigida aos proponentes leva ao não
enquadramento de muitas propostas.
De acordo com as diretrizes do fundo, definidas pelo COFA para o biênio 2013-2014, os focos
de atuação do FA são orientados pelos três eixos do PPCDAm, a saber: monitoramento e controle,
fomento às atividades produtivas sustentáveis e ordenamento fundiário e territorial, acrescidos do
componente de desenvolvimento científico e tecnológico. Com base nessa estratégia e foco, a
prioridade do FA é viabilizar a implementação do CAR nos estados nos próximos anos, de forma
alinhada com as prioridades do governo.
Essa nova priorização tem gerado discussões sobre o direcionamento do FA para financiar
ações que deveriam ser de responsabilidade do governo, com recursos orçamentários. O cenário
presente no Brasil é de fragilização da política e da legislação ambiental, onde o PPCDAm não é
prioritário, trazendo dificuldades para o FA, que acaba não tendo uma política de referência para se
apoiar.
O ciclo de análise das propostas, que demora pelo menos 210 dias, é muito extenso. O ciclo
completo de tramitação de um projeto passa pelas etapas de enquadramento, análise, aprovação e
contratação. A análise dos projetos passa pelo fluxo rotineiro do BNDES, com gargalos nos processos
de análise em diversas instâncias. O BNDES não tem prazos máximos para enquadramento, apreciação
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das propostas, desembolsos, ou de resposta aos proponentes. O COFA não tem ingerência sobre estes
prazos, e fica unicamente a critério do banco determinar estes prazos, resultando em expressiva demora
no enquadramento das propostas e liberação de recursos.
Os critérios de aprovação e desembolso dos projetos seguem as regras usuais do BNDES,
conforme sua política operacional. Neste sentido, corre-se o risco de apresentar falta de qualificação
por parte dos técnicos responsáveis pela avaliação de iniciativas complexas, com recursos não
reembolsáveis, e com as características peculiares das propostas submetidas ao FA. No fluxo de
enquadramento, os técnicos do FA são os responsáveis pela última instância de avaliação das propostas
recebidas.
As principais causas identificadas neste estudo para o não enquadramento de um número
elevado de propostas são: a) não conformidade com as diretrizes e critérios do FA; b) o valor solicitado
que ultrapassa limites estabelecidos; c) falta de capacidade técnica comprovada para implantação do
projeto; d) projeto desvinculado do foco de atuação do proponente; e) baixa qualidade técnica da
proposta; f) propostas com informações incompletas; g) propostas submetidas por consultores em nome
de municípios; e finalmente h) problemas no cadastro dos líderes e gestores das entidades proponentes.
Além das causas acima identificadas, a diferença de cultura institucional entre o BNDES e as
instituições proponentes esta também na origem das causas do não enquadramento de um número
elevado de propostas. A forma como são redigidas as propostas, o entendimento das prioridades dos
temas e iniciativas, bem como as relações de causa e efeito de ações contra o desmatamento, não são
necessariamente interpretadas da mesma forma pelos proponentes e pelo BNDES.
Por outro lado, não aparece outra instituição mais adequada que o BNDES para gerir o FA. O
BNDES foi escolhido pela sua legitimidade e transparência. Por se tratar de uma iniciativa pioneira
com recursos não reembolsáveis, captados no quadro de acordos internacionais, uma grande
expectativa foi despertada com relação à gestão eficiente que apresente resultados concretos e
expressivos alcançados com metodologias inovadoras e replicáveis.
4.3

Atividades de suporte à operação
As atividades de relações institucionais e comunicação do fundo, com destaque para o website,
revelam-se adequadas e transparentes. Os canais de comunicação e prestação de contas do fundo com
seus stakeholders estão sempre atualizados, incluídos os relatórios anuais, informes mensais, posição
financeira e atualização trimestral da carteira de projetos. A equipe do FA recebe com bastante
frequência delegações internacionais, pesquisadores, doadores, jornalistas e representantes
governamentais e da sociedade civil. Além disso, promove e participa de eventos nacionais e
internacionais com o propósito de divulgar o FA e seus resultados.
Dois pontos de melhoria devem ser destacados com relação aos processos de comunicação e
transparência nos procedimentos, a saber: parecer técnico das propostas não enquadradas e
discricionariedade. O parecer técnico do BNDES sobre as causas do não enquadramento é muito
importante, principalmente quando se refere a um fundo que utiliza recursos provenientes de acordos
internacionais. Além disso, o parecer técnico propicia aos proponentes a identificação de falhas para
melhor preparar propostas em outras oportunidades.
Se as causas do não enquadramento fossem explicitadas, isso daria condições ao proponente
original ou a outro proponente submeter propostas aprimoradas ao fundo. A exigência do BNDES na
formatação da proposta, a extensa documentação exigida, bem como os prazos rígidos para entrega de
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qualquer esclarecimento ou documento adicional, requer tempo, gastos financeiros e dedicação dos
proponentes por um longo período. É legítimo, portanto para o proponente receber um parecer técnico,
e o FA passaria a ter um papel qualificador e de contribuição para a melhoria da qualidade das
propostas por parte dos proponentes.
A discricionariedade com relação aos critérios de aprovação e nível de exigência, dependendo
do proponente, deveria ser reavaliada, pois leva à falta de transparência com relação aos procedimentos
e critérios do fundo.
4.4

Monitoramento e avaliação
Apesar do desmatamento da Amazônia apresentar aumento em 2013, o INPE registrou redução
de 29% do desmatamento entre agosto de 2011 e julho de 2012, em relação ao mesmo período de
2010-2011, e de 84% em relação a 2004.
No entanto, não é possível medir se essa redução do desmatamento no período analisado pelo
INPE teve a contribuição direta de resultados dos projetos apoiados pelo FA. Não há medição da
efetividade das ações apoiadas pelo fundo. A redução do desmatamento deve estar relacionada à várias
ações na região, incluindo fiscalização, criação de áreas protegidas, regulamentação fundiária,
incentivos econômicos sustentáveis e adequação de atividades agropecuárias.
O monitoramento e a avaliação de projetos aprovados com recursos não reembolsáveis levaram
a equipe do FA a desenvolver um quadro lógico / matriz de resultados. Trata-se de uma ferramenta
gerencial utilizada para assegurar que as ações apoiadas contribuam para o objetivo geral do fundo,
sendo utilizada para o monitoramento das atividades.
Entretanto, é desejável criar um programa efetivo de monitoramento e avaliação que apresente a
aderência dos projetos apoiados com a redução do desmatamento da Amazônia. Tendo por foco a
orientação e sistematização das soluções que deram certo, elas podem servir de referência para futuros
projetos. Neste sentido, um programa robusto de avaliação dos resultados e impactos das iniciativas
apoiadas pelo fundo contribuiria para uma prestação de contas melhor fundamentada, transparente,
pautada na lógica de resultados concretos, e contribuindo para a consolidação da iniciativa.
Com base nessa lógica, o foco passa ao monitoramento para a melhoria dos projetos durante sua
execução, e não apenas na fiscalização das iniciativas e prestação de contas aos doadores e à sociedade.
Os resultados de um acompanhamento e avaliação devem ser a base para a adequação das prioridades e
atuação do fundo, bem como para sistematizar as soluções inovadoras que deram certo e tenham
potencial de replicação.
Durante a pesquisa foi possível identificar a necessidade do FA em prover assistência técnica
não apenas na etapa de elaboração das propostas de proponentes, como também acompanhar as
iniciativas apoiadas e contribuir, de forma consultiva, na implantação.
A maioria dos estados do bioma amazônico não tem capacidade técnica para redigir propostas e
implementar programas robustos com foco nos desafios em conter o desmatamento e promover o
desenvolvimento de uma economia local sustentável. O FA deveria ser pautado em apoio à execução,
em uma visão de programa com métricas e objetivos nacionais, integrado às cadeias produtivas locais.
Isso pressupõe uma nova governança, uma visão pautada na lógica de um programa integrado e não por
projetos individuais, mas com escala, resultados, e compromissos políticos de continuidade às ações
nas esferas municipais, estaduais e federais.
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Neste sentido, há espaço para o FA melhorar o seu desempenho no acompanhamento e
monitoramento dos projetos, construindo indicadores de acompanhamento de resultados que permitam
comparação entre as diferentes iniciativas e agrupamento dos resultados com uma visão de programa.
4.5

Captação de recursos e sustentabilidade financeira
A captação de recursos do FA é condicionada à comprovação da redução das emissões de gases
de efeito estufa, oriundas do desmatamento na Amazônia. Resumidamente, o cálculo é baseado na
diferença entre a taxa média histórica de desmatamento e a área desmatada efetivamente aferida no ano
em avaliação (taxa média histórica de desmatamento – taxa de desmatamento anual), multiplicando-se
esse resultado pela quantidade presente na biomassa, em toneladas de carbono por hectare. Os cálculos
são feitos pelo MMA, com base nas informações do INPE, e atestados pelos membros do CTFA.
O modelo de captação de recursos do fundo é robusto, transparente e baseado em resultados
comprovados, sendo esse um dos principais pontos fortes da iniciativa. No entanto, se o FA pretende
captar mais recursos, por meio da atração de novos doadores, será necessário implementar processos
efetivos de monitoramento e avaliação que apresentem a aderência dos projetos apoiados com a
redução do desmatamento da Amazônia. Esse fato impacta diretamente a capacidade do FA de atrair
novos recursos.
Além disso, o cenário econômico mundial atual apresenta-se desafiador e desfavorável para
uma estratégia de captação de recursos não reembolsáveis. Dentre os principais fatores que têm inibido
potenciais doadores destacam-se a crise econômica mundial, que abrange principalmente países da
Europa e os EUA, os conflitos geopolíticos, e a mudança de percepção do Brasil no cenário
internacional como país dependente de apoio externo.
A sustentabilidade financeira do FA está para ser comprovada. O MMA e o BNDES ainda não
mobilizaram outras fontes de doações, sendo que o fundo é composto atualmente apenas por três
doadores. Além disso, a continuidade de apoio do governo norueguês a partir de 2016 esta para ser
decidida. As negociações entre os países para extensão do prazo de utilização do recurso prometido
estão em andamento.
4.6

Posição do governo da Noruega
As mudanças climáticas são tratadas de forma prioritária e estratégica para o governo da
Noruega, que estabeleceu em 2008 a meta de reduzir em 30% suas emissões de GEE até 2020, tendo
por base as suas emissões de 1990. Estabeleceu ainda o ambicioso plano de atingir a neutralidade de
carbono do país, reduzindo 100% de suas emissões até 2050. Essas metas, aprovadas pelo parlamento
norueguês em abril de 2008, foram discutidas e validadas por quase todos os partidos políticos, com
exceção de um partido da oposição. A aprovação dessas metas significou um compromisso formal com
relação ao clima entre os partidos.
A Noruega também quer contribuir para mitigar mudanças climáticas internacionalmente. O
governo norueguês decidiu em 2007 investir até 3 bilhões de coroas norueguesas anualmente para
contribuir com a redução do desmatamento e degradação de florestas. Esta iniciativa foi lançada em
Bali pelo primeiro ministro Jens Stoltenberg. Para atingir esta meta era preciso trabalhar tanto para
estabelecer um regime para redução de emissões oriundas de desmatamento e degradação florestal
(REDD+) através de negociações internacionais, quanto trabalhar diretamente com países onde
ocorrem essas emissões. O Brasil e a Indonésia contribuem com a metade dessas emissões anuais no
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mundo. Dessa forma, esses países se apresentaram como importantes candidatos para cooperação em
relação à redução das emissões oriundas do desmatamento para o estabelecimento de um acordo de
cooperação internacional.
O FA, apresentado pela primeira vez na COP de 2007 em Bali, estava muito alinhado com a
forma de pensamento e estratégia de mudanças climáticas do governo norueguês. Além disso, o Brasil
apresentava capacidade para medir o desmatamento e já tinha demonstrado decisão política e
habilidade para reduzir o desmatamento. Sendo assim, o Brasil foi o primeiro país a receber o apoio da
Iniciativa Internacional de Clima e Floresta, liderada pelo embaixador Hans Brattskar. A iniciativa tem
como missão apoiar ações para reduzir as emissões resultantes do desflorestamento e degradação
florestal em países em desenvolvimento.
Em 2008 o governo norueguês formalizou o apoio ao FA com a intenção declarada de repassar
cerca de US$ 1 bilhão até 2015, condicionado à apresentação de resultados. O objetivo da Noruega
com essa doação era contribuir com uma estrutura de incentivos visando à redução das emissões por
desmatamento, que então podia financiar a conservação e uso sustentável da floresta.
Os principais fatores que levaram o governo da Noruega a apoiar o FA, incluem: o mecanismo
para a captação de recursos condicionado à redução das emissões de gases de efeito estufa oriundas do
desmatamento, comprovadas pelos resultados do ano anterior, com base nas medições do INPE;
diretrizes do fundo, estabelecidas pelo COFA, em contribuir não apenas com o desmatamento, como
também com o desenvolvimento; e apresentação dos resultados pelo CTFA.
De maneira geral, a avaliação do governo da Noruega com relação aos resultados de
desmatamento é muito boa. O desmatamento na Amazônia tem diminuído bastante, e por
consequência, a redução das emissões oriundas do desmatamento e da degradação ambiental. No
entanto, há uma expectativa de que o potencial de investimento do fundo fosse utilizado de uma
maneira mais eficiente. Por outro lado, mencionam a importância de que a utilização dos recursos
doados sejam implementados de uma forma responsável, por meio do apoio a projetos de qualidade e
que apresentem resultados. Não adianta acelerar a utilização dos recursos e correr riscos de apoiar
projetos que não contribuam. Conclui que há oportunidade de melhoria na gestão do FA, em diferentes
aspectos, a saber:
a) Adaptar os procedimentos de aprovação de projetos para o objetivo do fundo, para esclarecer a
responsabilidade e para melhorar a eficiência dos processos de aprovação e torná-los mais
adequados;
b) Tornar a estratégia mais evidente para priorizar os projetos necessários para aumentar a
redução do desmatamento, assim como para promover o desenvolvimento sustentável da região
amazônica; e
c) Assegurar que os projetos mais importantes sejam desenvolvidos pelos atores mais relevantes.
O governo da Noruega registra que possui um diálogo direto e continuo com os parceiros
brasileiros com relação à governança do fundo, critérios de avaliação e aprovação de projetos, gestão
do BNDES, extensão do prazo de utilização dos recursos e sustentabilidade da cooperação
internacional.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de gestão do FA é singular, combinando estratégias e experiências de fundos
filantrópicos privados e fundos de conservação ambiental. Sua característica inovadora é pautada em
três aspectos: captação de recursos baseada na comprovação de resultados; governança multi
stakeholders preservada a autonomia do seu gestor; e baixo custo de gestão, levando em conta que a
equipe e infraestrutura é disponibilizada pelo BNDES. Esses três aspectos do fundo, além do
monitoramento do desmatamento realizado e divulgado pelo INPE, posicionam a iniciativa brasileira
com um novo modelo de conservação de florestas tropicais, mostrando que desenvolvimento deve ser
associado à preservação.
O FA está inserido num contexto político complexo, envolvendo interesses econômicos de
diferentes atores, mudanças no Código Florestal, mudança de interlocutores no MMA ao longo dos
últimos anos e programas governamentais que se sobrepõem. É notória a melhoria técnica da equipe do
BNDES ao longo dos anos, bem como da curva de aprendizado do banco com relação à operação do
fundo e na articulação com o governo federal para promover mudanças no marco legal brasileiro. Além
disso, é compreensível o tempo necessário para evoluir na curva de aprendizagem do BNDES na
operação de um fundo sem precedentes.
Apesar dos significativos avanços do FA desde 2009, os resultados apresentados não condizem
com a urgência da redução do desmatamento da Amazônia, face à janela de oportunidade única que foi
aberta com a doação do governo da Noruega para o período que se estende até 2015. O modelo atual de
gestão, que destaca a preocupação central com os quesitos de auditoria impostas pelo TCU e a
transparência na prestação de contas, inibe o potencial transformador e inovador do fundo. Para que
este potencial aflore, torna se necessário aprimorar a atual estrutura de governança do fundo com
relação à sua eficiência e eficácia, além das políticas operacionais rotineiras do BNDES em relação ao
Fundo.
O FA deve ser um programa complementar às políticas públicas e iniciativas privadas de
desenvolvimento local, e integrado com as necessidades da Amazônia. É esperado que o FA apresente
mais celeridade no apoio à iniciativas que reduzam o desmatamento da Amazônia, por meio da geração
de renda, inclusão social e desenvolvimento territorial preservados os critérios de aprovação e
transparência na prestação de contas. Modelos devem surgir que possam ser replicados no bioma
amazônico ou em outras florestas tropicas no mundo. Dessa forma, o FA manteria seu caráter inovador,
sendo efetivamente um fundo adicional, e que possa ser referência mundial.
A avaliação da experiência brasileira com o FA é importante para viabilizar novos e ambiciosos
compromissos nos acordos internacionais das mudanças climáticas que serão celebrados nos próximos
anos. A baixa capacidade de execução do fundo em relação aos desembolsos, comparado com o seu
potencial de investimento e captação, no entanto, pode ter como consequência direta o enfraquecimento
da posição brasileira nas discussões internacionais. Principalmente considerando que o Brasil sempre
defendeu que a preservação das riquezas naturais nos países em desenvolvimento deveria ser
financiada pelas nações desenvolvidas.
Nesse sentido, o governo e a sociedade civil devem almejar o mesmo objetivo de viabilizar a
Amazônia sustentável, e se destacar no cenário internacional das mudanças climáticas com uma
iniciativa inovadora e eficaz. Com isso, o FA pode se tornar um modelo bem-sucedido a ser seguido
por outros países, por meio de sua consolidação como programa, com excelência e agilidade na
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administração de recursos não reembolsáveis em larga escala, com visão de longo prazo e sustentável
em seu modelo de operação e captação de recursos. Afinal, a agenda do desenvolvimento sustentável e
de redução do desmatamento deveria ser perseguida por todos no seu próprio interesse.
5.1

Limites da pesquisa e recomendações para pesquisas futuras
Para esse estudo, as seguintes limitações devem ser consideradas: a subjetividade nas técnicas
de análise documental e do discurso, bem como a ausência de depoimento de representantes do MMA.
Como recomendação para outros pesquisadores, um novo estudo em 2015 pode trazer um
quadro diferente com relação ao desempenho do Fundo Amazônia e do BNDES. Suas práticas de
gestão, incluídos os novos processos de análise de propostas, podem levar a uma carteira de programas
estruturantes com resultados consolidados por programa. Praticas e processos decorrentes da mudanças
recomendadas pelo COFA em 2013.
Além disso, para a continuidade desta pesquisa propõe-se um estudo comparativo que inclui a
gestão do Fundo Amazônia no Brasil e da iniciativa REDD na Indonésia, ambas apoiadas pelo governo
da Noruega. Cabe registrar que as florestas tropicais localizadas nestes dois países são responsáveis por
50% das emissões globais oriundas de desmatamento e degradação.
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